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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В ТУРКМЕНІСТАНІ 

У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Сучасні тенденції розвитку світової економіки тісно пов’язані зі 

зростанням ролі інформаційних технологій і знань в житті суспільства. 

Економіка змінюється, стає більш інноваційною, а в основі цих змін 

лежить використання високошвидкісних мереж зв’язку та інтернету. 

Найбільш конкурентоспроможними сьогодні виявляються ті країни, які 

постійно удосконалюються з урахуванням технологічних нововведень і 

впроваджують їх в управління економікою. 

Влада Туркменістану регулярно заявляє про необхідність розвитку 

інформаційних технологій. В кінці 2018 року президент Гурбангули 
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Бердимухамедов затвердив Концепцію розвитку цифрової економіки на 

2019–2025 роки. При цьому на практиці поширення комп'ютерних 

технологій в країні, як мінімум на кілька десятків років, відстає від 

розвинених держав. 

Багато компаній зіткнулися з проблемою підбору кваліфікованих 

фахівців в сфері IT-технологій. І хоча, в цих організаціях задіяні люди з 

великим досвідом, необхідно використовувати їх знання і можливості для 

підвищення професійного потенціалу молодого покоління. 

У Міносвіти Туркменістану заявили, що найбільш затребуваними 

професіями найближчим часом стануть ті, які пов’язані з інформа-

тизацією – так в країні називають впровадження комп’ютерних технологій. 

Необхідно підвищувати інтерес молоді до вивчення інформаційних 

технологій і створювати необхідні умови для освоєння комп'ютерних 

технологій, в тому числі і програмування. 

Фахівці Міносвіти радять школярам вибирати такі професії, як 

прикладна математика та інформатика, програмна інженерія, кібербезпека, 

математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем. 

Підкреслюється, що в найближчі роки в країні не залишиться жодного 

підприємства, де не буде вакансії програміста або як мінімум системного 

адміністратора. 

Успіх на ринку праці обіцяють і тим, хто вибере спеціальності, 

пов’язані зі складними технологіями: математичне моделювання, 

приладобудування, прикладна механіка, мехатроніка і робототехніка. 

Варто відзначити, що в країні ведеться реалізація «Програми 

розвитку інноваційної діяльності на 2015–2020 роки». В економіку 

держави впроваджуються нові технології, здійснюється перехід на 

електронний уряд. Крім обладнання, приділяється увага і підготовці 

кваліфікованих кадрів. 

Освоєння технологій стимулюють ще з раннього віку – кожний 

першокласник безкоштовно отримує від держави нетбук. В 2016 році в 

Туркменістані був відкритий ВНЗ – Університет інженерних технологій 

імені Огуз хана. Проведена оптимізація програм з підготовки IT-фахівців. 

Держава оплачує відповідне навчання своїх громадян у передових 

країнах – США, Японії, РФ, Китаї. 

У вересні 2017 року Президент Гурбангули Бердимухамедов 

затвердив Концепцію розвитку цифрової освітньої системи Туркменістану. 

У зв’язку з цим планується створити Центр інноваційної інформації, в 

обов'язки якого буде входити комплексна розробка методів електронного 

навчання, включаючи цифрові підручники, посібники, відео – і 

аудіоматеріали, інтерактивні та мультимедійні програми, тощо. Також 

будуть вивчатися світові досягнення в сфері науки і освіти, створено 

каталог енциклопедій і словників. 
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Мета Центру – підвищення грамотності населення у сфері IT, 

консалтингові послуги, а також підтримка нових ідей. У планах – 

залучення молоді до оволодіння знаннями і навичками в галузі 

програмного забезпечення. Для цього будуть відкриті безкоштовні курси, в 

тому числі з робототехніки, з подальшим працевлаштуванням. Крім того, 

планується надавати консалтингові послуги, випуск електронних видань, 

журналу IT, організовувати профільні огляди. 

Інформатизація освіти – це процес забезпечення системи освіти 

теорією і практикою розробки та використання нових інформаційних 

технологій, орієнтованих на реалізацію цілей навчання і виховання. 

Процес інформатизації освіти включає в себе систему заходів: 

– оснащення закладів освіти та органів управління освітою 

апаратними та програмними засобами інформаційних технологій; 

– підключення по високошвидкісних каналах до регіональних, 

національних і міжнародних комп’ютерним освітніх мереж, до 

глобальної мережі Інтернет; 

– створення і розміщення в мережі Інтернет інформаційних 

ресурсів освітнього призначення, інтеграція різних баз даних на 

регіональному та державному рівні; 

– формування інформаційної культури у всіх учасників освітнього 

процесу: співробітників, педагогів, учнів, їх батьків; 

– створення системи безперервного навчання педагога 

інформаційних технологій (курси, експрес-курси, міні семінари, 

постійно-діючі семінари, конференції). 

Процес інформатизації освіти має на увазі не тільки застосування  

в школах, університетах та інших навчальних закладах новітніх 

інформаційних технологій, а й вдосконалення системи організації 

навчальної діяльності шляхом трансформації методів і форм піднесення 

інформації з метою пробудження в учнів інтересу до отримання нових 

знань, розвитку у них творчої активності. 

Безсумнівно, в першу чергу необхідним є створення інформаційно-

технологічного середовища з використанням новітніх проекторів, екранів, 

комп’ютерів та іншої техніки, що дозволяє розкрити інформацію через 

презентації, конференції, семінари. 

Таким чином, інформатизації освіти в світі відводиться дуже суттєва 

роль, оскільки саме цей процес є «двигуном» майбутнього, саме від цього 

процесу залежить успіх країни, її технічний потенціал, а безпосередньо 

успіх даного процесу буде залежати від висококласних фахівців, здатних 

усувати насущні проблеми інформаційного світу і просувати його на 

новий, більш високий рівень. 
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Дана тема стосується складного історичного явища – початкового 

етапу становлення європейської системи держав на рубежі двох епох: 

середньовіччя та ранньої нової історії. Звичайно, шкільна наука філософя 

виступала в ролі допомогової науки, але відбувається започаткування 

традицій суворого і екзактичного відношення до теоретичної думки, яка в 

свою чергу «була вже дещо захоплена гуманізмом» [6]. Цікаво, що в історії 

ніщо не закінчується раптово і ніщо не починається раптово; нове 

починається в той час, в той період, коли старе продовжується [5]. 

Феномен Київської академії повністю грунтується, а тому невіддільний від 

історичного контексту України. Так як, домінантою культурного контексту 

епохи Бароко стає Академія, то фактично саме тут народжується 

українське Бароко, як назвав Чижевський «історична доля України» [7]. 

Зазначимо, що активне поєднання східної та західної філософської 

парадигми, які базувались на данному грунті, утворює єдине синтетичне 

явище – філософію доби бароко. Так, спочатку інструментом такої 
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