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Вступ 
 
Навчальний посібник, який Ви тримаєте в руках, призначений для 

студентів, які розпочинають вивчати турецьку мову. У посібнику 
подано коротку інформацію про фонетику сучасної турецької мови, 
основи граматики турецької мови у визначеній автором як 
найсприятливішій для сприйняття послідовності, вправи на 
закріплення поданого граматичного та лексичного матеріалів, 
розмовні теми. 

Посібник супроводжується додатками, які забезпечать більш 
ефективне засвоєння матеріалу: Додаток 1 – Зразки модульних 
контрольних робіт; Додаток 2 – Казки; Додаток 3 – Вірші;  
Додаток – 4 – Словник.  

Навчальний посібник складається з дванадцяти уроків, які є 
першим знайомством студентів з граматичною будовою та лексичним 
багатством турецької мови. У кожному уроці подається чотири-п’ять 
граматичних тем, одна розмовна тема (“Моя сім’я”, “Мої хоббі”, “Моя 
аудиторія”, “Моя оселя”, “Мій робочий день”, “Мої вихідні”, “Моя 
відпустка”, “Моє місто”, “Магазини”, “Пори року”, “Міста 
Туреччини”), тексти, діалоги, лексичні коментарі. 

Навчальний посібник укладений відповідно до програми 
навчального предмету ОКР “Бакалавр” “Турецька мова” (1 курс) і 
розрахований як на роботу в аудиторії, так і використання під час 
самостійної роботи студентів. 
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УРОК 1 
 

Загальна інформація про турецьку мову 
Турецька мова (укр. Türkiye Türkçesi) належить до тюркської групи 

алтайської мовної сім’ї. Разом з азербайджанською, гагаузькою та 
туркменською мовою входить до огузької підгрупи цієї сім’ї. Цією 
мовою розмовляють у Туреччині, на Кіпрі, на Балканах, у Румунії, 
Косові. Турецька мова є офіційною мовою Турецької Республіки й 
Республіки Північного Кіпру. Відповідно до мовного закону, 
прийнятого в 1978 році, є регіональною мовою в Косово. Турецька 
мова займає п’ятнадцяте місце в світі з точки зору її поширеності.  

За класифікацією О. М. Самойловича виділяють такі підгрупи 
тюркської мовної групи: 

1. Булгарська (булгарська, чуваська) 
2. Уйгурська (давньоуйгурська, якутська) 
3. Кипчакська (татарська, кримськотатарська, башкирська, 

казахська, киргизька) 
4. Чагатайська (суч. уйгурська, узбецька) 
5. Кипчаксько-туркменська (західні діалекти узбецької мови) 
6. Огузька (турецька, азербайджанська, гагаузька, 

туркменська)  
За своєю структурою турецька мова є аглютинативною, тобто 

більшість слів утворюється за допомогою афіксів, що приєднується до 
кінця слів у чітко встановленому порядку. 

 
 

Абетка турецької мови  
 

З 1928 року відповідно до наказу Президента Туреччини Мустафи 
Кемаля Ататюрка турецьку мову було переведено з арабської абетки 
на латинску, якою послуговується турецька мова і нині.  

 
У турецькій абетці 29 літер: 8 голосних та 21 приголосна. 
Aa – [а] abone, alternatif, Afrika 
Bb – [бе] biatlon, bobin, boks, burun, balık 
Cc – [дже] cip, cin, ceket 
Çç – [че] Çeçen, çek, çikolata 
Dd – [де] dekor, disk, durak 
Ee – [е] enfeksiyon, eksper 
Ff – [фе] filim, fizik, filolog 
 
Gg – [ге] gen, galeri 
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Ğ – [м’яка г] ağız, boğaz 
Hh – [хе*] halat, helikopter 
Iı – [и] ılık, ıslak 
İi – [і] ideal, istatistik 
Jj – [же] Japon, Japonya, jelatin 
Kk – [ке] kaktüs, kulak, kakao 
Ll – [ле] lamba, lira 
Mm – [ме] maç, makarna, masaj 
Nn – [не] Nıh, noter, numara 
Oo – [о] orkestra, olimpiyat 
Öö – [ö*] Özbek, Özbekistan, öpmek 
Pp – [пе] parafin, parola, penaltı 
Rr – [ре] radyo, reaktör, rejisör 
Ss – [се] saray, semaver 
Şş – [ше] şapka, şampanya, şef 
Tt – [те] tank, tekstil, tiraj 
Uu – [у] Ukrayna, Ukraynalı, Ukraynaca 
Üü – [ü*] üzüm, kuru üzüm, ütopya 
Vv – [ве] vazo, viski, villa 
Yy – [є] yat, yoğurt, Yemen 
Zz – [зе] zürafa, zikzak, zooloji 
 
* Зірочка вказує, що даний звук не має відповідників в українській 

мові. Пояснення вимови зазначених звуків подаються нижче. 
 

 
ОСНОВИ ФОНЕТИКИ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 
Опис голосних звуків та фонетичні вправи на голосні звуки 

У турецькій мові 8 голосних звуків: [a], [ı], [o], [u], [i], [ö], [ü], [e]. 
Голосні поділяються: 
- за місцем утворення: на голосні переднього ряду ([i], [ö], [ü], 

[e]) та заднього ряду ([a], [ı], [o], [u]). 
- за участю губ в артикуляції: на губні ([ö], [ü], [o], [u]) та негубні 

([i], [e], [a], [ı]). 
- за ступенем розкриття рота: на широкі ([a], [e], [o], [u]) та вузькі 

([i], [ü], [ı], [u]). 
 

[A], [O], [U] 
Голосні звуки [а], [o], [u], вимовляється більш напружено ніж 

відповідні українські звуки і є більш відкритими та глибокими: 
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Вправа 1. Прочитайте виразно подані слова: 
[а]: az, ak, ana, al, anne, baba, aday, oda, af, aferin, aygıt, ay, ayak, 

Avrupalı, avdet, avaz, ayı, ayıplamak, ayırtmak, avukat, sana, bana, kasa, 
aba, dal, sal, saman, sarı, kahve, kalan, araba, acaba, acar, abla, abartma, 
kabartma, abluka, abonmak; 

[o]: odun, ot, otlamak, od, odak, ofis, onur, olgu, olay, olası, olumsuz, 
ortak, ortaç, ozan, oysa, oyun, okul, otlak, otoban; 

[u]: su, kuru, un, uyuz, uyur, uyum, uzay, uzak, uzun, uzunca, uçuk, 
ufak, ucuz, uzman, uzuv, ukde, uyarı, ukala, uşak, uygun, uygar, uyuntu, 
uz, uslu, usta, us, umde, ulu, ulus, ulusal. 

 
[I] 

Голосний звук [ı] за місцем свого творення знаходиться більш 
глибоко ніж українська літера и, чи навіть російський звук [и]. 

 
Вправа 2. Прочитайте виразно подані слова: 
[ı]: ısı, ıslak, manası, dılı, baldır, sıcak, arı, arıları, ırlamak, ısırık, 

ıspanak, ıssız, ıskat, ıslahat, ıtır, ıvır, ışıklı, ısrar, ırak, ırk, ılık, ıtır, sırık, ısı, 
ısıl, ıslak, sıkı, ıssız, ısırık, ışık, ışın, ışıl, ıtık, ıtma, ışkı. 

 
[Ö] [Ü] 

Голосні звуки [ö], [ü] відповідають цим же фонемам у німецькій та 
франзуцькій мовах. 

 
Вправа 3. Прочитайте виразно подані слова: 
[ö]: öbek, öğrenim, ödemek, ödetmek, öfkeli, öğle, öç, öfkelemek, 

ödünç, öğle, öküz, öksürük, ölçmek, öğleyin, ölçü, öldürücü, ödenek, ölü, 
ölçü, ölgün, ölümlü, önder, öğretmen, önem, ödül, öfke. 

[ü]: ürümek, ürperti, üs, üslenmek, ünite, ümmet, ümit, ülser, ülkücü, 
üst, üstelemek, üretici, ümitsizlik, üstünlük, üşüşmek, üzgünlük, üzücü, 
üzüm, üzüntülü, üzere, üstyapı, ülke, ürkek, üstün, ümit. 

 
[İ] 

Звук [i] вимовляється чітко, однозначність його вимови 
прослідковується при протиставленні зі звуком [ı]: 

 
Вправа 4. Прочитайте виразно подані слова: 
[i] – [ı]: dil – dıl, pil – pıl, sil – sıl, villa – vılla, ıssız – issiz, ışıklı – 

işikli, ırak – irak, ırk – irk, ıvır – ivir, ısrar – israr. 
 
 


