
15–16 жовтня в м. Ашгабад (Республіка Туркменістан) відбувся VII 

Форум творчої та наукової інтелігенції держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав. Форум відбувався в рамках головування 

Туркменістану в СНД. Тема форуму – «Стратегія розвитку гуманітарного 

співробітництва держав-учасників СНД: напрямки і перспективи». Делегати, 

серед яких були відомі політики, діячі культури, науки й освіти, керівники 

міждержавних структур, міжнародних організацій і громадських об’єднань 

країн Співдружності, представляли 11 країн-учасниць. 

У рамках роботи форуму відбулася урочиста церемонія нагородження 

лауреатів Міжнародної премії «Содружество дебютов», затвердженої Радою 

з гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД і Міждержавним 

фондом гуманітарного співробітництва, яка присуджується талановитій 

молоді за досягнення в різних галузях культури, мистецтва й науки. Робота 

VII Форуму творчої та наукової інтелегенції держав-учасниць СНД 

проводилася за сімома профільними секціями, учасникам яких надавалася 

можливість колегіально обговорити питання збереження й розвитку 

гуманітарного потенціалу, різноманіття національних культур, матеріальної 

та духовної спадщини в сучасних умовах, формування багатоканальних 

інформаційних зв’язків. 

Так, в Інституті міжнародних зв’язків МЗС Туркменістану відбулася 

секція «Стратегія розвитку гуманітарного співробітництва держав-учасниць 

СНД: напрям і перспективи», а в Державному медичному університеті 

Туркменістану – секція «2012 рік – рік спорту та здорового способу життя в 

СНД». 

У Центрі вільного мистецтва відбулася зустріч на тему: «Культурна 

спадщина в інформаційному просторі СНД», а в Туркменському державному 

інституті культури делегати форуму розглянули можливості й перспективи 

молодіжного співробітництва в науці та інноваціях. 

У Національній бібліотеці Національного культурного центру 

Туркменістану відбулася секція «Розвиток гуманітарного співробітництва 

СНД. Досвід нейтрального Туркменістану». 

Учасники всіх секцій обговорили професійні питання, пропозиції з 

розширення гуманітарного співробітництва, відзначивши шляхи 

перспективного розвитку солідарного міжкультурного простору та його 

змістовного наповнення. 

Крім того, у рамках форуму відбулося засідання представників жіночих 

організацій держав-учасниць СНД у Палаці мукамов Національного 

культурного центру Туркменістану й засідання Ради ректорів консерваторій 

держав-учасниць СНД у спеціальній музичній школі-інтернаті при 



Туркменській національній консерваторії. 

В Академії наук Туркменістану відбулося спільне засідання 

Міжнародної асоціації Академії наук і Євразійської асоціації університетів. 

Учасники форуму були єдині в думці: принципами партнерства повинні 

бути спільне збереження та використання спільної цивілізованої спадщини, 

пам’ятників духовної і матеріальної культури, національного надбання всіх 

народів Співдружності, формування сучасного ринку гуманітарних послуг, 

збереження й заохочення культурної самобутності та мовного різноманіття 

народів Співдружності. І головне те, що гуманітарне співробітництво має 

бути спрямовано на розвиток й утвердження загальнолюдських цінностей, 

сприяючи миру й згоді на планеті, дружбі між народами (Українська 

делегація взяла участь у VII Форумі творчої та наукової інтелігенції 

держав-учасниць СНД // Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України (http://www.mon.gov.ua). – 2012. – 23.10). 


