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Низомнома 

Оид ба тарзи ташкил ва гузаронидани дарсњои КМДРО (кори 

мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор) дар Донишгоњи давлатии 

омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

1.Муќаррароти умумї 
 

1.1.Низомнома оид ба тарзи ташкил ва гузаронидани дарсњои КМДРО 
(кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор) дар Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (минюбаъд 
Низомнома) њуљљати меъѐрї-њуќуќиест, ки раванди ташкил ва 
гузаронидани дарсњои КМДРО-ро дар Донишгоњ ба танзим медарорад. 
Санади мазкур дар заминаи ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» (дар тањрири нав), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимї», «Низомнома оид ба низоми кредитии тањсилот дар 
муассисањои тањсилоти  олии касбии Љумњурии Тољикистон» (ќарори 
мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон аз 25.11.2011, № 
21/2), «Низомномаи бакалавриати ДДОТ ба номи Садриддин Айнї», 
«Низомномаи магистратураи ДДОТ ба номи Садриддин Айнї», 
Оинномаи Донишгоњ ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќии соањом маориф 
тањия шудааст.  
 1.2.Низомномаи  мазкур  маќоми  КМДРО-ро дар байни  дар низоми 
кредитии тањсилоти Донишгоњ муайян мекунад. 
1.3. Низомнома  барои истифода ба омўзгорони њамаи сатњу дараљањои 
илмидошта ва донишљўѐни Донишгоњ тавсия мешавад. 

 
2. Маќсад ва њадафњои корњои мустаќилонаи донишљўён бо роњбарии 

омўзгор (КМДРО) 
 

2.1.Корњои мустаќилонаи донишљуѐн бо роњбарии омўзгор (минбаъд 
КМДРО) машѓулияти  таълимї дар низоми  кредитии тањсилоти дар 
Донишгоњ буда, он  фаъолияти мустаќилонаи донишљуѐнро бо роњбарии 
омўзгор муайян мекунад. 
2.2.Бо маќсади сабук намудани  бори дарсњои лексионї, амалї, семинарї 
ва ѓайрањо КМДРО њамчун дарси амалї дар НКТ  амал менамояд. 
2.3.Дар машѓулиятњои КМДРО омўзгор танњо аз рўи мавзўъњое, ки 
барои КМДРО дар Барномаи корї аз рўи фанни ихтисос људо шудааст, 
якљоя бо донишљуѐн онро баррасї менамояд. Мавзўъњоро бо ин восита 
такмил мебахшанд ва бо тариќи саволу љавоб ва бањсњои њамдигарї доир  
ба мавзўи дар Барномаи  корї  аз рўи фанни  ихтисос људошуда дониши 
худро мукаммал месозанд.  
2.4.Омўзгор кўшиш мекунад, ки то баргузории машѓулиятњои КМДРО 
донишљўѐнро аз  рўи  мавзўе, ки барои ин корњо људо шудааст бо маводи 
таълимию методї таъмин намояд.  



2.5. КМДРО аз фанњои таълимие, ки дар Барномаи корї аз фанни 
таълимї барои онњо соатњо људо гардидааст ва дар наќшаи таълимї ва 
наќшаи кори таълимї барои онњо соат пешбинї шудааст, гузаронида 
мешавад.  
2.6.Маќсади КМДРО мустањкам ва пурра намудани мавзўъ ва проблемаи 
људогона буда, ба донишљуѐн барои озодона њаллу фасл кардани  
моњияти мавзўи гузошташуда мусоидат мекунад. 
2.7.Дар КМДРО ба донишљуѐне, ки  моњияти мавзўъро дуруст  сарфањм 
нарафтаанд, имконият дода мешавад, ки љињати дарки  масъала бо 
омўзгор такроран мурољиат намоянд ва  мавзўъро сабаќгардонї  кунанд. 
2.8. КМДРО ба навъи  дарси амалї шомил буда, аз рўи мавзўе, ки дар 
Барномаи корї аз рўи фанни таълимї људо шудааст, гузаронида 
мешавад.   
2.9.Дар КМДРО  донишљўѐн фаъолона баромад карда, дониши онњо аз 
љониби омўзгор бањогузорї карда мешавад.   
2.10. КМДРО зимни иљрои супоришњои додашуда аз фанни таълимии 
ихтисос гузаронида шуда, донишљў мустаќилона, бошуурона ва 
эљодкорона дониши худро васеъ менамояд. 
2.11.Дар КМДРО барои истифодаи  воситањои  аѐнии техникї ва 
технологияи муосири таълим љињати њалли масъала ва иљрои супоришњо 
иљозат дода мешавад. 
2.12.Донишљў ба КМДРО баъди дарс дар китобхона, ќироатхонаи 
электронї ва дигар китобхонањо, озмоишгоњњо, кабинетњои методї 
омодагї гирифта, метавонад аз соатњое, ки  барои КМД људо шудааст, 
самаранок истифода намояд ва вазифањои ба ў додашударо конспект 
карда ба КМДРО њамаљониба омодагї гирад. 
2.13.КМДРО аз рўи мавзўъ бо омодагии љиддии  донишљўѐн ва 
фаъолнокии омўзгор озодона тариќи бањсу мунозира, саволу љавоб, 
ќироати матнии супориш ва ѓайрањо гузаронида мешавад. 
 

3. Ташкил ва гузаронидани машѓулиятњои КМДРО 
 

3.1.КМДРО- шакли таълимї ва таълимию тадќиќотї мањсуб ѐфта, дар 
аудитория (синфхонаи таълимї) бо ширкат ва роњбарии бевоситаи 
омўзгор дар шакли фардї ѐ гурўњї гузаронида мешавад. 
3.2.КМДРО њамчун соати  таълимиии аудиторї дар љадвали дарсњо 
гузошта мешавад, ва давомнокии он 50 даќиќаро ташкил медињад. 
3.3. КМДРО дар низоми кредитии тањсилот аз рўи наќшаи таълимї 
пешбинї мешавад. 
3.4.Машѓулиятњои КМДРО-ро вобаста ба моњияти фан ва  таносуби 
соатњои  дарсњои лексионї, амалї таѓйир додан мумкин аст. 
3.5.Мавзўъњои КМДРО-ро аз фанни таълимї омўзгор дар Барномаи 
корї аз рўи фанни таълимї нишон дода, онро аз рўи барномаи таълимї 
ва  силлабуси фаннї тањия менамояд ва дар журнали гурўњи академї 
ќайд мекунад.   



3.6.Соатњои КМДРО-и фанни таълимї ба таври људогона дар наќшаи 
таълимї аз рўи ихтисос, наќшаи кории таълимї аз рўи ихтисос, силлабус 
ва барномањои кории таълимї аз рўи фан дарљ меѐбад. 
3.7. КМДРО-ро омўзгор тавре ташкил менамояд, ки донишљў фаъолияти  
худро зимни  иљрои супоришњо  ба роњ монда, оид ба дуруст иљро 
шудани кор боварї њосил менамояд. 
3.8.КМДРО њамон ваќт самаранокии хуб медињад, ки агар раванди 
таълими фан бо маводњои зарурии таълимї, методї, илмї, аѐнии 
дидактикї, аѐнии техникї таъмин бошад. 
3.9.Шаклњои иљро ва назорати  КМДРО дар кафедра  муайян карда 
мешавад ва дар Барномаи корї аз рўи фанни таълимї нишон дода 
мешавад. 
  
 
4.Шаклњои кори мустаќилонаи донишљўён бо роњбарии омўзгор (КМДРО) 
 
4.1.Шаклњои асоии КМДРО инњо мебошанд: 
- Мусоњибањои љорї, саволу љавоб, бањсњои мавзўї; 
-Коллоквиумњо; 
- ќабул ва тањияи натиљаи  иљрои супоришњои хонагї; 
- ќабул ва дифои корњои лабораторї; 
- ќабул ва дифои эссе ва рефератњо; 
- ќабул ва шунидани маърўзањо; 
- иљро ва дифои корњои курсї; 
- иљрои лоињањои таълимии тадќиќотї; 
- шакли фаъол (интерактивї)-и КМДРО: бозињои касбї, кейсњо, 
(љустуљўи роњои бењтари супориш); 
- ќабул ва дифои њисобот доир ба натиљаи  таљрибаомўзии таълимї, 
истењсолї ва педагогї; 
- ќабул ва ба њимоя тавсия додани рисолаи тахассусии хатм (рисолаи 
дипломї). 
4.2.Омўзгор як ѐ якчанд  шаклро интихоб менамояд ва шакли 
интихобкардаи худро дар Барномаи корї аз рўи фан нишон медињад ва 
бо њамаи шакл кори мустаќилона бо донишљўѐн мегузаронад. 
4.3.Коллоквиум (сўњбат)– яке аз шаклњои кори мустаќилонаи донишљўѐн 
бо роњбарии омўзгор мањсуб ѐфта, он ба ду тарзи  баргузорї молик 
мебошад: 
а)  сўњбати муаллим бо донишљўѐни гурўњ дар доираи боб ѐ фасли фанни 
омўхташуда дар шакли пурсишњои шифоњї, хаттї, тестї ѐ муаррифии  
электронии боб ѐ фасли омўхташуда гузаронида мешавад. Њадафи он 
муайян намудани сатњи дониш ва малакаю мањорати донишљўѐн аз 
фанни таълимї ба шумор меравад; 
б)  дар шакли љамъомади илмї, ки дар он омўзгор маърўзањои 
донишљўѐнро оид ба мавзўи  алоњида, боб ѐ фасли фанни таълимї 
мавриди баррасї ќарор медињад, ки маќсади  ташкили чунин корњо аз 
муайян намудани  сатњи малакањои  кори илмї кардан ва тадќиќоти хурд 



гузаронидан иборат мебошад. Сифати маърўзањо омўзгор тибќи 
меъѐрњои муќаррар 
4.4.Ќабул ва тањлили натиљаи  иљрои супоришњои хонагї – шакли 
фаъолияти якљои омўзгору дониљуѐн ба њисоб рафта, зимни он донишљў 
супоришњои хаттии иљронамудаи худро дар ваќти навбатдории омўзгор 
ва аз њисоби соатњои алоњидаи аудитории барои корњои мустаќилонаи 
донишљўѐн бо роњбарии омўзгор људошуда  пешнињод мекунад. Вобаста 
ба сифати иљрои  кор омўзгор  ба он бањогузорї  мнемаояд. 
4.5.Ќабул  ва дифои  корњои лабораторї – шакли фаъолиятест, ки дар 
доираи соат таълимии барои иљрои  корњои мустаќилона бо роњбарии  
омўзгор људошуда, ки  дар љадвали  дарсњо дарљ ѐфтааст баргузор  
мешавад. Номгўи мавзўъњо ва корњои  лабораторї бо тартиб дара 
барномаи таълимї, барномаи кори таълимї, силлабуси фан дарљ карда 
мешавад. Оид ба натиљаи  иљрои њар як кори лабораторї донишљу ба 
омўзгор дар  шакли хаттї њисобот манзур менамояд ва онро аз назари 
омўзгор гузаронида, вобаста ба сифати кор бањо мегирад.   
4.6.Санљиш ва муњокимаи сифати иљрои  рефератњо ва маърузањо. 
Омўзгор вобаста  ба талаботи наќшаи таълимї, барномаи таълимии фан 
ва барномаи кори таълимии он  дар асоси рўйхати  пешакї дар кафедра  
тасдиќнамудаи мавзўъњо барои тањияи  реферат ва маърўзањое, ки  дар 
конференсияњои илмї шунида мешаванд, аз донишљўѐн матни  реферату 
маърузањоро  дар шакли хаттї ва ќолаби маъмулї ќабул карда, бањодињи 
намуда, муаррифии электронии онро дар  машѓулиятњои  аудитории 
КМДРО талаб менамояд. 
4.7.Иљро ва њимояи корњои курсї. Иншои корњои курсї аз фанњои асосии 
ихтисос аз тариќи кафедрањои  пешбари тахассусї барои як ѐ ду  семестр 
пешбинї мешавад. Рафти иљрои он  риояи талаботњои  сохторї, техникї, 
ороиш ва ќолаби илмии корњоро  омўзгор дар дарсњои КМДРО, ки аз 2-3 
њафта ќабл аз оѓози дифои  корњои курсї баргузор мегарданд, мавриди 
баррасї ќарор медињад. Дар сурати  ба талабот љавобгў набудан барои 
ислоњи камбудињо бармегардонад ва дар њолати мувофиќ будан корњоро 
барои дифоъ пешнињод менамояд. Химояи  корњои курсї аз њисоби  
соатњои  барои  роњбарї ва њимояи онњо људошуда дар назди  комиссияи 
назди кафедра баргузор мегардад. 
4.8.Иљрои корњои тадќиќотї. Корњои тадќиќотии донишљў ба ду ќисм 
људо мешавад. 
- корњои таълимї-тадќиќотї; 
- корњои илмї-тадќиќотї. 
    Донишљў дар рафти машѓулиятњои таълимї, лексия, семинарњо, 
дарсњои амалї , лабораторї ки бевосита дар аудитория бо омўзгор сурат 
мегирад ва дар рафти  иљрои корњои мустаќилона, ки берун аз 
аудитория: тањияи маърўза, эссе, реферат, кори курсї, рисолаи хатм 
баргузор мешавад, ба малакањои таълимї-тадќиќотї ва илмї-тадќиќотї 
соњиб мешавад. 



   Бо ин маќсад бояд дар назди мањфилњои илмии назди кафедра 
донишљуѐн ба ду шакли  кор: кори таълимию тадќиќотї ва илмию 
тадќиќотї љалб карда шаванд. 
    Ба  корњои таълимию тадќиќотї асосан тањияи кори курсї аз фанњои  
асосии  назариявию методии ихтисос шомил мегардад.  
     Ба корњои  илмї-тадќиќотї бошад иљрои маърўзањои илмї бо 
маќсади ширкат дар семинарњои илмї, конференсияњои илмї ва дигар 
чорабинињои  илмї дохил мешавад. Ба  ин гунна кор њамчунин бењтари 
пешнињодоти  илмї-амалї, ихтирооту кашвиѐти илмиро, ки дар  
шароити лабораторияњои илмї-тадќиќотї донишљў бо роњбарии 
омўзгор дар дарсњои амалї ва лабораторї ноил гаштааст, низ дохил 
кардан мумкин аст. 
4.9.Шаклњои фаъол (интерактивї)-и корњои мустаќилонаи  донишљўѐн бо 
роњбарии омўзгор: бозињои касбї, кейсњо, сохтани маводњои аѐнии 

таълимї аз тариќи барномањои мултимедии компютерии Power point ба 
шумор меравад. Ин шакли корњои мустаќилона дар донишљў малакаи  
мустаќилона фикр рондан, љустуљў, муќоиса, тањлил, хулосабарорї, 
љамъбасткунї, њозирљавобї ва амсоли инњоро бо сарфи камтарини  ваќт  
тарбия карда, дар ў  ќобилияти окр бо воситањои техникї ва  
технологияи муосири таълим ташаккул ва рушд менамояд. 
4.10.Ќабул ва дифои њисобот доир ба натиљаи таљрибаомўзї: таълимї ва 
омўзгорї (истењсолї). Ин шакли фаъолияти мустаќилонаи донишљў бо 
дарсњои амалї ва КМДРО-и методикаи таълими фанни асосии ихтисос 
марбут мебошад. Зимни он ќабл аз оѓози  таљрибаомўзї дар асоси  
барномаи  таълимии фан ба донишљў дар љараѐни дарсњо ва дар рўзи 
конференсияи таљрибаомўомода  намудани њуљљатњои  зарурї: пур 
кардани рўзномаи кори таљрибаомўзї, наќшаи намунавии мавзўї-
таќвимї, тањлили дарси омўзгорон, конспекти намунавии як чоат дарси 
таълимї, асбобњои аѐнї, конспекти намунавии як чоат дарси тарбиявї, 
наќшаи намунавии корњои тарбиявии роњбари синф ва амсоли инњо ба 
њисобот замима мегарданд. 
      Дар њисобот донишљў вазифадор аст, ки  оид ба мўњлати 
таљрибаомўзї, иштироки ў ба дарсњои омўзгорони мактаб ва њамсабаќон 
ба сифати  мушоњид, тањлили дарси омўзгорон ва њамсабаќон, бевосита 
њамчун таљрибаомўз дар кадом синфњо, аз кадом фанњо дарс 
гузаронидан, ширкати ў дар корњои тарбиявї ва чорабинињои 
беруназмактабї маълумоти муфассал дињад. Муваффаќиятњои мактабро 
дар љодаи таълиму тарбия ќайд кунад, нуќсонњои фаъолияти  мактабро 
муайян  намуда, таклиу пешнињодоти худро манзур менамояд. 
4.11.Ќабул ва ба њимоя тавсия додани рисолањои тахассусии хатм (рисоаи 
дипломї). Омўзгор ба донишљўѐни хатмкунанда барои сифатан бењтар 
омода намудани  рисолањои хат (рисолаи дипломї)  аз њисоби соатњои 
барои  КМДРО ва кредитњои барои тањияи чунин корњо људошуда як ѐ 
ду боби рисола ва  матни пурраи рисоларо баррасї намояд, камбудињои 
онро муайян сохта, љињати бартараф намудани онњо маслињатњо дињад. 



 4.12.Бозпурсињо (сабаќгардонї)-  КМДРО шакли кори мустаќилонаест, 
ки зимни он донишљўѐн мавзўъњои пештар ба омўзгор манзур накардаи 
худро дар шакли инфиродї ѐ гурўњї  дар љараѐни корњои мустаќилонаи 
аудиторї ва ѐ дар ваќти  навбатдории омўзгори  фанни таълимї 
месупоранд. Донишљў вазифадор аст, ки њангоми ба саволњои омўзгор 
љавоб додан матни конспекти мавзўъ ѐ њалли мисолу  масъалањо,  иљрои 
машќњоро  низ ба омўзгор пешнињод созад. 
   
 
  

5.Љињатњои методии ташкили дарсњои кори мустаќилонаи донишљў бо 
роњбарии омўзгор 

 
5.1.Барои босифат ва самаранок ташкил кардани  КМДРО иљрои корњои 
зерин барои омўзгор њатмї мебошад: 
- муайян намудани маќсади кори мустаќилона аз фан; 
- пешакї тартиб додани наќшаи дарс, фишурдаи матни мавзўъ ва бо 
донишљўѐн мувофиќа намудани он; 
- ба таври мушаххас муайян намудани вазифањои донишљўѐн дар дарс; 
- холисона бањодињї кардан ба кори иљронамудаи донишљўѐн; 
- муайян намудани љињатњо ва пањлўњои заифи супориш ва расонидани 
кўмак барои ислоњи нуќсонњои кор; 
- мавзўъ, наќша ва њадафњои дарси ояндаро ба донишљўѐн шарњ додан. 
5.2.Омўзгор раванди КМДРО-ро бояд тавре ташкил намояд, ки он 
идомаи  мантиќии мавзўи лексионї ва амалї бошад. 
5.3.Дарси КМРО бояд барои ташаккул ва такмили малакаю мањорати 
донишљў зимни ба даст овардани донишњои илмї аз фанњои таълимии 
њатмї ва интихобї мусоидат карда тавонад. 
5.4.Дарси КМРО – бояд дар баробари ба донишљўѐн аз фанни таълимї 
додани донишњои мушаххас барои рушду равнаќи љањонбинии илмии 
онњо низ созгор бошад. 
5.5.Дарси КМРО – завќи донишљўѐнро ба фаъолиятмандї, эљодкорї, 
мустаќилият дар иљрои супоришњо бедор карда тавонад ва дар онњо 
хислатњои  бољуръатї, љустуљў карда тавонистан, њозирљавобї 
сўњбаторої, нутќи саррењу бурро доштанро тарбия намояд. 
5.6.То оѓози дарси навбатии КМРО пас аз гирифтани супориш донишљў 
бояд марњилаи зеринро тай намояд: 
- тартиб додани наќшаи кор ва супориши додашуда; 
- муайян намудани мўхлати иљрои он; 
- љустуљўи адабиѐти илмї, таълимї, методї, мавод; 
- тањияи матни супориш ѐ кори додашуда; 
- дар заминаи матни мавзўъ далелњо, раќамњо онро дар шакли муаррифї 
омода намояд; 
- бо риояи меъѐрњои забони адабї маърўза омода карда дар назди гурўњ 
ќироат кунад, хулосањои худро мухтасар баѐн карда тавонад. 
 



 
6.Муќаррароти хотимавї 

      Низомнома баъди дар Шўрои олимон тасдиќ гардидан ва баъди ба 
имзо расонидани фармони Ректор њукми амалї мегирад ва њайати 
профессорону омўзгорон аз рўи њамин Низомнома машѓулиятњои 
КМДРО-ро ба роњ мемонанд.  
  


