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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  
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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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суспільства і забезпечити реалізацію конституційного права на освіту 
кожного громадянина країни. Виходячи з названих вище факторів можна 
зробити висновок, що дистанційне навчання увійде в 21 століття як 
найефективніша система підготовки та безперервної підтримки високого 
кваліфікаційного рівня фахівців. 

Останні кілька років, провідні університети світу, почали 
впроваджувати в свою структуру дистанційну освіту. Також, стали 
створюватися курси, для підготовки фахівців різних напрямків.  

Стратегія вдосконалення сучасної системи вищої освіти пов’язана з 
пошуком шляхів її відповідності новим умовам і вимогам розвитку 
суспільства. Серед тенденцій, що намітилися виділяються наступні: 

 на основі нових досліджень, нової практики, нових суспільних 
потреб змінюється парадигма освіти; 

 змінюються цілі освіти: від передачі знань до акцентування уваги 
на формуванні у студентів соціально-значущих здібностей, способів 
самоосвітньої діяльності, які передбачають самостійність і соціальну 
комунікативність студентів; 

 відбувається процес подальшої інформатизації суспільства і 
освіти, що виражається у вдосконаленні комп’ютерної техніки, інформа-
ційних мереж і технологій і, в зв’язку з цим, систем інформаційного 
забезпечення та безпосередньо самого навчального процесу, в створенні і 
використанні комп’ютерних навчальних курсів і індивідуалізованих 
освітніх програм; 

 система освіти стає більш ліберальною, що реалізується в 
відкритості освіти, право кожної людини на отримання освіти незалежно 
від місця проживання, правового або соціального статусу, наявності або 
відсутності грошових коштів та ін.; 

 відбувається інтеграція і диференціація систем, змісту і форм 
професійної підготовки. Вузька спеціалізація, що існувала раніше в 
коледжах України, змінилася структура ринку праці, незатребуваність 
цілого ряду фахівців, які змушені шукати нову роботу, обумовлюють 
зростання потреб у додатковій, зокрема, другій вищій освіті. Сьогоднішні 
студенти також не застраховані від того, що з часом їх фах виявиться 
незатребуваним. Тому багато хто з них намагаються здобути освіту 
одночасно за кількома спеціальностями, навчаючись при цьому в різних 
вузах і на різних формах навчання. 

Ситуація, що склалася породжує таку серйозну проблему, як 
забезпечення якісної професійної освіти, що дозволяє випускнику вільно 
конкурувати на ринку праці. У цих умовах заклади вищої освіти, 
використовуючи традиційні форми і технології навчання, не завжди 
можуть вирішити цю проблему через брак викладачів, навчального часу, 
навчальних площ і т.д. Таким чином, виникає об’єктивна необхідність 
взаємної адаптації суспільства і системи освіти, пошуку нових форм і 
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технологій навчання. Вирішенню цієї проблеми може сприяти впро-

вадження в навчальний процес дистанційних технологій, тобто навчання 
на відстані за допомогою спеціалізованого інформаційно-освітнього 
середовища, заснованого на використанні сучасних засобів передачі та 
зберігання інформації, за умови його правильної організації і наявності 
необхідного методичного забезпечення навчального процесу. 

Вивчення наукової літератури, науково-методичних публікацій, 
нормативно-правових документів з питань використання дистанційних 
технологій в навчальному процесі дозволило виявити ступінь опрацьо-

ваності окремих аспектів досліджуваної проблеми. 
Одним з перших великих центрів дистанційного навчання, що 

поширював свої матеріали через мережу інтернет стала Хан-Академія. Її 
автор Салман Хан почав викладати у вільний доступ в мережі власні відео-
уроки, що створював для своєї кузени. Згодом, коли уроки отримали 
неабияку популярність і мільйони переглядів в мережі YouTube Хан 
створив окремий навчальний центр. 

В Україні, незважаючи на економічні труднощі, росте потреба в 
висококваліфікованих спеціалістах. Вища освіта виступає як найважли-

віший компонент культурного і соціально-економічного розвитку людини. 
Тільки підвищення рівня освіченості суспільства створює умови для 
соціального благополуччя. Без відповідної вищої освіти і науково-
дослідних розробок жодна країна не в змозі забезпечити реального 
стійкого розвитку. 

Дистанційне навчання – це метод, що використовує сучасні технічні 
засоби зв’язку і передачі інформації. Дистанційне навчання представляє 
собою комплекс освітніх послуг. який дозволяє забезпечити гнучкість, 
доступність, модульний принцип, спеціалізований контроль якості 
навчання, економічно і організаційно розділити навчання в одному місці. 
Дистанційна освіта спрямована на розширення освітнього середовища, на 
найбільш повне задоволення потреб і прав людини в галузі освіти. 

Розвиток комп’ютерної техніки, її широке впровадження і поши-

рення, значне збільшення кількості користувачів мережі Internet, стрімкий 
розвиток телекомунікацій відкривають нові можливості заочного навчання, 
дають потужний імпульс до впровадження дистанційних технологій.  

Аналіз результатів реалізації навчального процесу з використанням 
дистанційних технологій, спроектованого на основі розробленої структурно-
функціональної моделі, що має нормативний характер, дозволяє зробити 
висновок про ефективність даного навчального процесу. Оскільки змістовне 
наповнення реалізованого навчального процесу повністю визначається 
вмістом обраного напрямку професійної підготовки (спеціальності) 
відповідно до державного освітнього стандарту, це дає підстави 
стверджувати, що дана модель проектування навчального процесу з 
використанням дистанційних технологій має властивості системності, 
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керованості, відтворюваності і ефективності, може бути застосована в 
умовах будь-якого регіонального коледжу. Необхідним доповненням до 
структурно-функціональної моделі проектування навчального процесу з 
використанням дистанційних технологій у коледжі можуть служити 
розроблені нами практичні рекомендації. 

Дослідження може бути продовжено в напрямку практико-
орієнтованої розробки нових підходів до вирішення проблем впровад-

ження дистанційних технологій в навчальний процес, взаємодії зі 
структурами, що займаються підготовкою викладачів до роботи до умов 
використання дистанційних технологій в навчальному процесі, вивчення 
особливостей організації взаємодії учасників навчального процесу та 
виявлення специфіки організації самостійної роботи студентів при 
навчанні з використанням дистанційних технологій. 
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ФЕНОМЕН «ВОЛІ ДО ВЛАДИ» ЗА ФРІДРІХОМ НІЦШЕ 

 

Постать Фрідріха Ніцше (1844–1900) та його ідеї належать до 

найбільш впливових і дискусійних у XX ст. 

Ф. Ніцше був вихідцем з Німеччини, але пізніше прийняв швейцар-

ське громадянство. Будучи досить обдарованим, вже у 25 років отримав 

звання професора. Його праці носять тезовий, інколи-афористичний 

характер, а тому є досить суперечливими й не підлягають однозначному 

трактуванню. В усякому разі слід відрізняти ідеї самого Ніцше від ідей та 

поглядів «ніцшеанців» – його палких прихильників, котрі, як звичайно, 

робили наголос на певних змістових акцентах думок Ф. Ніцше [1]. 


