
ХУЛОСАИ
комиссиям ташхисии Шурой диссертатсионии 6D КОА-044 дар назди 
«Донишгохи давлатии омузгори Тодикистон ба номи Садриддин Айнй» 
оид ба диссертатсияи Иброгимов Х,ошим дар мавзуи «Методикам 
ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои тахсилоти миёнаи 
умумй тавассути х,алли масъалахои химиявй» барои дарёфти дарадаи 
илмии номзади илмхри педагога аз руйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва 
методикам таълим ва тарбия (химия) пешниход гардидааст.

Мавзуи интихобнамудаи Иброгимов Х,ошим дар мавзуи «Методикам 

ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои тахсилоти миёнаи 

умумй тавассути халли масъалахои химиявй» ба тахкики мухимтарини 

самтхои педагога, аз думла ба химия бахшида шуда, дорой ахдмияти 

мухими илмй мебошад.

Маориф дар Тодикистон яке аз самтхои афзалиятноки сиёсати 

идтимоии Чумхурии Тодикистон махсуб меёбад. Вазорати маориф ва 

илми Чумхурии Тодикистон низомномахои хамаи намудхои мактабхои 

тахсилоти умумиро вобаста ба талаботи замони пав таддиди назар 

намуд. Хамаи ин худдатхои меъёрии хухукй заминай боэътимоди амалй 

сохтани ислохоти куллии сохаи маориф ва таъмини пешрафти соха дар 

давраи гузариш гаштанд ва барои такмилу тахкими сохаи маориф 

шароиту имконият фарохам оварданд. Тахия намудани стандартхо ва 

барномахои таълимии нав низ ба баланд бардоштани сатх ва сифати 

маълумоти миёна таъсири мусбат мерасонад.

Ба фикри муаллиф, дар олами муосири тезтагйирёбанда инсоният 

бояд ташаббускору навовар, татбщпазир, эдодкор бошанд ва 

мураккабихои олами атрофро тахдилу арзёбй намуда, замони нав 

боисрор масъалаи тагйир додани муносибат ба таълимро тахозо 

мекунад. Бо махсади халли вазифахои дар боло зикршуда Вазорати 

маориф ва илм ба дорй намудани низоми нави тахсилот, яъне таълими 

босалохият шуруъ намуд, ки он бояд ба рахобатпазирии хонандагон 

хангоми истифодаи амалии дониш, махорат ва малака мусоидат кунад.

Хангоми ба рох мондани таълими босалохият дар натидаи таълим



истифодаи дониши хонандагон ба тарзи хдмгирой дар хаёт вусъат 

меёбад ва барои такмил ёфтани сифати таълим мусоидат менамояд.

Дар низоми нави тахсилот омузгорон ба бехтар намудани 

натичдхои тахсил маълумот оид ба шаклхои ташкилй таълим ва 

муносибати босалохият дар халли масъалахои химиявй, методикаи 

ташаккули салохияти хонандагон дар халли масъалахои химиявй 

озмоиши педагога бештар таъсирпазиранд. Нуктахои зикршуда бештар 

ба омузгорони фанни химия дахл дорад, зеро бамаврид хайд кардааст, ки 

хангоми ба хонандагон ёд додани халли масъалахои химиявй худи хал 

максади асосй нест, он танхо усуле аст, ки ба фахмиш ва азхудкунии 

чухури мафхумхои химиявй, ба инкишофи тафаккури хонандагон 

мусоидат менамояд.

Нахши тахсилотии масъала дар он аст, ки масалан, масъалахои 

хисобй дар назди хонандагон тарафи михцории химияро чун илми дахих 

кушода медиханд. Робитаи назария бо амалия низ тавассути масъалахо 

амалй мегардад, дар раванди халли онхо мафхумхои химиявй дар бораи 

моддахо ва равандхо тахким ва такмил меёбад. Дар хотир нигох доштан 

лозим аст, ки халли масъалахои химиявй ба сари худ махсад нест, балки 

он воситаи таълим мебошад ва ба азхуд кардани устувории дониш 

мусоидат менамояд.

Аз руи нухтаи назари Иброгимов X,. бармеояд, ки хобилияти эдодии 

халли масъалахои химиявии хонандагон б о назардошти муносибати 

босалохият ташаккул додан лозим аст, агар аз тарафи омузгори 

дарсдиханда диххати диддй нисбат ба раванди даре до да шавад.

Инчунин методхо, воситахо ва тарзхои зерини рушддихандаи 

таълим, истифодаи усулхои интерактивй ва муосир аз руи рахнамо барои 

омузгор ва замима ба китобхои дарей инъикос кунанд. Фахат дар чунин 

холат имкони бо усулу воситахои нав ва зарурй ганй гардонидан пайдо 

шуданаш мумкин аст, зеро ки дар зимни он муносибатхои муосир ба 

ташкил намудани фаъолияти хонандагон амалй гардонида мешавад.



Хддафи асосии тахкикот ин муайян кардани намудхои салохиятхои 

калидии хонандахо дар машгулиятхои химия ба воситахои халли 

масъалахои химиявй, муайян кардани намудхои салохиятхои калидии 

хонандахо дар машгулиятхои химия ба воситахои халли масъалахои 

химиявй, ошкор сохтани дарадаи иктидори эдодй, коркард намудани 

таснифи масъалахои химиявй барои методикаи «зандир» буда, инчунин 

дарёфти рох ва методхо барои гузаронидани озмоиш бо рохи 

амалигардонии методи «зандир» дар раванди таълими химия буда, он 

вазифахое, ки дар пеш гузошта шуда буд, ба максад расид.

Иброгимов X,. хангоми мавриди тахдил карор додани сарчашмахои 

илмй, адабиёт ва рисолахои дифоъшуда ба чунин хулоса омадааст, ки 

дар мамлакати мо то хол тахкикоти алохидае оид ба муаммои мавриди 

назар гузаронида нашудааст. Аз ин лихоз, ба хулосае омадан мумкин аст, 

ки мавзуи тахкикгардида яке аз масъалахои зарурй дар илми педагогика 

ба хисоб рафта, натидахои тахкики илмй бахри халли муаммохои 

мавдуда оид ба ташаккули кобилияти эдодии халли масъалахо аз тарафи 

хонандагон дар фанни химия бо назардошти муносибати босалохият 

бозёфтхои нави илмиро сохиб мешавад, ки барои ганй гардонидани 

назария ва хам амалияи илми педагогика мусоидат менамояд.

Дар диссертатсия он нуктахои илмие, ки пешниход шудааст дар 

замони муосир навгонии илмй махсуб ёфта, чунин инъикос ёфтааст: бори 

нахуст раванди ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои 

тахсилоти миёнаи умумй тавассути халли масъалахои химиявй бо 

назардошти муносибати босалохият аз дихати илмию назариявй асоснок 

карда шуд, мафхумхои «салохият», «босалохиятй», «муносибати 

босалохият», «озмоиш», «озмоиши педагога» муайян карда шуд, 

мохияти ташаккули кобилияти эдодии хонандагон мавриди тахкик 

баррасй гардид, меъёрхою нишондихандахои зухуроту сатххои 

ташаккулёбии он тахия карда шуд; зарурати ташаккули салохияти 

хонандагон дар муассисахои тахсилоти миёнаи умумй тавассути халли



масъаладои химиявй бо назардошти муносибати босалодият асоснок 

карда шуд.

Барой содиб шудан ба дадафи нидоии таддидот Иброгимов X,. 

мардиладои зарурии таддидотро омухта, дар мантид, мундаридаи 

сохтори диссертатсия инъикос гардидааст.

Нагадай асосии таддидот дар зиёда аз 23 кордой илмй вобаста ба 

муаммои тадкидшуда инъикос ёфтааст.

Яке аз дидати хуб дар таддидот дар он мебошад, ки аз тарафи 

Иброгимов X,. мадмуи озмоишдои ташаккули салодияти хонандагон дар 

муассисадои тадсилоти миёнаи умумй тавассути далли масъаладои 

химиявй коркард ва дам мударрар карда шудааст. Боиси тазаккур аст, ки 

дар диссертатсия ба таври мушаххас тадлили миддорй ва дам сифатии 

нагадай таддидот дар шадли дадвал, диаграмма оварда шудааст.

Дар диссертатсия дар баробари муваффадиятдо инчунин камбудидо 

дида мешаванд:

1. Муаллиф дангоми тадияи рисола муаллиф ба хатогидои техникй 

ва баъзан ба хатодои имловй род додааст;

2. Дар дадми маддуд тадлили сарчашмадои илмии олимони тодид аз 

руи муаммои таддидшаванда оварда шудааст.

Бояд гуфт, ди он норасогидое, ки зикр гардиданд, шакли тавсиявй 

дошта, ба мундарида ва сатди баланди илмии рисола таъсири манфй 

намерасонад ва ислоддои он бар фоидаи кор аст.

Диссертатсия бо талаботи банди 44-и Низомномаи намунавй о ид ба 

Шурой диссертатсионй, ки бо Кдрори Хучсумати Думдурии Тодикистон 

аз 26 ноябри соли 2016 тадти №505 ба тасдид расидааст, домилан 

мувофид мебошад. Он фарогири масъаладоест, ди барон рушди илми 

педагогика мудим арзёбй мегарданд.

Аз тарафи Иброгимов X,. таддидоти диссертатсионй дар сатд ва 

савияи зарурй таълиф гардида, мустадилияти муаллиф эдсос карда



мешавад. Нагадай нихой ва нуктахои навини илмии барон химоя 

пешкашгардида сахми шахсии муаллифро нишон медихад.

Аз тарафи рисоланавис автореферат дар мутобихат бо мундаридаи 

тахкжот тахия шуда, мухтавои асосии рисоларо дарбар мегирад. Ба он 

натидахои илмй, ки муаллиф сохиб шудааст, мутобих ба ихтисоси

13.00. 02- Назария ва методикам таълим ва тарбия (химия) мебошанд.

Боиси зикр аст, ки дар тахцикрти диссертатсионии Иброгимов Д.

холати бидуни идтибос истифода шудани мавод мушохида карда 

намешавад. Маъхази хамаи ихтибос, сарчашмахо ва адабиёти 

истифодашуда нишон дода шудааст. Иброгимов Д. дар тартиб додани 

дастгохи илмии рисолаи диссертатсионй талаботи банди 16-и Тартиб 

додани дарадахои илмй ва унвонхои илмй (дотсент, профессор)-ро риоя 

намудааст.

Банди 55-и Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсиониро, 

ки бо Дарори Дукумати Думхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016, 

тахти №505 тасдих гардидааст, ба назари эътибор гирифта, комиссиям 

ташхисй пешниход менамояд:

1.Диссертатсияи Иброгимов Дошим дар мавзуи «Методикам 

ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои тахсилоти миёнаи 

умумй тавассути халли масъалахои химиявй» барои дарёфти дарадаи 

илмии номзади илмхои педагога аз руйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва 

методикам таълим ва тарбия (химия) ба Шурой диссертатсионии 6D 

КОА-044 дар назди МДТ «Донишгохи давлатии омузгори Тодикистон ба 

номи Садриддин Айнй» барои химоя хабул карда шавад;

2. Ба хайси мухарризони расмй аз руйи диссертатсияи мазкур шахсони 

зерин тавсия карда мешаванд:

1) Нуъмонов Мансур-доктори илмхои педагога аз руи ихтисоси

13.00. 02. (методикам таълими математика), профессори кафедраи 

методикам таълими математика.



2) Климатов Рустам -  номзади илмдои педагога аз руи ихтисоси

13.00.02. (методикам таълими химия), дотсент, мудири маркази омодагии 

каблии ДДТТ ба номи Абуалй ибни Сино.

3. Ба ^айси муассисаи пешбар Донишгохи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хисрав тавсия карда шавад.

4. Барой нашри эълон оид ба ^имоя ва дойгир намудани автореферат 

дар сомонаи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти 

Думхурии Тодикистон идозат до да шавад.

5. Барой чопи автореферат ба дукуди дастнавис идозат до да шавад.

Раиси комиссия:

Доктори илмх,ои химия, профессор, 

аъзои Шурой диссертатсионй и -

Аъзоёни комиссия:

доктори илмхои химия.

аъзои Шурой диссертатсиони

Холикрв Ш.Х.

аримзода М.Б.

номзади илмдои педагога, дотсент, 

мудири кафедраи биологияи умумй 

ва методикаи таълими биологияи 

ДДОТ ба номи С. Айнй

10.08.2020




