
Тауриз
ба автореферати диссертатсияи Иброгимов Х,ошим дар мавзуи 
«Методикаи таш аккули салоуияти хонандагон дар муассисауои 
таусилоти миёнаи умумй тавассути уалли масъалауои химиявй», 
ки барон дарёфти дарадаи илмии номзади илмуои педагогй аз
рун ихтисоси 13,00.02 -  Назария ва методикаи таълим ва 
тарбия (химия) пешниуод гардидаает.
Дар замони муосир дар аксари давлатуои собиу Иттиуоди шуравй 

соуаи маориф дар маруилаи ислоуот уарор дорад. Думхурии Тодикистон 
низ пас аз ба даст овардани истиулолият, барои рушду такомули соуаи 
маориф ва баланд бардоштани сифати таълим як уатор худ дату о и уууууиву 
меъёрй уабул намудааст. Яке аз ин ууддатуои меъёрй ин Дастурамал дар 
бораи муносибати босалоуият дар таълим дар Думхурии Тодикистон 
мебошад.

Унвонду Иброгимов Х,ошим рисолаи илмии хешро мауз ба уалли 
муносибати босалоуият дар таълими фанни химия бахшидааст. Дар рафти 
идроиши кори илмии худ диссертант аз методуои назариявй, озмоишй ва 
коркарди омории натидауои ба даст омада тавассути методуои 
гайрипараметрй истифода бурда, татуиуотуои худро дар се маруила 
гузаронидааст: омузиш ва таулили адабиёти зарурй; таснифи масъалауои 
химиявй; коркарди методи навй таълим- методикаи “зандир” дар таълими 
фанни химия.

Хдминро бояд уайд намуд, ки аз тарафи диссертант барои расидан ба 
уадаф, адабиёти зиёд омухта шуда, масъалауои химиявй тасниф гардидаанд. 
Хдмзамон уадми бениуоят калони кори илмй -  методй ба андом расонида 
шудааст. Дар давоми се сол дар тадрибауои озмоишй 696 нафар 
хонандагони мактабуои таусилоти умумии шауру ноуияуои Ашт, Бободон 
Гафуров, Гулистон ва Конибодом иштирок намуда, натидауо дар шакли 
дадвалуо ва диаграммауо оварда шудаанд. Хдмзамон тахдилуои мууоисавии 
сатуи донишазхудкунии хонандагон тавассути усули анъанавии таълим ва 
усули интерактивй дар самти уалли масъалауои химиявй гузаронида 
шудаанд.

Дар мадмуъ, диссертатсияи барои уимояи расмй пешниуодшуда 
ауамияти бениуоят калони илмй -  методй ва амалй дошта, барои 
истифодабари салоуиятнокй дар таълими фанни химия сариваутист.

Дар баробари дастовардуои илмй- методй ва амалй ба автореферати 
диссертатсия мазкур баъзе эъродуои алоуидаро уайд намудан ба маврид аст: 

1. Дар матни автореферат баъзе иборауои гайримаъмулй, ба 
монанди “уаттал имкон”(сау10), “баъзе уонуниятмандй”(сау.12), “самтияти 
амалй”, “мароуи хонандагон”(сау.13), “тести даромад”, “тести 
вурудй”(сау.15), “додауои озмоишй”(сау.17) истифода бурда шудаанд. Хуб 
мешуд, ки ба чои ин иборауо иборауои маъмул истифода бурда шаванд.



2. Дар сахифаи 11, дар накдиаи 1 таснифи масъалахои химиявй 
оварда шуда бошанд хам, дар матни автореферат ишорат ба ин накша 
нишон дода нашудааст.

3. Дар хамин навдна гурухи 4-и масъалахо бо номи “Бо иштироки
махлулхо” номгузорй шудаанд. Хуб мешуд, ки номи ин гурух “Масъалахо 
оид ба махлулхо” номгузорй шаванд, чунки дар дигар гурухи халли 
масъалахо махлулхо низ иштирок менамоянд.

4. Дар сахифаи 14, дар дадвалхои 1, 2 натидахои тести даромад 
оид ба химия дар гуруххои озмоишй ва назоратй оварда шудаанд, ки харду 
хариб як мазмун доранд.

5. Дар рукхати нишондихандахои методй ва барномахои 
таълифшуда номи хаммуалифон оварда нашудаанд.

Эъродхои овардашуда дарадаи дастовардхои умумии мусбии кори 
диссертатсионии мазкурро, ки ахамияти калони илмй-методй ва амалй
доранд, паст ыаменамоянд.

Тахдили хаматарафаи автореферат нишон медихад, ки кори 
диссетатсионки мазкур кори илмй-татгсикотии ба андом расида ба хисоб 
рафта, ба хамаи талаботхои Низомнома оиди дарёфти дарадхои илмии 
КО А назди Президента Чумхурии Тодикистон давобгу буда, муаллифи 
он Иброгимов Х°шим ба дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои 
педагога аз руи ихтисоси 13.00.02 -  Назария ва методикаи таълим ва 
тарбия (химия), сазовор аст.

Номзади илмхои химия, 
инструктори ОЗМОИШГОХИ экологии
филиали ширкат “Webuild S.p.A.” дар 
Чумхурии Тодикистон

Имзои Тошов А.Ф.-ро тасдид менамоям

Муовини сардори шуъбаи 
идоракунии хайъати кормандон

Тошов А.Ф.


