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ВИСОКОПОВАЖНІ КОЛЕГИ! ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!  
 

 

 
Вітаю Вас на сторінках першого випуску міждисциплінарного 

наукового збірника нашого університету – «Вісника Українсько-
туркменського культурно-освітнього центру»! 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини – один із провідних вищих навчальних закладів педагогічного 
профілю в Україні. Створений у серпні 1930 року як Інститут соціального 
виховання, зараз він виріс в сучасний центр освіти, науки і культури, де 
навчаються близько 9 тисяч студентів на різних формах і 
спеціальностях, отримуючи якісну та необхідну на ринку праці підготовку. 

Пройшовши фундаментальне професійне навчання в УДПУ, студент 
стає висококваліфікованим фахівцем системи педагогічної освіти. 
Широкий профіль підготовки дозволяє йому постійно вдосконалюватися 
в процесі трудової діяльності й освоювати додаткові спеціальності. 

За останні роки наш навчальний заклад активно освоює 
міжнародний освітній простір. З УДПУ співпрацюють багато університетів 
та культурних центрів Республіки Польща, Португалії, Чеської 
Республіки, Болгарії, Латвії, Китаю, Ефіопії тощо. До активної культурно-
освітньої та науково-дослідної роботи спонукає також щорічне 
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збільшення в університеті кількості студентів з Туркменістану. Якість 
освітніх послуг, що їх надає університет, робить його по-справжньому 
привабливим не лише для українських, а й для іноземних студентів. 
Викладачі та студенти університету мають можливості взяти участь у 
програмах академічного обміну, наукових дослідженнях, конференціях за 
кордоном, а також пройти навчання в аспірантурі та докторантурі з 
подальшим захистом дисертацій. Для успішних студентів створені умови 
для участі у програмах подвійних дипломів, що їх реалізує університет 
разом із закордонними партнерськими навчальними закладами.  

Організація освітнього процесу в університеті сприяє самореалізації 
та саморозвитку студентів, апробації знань та інноваційних ідей. 
Впроваджуючи інтелектуальні та інформаційно-комунікаційні технології в 
усі сфери своєї діяльності, постійно надаючи своїм студентам і 
викладачам нові можливості отримання знань, університет по праву 
називається інноваційним і займає лідируючі позиції серед вищих 
навчальних закладів у цій галузі. 

Наукове, багатогранне, яскраве, творче, насичене подіями життя 
університету по-різному відображають усі сторінки цього збірника. 
Сподіваюсь, що знайомство з ним буде цікавим для найширшого кола 
читачів – для вчених, які працюють в області тих напрямків науки, котрі 
розвиваються в університеті, для менеджерів освіти різного рівня, для 
вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого 
навчання коледжів, для колег із зарубіжних вузів і освітніх центрів, для 
роботодавців, яким потрібні сучасні висококваліфіковані кадри, для 
студентів та випускників попередніх років і, звичайно, для наших 
майбутніх абітурієнтів. 

 
 
 

 

 

З повагою, ректор 
Уманського державного 

педагогічного університету  
імені Павла Тичини, 

професор Олександр Безлюдний 
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Dear colleagues! Dear students! 
 

Welcome you on the pages of the first issue of interdisciplinary scientific 
proceedings of our University – «Bulletin of Turkmen-Ukrainian Cultural and 
Educational Center»! 

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University is one of the leading 
higher educational institutions in pedagogical field in Ukraine. Established in 
August 1930 as the Institute of Social Education, now it has become a 
modern center of education, science and culture, which enrolled about 9,000 
students in various forms and specialties, getting qualitative and necessary 
for labor market training. 

After fundamental vocational training in USPU, the student becomes a 
highly skilled specialist of the education system. Great training area allows 
the student to be constantly improved in the process of labor activity and 
develop additional specialty. 

In recent years, our University actively develops international educational 
space. Many universities and cultural centers in Poland, Portugal, Czech 
Republic, Bulgaria, Latvia, China, Ethiopia and others collaborate with USPU. 
Annual increase of the number of students from Turkmenistan encourages 
cultural and educational research.The quality of educational services 
provided by the university, maks it a truly attractive not only for Ukrainian, but 
also for foreign students. The University lecturers and students have the 
opportunity to participate in academic exchange programs, workshops and 
conferences abroad, and receive training atpost-graduate and doctoral levels 
abroad. The conditions for participation in the programs of double diplomas 
implemented by the University with foreign partner institutions had been 
createdfor successful students. 

The organization of the educational process at the university helps 
students in self-realization and self-development, testing knowledge and 
innovative ideas. Implementing intellectual and information-communication 
technologies in all areas of its activity, constantly providing its students and 
lecturers with new opportunities to acquire knowledge, the university is called 
innovative and occupies a leading position among universities in this field. 

All the pages of this proceedings reflectscientific, multifaceted, colorful, 
creative, eventful life of the university in many ways. I hope this proceeding 
will be interesting for a wide range of readers – for scientists working in those 
areas of science that are developing at the university, for education managers 
at various levels, for teachers of secondary schools, masters of industrial 
training,for colleagues from foreign universities and educational centers, for 
employers who need modern highly qualified staff, for students and graduates 
of previous years and, of course, for our future students. 

 

 
 
 

 

With best regards, Rector  
of Pavlo Tychyna Uman State 

Pedagogical University, 
Professor Oleksandr Bezliydnyi 


