
Такриз

ба афтореферати диссертарсия баром дарёфти дараҷаи илмии ном зад и 
илмҳои педагоги аз рӯи ихтисоси 13.00.02. Назарин ва методикам омӯзишу 
парвариш (химия ) дар мавзӯи “Техиологияҳои муосири тадриси фании 
химия бо дариазардошти муносибати босалоҳият ба таълим” 
аз тарафи унвоиҷӯ Файзуллоева Мукаррама Маҳмудҷоповна

Рисолаи мазкур аз муқаддима, ду боб, хулоса, рӯйхати адабиёти 
истифодашуда, ки аз 150 сарчашма иборат аст ва замимаҳо таркиб ёфта, дар 
чорчӯбаи барномаи рушди илмҳои табии, риёзй ва техники барои солҳои 2010- 
2020 ва Нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
Бистсолаи омӯзиш ва рушди фаиҳои табиагшииоеӣ, дақиқ ва риёзӣ таҳия 
ва иҷро гардидааст. Мавсуф зарурият ва муҳим будани мавзуи тадқиқотиро дар 
қисмати муқаддимаи рисола муфассал шарҳ дода, дар шароити имрӯза зарур 
будани омӯзиши фанҳои табиию риёзиро асоснок таъкид намудааст.

Аз ҷумла таъкид намудааст, ки “Таълими босифат бояд ҳам дар зинаи 
таҳсилоти томактабӣ ва ҳам мактабй таъмин карда шавад. Сифати таҳсилот 
бешак кафили муваффақияти хатмкунанда буда, минбаъд боисғ 
рақобатпазирии ӯ дар бозори меҳнат ва соҳиб гаштанаш ба салоҳиятҳои барои 
фаъолияти ҳаётиаш муҳим боис мегардад. Малакаҳои дар мактаб ташаккулёфта 
метавонад барои таълими минбаъда дар донишкадаву донишгоҳҳо зарур 
гарданд.

Муаллиф дар рисола аз беҳтарин сарчашмаҳои илмӣ, илмию методӣ 
истифода намуда, мақсад, объект предмету фарзияи тадқиқотро аниқу назаррас 
ба нақша гирифтааст. Тадқиқоти муаллиф се марҳилаи асосиро дар бар гирифта 
навигарйҳоро аниқу асоснок нишон додааст. Дар дақиқгардонии мазмуни 
мафҳуми тадқиқот коркарди ташаккули салоҳиятҳои тадқиқот коркарди 
ташакулли салоҳиятҳои таҳқиқотии хонандагони синни миёнаи мактабй дар 
дарсхои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ифода ёфтааст.

Боби аввал:” Масьалаҳои исгифодаи муносибати босалоҳият дар 
таълими химия” номгузорӣ туда, аз се зерфасл иборат аст ба таҳлили 
адабиёти илмӣ бахшида шудааст, хеле муҳим ва зарур буда, асоси заминаи 
назариявӣ -  методолонии тадқиқотро ташкил намудааст.
Боби дуввуми рисола “Ташаккули салоҳияги таҳқиқотии хонандагони 
синфҳои болоии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ”, номгузорй шуда, 
тавсифи амалии ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар мисоли 
фанни химия, натиҷаҳои давраҳои муқарраркунанда ва ташаккулдиҳандағ 
озмоиш баррасӣ гардидааст.

Зерфасли аввали боби дуюми диссертатсия”Тадбиқи амсилаи ташаккули 
салоҳияти гадқиқотии хонандагон дар дарсхои химия” ба тафсифи амсилаи 
коркарднамуда бахшида шудааст, ки мавҷудияти чор ҷузъи зеринро пешбинй 
намудааст; зеҳнӣ, озмоишй, иртиботй ва санҷишӣ -арзёбикунанда. Бояд гуфт,



«

ки иҷрои ин талаботҳо барои омӯзиши химия дорой аҳамияти калони илмию 
амалй мебошад.

Зерфасли дуюми боби дуюм “Ташаккули салоҳияти таҳқиқотии 
хонандагон дар дарсҳои химия дар давраи озмоиши муқарракунаида ” ба
масъалаи боз ҳам зарурй бахшида шудааст, ки ба раванди гузаронидани 
озмоиши муқараркунанда ва таҳлили натиҷаҳҳои аз он ба дастомада баҳс 
мекунад. Мавсуф миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 
шаҳри Душанбе пурсишнома гузаронидааст, ки дар он 500 нафар иштирок 
намудааст. Натиҷаи он ба таври замима нишои дода шудааст.

Дар зерфасли сеюми боби дуюм “Натиҷаҳои кори таҷрибавӣ -  озмоиши 
ҷиҳати ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон” натиҷаи таҳлилҳо 
пурра оварда шудааст.

Хулоса ва тавсияҳои мавсуф хеле ҷиддй, зарурй ва аз ҷиҳати илмй асоснок 
карда шудаанд. Теъдоди асарҳои истифодашуда, мувофиқ ва аз ҷиҳати мазмуну 
мундариҷа ба мавзӯъ мутобиқанд. Рисола масъалаи муҳими таълими химияро 
дар бар гирифта барои омӯзгорон дастури хуби илмию методй шуда метавонад. 
Бинобар ин ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад.
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