
ба автореферата диссертатсияи унвонҷӯ Файзуллоева Мукаррама 
Маҳмудҷоновна барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагога 
аз рӯи ихтисоси 13.00.02. Назария ва методикам омӯзишу парвариш 
(химия) дар мавзӯи «Технологияҳои муосири тадриси фанни химия бо 
дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим»

Табиист, ки зери такмили низоми маориф мо раванди баланд 
бардоштани сифати таълимро дар назар дорем. Таълими босифат бояд 
ҳам дар зинаи таҳсилоти томактабӣ ва ҳам мактабӣ таъмин карда шавад. 
Сифати таҳсилот бешак кафили муваффақияти хатмкунанда буда, 
минбаъд боиси рақобатпазирии ӯ дар бозори меҳнат ва соҳиб гаштанаш 
ба салоҳиятҳои барои фаъолияти ҳаётияш муҳим мегардад. Малакаҳои 
дар мактаб ташаккулёфта метавонад барои таълими минбаъда дар 
донишкадаву донишгоҳҳо зарур гарданд.

Имрӯзҳо талабот ба хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи 
умумӣ дигар аст ва дараҷаи маълумотнокиро аз рӯи ҳаҷми дониши 
хонанда муайян кардан ғайримкон мебошад. Воқеъияти имрӯза чунон 
аст, ки таҳсилот мебояд ба дархости иқтисодиёт ва талаботи ҷомеа 
ҷавобгӯ бошад. Суръати инкишофи ҷомеаи муосир ба низоми таҳсилоти 
таъсири муайян мерасонад. Вобаста ба ин гуфтан мумкин аст, ки 
мақсади таҳсилоти муосир дар муассисаи таълимй -  ин омода намудани 
шахсияти хонанда ба ҳаёт дар ҷомеаи тағйирпазир аст. Дар раванди 
омодасозй дар хонанда бояд чунин сифатҳои муҳим аз қабили созандагй, 
фаъолй ва мутаҳарик буданро тақвият дод. Сифатҳои мазкур дар ӯ барои 
фаъолияти минбаъдаи касбияш зарур хоҳанд шуд. Муассисаи таълимии 
муосир бояд дар хонандагон универсиализми касбиро ташаккул диҳад, 
ки ба ӯ имконият медиҳад тули ҳаёти хеш воситаҳо ва соҳаҳои фаъолияти 
худро иваз намояд. Дар раванди ташаккули универсиализми касбӣ 
гузариши амсилаи анъанавии таҳсилот ба муносибати босалоҳият 
имконпазир мегардад.

Мақсади таҳқиқотии унвонҷӯ ошкор сохтани воситаҳои фарогирии 
хонандагони муасисаҳои таҳсилоти миёнаи умумй ба машғулиятҳои 
амалй аз фанни химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба 
таълим мебошад.

Объекта таҳқиқот ба раванди таълими фанни химия дар 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумй равона гардидааст. Озмоиш дар 
литсей-интернати президента барои бачаҳои болаёқати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №63, №44, №55, 
№79 гузаронида шудааст. Дар озмоиш 143 нафар хонандаи синфи 11, 130
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нафар хонандаи синфи 10, 126 нафар хонандаи синфи 9, 101 нафар 
хонандаи синфи 8 иштирок намуданд.

Унвонҷӯ фарзияи тадқиқотро аниқу назаррас ба нақша гирифтааст. 
Мушаххасгардонии мафҳуми «салоҳияти таҳқиқотии» хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар дарсҳои химия дар шароити 
таҷдиди мундариҷаи таҳсилот ва муайян намудани таркиби сохторӣ- 
ҷузъии он ба баланд гардидани маҳсулнокии раванди ташаккули 
салоҳияти таҳқиқотии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ дар дарсҳои химия дар шароити таҷдиди мундариҷаи таҳсилот 
ифода ёфтааст.

Муаллиф дуруст қайд менамояд, ки мувофиқи тақозои замон ва 
консепсияи мактаби миллй дарсҳои химия бояд тавре ташкил карда 
шавад, ки ба стандарта давлатӣ ҷавобгӯ бошад. Вобаста ба ин усулҳои 
нави замонавии омӯзишро ба роҳ мондааст. Натиҷаи корҳои озмоишии 
гузаронидаи диссертант ҳам аз ҷиҳати микдорй ва ҳам аз ҷиҳати сифатӣ 
мувофиқати назариявӣ ва самаранокии методии коркарди методикаи 
истифодабарии технологияҳои муосирро дар шароити муносибати 
босалоҳият, ки фаъолшавии тафаккури хонандагонро таъмин месозад, 
исбот менамояд.

Дар хулосаи автореферат натиҷаҳои тадқиқот ҷамъбаст карда 
шуда, ба омӯзгорон ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумй 
оид ба истифодаи технологияҳои муосир дар раванди таълим тавсияҳо 
ва пешниҳодҳои илмию амалӣ дода мешаванд.

Автореферат хуб ба тартиб дароварда шудааст, аммо дар матн як 
қатор хатогиҳои имлоию услубй дида мешавад.

Мо чунин мешуморем, ки диссертатсия кори илмию тахассусй буда, 
ба талаботи КОА- и назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат 
мекунад ва муаллифи он Файзуллоева Мукаррама Маҳмудҷоновна 
созовори дараҷаи илмии номзади илмҳои педагога аз рӯи ихтисоси
13.00.02. -  Назария ва усулҳои омӯзишу парвариш (химия) мебошанд.

Номзади илмҳои химия, профессори 
кафедраи химияи Донишгоҳи аграрии 
Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур- ^ исов Т.Ҷ.
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