
ТАЦРИЗ
ба автореферат!! диссертатсияи Хршим Иброгимов дар мавзуи 
«Методикаи ташаккули салохдяти хонандагон дар муассисахри 
тах,силоти миёнаи умумй тавассути х,алли масъалахри химиявй » барон 
дарёфти унвони номзади илмхри педагогй аз руйи ихтисоси 13.00.02- 
Назария ва методикаи таълим ва тарбия (химия)

Аз тарафи Хукумати Чумхурии Тодикистон дар хамдоягй бо 
Вазорати маориф ва илми Думхурии Тодикистон оид ба масъалаи 
баландбардории сифат ва рушди маориф чорахои амалй андешида шуда 
истодаанд. Х,УкУмати Думхурии Тодикистон, Вазорати маориф ва илм 
пайваста кушиш ба хард медихднд, ки иизоми таълимро мувофики 
замой гардонанд.

Таълим ба ташаккули салохиятнокй равона гардида, ки харду 
вазифах,ой тахрилотро вобаста ба натидаи он муайян менамояд ва 
салох,иятх,ои асосии таълими донишдуёнро дар баробари дониш, 
майорат ва малака ба сифати яке аз натидах,ои тахсилот баррасй 
менамояд. Дар соли тахрили 2018 таълими як к;атор фанх,о дар доираи 
талаботи салох,иятх,ои асосии таълимй дорй карда шуда, аз думла 
тамоми донишгохдои думх,урй низ муносибатро ба таълим дигиргун 
намуда, ба муносибати босалох,ият руй оварданд.

Аз х,амин лих,оз, мавзуи тахдикртии Иброгимов Х,ошим актуалй ва 
мухрм х,исобида шуда, як к;атор х,уддатх,ое, ки аз тарафи Хукумати 
Ч,умх,урии Тодикистон ба тавсиб расонида шудааст, ба монанди: Крнуни 
Ч,умх,урии Тодикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи миллии 
тахрилот дар Ч,УмхУРии Тодикистон», «Стратегияи миллии рушди 
маориф то соли 2020», «Стратегияи миллии рушди Чумхурии Тодикистон 
то соли 2030» ва г. Тасдикдунандаи фикрхри баён гардидааст. Дар асоси 
гуфтахри боло, мавзуи диссертатсионии Хршим Иброгимов яке аз 
мавзуъхри актуалй, мухим ва басо зарурй ба шумор меравад.

Дар бахши тавсифи умумии диссертатсия хамаи талаботхо вобаста 
ба автореферата диссертатсия, аз думла оид ба мубрамияти мавзуи 
тахкиврт, дарадаи коркарди илмии проблема, мавдудияти муаммо ва 
ихтилоф, объект, мавзуъ ва хадаф, фарзия, вазифаи тахкикот инчунин 
гояи пешбар, асоси методологй, сарчашма ва методхои истифодашудаи 
тахкикот, навгонии илмй, арзиши назариявй ва амалии тахкикот, 
нуктахои барои дифоъ пешниходшаванда, боэътимодй ва асоснокии 
натидахо, озмоиш ва татбики натидахои тахкикот баррасй карда 
шудааст.



Аз тарафи диссертант X,. Иброгимов дар боби аввал, ки «Муаммои 
илмй-тахдик;отии ташаккули салох,иятх,ои хонандагон дар машгулиятхои 
химия» ном дорад, оид ба вазъи омузиши муаммо дар адабиёти илмию 
педагоги, тавсифи мафхумхои «салохият», «муносибати босалохият» 
«салохиятхои калидй» анид карда шуда, тояхои оид ба данбахои асосии 
татбиди муносибати босалохият, намудхои салохияти калидй, умумият 
ва тафовути хусусиятхои салохият ва босалохият мавриди баррасйкдрор 
гирифта, сабаби ворид намудани татйирот дар муносибат ба таълим, 
мохият, натидахои таълими босалохият халлу фасл мегардад.

X,. Иброгимов. дар боби дуюм, ки «Корхои озмоишй-таххихотии 
ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои тахсилоти миёнаи 
умумй оид ба методикаи халли масъалахои химиявй» номгузорй карда 
шудааст, маълумот оид ба масъалаи таълимй, масъалахои химиявй, 
хобилйяти эдодй, озмоиш, тасаввурот, амсила (модел), оварда шуда, 
меъёрхо, нишондихандахо, сатди ташаккулёбии хобилияти эдодии 
хонандагони синфхои 8 - Пкушода до да, мухтавою методикаи кори 
тадрибавию озмоишй тавсиф ва натидахои он баён карда шудааст.

Муаллиф бамаврид хайд кардааст, ки дар тасниф вахти огози
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таълими халли гурухдои алохидаи масъалахо ва тартиби омузиши 
маводи таълим тибхи фаслхо ба назар гирифта мешавад. Намудхои 
масъалахо ба тасниф дар он маврид дохил карда шудаанд, ки агар онхо
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бо вижагидои махсус фарх кунанд ва ин вижагихо дар ташаккули 
салохиятхо ва муносибати босалохият барои фахмиши масъалахои 
химиявй мусоидат намоянд.

Аз дониби муаллиф X,. Иброгимов хар як бобро мухтасаран дар 
алохидагй дамъбаст намуда, нуктаи назарашро оид ба мохияти хар боб 
инъикос намуда, хангоми баррасй намудани масъалахои назариявй 
нухтаи назари шахсиашро низ баён намудааст. Инчунин автореферата 
диссертатсия бо забони фахмо, возех тартиб дода шуда, 
инъикоскунандаи натидахои нихоии таххихотй мебошад.

Рисоланавис Х,.Иброгимов таъкид мекунад, ки омузгорон барои 
ташаккул додани хобилиятхои эдодии хонандагон омузгор бояд 
методхо, воситахо ва таснифи масъалахои химиявиро истифода баранд. 
Хдмин тарих, халли масъалахо дузъи мухимми раванди таълими химия 
аст. Хднгоми мунтазам хал кардани намудхои гуногуни масъалахо ба 
натичахои бехтарин ноил гардидан мумкин аст. Бинобарин коркарди 
низоми масъалахо дар раванди таълим дузъи мухим ба хисоб меравад,



зеро низоми масъалах,о ба ноил гардидан ба бехдарин натидахо дар 
мухдати аз хама кутох ва бо сарфи х,адди акдлли неру мусоидат мекунад.

Боиси зикр аст, ки автореферата диссертатсияи муаллиф X,. 
Иброгимов. дар асоси стандартхо ва талаботхои Комиссияи олии 
Аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тодикисто н таълиф карда 
шудааст.

Дар хулоса бояд кайд кард, ки тахкикотеро, ки аз тарафи Х,ошим 
Иброгимов ба идро расонидааст, аз нигоххои назариявию амалй 
тахкикоти зарурй ба хисоб рафта, барои рушду нумуи илми педагогикаи 
муосйр сахмгузор мегардад.

Дар асоси хулосахои боло, диссертатсияи ХршимИброгимов тахти 
унвони «Методикаи ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои 
тахрилоти миёнаи умумй тавассути халли масъалахои химиявй» 
тахкикоти ба андомрасонида хисобида, давобгуй ба талаботхои зербоби 
10, 11, 12, 14, 16-и Карори Дукумати Думхурии Тодикистон оид ба 
«Тартиб до дани дарадахои илмй ва унвони илмй» тахти раками 505 аз 
26.11.2016 сол буда, рисоланавис Иброгимов Х,ошим барои дарёфти 
унвони номзади илмхои педагогй аз руи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва 
методикаи таълим ва тарбия (химия) арзанда хисобида шавад.
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