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Тацризи муассисаи пешбар

ба кори диссертатсионии Х,ошим Иброгимов дар мавзуи «Методикаи 

ташаккули салох,ияти хонандагон дар муассисах,ои тахрилоти миёнаи 

умумй тавассути х;алли масъалахои химиявй» барои дарёфти унвони 

номзади илмх,ои педагога аз руи ихтисоси 13.00.02-Назария ва 

методикаи таълим ва тарбия (химия)

Дар замони муосир масъалаи низоми таълимро х,амк;адами замой 

гардонида, барои ба низоми ягонаи тахрилоти дахрнй ворид намудани 

тахрилоти миллй Хукумати Чумх,урии Тодикистон ва Вазорати маориф 

ва илми кишвар пайваста кушиш менамоянд, ки тадбирх,о андешанд. 

Соли 2012 Хукумати Чумхурии Тодикистон «Стратегияи миллии рушди 

маориф то соли 2020» - ро ба тасвиб расондааст. Таълим ба ташаккули 

салодиятнокй равона гардида, ки х,арду вазифах,ои тах,силотро вобаста 

ба натидаи он муайян менамояд ва салох,иятх,ои асосии таълими 

донишдуёнро дар баробари дониш, махррат ва малака ба сифати яке аз 

натидахри тах,силот баррасй менамояд. Дар соли тахрили 2018 таълими 

як датор фанх,о дар доираи талаботи салох,иятх,ои асосии гаълимй дорй
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кардашуда, аз думла тамоми донишгохдои думхурй низ муносибатро 

ба таълим дигиргун намуда, ба муносибати босалохдят руй оварданд.

Аз хдмин лих,оз, мавзуи тахдидотии Иброгимов Х,ошим актуалй 

ва мух,им хдсобида туда, як датор худдатхре, ки аз тарафи Хукумати 

Чумхурии Тодикистон ба тавсиб расонида шудааст, ба монанди: 

Крнуни Чумхурии Тодикистон «Дар бораи маориф», «Консепсияи 

миллим тахрилот дар Чумхурии Тодикистон», «Стратегиям миллим 

рушди маориф то соли 2020», «Стратегиям миллим рушди Чумхурии 

Тодикистон то соли 2030» ва г. тасдидкунандаи фикрхри баёншуда 

гарди дааст.
Чй хеле, ки Х,.Иброгимов дар рисолаи худ баён менамояд, 

салох,ият барои хонанда -образи ояндаи у, аломат ё нишона барои 

азхуд кардан ба х,исоб меравад. Ин салох,иятх,о элементх,ои фаннию 

фаъолиятии маълумоти умумиро инъикос мекунанд ва бояд ба у 

мадмуан ноил гардидан ба мак;садро таъмин кунанд, ки ин 

салох,иятх,ои арзишию маъной, салох,иятх,ои умумифархднгй,

салодиятдои таълимию маърифатй, салох,иятх,ои иттилоотй,

салох,иятх,ои коммуникативй, салох,иятх,ои идтимоию мех,натй

мебошанд. Бинобар ин муносибати босалох,ият муносибате мебошад, 

ки ба пурзур намудани хусусияти амалии тамоми тахрилоти мактабй 

(аз думла тах,сили фаннй) равона аст.

Рисолаи Х,.Иброгимов мукдддима, ду боб, шаш зербоб, 

хулосах,ои боб дар алох,идагй, хулосаи умумй, фехрасти адабиёт ва 
замимаро дар бар мегирад.

Аз тарафи Х,.Иброгимов дар мук;аддима оид ба мубрамияти 

мавзуи тахдицот, дарадаи коркарди илмии проблема, мавдудияти 

муаммо ва ихтилоф, объект, мавзуъ ва хддаф, фарзия, вазифаи 

тахдидот инчунин гояи пешбар, асоси методологй, сарчашма ва 

методхри истифодашудаи тахдидот, навгонии илмй, арзиши назариявй
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ва амалии тахрикрт, нуктахри барои дифоъ пешнихрдшаванда, 

боэътимодй ва асоснокии натидахр, озмоиш ва татбикр натидахри 

тахдикрт баррасй карда шудааст.

Боби аввали рисола, ки «Муаммои илмй-тахрркртии ташаккули 

салохрятхри хонандагон дар маштулиятхри химия» ном дорад, 3 

зербоб: зербоби аввал: «Таърихи пайдоиши муаммои салохрят, 

босалохрятй ва намудхри он: нудгаи назар ва тасаввурот», зербоби 

дуюм: «Салохрятхри калидй ва салохрятхри фаннй дар сохтори курси 

химияи мактабй»; зербоби сеюм: «Гояхри асосии муносибати 

босалохрят дар таълими химияи муассисахри тахрилоти умумй ва 

амалигардонидани он аз тарафи омузгор»-ро дар бар мегирад.

Муаллиф х,ангоми баррасии боби аввали зербоби аввал оид ба 

масъалаи муносибати босалох,ият ба таълим ва зарурати татйири он 

дикдати асосиро ба зарурати ворид намудани таълими босалохдят ба 

сох,аи маориф равона кардааст. Дар зербоби мавриди назар 

рисоланавис Х,.Иброгимов дуруст к;айд намудааст, ки салохдяти 

тадсилотй талабот ба омодагии тах,силотй мебошад, ки бо мадмуи 

самтгирй, дониш, махррат, малака, тадрибаи бах,ам алок;аманди 

мухдавоии хонанда нисбат ба доираи муайяни объектх,ои воцеияти 

реалй, ки барои амалигардонии фаъолияти пурмах,сули дорой 

ахдмияти шахсиятй ва идтимой заруранд, ифода меёбад.

Салохдят барои хонанда -  образи ояндаи у, аломат ё нишона 

барои азхуд кардан ба хдсоб меравад. Онх,о танх,о ба он намудхри 

фаъолият, ки ба таркиби сох,ах,ои маълумоти умумй ва фанхри 

таълимй ворид гардидаанд, тааллук; доранд. Ин салох,иятх,о 

элементх,ои фаннию фаъолиятии маълумоти умумиро инъикос 

мекунанд ва бояд ба у мадмуан ноил гардидан ба мак;садро таъмин
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кунанд. Х,ангоми ба рох, мондани таълими босалохрят дар натидаи 

таълим истифодаи дониши хонандагон ба тарзи хдмгирой дар х,аёт
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вусъат меёбад ва барои такмил ёфтани сифати таълим мусоидат 

менамояд.
Инчунйн дар зербоби мавриди назар масъалахри назариявй ва 

амалии муносибати босалохият ба таълим мавриди омузиш 

хароргирифта, мафх,умисалох,ият ва муносибати босалохият, тахдили 

сарчашмахои илмй, методй ва лутатй мавриди баррасй к;арор дода 

шуда, оид ба он назарияхре, ки ба ташаккули босалохрятии 

хонандагон мусоидат менамояд, маълумот дода шуда, умумият ва 

тафовути хусусиятхри салохият ва босалохият мавриди баррасй к;арор 

гирифта, сабаби ворид намудани татйирот дар муносибат ба таълим, 

мох,ият, натидахои таълими босалохият халлу фасл мегардад.

Дар зербоби дуюми боби аввал тахти унвони «Салохиятхои 

калидй ва салохиятхои фаннй дар сохтори курси химияи мактабй» ба 

омузгорон, ки тахдили салохиятхои калидй ба макрадхои асосии 

тахсилоти умумй, пешниходи сохтории тадрибаи идтимой ва тадрибаи 

шахсият, хамчунин намудхои асосии фаъолияти хонанда, ки ба у барои 

аз худ кардани тадрибаи идтимой, гирифтани малакахои хаётй ва 

фаъолияти амалй дар дамъияти муосир имконият фарохам меоранд, 

макрадгузориву банахшагирии раванди таълим мавриди мухокима 

харор гирифта, оид ба шаклхои гуногуни супоришхои таълимй корхои 

амалй маълумоти мушаххас оварда шудааст.

Дар зербоби сеюми боби аввали рисола, ки «Гояхои асосии 

муносибати босалохият дар таълими химияи муассисахои тахсилоти 

умумй ва амалигардонидани он аз тарафи омузгор» номгузорй шуда, 

сарчашмахои илмию лутатиро тахдил намуда, мафхуми «муносибати 

босалохият» асоснок карда шудааст. Инчунйн оид ба интихоб нахшаи 

умумии маштулияти таълими химия, истифода он бахри ташаккули 

салохиятхои хонандагон, тавассути чй сурат мегирад, ба чй бояд
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ахдмияти махсус дода шавад, мавриди тахдилу арзёбй рарор 

гирифтаанд.
Дар боби дуюми рисола «Коррои озмоишй-тахриротии 

ташаккули салохряти хонандагон дар муассисарои тарсилоти миёнаи 

умумй оид ба методикам ралли масъаларои химиявй» маълумот оид ба 

масъалаи таълимй, масъаларои химиявй, робилияти эдодй, озмоиш, 

тасаввурот, амсила (модел), оварда шуда, меъёрро, нишондирандаро, 

сатри ташаккулёбии робилияти эдодии хонандагони синфрои 8 - 

Пкушода дода, муртавою методикам кори тадрибавию озмоишй
;  ; .. . '< /  • '. ;  X .•■ :

тавсиф ва натидахри он баён карда шудааст. Боби мазкур аз се зербоб 

иборат аст: зербоби аввал: «Муносибати босалохрят оид ба хдлли 

масъалахри химиявй -  ахдмият ва таснифоти онхр», зербоби дуюм: 

«Шаклх,ои ташкилй таълим ва методикам х,алли масъалаи химиявй»; 

зербоби сеюм: «Натидаи корхри тадрибавй - озмоишй ва методикам 

ташаккули салохряти хонандагон дар хрлли масъалахри химиявй».

Дар зербоби аввали боби дуюми рисола тах,ти унвони 

«Муносибати босалохрят оид ба хдлли масъалахри химиявй -  ахдмият 

ва таснифоти онхр» аз тарафи рисоланавис Х,.Иброгимов 

сарчашмахри илмй, методй ва лугатиро тахдил намуда, мафх,умх,ои 

«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 тахрик; ва омузиш к;арор гирифтааст.

Муаллиф бамаврид к;айд кардааст, ки дар тасниф варги огози 

таълими хдлли гурухрои алоридаи масъалах,о ва тартиби омузиши 

маводи таълим тибри фаслхр ба назар гирифта мешавад. Намудхри 

масъалахр ба тасниф дар он маврид дохил карда шудаанд, ки агар 

онхр бо вижагихри махсус фарр кунанд ва ин вижагихр дар ташаккули
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салох,иятх,о ва муносибати босалохият барои фахмиши масъалахои 

химиявй мусоидат намоянд.

Дар зербоби дуюми боби дуюм тахди унвони «Шаклхри ташкилй 

таълим ва методикам халли масъалаи химиявй» аз тарафи муаллиф он 

таълими хдлли масъалахо хамчун яке аз методхои самарабахши 

таълими химия, ки бо мак;сади ташаккул додани к;обилияти эдодии 

хонандагон гузаронида шудааст, маълумот овардааст.

Рисоланавис Х,.Иброгимов таъкид мекунад, ки омузгорон барои 

ташаккул додани крбилиятхри эдодии хонандагон омузгор бояд 

методхр, воситахо ва таснифи масъалахои химиявиро истифода 

баранд.

Хдмин тарик;, хдлли масъалахо дузъи мухимми раванди таълими 

химия аст. Хднгоми мунтазам хдл кардани намудх,ои гуногуни 

масъалах,о ба натичахри бех,тарин ноил гардидан мумкин аст. 

Бинобарин коркарди низоми масъалахр дар раванди таълим дузъи 

мухрм ба хрсоб меравад, зеро низоми масъалахр ба ноил гардидан ба 

бехдарин натидахр дар мухдати аз хдма кутох, ва бо сарфи хддди 

ак;алли неру мусоидат мекунад.

Дар зербоби сеюми боби дуюм, ки мавзуи «Натидаи корх,ои 

тадрибавй - озмоишй ва методикам ташаккули салохряти хонандагон 

дар халли масъалахои химиявй» ро дар бар мегирад, аз тарафи 

муаллиф «озмоиш»,«озмоиши педагогй», «истифодаи дастури халли 

масъалахо», «усули зандир» аз сарчашмахои илмй, лугатй ба таври 

васеъ баррасй гардида, бо хулосабарорй дамъбаст карда шудааст.

Ба таълими халли масъалахои химиявй хамеша ахамияти калон 

дода мешуд. Дар барномахое, ки омузгор онхоро ба рохбарй гирифта 

метавонад, муносибати мунтазамй ба таълими халли масъалахо 

пешбинй шудааст, ки идрои мунтазамй он ба ташаккули тафаккури 

химиявии хонандагон имконият фарохам меорад. Вале нокофй будани
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соатхре, ки ба омузиши химия дудо шудааст, набудани ангезиши 

ботинй ба таълим гирифтани хдлли масъалахри химиявй дар аксари 

хонандагон ва як к;атор сабабхри дигар ба пурра амалй гардонидани 

ин муносибат имконият намедихднд. Х,алли масъалахри химиявй дар 

дарсхр, машгулиятхри инфиродию гурухД, амалй, лабораторй, ки 

тибк;и барномаи таълим амалй мегардад, аксаран боиси афзоиши 

сарбории хонандагон мешавад ва айни замой кафолат намедихдд, ки 

онхр махррату малакахри хддди ак;алли х,алли масъалахри типии 

химиявиро х,осил мекунанд. Як намуди масъалах,о ё тарзи х,алли 

он^оро ба к;адри кофй аз худ ва сабацгардон накарда, хонандагон 

мадбуранд ба омузиши маводи дигар гузаранд.

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 тах,ия кардааст, пешних,од 

мегардад.

Натидаи тах,к;ик;оти гузаронидашуда, тавассути 15 дадвал, 4 нащна 

ва 14 раем ба^огузорй карда шудааст.

Дар хулосаи умумй мухрмтарин тавсиях,о баён гардидаанд:

1. Дар адабиёти илмй шархдои мухталифи мафх,умх;ои «сало^ият» ва 

«босалох,иятй» дучор мешаванд, олимон ба сохтори мураккаб ва 

системавй, байнифаннй, интегративй будани онх,о, ахдмияти 

идтимоию шахсиятии мафх,умх,ои мазкур ва гайра ишора мекунанд. 

Бинобар ин амалй гардонидани муносибати босалох,ият дар таълими 

анъанавии ташрех,ию тасвирй (анъанавй), ки ба интикрли намунах,ои 

дониш, махррат ва малаках,ои дар фанхри алохрда пароканда 

нигаронида шудааст, имконнопазир мебошад.

2. Барой фарк;кунондани салохрятхр ва босалох,ияти^о мо 

объективият ва субъективияти шароитхри фаъолияти хонандаро 

интихоб кардем. Шароитхри объективй салохрятхрро, яъне сохди
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дудуд, вазифадо ва масъулияти шахсияти мушаххасро ташаккул 

медиданд. Ба сифати шароитдои субъективй, яъне босалодиятии 

хонандагон, сифатдои шахсиятй, хусусиятдои психофизиологй, 

добилиятдо, донишхр, мадоратдо, малакадо баромад мекунанд.

3. Дар раванди далли масъаладо истифодаи салодиятдои калидй, 

мафдумдои химиявй дар бораи моддаю раванддо аник; мешаванд ва 

тадким меёбанд, дар истифодаи дониши мавдуда зиракй ва фаросат 

пайдо мешавад. Хонандадоро ба такрор кардани донишхри андухта, 

амид кардану идрок намудани онхр водор сохта, масъалахри химиявй 
ба ташаккул и низоми тасаввуроти мушаххас мусоидат мекунанд, ки он 

барои идроки бошууронаи маводи оянда зарур аст. Масъалахре, ки 

вазъияти муайяни химиявиро дар бар мегиранд, омили кори 

мустадилонаи хонандагон бо маводи таълим мегарданд. Аз ин до 

садедии адидаи зерини аз дониби умум эътироф гашта бармеояд: 

меъёри азхудкунии мавод на бозгуи матни китоби дарсй, балки 

махррати истифодаи дониши андухта хднгоми хдлли масъалахри 

гуногун ба х,исоб меравад.

4. Таърифи масъалаи таълимии химиявй, ки амсилаи вазъияти 

мушаххаси муаммой буда, хонанда бояд онро бо воситахри дар ихтиёр 

дошта, яъне бо воситахри дастрас х,ал кунад, анид карда шудааст. 

Мадсади асосй на натидаи хдлли масъала, балки таъсири раванди далл 

ба ташаккули тафаккури химиявии хонандагон мебошад.

5. Аз тахдили адабиёти илмй, методй ва таълимй чунин бармеояд, ки 

раванди хдлли масъалахри химия чун усули таълим ва воситаи назорат 

адамияти калон дорад. Алдол, адамияти масъаладои химиявй беш аз 

пеш меафзояд. Хдлли масъаладо дамчун методй мудимми таълим бодй 

монда, омили пешбари ташаккули мадорату малакадо ва инкишофи 
шахсияти хонанда мегардад.
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6. Тахдили таснифоти мавдудаи масъалахри химиявй нишон 

медихдц, ки дар ин бобат байни аксарияти мух,ак;к;ик;он муносибати 

ягона ё ки хдмфикрй вудуд надо рад. Таснифи пешнихдц гардида барои 

коркарди низоми масъалахр истифода шудааст.

7. Хдмин тарид, дар тахрилоти химиявй хдлли масъалахр дои 

мух,имро ишгол мекунанд, зеро он яке аз усулхри таълим мебошад, ки 

тавассути он аз худкунии нисбатан чук;уру пурраи маводи таълим оид 

ба химия таъмин мегардад ва махррати татбик;и мустакдпонаи 

донишхри андухта х,осил мешавад.

8. Мутобик;и таснифи пешнихрдгардида намудх,ои гуногуни 

масъалах,о тартиб дода ё интихоб намуда, ба дастури хдлли масъалахр 

оид ба химия мувофик; кунонида шудаанд. Меъёрхри интихоби 

масъалах,о коркард шудаанд. Хдлли муфассали масъалах,о бо шархдо 

тартиб дода шудаанд.

9. Истифодаи дастур хднгоми таълим додани хдлли масъалахр оид 

ба химия ба ташаккули мах,оратх,о ва тах,кими малаках,ои идрои х,алли 

масъалах,ои типии химиявй, бехдар намудани сифати дониши 

хонандагон мусоидат мекунад, ки бо натидах,ои оморй собит 
гардидааст.'

10. Х,ангоми таълим методикаи нави «зандир» аз сандиш гузаронида 
шуд. Истифодаи методикаи мазкур дар раванди таълим ба болоравии 

ратбати хонандагон ба омузиши химия мусоидат мекунад ва хрлати 

умумии э^сосии онх,оро бех,тар менамояд.

11. Методикаи нави «зандир» барои таълими х,алли масъалах,о ба 

методикаи анъанавии таълим на танх,о ихтилоф надорад, балки бо он 

хуб интегратсия мешавад. Тавсияхри амалй оид ба татбици тестх,о оид 

ба химия барои таълими х,алли масъалах,ои химиявй интегратсияи 

онро ба раванди таълим осон месозад.
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Х,.Иброгимов бо макради эътимоднокй ба андешахри худ ба осори 

тахдикри олимони ватанй ва х,ам хоридй такя намуда, ба маврид аз 

маъхазхри зарурй идгибос овардааст.

Бояд зикр кард, ки автореферата Хршим Иброгимов ба 

мундаридаи диссертатсия мувофикрт намуда, асоснок намудани

мубрамияти мавзуи тахдикрт, дарадаи коркарди илмии проблема,
к /

мавдудияти муаммо ва ихтилоф, объект, мавзуъ ва хддаф, фарзия, 

вазифаи тахдикрт инчунин тояи пешбар, асоси методологй, сарчашма 

ва методхри истифодашудаи тахдикрт, навгонии илмй, арзиши 

назариявй ва амалии тахдикрт, нуктахри барон дифоъ 

пешнихрдшаванда, боэътимодй ва асоснокии натидахр, озмоиш ва 

татбикр натидахри тахдикртро фарогир буда, бо ду забои: тодикй ва 

русй таълиф шудаанд бо мазмун ва мухдавои диссертатсия мутобикдт 

дошта, ба пуррагй инъикос менамояд.

Боиси тазаккур аст, ки аз тарафи рисоланавис вобаста ба мавзуи 

тахдикртй 1 барномаи таълимй, 2 рахрамо барои омузгор (синфхри 8- 

ум ва 9-ум аз фанни химия), 2 ба китобй дарсй барои хонандагон 

(синфи 8-ум ва 9-ум аз фанни химия), 7 адад дастур^отаълимй - методй, 

5 адад тестхри фанни химия (барои синфхри 9, 10, 11), 5 адад 

макрлахри илмй, ки аз он 4 макрлаи илмй дар нашрияхри такризии 

бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди Президента Ч,умх,урии 

Тодикистон ва2 макрлахри илмй дар конфронсхри думхуриявию 

байналмилалй ба нашр расонида шудааст.

Хднгоми баррасии диссертатсия дар баробари муваффакрятхри 

назаррас баъзе аз нуктахри бахрталаб назаррасанд, ки таъкид ва 

ислохр он боне ба баланд шудани сатх, ва дарадаи тахдикрти оянда 
мегардад:

1.Дар диссертатсия ва автореферата он аз тарафи диссертант 

баъзан ба хатогихри услубй ва имлой рох, дода шудааст; ю



т

2.Дар боби аввали зербоби сеюм икдибосхр кам ба назар 

мерасанд.
Он эродхре, ки оварда шудаанд, дузъй буда, ба арзиши 

диссертатсия таъсире надорад.
Мавриди таъкид аст, ки тахдикрти диссертатсионии рисоланавис 

арзишхри назаррасро сох;иб буда, дак;ик;й ва возехри мафхуми

диссертатсия дар гузориши проблема ва рохдои хдлли он, хддаф, 

вазифа, фарзия, ахдмияти назариявию амалй гувохр онанд.

Мувофикр натидахри баррасигардидаи диссертатсия тах,ти унвони 

«Методикаи ташаккули салохряти хонандагон дар муассисахри 

тахрилоти миёнаи умумй тавассути хдлли масъалахри химиявй» 

тахдикрти илмй ба охир расида хрсобида шуда, х,адм, арзишхри 

назариявй ва амалии он ба талаботи КОА-и назди Президенти 

Думхурии Тодикистон давобгу буда, муаллифи он сазовори сохрб 

шудани дарадаи унвони номзади илмхри педагогй аз руи ихтисоси 

13.00.02-Назария ва методикаи таълим ва тарбия (химия)-мувофик; 

мебошад.

Мудири кафедраи методикаи

Имзой Шамсуллоева С. ва котиби даласа Расулзода С.-ро тасдик;

Шамсуллоева Сабоат

Котиби даласа,н.и.п. Расулзода С.
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