
ТАЦРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Х,ошим Иброгимов дар мавзуи 
«Методикам ташаккули салохияти хонандагон дар муассисах,ои 
тахсилотй миёнаи умумй тавассути х,алли масъалахои химиявй» барои 
дарёфти унвони номзади илмх,ои педагога аз руи ихтисоси 13.00.02- 
Назария ва методикам таълим ва тарбия (химия) пешниход мегардад.

Мавзуи интихобкардаи диссертант Иброгимов Х,ошим зери унвони 

«Методикаи ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои тахсилоти 

миёнаи умумй тавассути халли масъалахои химиявй»-ро яке аз мавзуъхои 

актуалй ва мухим хисобидан мумкин аст, чун дар низоми тахсилот 

воридшавии тагйирот ба назар мерасад, ки ин хам бошад, ч,орй намудани 

таълими босалохият аст.

Муаллиф Иброгимов X,. оид ба зарурати ворид намудани тагйирот дар 

таълимро баён намуда, хайд менамояд, ки салохияти тахсилотй талабот ба 

омодагии тахсилотй мебошад, ки бо мадмуи самтгирй, дониш, махорат, 

малака, тадрибаи бахамалокаманди мухтавоии хонанда нисбат ба доираи 

муайяни объектхои вохеияти реалй, ки барои амалигардонии фаъолияти 

пурмахсули дорой ахамияти шахсиятй ва идтимой заруранд, ифода меёбад.

Муаллиф дар асоси тахлили фикру акидахои олимони шинохта ба 

хулосае омадааст, ки шахси ягон амалро хадафмандона, бо камоли кордонй 

ва боэътимодона идрокунанда, инсони босалохият ба шумор меравад.

Тавсифи умумии автореферат мубрамияти мавзуи интихобгардида, 

дарадаи коркарди илмии проблема, объект, хадаф, вазифа ва фарзия, гояи 

пешбар, сарчашмахо, навгонии илмй, арзишхои назариявию амалй ва 

поягохи тадрибавию озмоишии таххидот, инчунин мархилахои таххихот, 

нуктахое, ки барои дифоъ пешниход мегарданд, боэътимодй ва асоснокии 

натидахои таххихот, озмоиш ва татбихи натидахои таххихот ва сохтори 

диссертатсияро дар бар гирифтааст.

Чун аз автореферати бармеояд, диссертатсия аз 2 боб ва 6 фаслхо 

иборат буда, боби аввал: «Муаммои илмй-таххихотии ташаккули



салохиятхои хонандагон дар машгулиятхои химия» унвон шрифта, боби 

дуюм: «Корхои озмоишй -  тахкикотии ташаккули салохияти хонандагон дар 

муассисахои тахсилоти миёнаи умумй оид ба методикаи халли масъалахои 

химиявй» ном шрифта, дар автореферат оид ба бобхо дар алохидагй 

маълумоти муфассал оварда шудааст.

Ба сифати поягохи тачрибавию озмоиши тахкикот гурухи озмоишй 

ташкилоти чамъиятии МИМ «Ворисони Сино» нохияи Б.Тафурови 

вилояти Сугд ва муассисахои тахсилоти миёнаи умумии МТМУ шахри 

Гулистон; МТМУ нохияи Конибодом; МТМУ нохияи Ашт интихоб карда 

шуда, дар солхои гуногун бо намудхои мухталифи озмоиш ва кори 

тачрибавию таххидй бо чалби беш аз 696 хонанда гузаронида шуда, ба таври 

муфассал оид ба натичахои озмоиши гузаронидашуда дар автореферата 

диссертатсия оварда шудааст.

Бояд гуфт, ки мундаричаи асосй ва натичахои тахкикоти 

диссертатсионии Иброгимов Х,ошим дар зиёда аз 23 номгуи корхои илмй 

инъикос карда шудааст, аз чумла дар 3 мачаллаи аз тарафи КОА-и назди 

Президента Чумхурии Точикистон ва Вазорати маориф ва илми Федератсияи 

Росия такризшаванда ба нашр расонида шудааст.

Инчунин диссертант Иброгимов X,. хаммуаллифи рахнамо барои 

омузгор аз фанни химия (барои синфхои 8 ва 9), китоби дарсй аз фанни 

химия барои синфи 8 ва 9 аз фанни Химия мебошад, ки хамаи онро устодони 

мамлакат истифода мебаранд.

Боиси тазаккур аст, ки аз тарафи рисоланавис вобаста ба мавзуи 

таххикртй 1 барномаи таълимй, 2 рахнамо барои омузгор (синфхои 8-ум ва 9- 

ум аз фанни химия), 2 ба китобй дарсй барои хонандагон (синфи 8-ум ва 9-ум 

аз фанни химия), 7 адад дастурхо таълимй - методй, 5 адад тестхои фанни 

химия (барои синфхои 9, 10, 11), 5 адад макрлахои илмй, ки аз он 4 махолаи 

илмй дар нашрияхои такризии бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди 

Президента Чумхурии Точикистон ва 2 маколахои илмй дар конфронсхои 

чумхуриявию байналмилалй ба нашр расонида шудааст.



Дар хулоса бояд хайд кард, ки тахдщотеро, ки аз тарафи Иброгимов 

Хршим ба идро расонидааст, аз нигохдои назариявию амалй тахкикоти 

зарурй ба хисоб рафта, барон рушду нумуи илми педагогикаи муосир 

сахмгузор мегардад.
Бояд гуфт, ки диссертатсияи Иброгимов Х,ошим тахти унвони 

«Методикаи ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои тахсилоти 

миёнаи умумй тавассути хал л и масъалахои химиявй» тахкидоти ба

андомрасонида ба хисоб рафта, давобгуй ба талаботхои Комиссияи олии 

Аттестатсионии назди Президента Чумхурии Тодикистон буда, муаллифи он 

барои дарёфти унвони номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 13.00.02- 

Назария ва методикаи таълим ва тарбия (химия) арзанда хисобида мешавад.

Номзади илмхои химия, дотсенти 
касЬедюаи молшиносй ва сЬаъолияти tvmdvkh

Маълумот барои тамос:
Сурога: 735700, Чумхурии Тодикист' 
Хиёбони И.Сомонй 169
Тел: +992 (3422) 6-03-21 
Вебсайт: www.tguk.tj

http://www.tguk.tj

