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встановленні позитивних міжособистісних відносин, підкреслюючи при 
цьому важливість людського чинника [4]. 

Р. Шакуров, вивчаючи творчий характер психологічного клімату, 
визначав провідну його роль у процесі формування особистості, 
задоволеності своєю працею [2]. 

Отже, створення сприятливого мікроклімату на уроках трудового 
навчання має велике значення, де педагогічний колектив перетворюється в 
інструмент професійного й морального зростання вчителів, коли в ньому 
складається сприятливий соціально-психологічний клімат. 
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ТРАДИЦІЙНІ ТУРКМЕНСЬКІ ФРАЗИ ПРИВІТАННЯ 

 
Туркменістан – це країна в центральній Азії, на території якої свого 

часу існували найдревніші цивілізації світу. В цій країні знаходяться одні з 
найбільших світі запасів нафти і газу. В Туркменістані існує багато цікавих 
та своєрідних національних звичаїв і традицій. Фрази ввічливості у 
туркменській мові за своїми функціями дуже схожі до української мови, 
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хоча звучать, певна річ, по-іншому. Розглянемо основні фрази ввічливості, 
які використовуються туркменським народом. 

Туркменська гостинність є визначальною ознакою цього народу. 

Туркмени часто оцінюють людину по тому, як вона приймає гостей. Гостя 

вітають словами «Hoş geldiņiz!» (Ласкаво просимо!). Обов’язково кажуть 

ритуальні фрази: «Sizi gorenime şat!» (Як ми раді вас бачити!), «Siziņ 

geleniņiz biz ŭçin baht!» (Яка це честь для нас!).  

Не тільки доброзичливі ввічливі привітання характерні для туркмен. 

Гарно прийняти гостя, почастувати смачною та різноманітною їжею, 

потурбуватися про все необхідне для відпочинку – це священний обов’язок 

кожного господаря. Така традиція гостинності, яка має як словесне (форми 

привітань), так і безпосередньо побутове вираження, зародилася в давнину 

і міцно вкоренилася у свідомості сучасних туркменів. Сотні років тому 

традиція гостинності існувала як життєво необхідна умова виживання 

народу, адже складний клімат пустелі дуже суворий і будь-яка подорож є 

складним випробуванням, в якому людина могла розраховувати лише на 

себе та допомогу тих незнайомих людей, що траплялися їй на шляху. 

Навіть в сучасному Туркменістані людині, яка негостинно прийняла 

подорожнього, висловлюють зневагу [2]. 

За туркменським звичаєм, проходячи повз daýhana (селянина), що 

засіває поле, прийнято побажати йому: «Tohümyn munlesin!» («Нехай 

кожне зерно стане тисячею!») Або «Tohum başy ýokary!» («Нехай добре 

зійдуть насіння!»). А того, хто молотить на току, слід вітати словами: 

«Hormana bereket!» («Доброго (хорошого) врожаю!»), на що піде відповідь: 

«Omrune bereket!» («Доброго здоров’я!») [1].  

Основні фрази привітання в туркменській мові залежать, як і в 

українській мові, від часу доби розмови, а також людських відносин. 

Вранці люди вітаються фразою «Ertiriniz haýyrly!» (Добрий ранок!). Якщо 

зустріч відбувається вдень, то зазвичай вітаються словами «Gundiziniz 

haýyrly!» (Добрий день!), а ввечері – «Agşamynyz haýyrly!» (Добрий 

вечір!). 

Привітання старшої за віком або вищої за становищем людини 

звучить офіційно і водночас шанобливо: «Salаm aleýkum!», а от привітання 

рівної за соціальним статусом та віком людини більш коротке і 

невимушене: «Salаm». Так відрізняються ці привітання теоретично, але в 

реальній мовній практиці відбувається по-іншому. Привітання «Salаm» хоч 

і вважаєтьсяя більш невимушеним, але ніяк не фамільярним. Тому 

«Salаm!» можуть сказати і вчителю, і викладачу, і родичу – це не буде 

виявом неповаги [2]. 

Після привітання розмова починається певними традиційними 

фразами. Зокрема, як ми уже зазначали вище, гостя або шановану людину 

вітають словами «Sizi gorenime şat!» (Як ми раді вас бачити!), також можна 

поставити запитання «Nahili sizlerin işleriniz?» (Як ваші справи?), або 
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«Nahili yaşaýsynyz?» (Як життя?). На такі питання, як і нашій культурі. так 

і в культурі туркмен, прийнято відповідати «Sagbolun, hemmesi gowy» 

(Дякую, все добре). Розповідати про свої проблеми у відповідь на такі 

питання вважається ознакою поганого тону, хоча допускається з родичами 

або близькими друзями. 

Отже, традиції привітання в Туркменістані мають свою специфіку – 

виразні фрази гостинності та поваги до працюючої людини, висловлення 

радості з приводу зустрічі зі знайомою людиною, звичай питати як справи 

та відповідати на це питання оптимістично. Найбільш поширеним та 

широко використовуваним є привітання «Salаm!». Сама традиція 

туркменських привітань має багато схожих рис з українською. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
Дистанційну форму навчання спеціалісти зі стратегічних проблем 

освіти називають освітньою системою 21 століття. Актуальність теми 
дистанційного навчання полягає в тому, що результати суспільного 
прогресу, раніше зосереджені в сфері технологій сьогодні концентруються 
в інформаційній сфері. Етап розвитку інформатики в даний момент можна 
характеризувати як телекомунікаційний. Виходячи з того, що професійні 
знання старіють дуже швидко, необхідно їх постійне вдосконалення.  

Дистанційна форма навчання дає сьогодні можливість створення 
систем масового безперервного самонавчання, загального обміну 
інформацією, незалежно від тимчасових і просторових поясів. Крім того, 
системи дистанційної освіти дають рівні можливості всім людям 
незалежно від соціального стану в будь-яких районах країни і за кордоном 
реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. Саме ця 
система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби 
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