
ТАКРИЗИ
рохбари илмй ба диссертатсияи Иброгимов Х,ошим дар мавзуи 
“Методикаи ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои 
тахсилоти миёнаи умумй тавассути халли масъалахои химиявй” барон 
дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои педагоги аз рун ихтисоси 
13.00.02-Назария ва методикаи таълим тарбия (химия)

к
Кори таххикртии Иброгимов Хршим ба яке аз мавзуъхои актуалй 

ва хамчун як дузъи дудонашавандаи муваффадияти касбй ва дустудуи 
тарзу технологияхои муносиби таълим ба хисоб рафта, ташаккули 
салохияти хонандагони муассисахои тахсилоти умумй тавассути халли 
масъалахои химиявй далб карда шудааст, ки махз шахсияти хонанда, 
малакахои асосии маърифат ва усулхои фаъолиятро ташаккул дихад.

Дар диссертатсия мафхум, хадаф, объект, мавзуъ, гипотеза, 
вазифахо, дарадаи рушди илмиро муайян мекунад, ки мархилахои 
тахк;ик;отро тавсиф намуда, навоварии илмй, ахамияти назариявй ва 
амалй ва заминай методологиро нишон дода, мукдррароти 
хифзшавандаро муайян менамояд. Дарки ташаккули салохияти 
хонандагон тавассути халли масъалахои химиявй хамчун муносибати 
низомманд ба таълими халли онхо, хамчун ташаккули тафаккури 
химиявии хонандагон имконият фарохам меорад.

Вобаста ба ин, фахмиши хадафи тахсилоти олй тагйир меёбад. 
Ч,ойи аввал дар ин до ошкор сохтан ва интихоб кардани мундарида, 
шакл, методхои ташаккули салохиятхои хонандагон дар муассисахои 
тахсилоти умумй тавассути халли масъалахои химиявй аст ва 
имкониятхои истифодаи методикаи нав тибк;и технологияхои 
инноватсионй дар муассисахои тахсилоти умумии Думхурии Тодикистон 
мебошад. Бо назардошти ахамиятнокии мавзуъ, инчунин ба он дикдати 
махсус додан зарур аст, ки он имкониятхои истифодаи методикаи 
“зандир” дар раванди таълими муассисахои тахсилоти умумй ва 
ташаккули салохиятхои хонандагони синфхои 8-И тавассути халли 
масъалахои химиявй ошкор карда шудаанд. Хдмаи инхо далелхои 
алокдмандии мушкилоти тахдикотро нишон медиханд.
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Муцаррарот ва хулосахои назариявй ба тавсияхои мушаххас оид ба 
ба рох, мондани ташаккули салох,иятх,ои калидии талабах,о дар 
машгулиятхои химия; муайян кардани мундаридаи мафх,умх,ои 
«салох,ият», «босалох,ият», хдмчунин нишондихандахои онх,о оид ба 
фанни химия дар муассисахои тахсилоти миёнаи умумй равона карда 
шудаанд; тахдили хдмкории талабахо аз руи методи «зандир» дар 
раванди ташаккули салох,иятх,о тавсияхои илмию методй асос шуданд.

Натидахои тадрибахои педагогй оид ба ташаккули имкониятхои 
истифодаи методикаи “зандир” дар раванди таълими муассисахои 
тахсилоти умумй ва ташаккули салохиятхои хонандагони синфхои 8-11 
тавассути халли масъалахои химиявй татбик; ва баррасй карда шудааст. 
Самаранокии татбици методи нави «зандир» зимни таълими халли 
масъалахои химиявй ба як нуктаи хеле мухим, яъне ба ягон кас ёд додани 
дониши худи хонанда такя мекунад, ки дар раванди чунин таълим 95%-и 
маълумот дар хотири у нак;ш мебандад.

Хднгоми муайян кардани натидахои тадхщот дар шаклхои 
гуногуни фаъолият, аз думла дар машгулиятхои химия дастурхои оид ба 
халли масъалахо барои омузгорон бахри истифода тахияшуда ба назар 
гирифта шуда, таъсири хамкории хонандагон дар шакли 
нишондихандахои бехтаршудаи рейтингй зохир намуд.

Инчунин, дар дараёни тахдикрти диссертатсионй оид ба роххои 
хадафманди татбик;и меъёрхои интихоби масъалахои химиявй тибди 
дастур барои омузгорон ва таснифи тахия гардидаи масъалахои химиявй 
ва истифодаи арзишхои таълимй ва гузаронидани озмоиш дар 
ташаккули салохиятхои хонандагон дар муассисахои тахсилоти миёнаи 
умумй вазифахоро пурра идро гардида, ба натидахои назаррас ноил 
гардид.

Хулосахои назариявй, таклифхо ва пешниходхои Иброгимов X,. 
дар мундаридаи умумии рисолаи номзадй ва дар мундаридаи умумии 
автореферата рисолаи номзадй инъикос ёфтааст.

Иброгимов \  дар давоми фаъолияти мехнатй кори илмй зиёда аз
5 мак;ола, аз он думла 3- мацолаи илмии вобаста ба мавзуъ, ки аз тарафи
КОА эътироф гардида, 2- мадолаи илмй вобаста ба мавзуи диссертатсия
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дар рузнома ва мадаллахои байналмиллалии илмй ва амалии 
Федератсияи Руссияи аз чоп баромад. Инчунин 13 дастур ва китоби 
дарсй тахди мавзуи “Намунаи халли масъалахои химиявй 
(гайриорганикй)”, “Намунаи халли масъалахои химиявй (органикй)”, 
“Китоби дарсй аз фанни «Химия»” барои синфхои 8 ва 9, “Дастури 
ёрирасон аз фанни химияи гайриорганикй”, “Тест аз фанни химия" 
барои синфи 9, 10, 11, “Рохнамои фанни химия, синфи 8 ва 9-ум” ки аз 
тарафи Ва$ири маориф ва имлй Чум^УР™ Тодикистон бо Кдрори 
мушовара ва илмй Чумхурии Тодикистон тасдик; гардидааст, аз чоп 
баромад.

Рисолаи номзадии Иброгимов X,. тахти мавзуи “Методикаи 
ташаккули салохияти хонандагон дар муассисахои тахсилоти миёнаи 
умумй тавассути халли масъалахои химиявй” ба андом расида ба 
масъалахои мубрами педагогй нигаронида шудааст.

Аз ин лихоз, барои дарёфти дарадаи илмии назария ва методикаи 
таълим ва тарбия (химия) пешниход карда мешавад.

Рохбари илмй: доктори илмхои педагогй, профессори
МДТ “Донишгохи давлатии Худанд ба ^_^__Азизов Абдулатиф
номи академик Бободон Гафуров” Абдухалимович

Имзои А. А. Азизов-ро тасдик; мекунам: 
Сардори ШК ва КМ-и МДТ_ 
“Донишгохи давлатии 
номи академик Бобо1 - Ашрапова З.Н.

Маълумот барои гамосхАА
сурога: 735700 Чумхуоии^ Ш й£ .^ у6 н , ш . Худанд, к.Мавлонбеков- 1 
тел. (+992)927474115. Почтаи электронй: ibragimovl954@mail.ru
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