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1. Загальні положення 
 1.1.  Українсько-туркменський  культурно-освітній  центр  (далі  -  Центр)  є 

структурним  підрозділом  Уманського  державного  педагогічного  університету 
імені  Павла Тичини  (далі - УДПУ). 

 1.2.  Центр  безпосередньо  підпорядкувується  проректору  з  наукової 
роботи та міжнародного  співробітництва  УДПУ. 

 1.3.  У  своїй  діяльності  Центр  керується  Конституцією  України,  законами 
України,  нормативно-правовими  актами  Міністерства  освіти  і  науки  України, 
Положенням  про  відділ  наукових  досліджень,  інновацій  та  міжнародного 
співробітництва  УДПУ,  рішеннями  науково-технічної  ради,  вченої  ради  та 
ректорату УДПУ, а також цим Положенням. 

 1.4.  Центр  розробляє  основні  завдання  своєї  діяльності,  які 
обговорюються  і  затверджуються  на  засіданнях  науково-технічної  ради,  вченої 
ради  та  ректорату  УДПУ. 

 1.5.  Центр  співпрацює  з  посольством  Туркменістану  в  Україні,  іншими 
міжнародними  культурно-освітніми  центрами  України  та зарубіжних  країн. 

 1.6.  Співробітники  Центру  здійснюють  організацію  культурно-освітньої 
діяльності  студентів  Туркменістану,  а  також  є  відповідальними  за  збереження 
та інвентаризацію  матеріально-технічного забезпеченнями Центру. 

 1.7.  Керівництво  УДПУ  створює  необхідні  умови  для  успішної діяльності 
Центру. 

2. Мета, основні завдання та права Центру 
2.1. Основною метою створення Центру є сприяння мовній та культурній 

адаптації студентів з Туркменістану, які навчаються в УДПУ. 
2.2. Основними завданнями роботи Центру є: 

- надання додаткових освітніх послуг у галузі вивчення студентами -
громадянами Туркменістану української (російської) мови та писемності; 

- підготовка туркменських студентів УДПУ імені Павла Тичини до участі у 
наукових та культурно-освітніх заходах різного рівня"; 

- організація навчально-наукових семінарів, круглих столів, культурних 
виставок, публічних презентацій, святкувань державних і національних свят 
з метою ознайомлення студентів та викладачів УДПУ імені Павла Тичини з 
історією, культурою та традиціями Туркменістану; 

- розвиток зв'язків УДПУ імені Павла Тичини з органами управління освітою 
і ВНЗ Туркменістану, посольством Туркменістану в Україні, формування 
позитивного іміджу УДПУ імені Павла Тичини в засобах масової інформації 
України і Туркменістану. 

2.3. Центр має право: 
- реалізувати вирішення завдань, визначених цим Положенням; 
- подавати запити й отримувати в установленому порядку інформацію, 

необхідну для діяльності Центру; 
- залучати структурні підрозділи і співробітників УДПУ до роботи над 

вирішенням поставлених перед Центром завдань; 
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