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Имрӯзҳо таҳсилот дар ҳама зинаҳояш бояд дастрас бошад, ки ин 
такмили низоми маорифи кишварро тақозо мекунад. Табиист, ки зери 
такмили низоми маориф мо раванди баланд бардоштани сифати таълимро 
дар назар дорем. Таълими босифат бояд ҳам дар зинаи таҳсилоти томактабй 
ва ҳам мактабй таъмин карда шавад. Сифати таҳсилот бешак кафили 
муфаффақияти 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.

Таҳлили низоми анъанавии таҳсилот гувоҳи он аст, ки хонандагон дар 
мактаб танҳо дониш ва таҷрибаи ҳаётй ба даст меоранд. Оё дар чунин 
вазъият дар хонанда ташаккул додани донишҳои мустаҳкамро, ки метавонанд 
тӯли тамоми ҳаёти ӯ зарур гарданд, мумкин аст? Масъалаи мазкур аз бӯҳрони 
низоми донишй-равшаннамой дар таҳсилоти муосири кишвар гувоҳӣ 
медиҳад, ки аз якчанд омил вобастааст. Яке аз омилҳои асосй дигаргуншавии 
худи хориқаи дониш мебошад. Дар баробари ин таносуби онро бо таҷрибаи 
иҷтимой низ дида баромадан зарур аст. Дар ин ҳолат мо муҳиммии 
гирифтани иттилоотро дар назар дорем. Инсон тӯли тамоми ҳаёти худ ба 
иттилоот ниёз дорад. Он дар тамоми соҳаҳои фаъолияти ҳаётй, аз он ҷумла 
дар истеҳсолот ва ҳаёти ҳаррӯза ба ӯ зарур аст. Сабаби ин дар суръати 
навгониҳо дар илм ва истеҳсолот мебошад. Гуфтаҳои боло зарурияти 
дигаргун намудани низоми таҳсилотро ба миён мегузоранд. Муносибати 
анъанавй, ки таи солҳои зиёд арзи вуҷӯд дорад, ба гирифтани ҳаҷми ҳарчӣ 
бештари дониш аз ҷониби кӯдак дар мактаб равона гардидааст. Имрӯзҳо 
талабот ба хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти умумй дигар аст ва дараҷаи 
маълумотнокиро аз рӯи ҳаҷми дониши хонанда муайян кардан гайримкон 
аст. Воқеияти имрӯза чунон аст, ки таҳсилотро мебояд ба дархости
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иқтисодиёт ва талаботи ҷомеа ҷавобгӯ бошад. Суръати инкишофи ҷомеаи 
муосир ба низоми таҳсилоти тасири муайян меравонад. Бо дарназардошти ин 
гуфтан мумкин аст, ки мақсади таҳсилоти муосир дар муассисаи таълимӣ -  
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 анмояд. Дар раванди ташаккули универсиализми касбӣ 
гузариши амсилаи анъанавии таҳсилот ба муносибати босалоҳият 
имконпазир мегардад.

Мувофиқан, донишу маҳорат ва малакаҳо бояд ҳамчун воҳидҳои 
маданият баррасй гарданд. Аз воҳидҳои маданият онҳо бояд ба воҳидҳои 
иқтисоди бозаргонй, ба ҷамъият нигаронидашуда мубаддал гарданд. Ворид 
намудани муносибати босалоҳият ба низоми таҳсилотии муассисаи 
таҳсилоти умумй ба хонандагон имконият медиҳад, то мустақилона амал 
намуданро дар вазъиятҳои номуайян ва ҳалли масъалаҳои муҳим омӯзанд. 
Табиист, ки тамоми дигаргуниҳои дар иқтисодиёти ҷаҳонй баамалоянда дар 
низоми таҳсилот низ инъикос мегарданд. Ин зарурияти таҷдиди назар 
намудани мазмуни таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти умумиро ба миён 
меорад.

Таҳлили стандарти давлатй, барномаи таълим, китоби дарсй, адабиёти 
илмй ва илмию методй аз фанни химия моро ба хулосае оварданд, ки 
ташаккули салоҳияти таҳқикотӣ дар хонандагон зимни машғулиятҳои амалй 
ниҳоят муҳим аст. Аҳамияти дарсҳои амалиро дар тадриси фанни химия 
сарфи назар кардан нодуруст аст. Дар раванди иҷрои машгулиятҳои амалй 
хонанда ба таҳқиқот машгул мегардад, ки ин боиси ташаккулёбии 
салоҳиятҳои таҳқиқотии ӯ мегардад. Хонандае, ки метавонад таҳқиқот 
гузаронад, ва ба саволҳо пайдошуда мустақилона ҷавоб ёбад, фардо 
хатмкунандаи муваффақ ва рақобатпазир мегардад. Бо дарназардошти 
андешаҳои мазкур мебояд қисмати амалии дарсро таҳким бахшем, аммо 
муносибати мукаммали ташаккули салоҳияти химиявй ва таҳқиқотй дар 
хонанда мавҷуд нест. Ба андешаи мо салоҳияти химиявиро тавассути ташкил 
намудани таҳқиқот, яъне озмоишҳо, таҷрибаҳо дар раванди даре ташаккул 
додан имкнпазир аст.

Дар хонандае, ки дар даре ба гузаронидани таҷрибаи химияй машгул 
мегардад, салоҳияти таҳкиқотй ташаккул меёбад. Далелҳои ихтилофноки 
мазкур моро ба ҷустуҷӯи методикаҳои таълим, ки ба ташаккули салоҳиятҳои
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химиявй ва таҳқиқотии хонандагон равона гардидаанд, водор сохтанд. Низом 
ё методикаи самарабахши таълим бояд бо дарназардошти ҳадафҳои таълим 
ва инчунин мундариҷаи фанни омӯхташаванда коркард гардад. Ба муаллим 
зарур аст, раванди ташаккули салоҳиятҳои химиявй ва таҳқиқотиро назорат 
намояд.

Диссертатсияи Файзуллоева Мукаррама Маҳмудҷоновна дар мавзӯи 
«Технологияҳои муосири тадриси фанни химия бо дарназардошти 
муносибати босалоҳият ба таълим» кори илмии ба анҷомрасида ба ҳисоб 
рафта, аз рӯи ҳаҷм, арзиши назарй ва амалй ҷавобгӯ ба талаботи КОА-и 
назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва муаллифи он сазовори соҳиб 
шудан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогй аз рӯи ихтисоси 13.00.02. 
-  Назария ва методикаи омӯзишу парвариш (химия) мебошад.
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