
так ;р и з и

мухарризи расмй ба кори диссертатсионии Х,ошим Иброгимов дар 
мавзуи «Методикам ташаккули салохияти хонандагон дар муассисах,ои 
тахсилоти миёнаи умумй тавассути хдлли масъалахои химиявй» барои 

дарёфти унвони номзади илмхри педагогй аз руи ихтисоси 13.00.02-
Назария ва методикам таълим ва тарбия (химия).

к

Бо махсади фарохдм овардани шароити мусоид дар сохаи маориф, 

Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тодикистон як хатор барномахр ва 

модулхои таълимиро тахия кардааст, ки омузгорони хамаи муассисахои 

тахсилоти миёна ва олиро тавассути такмили ихтисос омода месозанд.

Бояд хайд кард, ки «Стратегиям миллим рушди маорифи Чумхурии 

Тодикистон то соли 2020», ки бо харори Хукумати Чумхурии 

Тодикистон 30 июни соли 2012 тахти рахами 334 тасдих шудааст, 

омадааст: «Дар тули 10 соли оянда , дар мадмуъ дар системам маориф 

дигаргунихои куллй ба амал меоянд. Ин ба гузариш ба таълими 

салохиятдор бо махсади баланд бардоштани рахобатпазирии 

шахрвандони Ч,умхурии Тодикистон вобаста аст.»

Бояд хайд кард, ки яке аз мушкилот дар назди омузгорон шархи 

мафхумхои «салохият» ва «салохият», маъно ва мундаридаи онхост ва 

ин бахс сазовори таваддух аст, зеро таълими муосир пур аз гояхо ва 

усулхои гуногуни таълим ва истифодаи онхо барои рушд мебошад.

Бояд гуфт, ки мухаххихони ватанй дар сохаи ташаккули назариявии 

муносибати босалохият дар сохаи педагогикаи тодик таххихоти диддй 

мебаранд, аз думла М.А. Абдуллоева, Б.Бобизода, И.Т. Касимова, М.М. 
Турсунова, М.А. Абдусамадова, Н.А. Неъматов, М.М. Утаев, К.А. 

Азизова, М.Б. Сангинова, Б. Нарзуллоев, Т.А. Ашурова, Н.К. 

Метинбоева, С.Б. Боронова, Г.А. Кдцирова, С.Туронов ва дигарон 

мебошанд.
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Яке аз рукнхри ташаккули шахсият чалби донишчуён ба корхри 

зарурй ба нафъи чомеа мебошад. Дар дили хонандаи муосир бояд хдсси 

мехдатдустй ва мехдатдустй парварида шавад. Аз ин сабаб, равиши 

салохдятнок бояд хддаф дошта бошад, ки хонандагон дониш ва 

малакахри зарурии дар амалия тахдяшударо дошта бошанд. Дар ин 

робита, май мехохдм цайд кунам, ки мавзуи интихобкардаи Иброгимов 

Хршим «Методикаи ташаккули салохдяти хонандагон дар муассисахри 

тахрилоти миёнаи умумй тавассути хдлли масъалахри химиявй» мавзуи 

зарурй ва мувофик; мебошад.

Рисолаи Иброгимов X,. аз муцаддима, ду боб иборат аст (як боб аз 3 

зербоб иборат аст), хулосаи боб, хулосаи асосй, хулосаи умумй, 

фехристи адабиёт ва замима ва дар сарсухан ба рисола аз чониби 

муаллиф дар бораи мубрамияти масъала, хддафи тахдикрт, 

алоцамандии мавзуи тахдикрт, мавчудияти мушкилот ва ихтилофот, 

объект, мавзуъ ва фарзия, инчунин тояи пешбар, заминай методологй, 

манбаъ ва усулхри тахдикрти истифодашуда, навоварии илмй, арзиши 

назариявй ва амалии тахдикрт, эътимоднокй ва дурустии натидахр, 

апробация ва татбици натидахри тадцицот баррасй карда мешаванд.

Тавре ки дар боло цайд кардем, рисола аз ду боб иборат аст, ки 
боби аввал: «Муаммои илмй-тахдикртии ташаккули салохцятхри 

хонандагон дар маштулиятхри химия» ва боби дуюм: «Корхри озмоишй 

-  тахдикртии ташаккули салох,ияти хонандагон дар муассисахри 

тахрилоти миёнаи умумй оид ба методикаи хдлли масъалах,ои химиявй» 
иборат аст.

Боби аввал аз се зербоб, яъне зербоби якум: Таърихи пайдоиши 
муаммои салохдят, босалохдятй ва намудхри он: нуцтаи назар ва 

тасаввурот», зербоби дуввум: «Салохдятхри калидй ва салохдятхри 

фаннй дар сохтори курси химияи мактабй», зербоби сеюм «Гояхри 

асосии муносибати босалохдят дар таълими химияи муассисахри
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тахрилоти умумй ва амалигардонидани он аз тарафи омузгор» иборат 

аст.

Дар боб и якуми рисола Х,.Иброгимов маълумоти назариявй дар 

бораи муносибати салохдятнок ба омухтан ва зарурати татйир додани 

он, данбахри асосии татбици муносибати босалохдят ва кор бо маводи

таълимй дар курси химияи мактабй, тоядои асосй дар таълими химия бо
к.

назардошти муносибати босалохдят ба раванди таълим асоснок карда 

шудааст.
Дар зербоби якуми боби якум маълумот дар бораи муносибати 

босалохдят ба тахрилот, зарурати татйирот дар низоми тахрилот, 

данбахри манфй ва мусбии муносибати босалохдят ба тахрилот, 

хусусиятхри равиши салохдятдор, омилхри асосии таълими устувор 

оварда шудааст. Дар асоси маъхазхри илмй ва лугавй, таърифи 

мафхумхрш “салохдят” ва “салохдятнокй”, инчунин фарци байни ин 

мафх,умх,о; гоя и муносибати босалох,ият х,амчун принсипи таълим дар 

асархри олимон, аз думла олимони рус ба монанди А.М. Аронов, В.И. 

Байденко, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, М.Ф. Ефремова, Н.В. 
Кузмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, И.А. Зимняя, И.Д. Фрумин, 
А.В. Хуторской, П.Г. Шедровитский, Б.Д. Элконин, г. ва олимони 

тодик: М.А. Абдуллоева, М.А. Абдусамадов, К.А. Азизова, Т.А. 

Ашурова, Б.Х. Нарзуллоев, М.М. Утаев, М.Б. Сангинов ва дигарон 

маълумот оварда шудааст.

Дар зербоби дуюми боби якум, тахдили салох,иятх,ои калидй ба 

макрадхри асосии тахрштоти умумй, пешнихрди сохтории тадрибаи 

идтимой ва тадрибаи шахсият, хдмчунин намудхри асосии фаъолияти 

хонанда, ки ба у барои азхуд кардани тадрибаи идтимой, гирифтани 

малакахри хдётй ва фаъолияти амалй дар дамъияти муосир имконият 

фарохдм меоранд, макрадгузориву банакдгагирии раванди таълим 

мавриди мух,окима дарор гирифта, оид ба шаклх,ои гуногуни
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супоришхри таълимй корхри амалй маълумоти мушаххас оварда 

шудааст.

Инчунин, дар зербоби сеюми боби аввал сарчашмахри илмию 

лугавиро тахдил намуда, мафхуми «муносибати босалохдят» асоснок 

карда шудааст. Инчунин оид ба интихоб накдгаи умумии машгулияти 

таълими химия, истифода он бадри ташаккули салохрягхри хонандагон, 

тавассути чй сурат мегирад, ба чй бояд ахдмияти махсус дода шавад 

муфассал шарх, дода шудаанд ва дар хрлати зарурй бо мисолхр тасвир 

карда мешаванд.

Боби дуюми рисола «Корхри озмоишй -  тахдикртии ташаккули 

салохряти хонандагон дар муассисахри тахрилоти миёнаи умумй оид ба 

методикаи х,алли масъалахри химиявй» аз се бахш иборат аст: бахши 

аввал: «Муносибати босалохрят оид ба хдлли масъалахри химиявй -  

ахдмият ва таснифоти онхр», зерфасли дуюм «Шаклхри ташкилй 

таълим ва методикаи хдлли масъалаи химиявй» ва зерфасли сеюм 

«Натичди корх,ои тадрибавй - озмоишй ва методикаи ташаккули 

салохряти хонандагон дар х,алли масъалах,ои химиявй» ном дорад.

Боби дуюм дар бораи маълумот оид ба масъалаи таълимй, 

масъалахри химиявй, крбилияти эдодй, озмоиш, тасаввурот, амсила 

(модел), оварда шуда, нишондихдндахр, сатхр ташаккулёбии крбилияти 

эдодии хонандагони синфхри 8 - 11  кушода дода, мухдавою методикаи 

кори тадрибавию озмоишй тавсиф ва натидахри он муфассал медихдд.

Дар зербоби якуми ин боб дар бораи рисолаи Иброгимов X,. 

маълумоти муфассал сарчашмахри илмй, методй ва лугавиро тахдил 

намуда, мафхумхри «масъалаи таълимй», «масъалахри химиявй», 

«хдлли масъалахри химиявй», «крбилияти эдодй» ва «принсипхри 

интихоби масъалахр» асоснок намуда, гайр аз асархри илмии олимони 

хоридй, асархри илмии олимони тодикро мавриди тахдик; ва инчунин 

андешаи худро оид ба ин масъалахр иброз дошт.
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Дар зербоби дуюми боби дуюм маълумот дар бораи таълими х,алли 

масъалахр уамчун яке аз методхри самарабахши таълими химия, ки бо 

мадсади ташаккул додани крбилияти эдодии хонандагон гузаронида 

шудааст, маълумот овардааст, ки боиси рутиди крбилияти эдодй 

гардиданд. Рисола дар асоси методология ва дастурхри методй барои 

муаллимони химия барои синфи 8-11 истифодашуда асос ёфтааст.

Чй тавре ки дар рисола дайд карда шуд, хдлли масъалахр дузъи 

мухрмми раванди таълими химия аст. Хднгоми мунтазам дал кардани 

намуддои гуногуни масъаладо ба натичахри бедтарин ноил гардидан 

мумкин аст. Бинобар ин коркарди низоми масъалахр дар раванди 

таълим дузъи мудим ба дисоб меравад, зеро низоми масъалахр ба ноил 

гардидан ба бедтарин натидадо дар мудлати аз дама кутод ва бо сарфи 

дадди адалли неру мусоидат мекунад.

Инчунин дар зербоби сеюми боби дуюми рисола аз дониби 

Ибргимов X,. аз тарафи муаллиф «озмоиш», «озмоиши педагогй», 

«истифодаи дастури х,алли масъалах,о», «усули зандир» аз сарчашмахри 

илмй, лугавй ба таври васеъ баррасй гардида, рохрамои фанни химия 

барои татбикр стандарт, замима ба китобхри дарсй, мархрлаи пешакии 

сандиш, омодагй ба сандиш, дамъбасти натидаи озмоиш, андешахри 

олимон дар ин масъалахр дар асоси тасдикрзуда ва илмй пешнихрд 

карда мешаванд маълумот аз маъхазхри лугавй ва илмй бо 

хулосабарорй дамъбаст карда шудааст.

Бояд дайд кард, ки дар кори мазкур яке аз методхри имконпазири 

таълими х,алли масъалахр оид ба химия бо ёрии дастур, тестхр оид ба 

химия ва методикаи нави «зандир», ки унвонду тахря кардааст, 

пешнихрд мегардад.

Дар тахрркрти тадрибавию озмоишй тули солхри хониши 2016-2019 

хдмагй 696 нафар иштирок намуд, аз думла 341 нафар дар гурухр 

озмоишй ташкилоти дамъиятии МИМ «Ворисони Сино» ва 355 нафар
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дар гурух,и назоратии синфхои хатмкунандаи МТМУ шах,ри Гулистон; 

МТМУ нохияи Конибодом; МТМУ нохияи Ашт далб карда шуданд, 

корхои тадрибавй гузаронида шуданд.

Дар хулосаи боби дуюми рисола кдйд карда мешавад: «Дар асоси 

натидахои ба дастомада мо ба хулоса мерасем, ки донишу махррату 

малакахр, ки хонандагон бо ёрии ин методика зимни таълими хдлли 

масъалахо хосил мекунанд, аз устуворию пойдории кофй бархурдоранд, 

зеро хонандагон онхрро баъди сипарй гаштани фосилаи калони вахт 

низ истифода мебаранд. Онхрро хонандагони зергурухдои озмоишй 

нисбат ба хонандагони зергурухдои назоратй хубтар азхуд мекунанд.

Мухрмтар аз хама: «Донише, ки хонандагон х,ангоми кор бо 

методикаи нав мустакрлона ба даст меоранд, дар шуури онхр х,ифз 

шудааст, бинобар ин ба к;адри кофй пойдор мебошад».

Албатта, бояд хайд кард, ки тахдикрти Иброгимов X,. масъалаи 

ташаккул додани салохияти хонандагони муассисах,ои тахсилоти 

миёнаи умумй тавассути хдлли масъалахои химиявй пурра хдлли худро 

наёфтааст, аммо корхри андомдодашуда метавонанд барои тахдикрти 

илмй ва амалй оид ба салохдятхр дар сохаи таълим асос бошанд.

Хддафи асосии рисола асоснокии илмй ва омузгории ошкор сохтан 

ва интихоб кардани мундарида, шакл ва методхри ташаккули 

салохдятхри хонандагони муассисахри тахрилоти миёнаи умумй 

тавассути х^лли масъалахои химиявй ва имкониятхои истифодаи 

методикаи нав тибхи технологияхои инноватсионй дар муассисахои 

тахсилоти миёнаи умумии Ч.Т мебошад ва аз маводи назариявй ва 

овардашуда маълум аст, ки рисолаи Иброгимов Хршим солхои захмат 

ва натидахои назаррас ва чашмдошт ба даст оварданд.

Бояд хайд кард, ки хамаи хадафхо ва вазифахои ба миён гузоштаи 

рисола ба даст оварда шуданд ва вазифахои ба миён гузошташуда пурра 

идро шуданд. Яке аз бартарихои рисолаи илмии Иброгимов X,. дар он
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аст, ки самарабахшии методикам «зандир» тахиягардида ба ташаккули 

салох,иятх,ои хонандагон бо воситах,ои х,алли масъалахои химиявй, бо 

натидахои назаррас пешних,од шуданд.

Дар мадмуъ, рисолаи Иброгимов Хршим тавонист ба объекта 

тах,к;ик;от нигариста ва данбахри гуногуни мавзуи рисоларо баррасй 

кунад.

Тахкдгкрти гузаронидашуда хам ахдмияти назариявй ва хам амалй 

дорад ва натидахри он дар фаъолияти илмй ва таълимии мактабхри 

миёнаи кишвар озодона истифода мешаванд.

Бояд гуфт, ки дар асоси рисола Иброгимов Хршим як к;атор 

асархои илмиро ба табъ расонидааст, ки креме аз онхр аз соли тахрили 
2010-2011 дар муассисахои тахеилоти миёнаи умумй истифода 

мешаванд, аз думла: рохнамои фанни химия, барои омузгорони 

муассисахои тахеилоти умумй барои синфхои 8 ва 9, инчунин китоби 

дарсии фанни Химия барои синфи 8 ва 9.

Боиси тазаккур аст, ки аз тарафи рисоланавис вобаста ба мавзуи 

тахкркртй 1 барномаи таълимй, 2 рахнамо барои омузгор (синфхои 8- 

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

8-ум ва 9-ум аз фанни химия), 7 адад дастурхо таълимй - методй, 5 адад 

тестдои фанни химия (барои синфхои 9, 10, 11), 5 адад мак;олахои илмй, 

ки аз он 4 махолаи илмй дар нашрияхои тахризии бонуфузи 

тавсияшудаи КОА-и назди Президенти Ч,умхурии Тодикистон ва 2 

махолахои илмй дар конфронсхои думхуриявию байналмилалй ба нашр 

расонида шудааст.

Х,амин тарих, шумораи асархои илмй оид ба мавзуи рисола 23 

ададро ташкил медихад, ки 4 то дар мадаллаи баррасишавандаи КОА 

дар назди Президенти Ч,умхурии Тодикистон ва Вазорати маориф ва 

илми Федератсияи Россия нашр шудаанд.
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Натидахри тахдикрт оид ба омузиш ва тахдикр методхри 

ташаккули салохрятхри хонандагони муассисахри тахрилоти миёнаи 

умумй тавассути хдлли масъалахри химиявй манбаи зарурй хрсобида 

мешаванд ва хулосахр ва натидахри аз рисола бадастомада, хднгоми 

омузиши масъалахри гуногуни педагогй метавонад хдмчун манбаи 

илмй истифода шавад.

Макрлахри тезис ва интишоршудаи рисола мазмуни рисоларо 

пурра инъикос мекунанд. Хулоса, нуртахр ва нукта^ои асосии барои 

дифоъ пешнихрдшуда дар рисола пурра, муфассал инъикос ёфтаанд ва 

рисола як тахдикрти андомшуда хрсобида мешавад.

Муваффакряти рисола аён аст, аммо илова бар ин муваффакрятхр, 

камбудихр низ мавдуданд, инхр нишон дода мешавад:

1. Дар рисола хатогихр ва хатогихри имлой мавдуданд, ки албатта 

сабаби техникй доранд, дар оянда довталаби дарёфти дарадаи илмй ин 

камбудихоро бояд ба инобат тирад. Масалан, мафхуми салоуият баъзан 

ба нохунак дохил карда мешавад, дар баъзе хрлатхр бидуни нохунак. 

Албатта, ин хатогихрро дар оянда ба эътибор гирифтан лозим аст.

2. Сарфи назар аз нукронхри дар боло зикршуда, онхр х,ама 

дисмананд ва арзиши илмии рисоларо кох,иш намедихднд.

Чанд сухан оид ба фишурдаи диссертатсия оварда мешавад. 

Фишурдаи диссертатсия дар мадмуъ ба аслияти худ пурра мувофидат 

мекунад ва он хулосахре, ки бо забонхри тодикиву русй ва англисй 

оварда шудаанд, ба таври мухтасар бозгуи диссертатсия аст.

Чриз ба дайд аст, ки диссертатсияи Иброгимов Хршим тахди 

унвони «Методикаи ташаккули салохряти хонандагон дар муассисахри 

тахрилоти миёнаи умумй тавассути хдлли масъалахри химиявй» ба 

хдмаи талаботх,ои Комиссияи олии Аттестатсионии назди Президента 

Ч,умх,урии Тодикистон давобгуй буда, муаллифи он барои дарёфти
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унвони номзади илмх,ои педагогй аз руи ихтисоси 13.00.02-Назария ва 

методикам таълим ва тарбия (химия) сазовор дониста мешавад.

Мукдрризи расмй, 
доктори илмх,ои химия, 
и.в. профессор, директори
Института илмию таадидотй . ^Радабов Сиродиддин
Донишгох,и миллим Тодикистон ) кромович

Имзои Радабов С.И.-ро 
тасдик; менамоям:
Сардори ШК ИИТ ДМТ

Маълумот барои тамос:
Сурова: 734025, Чумхурии Тодикистон, 
ш.Душанбе, хиёбони Рудакй 17,
Телефон +992-37-227-88-95 (корй); 
+992(90)460-04-60 (мобилй)
Почтаи электронй: ikromovich80@mail.m

3. Рах,матуллоева
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