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Дигаргунихои идтимой-ихтисодй дар мамлакати мо сабабгори 
тагйиротхои мухим дар сохахои гуногуни ходагии хал к гардиданд. Сохаи 
маориф, ки яке аз сохахои авзалиятнок ва пешбарандаи кишвар мебошад аз 
ин тагйиротхо бар канор намонда, дар замони муосир мархилаи 
табодулотиро аз cap мегузаронад, ки он ба тагирёбии мундарида, дустудуи 
тарзхои оптималии мусоид ва технологияи таълимй бо талаботи афзояндаи 
шахсият ва давлат давобгу алохаманд мебошад. Х,оло дараёни амалигардонии 
системаи нави тахсилот рафта истодааст, ки он ба шомилшавй ба дарадаи 
ягонаи дахони тахсилот нигаронида шудааст. Ин мулохизахо ба имкониятхои 
калон оид ба инкишофи бобарори худи хонандагон ва ба онхо талхин 
намудани малахахои мустахилона ба даст овардани донишхо рох мехушояд. 
Бехуда нест, хи дар Паёми хеш ба Мадлисии олии думхурй Пешвои миллат, 
Асосгузори сулху вахдат, Президента Чумхурии Тодихистон Эмомалии 
Рахмон солхои 2020-2040-ро 20-солаи инхишофи илмхои табии, дахих ва 
риёзи дар сохаи маориф ва илм эълон намудаанд.

Диссертант Иброгимов Х,ошим рисолаи номзадии хешро махз ба 
ташаххули салохиятнохй дар раванди таълими фанни химия дар махтабхои 
тахсилоти хамагонй бахшидааст. Автореферати додашуда ба худудхои 
амалигардонии робитахои дорой хислати байнифаннй, тахлили амалии 
тахсилоти махтабиро дар бар мегирад. Дар таълими химия хам барои 
инхишофи салохиятхои фаннй ва хам салохиятхои умумифанни шароит ба 
вудуд оварда мешавад. Салохияти фаннй бошад, тавассути мундаридаи 
фанни “химия” ташаххул дода мешавад. Дори намудани муносибатхои 
босалохият ба тархиби меъёрй ва амалии тахсилот имхоният медихад, хи 
масъалаи хайд гардида ба муассисаи тахсилоти умумй Тодихистон хеле хос 
халли худро ёбад.

Дар ин хор муаллиф оиди салохияти фаннй омузиши химия татхихот 
гузаронида, фарзияи зеринро хайд намудааст: - амалигардонии методихаи 
тахиягардида, хи ба ташаххули салохиятхои хонандагон ба воситаи халли 
масъалахои химиявй дар муаасисахои тахсилоти миёнаи умумй мусоидат 
менамояд. Муаллиф дар се мархала озмоиши педогогй гузаронида, аз он 
натидагирй намудааст. Он натидахое, хи муаллиф дар озмоиши педогогй ба 
даст овардааст аз он гувохи медихад, хи муносибати босалохият ба воситаи 
Халли масъалахои химиявй ба инхишофи хаматарафаи хонандагон имхоният 
медихад.

Х,алли масъалахои химиявй, хи яхе аз воситахои омузиши фанни химия 
мебошад, то хол ях методихаи анихи халли масъалахоро надорад ва хар ях 
омузгор вобаста ба лаёхат ва малахаю махораташ масъалахоро бо тарзи худ 
хал мехунад. Муаллифи ин хор аз руи озмоиши педогогияш, хи гувохи



дониши хуби назариявй ва махорати олии хдли масъалахои химиявии уст, 
масъалахои химиявиро тасниф намуда усули “зандир”-ро дар халли 
масъалахои химияви тахия намуда, исбот намудааст, ки ташаккули 
салохиятхои хонандагон тавассути халли масъалахои химиявй инкишоф 
меёбад.

Хулосахои пешниходнамудаи муаллиф гувохй медиханд, ки у ба 
фарзияи пешниходшудаи тадкикиот дар озмоиши педогогй комёб шудааст. 
Дар автореферат баъзе хатогихои имлой дида мешаванд, ки киммати ин 
корро татйир намедихад, аз ин ру муаллифи кор барои дарёфти дарадаи 
илмии номзади илмхои педогогй аз руи ихтисоси 13.00.02 -  Назария ва 
методикаи таълим ва тарбия (химия) сазовор аст.
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