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Самтгирй ба татбики й н  муносибати салохиятхои хонандагон бо 

воситахои халли масъалахои химиявй дар муассисахои тахеилоти миёнаи

умумй дар «Стратегиям миллим рушди Думхурии Тодикистон дар давраи то 

соли 2030 ва «Стратегиям миллим рушди Чу мху ри и Тодикистон дар давраи 

то соли 2020» инъикос ёфтааст. Дар худчатхои мазкур талабот ба низоми 

тахеилот оид ба рушди хамин ейфат дар хонандагон муайян карда шудааст. 

Муассисаи тахеилоти миёнаи умумй, мувофики Консепсия, бояд низоми 

нави допишу махорат. малакахои универсалй, тадрибаи фаъолияти 

мустакилона ва масъулияти шахсии хонандагон, яъне салохиятхои мехварии 

(калидии) муоеирро ташаккул дихад. Ин нукта ба тахеилоти касбй низ дахл 

дорад.

Дар ибтидо салохиятхоро ба донишу махоратхои махсусу касбй 

мухобил мстузоштанд. Ба ибораи дигар, онхоро чун ташкилахо ё чузъхои 

мустадилу универсалии фаъолияти дилхохи касбии муваффакона барраей 

мекарданд. Хамин тавр, масъалаи салохиятхо ба сохаи тахеилот инти кол ёфт 

ва бо мурури замой дар он чои пешбарро ишгол кард.

Салохия'] барон хонанда -  образ и ояндаи у, аломат ё нишона барон 

азхуд кардан ба хисоб меравад. Вале дар давраи таълим дар у ин ё он чузъхои 

салохиятхои «калонсолон» ташаккул меёбад ва барои он ки на танхо ба оянда 

омода гардад, балки дар хозира йнддагй низ кунад, у ин салохиятхоро аз 

нуктаи назари тахеилоти аз худ мекунад.

Дар боби якуми зербоби якуми диссертатсия оид ба салохиятхои барои 

хонандагони муассисахои тахеилоти миёнаи умумй муаллифи диссертатсия
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овардааст, ки муаллим бояд салохиятхои арзишию маъной, салохиятхои 
умумифархангй, салохиятхои таълимию маърифатй, салохиятхои иттилоотй, 
салохиятхои коммуникативй, салохиятхои идтимоию мехнатй хонаидагонро 
дар дасрхо инкишоф дихад.

Хдмин тавр, он нуктаро бояд кайд кард, ки хам худи дамъият ва хам 
фарди мушаххас ба он манфиатдоранд, ки хар як инсон хангоми халли 

масъалахои муайян дорой босалохиятии хадди аксар бошад. Дар ин маврид 

метавон тасдих кард, ки дамъият ба хадди аксар самарабахшу хадафманд 

мехнат мекунад. Барой ба тарафи бехбуд тагйир додани олам корро аз худ 

шуруъ намудан кифоя аст. Зимнан на танхо дар бобати бехтар намудани 

малакахо, балки оид ба такмили фарханг, муносибатхо низ кор кардан 

мумкин аст. Ба сифати нуктаи огоз метавонем симои зохирии худро гирем. 

Баъд ба хавлй ё хонаи худ ахамият додан лозим аст, ки он тозаю озода 

бошад. Агар инсон кадри худашро донад, у ба мухити зист, ба одамон, ба 

коре, ки идро мекунад, бо диккаттар муносибат менамояд.

Дар боби якуми зербоби дуюм муаллиф дар мавзуи «Салохиятхои 

калидй ва салохиятхои фаннй дар сохтори курси химияи мактабй” кайд 

мекунад, ки дар шароити рушди муосири дамъият чунин сифатхо, аз кабили 

мутахаррикй, катъият, масъулиятшиносй, кобилияти азхуд кардану татбик 

намудани дониш дар вазъиятхои ношинос, кобилияти муошират карда 

тавонистан бо дйгар одамон хеле мухим ба шумор мераванд. Натидаи асосии 

фаъолияти муассисаи тахсилотй на низоми донишу махорат ва малака, балки 

кобилияти дар вазъияти мушаххаси хаётй амал карда тавонистани инсон бояд 

бошад.

Дар иртибот бо тахсилоти муассисаи тахсилоти миёнаи умумй тахти 

истилохи салохиятхои калидй омодагии хонандагон ба фаъолияти 

мустакилона дар вазъияти номуайянй зимни халли масоили барои онхо 

мухим фахмида мешавад. Гояи пешбари курси химияи умумй дар 

муассисахои тахсилоти умумй ягонагии химияи органики ва гайриорганикй 

дар асоси умумияти мафхумхо, конунхо ва назарияхои онхо, хамчунин дар
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асоси муносибатхри умумй ба таснифоги модда ва хонунияти гузариши 
реаксияхои химиявии байни онхо ба хисоб меравад.

Мухимтарини салохиятхои калидй инхоанд: Салохиятхои калидй 

воситахои мухталифи универсалии менталй, олоти (тарзхо, методхо, усулхо) 
аз нониби инсон ба даст овардани максадхои (натидахои) барои у мухим ба 

хисоб мераванд; Хдр як узви номеа бояд то ин ё он дар а да салохиятхои 

калидиро азхуд кунад; Салохиятхои калидй ба инсон танхо имкони ба даст 

овардани натичдхоро дар вазъиятхои бахсиок (проблемавй)-и номуайян 

медиханд. Онхо имкон медиханд инсон му стаки л она ва дар хамкорй бо 

дигарон масъалахоро хал кунад, яъне аз ухдаи рафъи вазъиятхое барояд, ки 

барои халли онхо мадмуи комили воситахои озмуда хеч вахт вудуд надорад; 

Муайян кардану интихоб намудани салохиятхои калидй аз дониби 

истеъмолгарони натидахои тахсилотй дар асоси тахкикоти сотсиологй ва 

мухокимаи дамъиятй амалй гардонида мешавад ва аз он вобаста аст, ки дар 

хамин дамъият кадом кобилияту сифатхои инсон арзишманд мебошанд.

Дар зербоби сеюми боби якум мавзуи «Fояхои асосии муносибати 

босалохият дар таълими химияи муассисахои тахсилоти умумй ва 

амалигардонидани он аз тарафи омузгор» чунин омадааст: «Муносибати 

босалохият пурзур намудани хусусияти амалии тамоми тахсилоти муассисаи 

тахсилоти миёнаи умумй (аз думла такси л к фанни) мебошад. Ин самт аз 

суолхои одй дар бораи он, ки кадом натидахои тахсилоти мактабиро хонанда 

метавонад берун аз муассисаи тахсилоти миёнаи умумй истифода барад, 

пайдо шудааст. Гояи асосии ин самт дар он аст, ки барои таъмин кардан 

«самаранокии фосилавй» -и тахсилоти мактабй хамаи он чизе, ки мавриди 

омузиш харор мегирад, бояд ба раванди истеъмолу истифода дохил карда 

шавад, Ин махсусан ба донишхои назариявй дахл дорад, ки бояд аз холати 

андухтахои бехуда баромада, ба воситаи амалии шархи ходисахо ва халли 

вазъияту масоили амалй табдил ёбанд.
Дар боби дуюми диесертатсия муаллиф оид ба “Муносибати 

босалохият ба халли масъалахои химиявй: ахамият ва таснифоти онхо” чунин
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кдйд мекунад: Масъалахои химиявй супоришхои маърифатй бо вазъияти 
суолй мебошанд, ки дар худ шартхо, вобастагидои функсионалй ва талаби 

чавобро дар бар мегирад. Аз руи таъиноти дидактикй масъалахо воситаи 
истифодаи интегривии донишу махорат, мукаррар намудани томияти байни 
мушаххасоти микдорию сифатии забони химиявй мебошад. Раванди халли 
масъалахои химиявй бояд шавковар бошад ва ба инсон каноат ато кунад, чи

тавре ки одам аз халли кроссворд халовату каноат хосил меиамояд.
$

Ба раванди таълим дохил кардани масъалахо имкон медихад 

мустакилияту фаъолнокии хонандагон таъмин карда, дар хонанда донишу 

махорати мустахкам ташаккул дода, робитаи таълим бо хаёт амалй гардонида 

шавад. Он хамчунин ба касбинтихобкунии хонандагон мусоидат мекунад.

Халли масъалахои химиявй пахлуи мухимми азхудкунии донишхо дар 

бораи асосхои илми химия мебошад. Ба раванди таълим ворид сохтани 

масъалахо имкон медихад принсипхои зерини дидактикии таълим амалй 

гардонида шавад: 1) таъмини мустахилият ва фаъолнокии хонандагон; 2) 

ной л гардидан ба мустахкамии донишу махоратхо; 3) амалй гардонидани 

робитаи таълим бо хаёт; 4) амалй гардонидани таълими политехникии химия, 

касбинтихобкунй. Халли масъала ба касби махорату малакахои амалии 

хонандагон (ичро кардани хисобу китоб ва тачрибахо) мусоидат мекунад. 

Масъалахо воситаи мухимми инкишофи тафаккури хонандагон мебошанд.

Дар боби дуюми зербоби ду муаллиф дар мавзуи «Шаклхои ташкили 

таълим ва методикаи халли масъалаи химиявй» овардааст, ки: Накши 

тахсилотии масъалахо дар он аст, ки масъалахои хисобй дар назди 

хонандагон чанбаи микдории химияро чун илми дахих кушода медихад. Бо 

ёрии масъалахо алохаи назария бо амалия aMajiH мегардад, дар раванди халли 

масъалахо мафхумхои химиявй дар бораи моддахо ва равандхо тахким ва 

такмил меёбанд. Дар асоси халли масъалахо, махсусан масъалахои сифатй 

тахсилоти муаммоиро ташкил кардан осон аст. Дар хотир нигох доштан 

лозим аст, ки халли масъалахои химиявй ба сари худ максад махсуб 

намешавад, он воситаи таълим аст, ки ба азхудкунии устувори донишхо
4



мусоидат мекунад. Бо вунуди мухиммияти масъалахои алохида самараи 

раванди томи тахсилотй тавассути теъдоди умумии масъалахо оид ба хар 
мавзуъ, ки бояд низомро ташкил кунад, таъмин карда мешавад.

Хдмин тарик, элементы калидий таъминоти захиравии раванди таълим 
низоми масъалахо мебошад. Низоми халли масъалахои химиявй бояд 
масъалахои сифатй ва хисобиро дарбар тирад, ки шифохй, хаттй ва 

эксперименталй хал карда мешаванд. Омузгор низоми худро дар асоси дакик 

ба накша гирифтани даре ва вазифахои хонагй ба вучуд меорад.
Хамаи методхои халли масъалахоро шартан ба ду гурух чудо кардан 

мумкин аст: методи наздикшавии пайдарпай ва метода системавй 

(мунтазамй). Вале новобаста аз ин дар халли масъалаи дилхох чахор 

мархилаи асосиро чудо мекунанд. Ягонагии чанбахои сифатй ва миедории 

равандхои химиявй асоси методологии халли масъалаи дилхохи хисобй оид 

ба химия мебошад. Дар пайдарпайии амалхои хонанда зимни халли 

масъалахои химиявй нишон дода шудааст. Он мархилахои халро низ дарбар 

мегирад. Онхо пайдарпай, яке баъд аз дигар фаро мерасанд ва набудан ё 

ичрои нодурусти чузъи дилхох ба натичаи нодуруст оварда мерасонад.

Амалияи таълими химия нишон медихад, ки методикаи таълими химия, 

ки омузгорон дар хамаи синфхо - аз 8 то 11 истифода мебаранд, тахрибан як 

аст. Омузгор аввал масъаларо дар тахта хал мекунад ё халли тайёри онро бо 

ёрии тахтаи электронй намоиш медихад. Маъмулан омузгор ба хонандагон 

пайдарпайии зерини амалхоро, ки зимни халли масъалахои химиявии дилхох 

ичро мешаванд, гавсия медихад: 1. Шартхои масъаларо хонед; 2. Шартхоро 

нависед; З.Накшаи халли онро тартиб дихед; 4. Х,алро дар намуди умумй 

ичро кунед; 5. Хисобкуниро (хисобкардро) ба до оред; 6. Халли вазифаро 

тафтиш кунед; 7. Чавобро нависед.

Дар боби «Натичахои корхои тадрибавй -озмоишй ва методикаи 

ташаккули салохияти хонандагон дар халли масъалахои химиявй» зимни 
тахкикоти тачрибавию озмоишй дар муддати солхои хониши 2016-2019 
хамагй 696 нафар иштирок намуд, аз чумла 341 нафар дар гурухи озмоишй
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ташкилоти ч,амъиятии МИМ «Ворисони Сино» ва 355 нафар дар гурухи 
назоратии еинфхои хатмкунандаи МТМУ шахри Гулистон; МТМУ нохияи 

Конибодом; МТМУ нохияи Ашт иштирок карданд.

Раванди таълими химия хам дар гуруххои озмоишй ва хам назоратй аз 
руи барномаи кори ба рох монда шуд. Дар нагадай озмоиш имкониятхои 

дастури халли масъалахо оид ба химия барои таълими халли масъалахо дар 

раванди тахсилот хам дар дарсхо ва хам дар кори берун аз даре ва берун аз 

синф, хамчунин хангоми вазифахои хонагиро тайёр кардани хонандагон ва 

тайёрии онхо ба дарсу имтихонхо муайян карда шуданд. Дар рафти озмоиш 

мо ният доштем фарзияи ибтидоиро дар бораи он ки истифодаи худомуз 

хангоми халли масъалахо оид ба химия азхудкунии маводи мавриди 

омузишро осон месозад, ба ташаккули мадоратхо ва тахкими малакахои 

идрои маеъалахои гуногунтип, шаклгирии тафаккури химиявии хонандагон 

мусоидат мекунад ва ба туфайли хамаи ин фаъолияти зехнии онхоро пурзур 

менамояд ва пойдории азхудкунии дониш ва сифати онро зиёд мекунад, 

собит созем.

Барои таълими халли масъалахо дастур ба истифодабарандагони 

алохида пахн карда шуд. Ваз и фа и асосии ин мархила муайян кардани 

муноеибати хонандагону омузгорон ба кор бо дастур буд. Пешниходу 

таклифхои онхо гирд овардаю мавриди тахдил карор дода, тавсияхои онхо 

дар такмили сохтори дастур ба эътибор гирифта шуданд. Бо ин рох дастур ба 

истифодабарандагони гуногун мутобик карда шуд, он такмил ёфт, 

имкониятхои функсионалии он муайян гардиданд, низоми таъсири 

мутакобилаи дастуру истифодабарандагон аз коркард гузашт, муносибатхои 

методй оид ба татбики он ташаккул ёфтанд. Х,амзамон тахлили адабиёти 

таълими, методй ва илмй оид ба мавзуи тахких идома ёфт. Дар натидаи кори 

ба андомрасонида фарзияю тахминхои пештар баён гардида тасдиди худро 

ёфтанд ва баъзе конуниятмандихо муайян шуданд.

Хдмин тарих, муаллиф муайян кардааст, ки таълим бо ёрии 

технологияи мазкур мароки аксарияти истифодабарандагонро бедор мекунад,
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ба онх,о бо дастур кор кардан маъкул аст. Баъзе элементхои хавасмандй, ки ба 
кор бо дастур хос аст, мароки хонандагонро бедор месозад ва ба нагз азхуд 
кардани донишхое му сои дат мекунад, ки дар шароити дигар онхо диктату 

мароки хонандагон ба худ ч,алб наменамоянд. Х,амин чиз боиси ангезиши 
идома додани кор мегардад. Маъмулан, як супоришро идро карда, хонанда 
каноатмандй эхсос мекунад ва бо майли тамом ба халли масъалаи дигар 

мепардфзад. Аз кор бо дастур дур кардани у ба осонй муяссар намешавад.

Таъсири т е с щ о  оид ба химия ба сифати дониш. Дар давоми солкой 

тахсили 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 тадриба оид ба татбики тестхо аз 

химия, ки дар хаммуаллифй бо унвонду тахия шудаанд, дар раванди таълими 

муассисахои тахсилоти миёнаи умумй идома ёфт. Дар тавзехоти 

дастураламали тестй чунин талабот пешниход гардидааст (Замимаи 4).

Дар синфхои озмоишй омузиши халли масъалахо оид ба химия бо ёрии 

методикаи нави «омузиши зандир» идома ёфт,

Хонандагонро дар рафти таълим вобаста ба савияи дониш, ки пас аз 2 

мохи (сентябр ва октябр) донишандузй хосил шудааст, ба се зергурух дудо 

мекунанд.

Байни хонандагоне, ки рохи халли мясъаларо пурра азхуд карданд 

(зергурухи 1), омузиши мутакобила сурат мегирад. Ба зергурухи 2 

хонандагоне дохил мешаванд, ки 80 фоизи масъалахоро хал кардаанд, 

Хонандагони зергурухи 1 ба хонандагони зергурухи 2 дар халли мушкилоти 

масъала кумак мерасонанд. Ба туфайли ин малака ва махорати хал намудани 

масъала такмил меёбад ва хонандагони зергурухи 2 низ роххои халли 

масъаларо ёд мегиранд.

Ба зергурухи 3 хонандагоне дохил мешаванд, ки 60% масъаларо хал 

кардаанд. Муаллим ба хонандагони зергурухи 2 супориш медихад, ки бо 

хонандагони зергурухи 3 то пурра азхуд намудани рохи халли масъала 

хамкорй намоянд. Вазифаи зергурухи 2 вахте ба охир мерасад, ки 

хонандагони зергурухи 3 аз ухдаи мустакилона халл кардани масъалаи 

мазкур бароянд.
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Дар асоси натичахои ба дастомада диссертант ба хулоса омадааст, ки 
дониш, махорат ва, малака, ки хонандагон бо ёрии ин методика зимни 
таълими халли масъалахо ба даст овардаанд, аз устуворияти кофй бархурдор 

аст, зеро хонандагон оидоро баъди гузашти вадти зиёд низ истифода 

мебаранд.
Натичахои асосии илмие, ки диссертант дар рафти тахкикот ба даст 

овардааст: Дар раванди халли масъалахо истифодаи салохиятхои калидй, 

мафхумхои химиявй дар бораи моддаю равандхо аник; мешаванд ва тахким 

меёбанд, дар истифодаи дониши мавдуда зиракй ва фаросат пайдо мешавад. 

Хонандахоро ба такрор кар дани донишхои андухта, амид кардану идрок 
намудани онхо водор сохта, масъалахои химиявй ба ташаккули низоми 

тасаввуроти мушаххас мусоидат мекунанд, ки он барои идроки бошууронаи 

маводи оянда зарур аст. Халли масъалахо хамчун методи мухимми таълим 

боки монда, омили пешбари ташаккули мадорату малакахо ва инкишофи 

шахсияти хонанда мегардад.

Методикам нави «занчир» барои таълими халли масъалахо ба методикам 

анъанавии таълим на танхо ихтилоф надорад. балки бо он хуб интегратсия 

мешавад. Тавсияхои амалй оид ба татбики тестхо оид ба химия барои 

таълими халли масъалахои химиявй интегратсияи онро ба раванди таълим 

осон месозад.

Хамин тарик, боиси зикр аст, ки шумораи корхои илмии диссертант 

вобаста ба мавзуи диссертатсия 23 ададро ташкил медихад, ки 3 адади он дар 

мадаллаи такризшавандаи КОА-и назди Президента Чумхурии Тодикистон 

ва Вазорати маориф аз нашр бароварда шудааст. Инчунин 23 маколахои 

илмй, дастурхои таълими, китобхои дарсй вобаста ба мавзуъ дар нашрияхои 

маводхои конфронсхои чумхуриявй инъикос гардидааст.

Дастовардхои натачай тахкикот дар омузиш ва ташаккули тайёрии 

хонандагон ба тартиб додани шарт ва методхои халли масъала хамчун 

манбаи зарурй ба хисоб рафта, хулосаву натичахои сохибшудаи диссертант
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дар омузиши масъаладои гуногуни педагоги ба сифати сарчашмаи илмй 
истифода бурдан мум кин аст.

Автореферат ва маколадои ба нашр расонидаи диссертант мазмуни 
диссертатсияро ба пуррагй инъикос менамояд.

Хулоса, oil матлаб ва нудтадои асосие, ки барои дифоъ пешнидод 

мегарданд, дар диссертатсия ба таври пурра, батафсил инъикос ёфта, 
диссертатсия тадкикоти ба анчомрасида ба хисоб меравад.

Муваффакиятдои диссертатсия зиёд ба чашм мерасад, лекин бар замми 

ин муваффадиятдо баъзе аз камбудидо низ ба чашм намудор мегарданд, дар 

поён ишора карда мешавад:

1. Дар диссертатсия галатхои китобат ва имло ба назар мерасанд, ки 

албатта сабаби техники дорад, ки бояд ислод карда шавад.

2. Хуб мешуд, ки диссертант доираи пойгодии гахкикотии худро васеътар 

менамуд.

3. Хуб мешуд, ки методикаи зандир, ки аз тарафи диссертант тадия

шудааст, дар тамоми муассисадои таълимии миёна дар доираи фандои

дадид истифода карда шавад.

Бо вучуди камбудидои зикршуда, ки дамаи ондо чузъй буда, ба арзиши 

илмии диссертатсия ягон монеа эчод намекунад.

Чанд сухая оид ба фишурдаи диссертатсия оварда мешавад. Фишурдаи 

диссертатсия дар мачмуъ ба аслияти худ пурра мувофидат мекунад ва он 

хулосадое, ки бо забондои тодикиву русй ва англисй оварда шудаанд, ба 

таври мухтасар бозгуи диссертатсия аст.

Чоиз ба кайд аст, ки диссертатсияи Х,ошим Ибрагимов тадти унвони 

«Методикаи ташаккулн салодияти донандагон дар муассисадои тадсилоти 

миёнаи умумйтавассути далли масъаладои химиявй» ба дамаи талаботдои 

Комиссияи оли и Аттестатсионии назди Президенти Чу мху ри и [очикистон 

чавобгуй буда, муаллифи он барои дарёфти дарачди илмии номзади илмдои 

педагоги аз р5}и идтисоси 13.00.02-Назария ва методикаи таълим ва тарбия 

(химия) арзанда дисобида мешавад.
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