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УКРАЇНСЬКО-ТУРКМЕНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР – 
ОСЕРЕДОК КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини має 

тривалий досвід плідної співпраці з науковими та освітніми інституціями 
закордону, що засвідчено підписанням рядом угод про співпрацю. До 
активної культурно-освітньої та науково-дослідної роботи спонукає щорічне 
збільшення в університеті кількості студентів-іноземців. У червні 2016 р. 
наказом ректора університету було створено Українсько-туркменський 
культурно-освітній центр, директором якого призначено кандидата географічних 
наук, доцента кафедри географії та методики її навчання Олександра Лаврика. 

Упродовж попередніх років українсько-туркменські відносини 
характеризуються посиленням політичного діалогу на усіх рівнях. Історія 
активних відносин між республіками колишнього Радянського Союзу 
бере свій початок від 20 грудня 1991 р., коли Туркменістан визнав 
Україну як незалежну державу. Дипломатичні відносини між Україною й 
Туркменістаном були встановлені 10 жовтня 1992 року. Інтенсивний 
політичний діалог позитивно позначається на двосторонньому торгово-
економічному та культурно-гуманітарному співробітництві. Зокрема, 
сьогодні Туркменістан займає перше місце серед іноземних країн за 
кількістю студентів (10 000 осіб), які навчаються в Україні. Характер 
українсько-туркменських відносин засвідчує значний потенціал, 
реалізація якого сприятиме подальшому розвитку та зміцненню 
взаємовигідного партнерства між обома державами.  

На початку 2016 р. наш університет відвідав Надзвичайний і 
Повноважний Посол Туркменістану в Україні та Молдові Нурберди 
Аманмурадов. У ході візиту відбулася його зустріч із ректором, 
професором Олександром Безлюдним, першим проректором, професором 
Андрієм Гедзиком, проректором із наукової роботи та міжнародного 
співробітництва, професором Владиленою Сокирською. Було обговорено 
ряд важливих питань, які стосувалися прийому студентів на навчання до 
УДПУ, організації дозвілля та побуту студентів із Туркменістану. Паном 
Послом була дана висока оцінка організації цієї роботи для студентів з 
Туркменістану в університеті. Під час довгоочікуваної зустрічі зі 
студентами очільник амбасади визначив їх пріоритети: успішне 
навчання, заняття науковою діяльністю і активне спортивне життя.  

Зважаючи на постійне зростання кількості туркменських студентів у 
вузі та побажання Надзвичайного і Повноважного Посла Туркменістану в 
Україні, визріла необхідність створення окремого структурного підрозділу 
університету, який забезпечуватиме конструктивний діалог між вузом і 
туркменськими студентами, сприятиме їх активній інтеграції в український 
освітній та культурний простір, а також інформуватиме українських 
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студентів про освітні, наукові та культурні здобутки Туркменістану.  
Основною метою створення Центру стало сприяння мовній та 

культурній адаптації студентів з Туркменістану, які навчаються в УДПУ. 
За рік його існування зроблено чимало: обладнано приміщення Центру, 
проведено його офіційне відкриття. Новостворений Центр відвідав 
Надзвичайний і Повноважний Посол Туркменістану в Україні та Молдові 
Нурберди Аманмурадов, який перебував у березні 2017 р. з офіційним 
візитом у нашому університеті. У домені університету створено субсайт 
(http://utcec.udpu.edu.ua), на якому яскраво висвітлюються усі події, 
пов’язані з туркменськими студентами.  

Силами центру та студентського активу було організовано ряд 
культурно-освітніх заходів. Зокрема, це відзначення Курбан Байраму та 
Новруз Байраму, святковий концерт до 25-річчя незалежності Туркменістану, 
Тиждень Туркменістану, щотижневі перегляди науково-популярних 
фільмів, організація науково-методичних семінарів, виставки фоторобіт 
та літератури. Актив центру залучається до різноманітних заходів, де 
студенти можуть продемонструвати свої знання і таланти. Так, у квітні 
2017 року команда «Каракум» взяла участь у І Всеукраїнському 
географічному турнірі на кубок Г. І. Денисика, де зайняла почесне ІІІ 
місце. Серед найактивніших студентів Центру варто відзначити Піргули 
Чоганова, Ельдора Ібрагімова, Клару Саттарову та Гозел Рашидову. 

На базі Центру для студентів з Туркменістану були організовані 
шестимісячні курси з вивчення української мови. Найкращі та найдосвідченіші 
викладачі факультету української філології під керівництвом декана, 
доктора педагогічних наук, професора Валентини Коваль та завідувача 
кафедри практичного мовознавства, кандидата філологічних наук, професора 
Наталії Цимбал, використовуючи сучасні методики викладання, зуміли в 
короткі терміни навчити іноземних студентів основам української мови.  

Чітку та активну роботу курсів з інформатики налагодили декан 
факультету фізики, математики та інформатики, кандидат педагогічних 
наук, доцент Тетяна Махомета та кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інформатики та ІКТ Оксана Жмуд. Завдяки наполегливій і 
систематичній праці студенти з Туркменістану опанували основи роботи 
з «Сучасними офісними інформаційними технологіями».  

За невеликий проміжок часу Центр перетворився на потужний 
осередок культури та освіти, де створюються усі умови для якісної 
адаптації іноземних громадян, які вступають на навчання до нашого 
університету. У перспективі передбачається налагодження та підтримка 
постійних партнерських контактів з дипломатичними структурами 
Туркменістану в Україні; підписання угод про співпрацю з вищими 
навчальними закладами цієї країни; налагодження контактів з 
міжнародними культурно-освітніми центрами інших вузів України. 

Наразі ми презентуємо міждисциплінарний науковий збірник, створений 
на базі Українсько-туркменського культурно-освітнього центру, на сторінках 
якого викладачі та студенти університету можуть презентувати результати 
наукових досліджень. Цей збірник покликаний створити поле для 
висвітлення результатів наукових досліджень і студентів з Туркменістану.  

http://utcec.udpu.edu.ua/

