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Маҳмудҷоновна дар мавзӯи «Технологияҳои муосири тадриси фанни 

химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим», барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогй аз рӯйи ихтисоси

13.00.02. -  Назария ва методикаи таълим ва тарбия (химия)

Айни замон, таҳсилот бояд дар ҳама сатҳҳояш дастрас бошад ва ин 
такмили низоми маорифи кишварро тақозо мекунад. Таҳсилоти босифат 
ҳам дар марҳилаи таҳсилоти томактабй ва ҳам мактабй бояд дастрас 
бошад. Бешубҳа, таҳсилоти баландсифат калиди муваффақияти 
хатмкунанда аст. Зеро дар бозори меҳнат ба хатмкунандаи дорой 
салоҳиятҳо талабот пайдо шуда, ӯ муваффақ мегардад. Маҳоратҳое, ки 
дар мактаб ташаккул меёбанд, ҳамеша заруранд ва онҳо метавонанд дар 
раванди таҳсил дар зинаҳои баъдй истифода шаванд.

Таҳлили низоми таҳсилоти мавҷуда нишон медиҳад, ки 
хонандагон дар мактаб танҳо дониш ва таҷрибаи иҷтимоӣ мегиранд. Оё 
дар чунин ҳолат ба кӯдак дониши мустаҳкам омӯхтан мумкин аст, ки ӯ 
ҳамеша ин донишҳоро дар амал истифода карда тавонад? Ин савол 
мавҷудияти бӯҳрон дар системаи маърифатй-таълимиро нишон медиҳад 
ва он ба як қатор сабабҳо вобаста аст. Яке аз сабабҳои аввал ин 
тағйирёбии худи падидаи дониш аст. Ғайр аз ин, бояд робитаи дониш бо 
амалияи ҷамъиятӣ ба назар гирифта шавад. Одам дар тӯли ҳаёти худ ба 
иттилоот ниёз дорад, масалан, дар истеҳсолот ва дар ҳаёти ҳаррӯза. 
Ҳалли ин мушкилӣ ба мувофиқ намудани суръати навсозии маҷмӯи
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донишҳо ба суръати тағйирёбии иттилоъ вобаста аст. Дар натиҷа, ҳеҷ 
зарурате ба сарборӣ намудани хотираи кӯдак бо дониш нахоҳад монд.

Г уфтаҳои боло зарурати тағйир до дани падидаи таълимиро нишон 
медиҳанд. Усули анъанавӣ, ки дер боз вуҷуд дошт, тавре маълум аст, 
барон ба даст овардани микдори зиёди дониши кӯдак дар мактаб равона 
шуда буд. Ҳоло, вақте ки талабот ба хатмкунандаи мактаб тағйир 
меёбад, мо дигар наметавонем сатҳи маълумотро тавассути миқцори 
дониши хонанда муайян кунем. Суръати рушди ҷомеаи муосир ба вазъи 
масъалаҳои системам маориф таъсир мерасонад. Дар асоси ин, метавон 
гуфт, ки ҳадафи муосири таълими мактаб омода кардани хонанда ба 
ҳаёт дар ҷомеаи рӯ ба тараққӣ мебошад. Дар раванди омодагӣ хонанда 
бояд чунин сифатҳо, аз қабили созандагӣ, ҳаракатпазирӣ, серталабиро 
ташаккул ва такмил диҳад. Мактаби муосир бояд универсализми касбии 
хонандагонро ташаккул диҳад, ки ба ӯ имкон медиҳад, то роҳу самтҳои 
фаъолиятро дар тӯли ҳаёташ иваз кунад. Дар ҷараёни ташаккули 
универсализми касбӣ, модели таълими анъанавӣ ба намунаи босалоҳият 
табдил меёбад.

Аз ин рӯ, дониш, қобилият, малака бояд ҳамчун воҳиди фарҳанг 
баррасй карда шавад. Ҳамчун воҳидҳои фарҳанг, онҳо бояд ба воҳидҳои 
иқтисоди бозаргонии иҷтимоӣ равона шаванд. Бешубҳа, ҷорӣ намудани 
усули босалоҳият дар системаи таҳсилоти мактабӣ ба хонандагон 

имконият медиҳад, ки дар ҳолатҳои номуайян дар ҳалли масъалаҳои 
муҳим мустақилона амал карданро омӯзанд. Системаи таҳсилот дар зери 
таъсири иқтисод низ бояд тағйир ёбад ва ин зарурати аз нав дида 
баромадани мундариҷаи таҳсилоти мактабиро дар назар дорад.

Ҳадафи рисолаи Файзуллоева М.М. муайян кардани роҳҳои фаро 
гирифтани хонандагон бо дарсҳои амалии химия бо назардошти 
муносибати босалоҳият мебошад.

Предмети таҳқиқот роҳҳо ва усулҳои татбиқи технологияҳои 
муосири таълимй ҳамчун роҳи ташаккули салоҳияти химиявй ва 
таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия мебошад.
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Барой ноил шудан ба ҳадафи гузошташуда вазифаҳои зерин 

муайян карда шуданд:
1. Таҳлили сарчашмаҳои илмӣ, илмӣ - методӣ оид ба мавзӯи 

таҳқиқот;
2. Омӯхтани ҷанбаҳои назариявии муносибати босалоҳият;
3. Баррасй намудани хусусиятҳои истифодаи технологияҳои 

гуногуни таълим дар дарсҳои химия дар муассисаҳои таҳсилоти миёна;
4. Муайян кар дани шароити зарурӣ барои татбиқи технологияҳои 

муосири таълимӣ дар таълими химия бо назардошти муносибати 
босалоҳият;

5. Таҳияи нақшаи гузаронидани таҷрибаи педагогӣ бо мақсади 
баҳо додани муқоисаи натиҷаҳои татбиқи технологияҳои муосири 
таълимӣ дар таълими химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият.

Дар литсей-интернати президента барои кӯдакони болаёқати 
Тоҷикистон (ЛИП), муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №63, №44, 
№55, №79 корҳои озмоишӣ гузаронида шуданд. Дар озмоиш 143 нафар 
хонандагони синфи 11, 130 нафар хонандагони синфи 10, 126 нафар 
хонандагони синфи 9 ва 101 нафар хонандагони синфи 8 ҳамчун 
посухдиҳанда иштирок карданд. Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумии №63, №44, №55, №79 дар ш. Душанбе, хонандагони синфи 11 
параллел фаро гирифта шуданд (дар маҷмӯъ 143 нафар).

Боби якуми рисола - "Масъалаҳои истифодаи муносибати 
босалоҳият дар таълими химия" аз се қисмат иборат буда, ба таҳлили 
адабиёти илмй бахшида шудааст, ки асоси заминай назариявй ва 
методологии пажӯҳиш буд.

Дар боби дуюми рисола, ки «Ташаккули салоҳияти таҳқиқотии 
хонандагон дар дарсҳои химия» ном дорад, намунаи ташаккули 
салоҳияти таҳқиқот ии хонандагон дар мисоли фанни «Химия» тавсиф 
шудааст. Инчунин натиҷаҳои марҳилаҳои ташаккулдиҳанда ва 
ҷамъбасткунандаи озмоиш оварда шудаанд.
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Сархати якуми боби дуюми рисола - "Татбиқи модели ташаккули 
салоҳияти таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия" ба тавсифи 
модели таҳиянамудаи мо бахшида шудааст, ки маҷмӯи муайяни 
нишондиҳандаи салоҳиятҳои зеҳниро дар бар мегирад. Ҳамчунин 
техникаи татбиқи таҷрибаҳои лабораторӣ (озмоишй), технологияи 
иҷроиши онҳо (коммуникативӣ), идоракунй ва баҳодиҳии корҳои 
инфиродӣ ва синфӣ (назорат ва арзёбӣ) низ мавриди баррасй қарор 

гирифтаанд.
Дар сархати дуюми боби дуюм - "Ташаккули салоҳияти 

таҳқиқотии хонандагон дар дарсҳои химия дар раванди марҳилаи 
муайян кардани озмоиш", раванди гузаронидани марҳилаи 

муқарраркунии озмоиш ва таҳлили натиҷаҳо баррасй карда мешавад.
Дар ин марҳилаи таҷриба, бо мақсади муайян намудани сатҳи 

ташаккули салоҳияти химиявй ва таҳқиқотӣ дар дарсҳои химия, 
пурсиши хонандагони мактабҳои миёнаи шаҳри Душанбе гузаронида 

шуд, ки дар он 500 нафар хонандагон ширкат варзиданд.
Таҳқиқот натиҷаҳои зеринро нишон дод: 65 (13,31%)

посухгӯяндагон сатҳи баланди таҳлил ва синтез доранд. Аз ин бармеояд, 
ки ба онҳо қобилияти мулоҳизакорй, хулосабарорй хосанд. Аз 500 
нафаре, ки дар пурсиш иштирок кардаанд, 299 нафар (60,4%) сатҳи 
миёнаи ташаккули ин салоҳиятро нишон доданд. Ин салоҳият дар сатҳи 

паст дар 136 хонанда (26,66%) ташаккул ёфтааст
Дар сархати сеюми боби дуюм - "Натиҷаҳои корҳои озмоишӣ оид 

ба ташаккули салоҳияти таҳқиқотии хонандагон" таҳлили натиҷаҳои 
марҳилаи ташаккулдиҳандаи озмоиш оварда шудааст.

Дар доираи татбиқи муносибати босалоҳият дар дарсҳои химия, 
мо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии №63, №44, №55, №79 дар 
ш. Душанбе озмоиш гузаронидем, ки дар он хонандагони синфи 11 (дар 
маҷмӯъ 143 нафар) иштирок карданд. Муносибати босалоҳият дар 
таълим бо якчанд хусусиятҳояш хос аст, масалан, мувофиқати он дар 

куҷо раванди таъини ҳадафҳо, таҳияи нақшаи корй, пешгӯии натиҷаҳо,
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худи амалисозии ин равиш, коркарди иттилоот ва инъикос. Барой 
пайгирии натиҷаҳои ташаккули салоҳияти химиявӣ ва таҳқиқотӣ 

хонандагони синфи 11 гирифта шуданд.
Синфҳое, ки дар онҳо сифати дониш пасттар буд, ҳамчун гурӯҳҳои 

озмоишй муқаррар карда шуданд. Аз 286 хонанда, 143 хонанда гурӯҳи 
назоратй, 143 нафари дигар - гурӯҳи таҷрибавиро ташкил карданд. Ғайр 
аз ин, дар дарсҳои озмоишй мо ба гузаронидани дарсҳо дар асоси 
муносибати босалоҳият, дар синфҳои назоратй - дарсҳои анъанавй 
шурӯъ кардем. Натиҷаҳои кор аз рӯи натиҷаҳои санҷишҳои назоратй 

назорат карда шуданд.
Маълумоти ҷамъбастӣ оид ба натиҷаҳои сифати дониши 

хонандагони синфҳои 10-уми озмоишй нишон медиҳанд, ки аксарияти 
хонандагони дар синфҳои 8-10 таҳсилкарда дар ин мавзӯъ дониш 

доранд.
Химия илми озмоишй мебошад, аз ин рӯ, дар ҷараёни 

гузаронидани дарсҳои ба ташаккули салоҳият нигаронидашуда мо 
инчунин қарор додем, ки мушоҳидаҳои педагогиро гузаронем, ки ба 
муайян кардани шавқи хонандагон ба гузаронидани таҳқиқоти илмии 
химия равона карда шудааст.

Дар соли таҳсили 2017-2018 хонандагон ба синфи 11 гузаштанд ва 
мо кори худро дар самти ҷорӣ намудани дарсҳо ва супоришҳои 
муносибати босалоҳият дар фанни "Химия" гузаронидааст.

Марҳилаи умумй - ҷамъбастии кори мо бо санҷиши солона тавсиф 
карда шуд. Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки хонандагони синфҳои 
озмоишй фоизи донишро нисбат ба синфи назоратй баландтар доранд. 
Ин далелро бо самаранокии дар таълими химия ҷорӣ кардани вазифаҳо 
ва дарсҳои ба муносибати босалоҳият нигаронидашуда шарҳ додан 
мумкин аст. Дар раванди иҷрои чунин вазифаҳо, хонандагон 
салоҳиятҳои химиявӣ ва таҳқиқотиро инкишоф доданд, ки асоси дониши 

мустаҳкамро ташкил медиҳад.
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Сархати чоруми боби дуюми "Сатҳҳои бадастомадаи ташаккули 
салоҳияти таҳқиқотии хонандагон" ба таҳқиқи сатҳҳои ташаккули 

салоҳияти таҳқиқотии хонандагон равона карда шудааст.
Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки дар бисёре аз хонандагони синфҳои 

озмоишӣ дараҷаи баланди салоҳияти ташаккулёфтаи илмй бартарй 

доранд. Натиҷаҳои пурсиши саволномаҳо нишон медиҳанд, ки бисёр 
хонандагон сатҳи "баланд" ва "миёна"-и салоҳиятҳоро доранд. Ин далел 
ба ҳама хонандагони синфҳои таҷрибавии панҷ мактаб хос аст. 
Бешубҳа, хонандагоне, ки дар дарсҳои химия вазифаҳои ба салоҳият 
нигаронидашударо иҷро мекунанд, бо вуҷуди ин дар ташкил ва 
гузаронидани таҳқиқот таҷриба андӯхтанд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти рисола 10 хулоса бароварда шуд.
Навоварии илмии таҳқиқот:
1) таркиби сохторй ва таркибии салоҳияти таҳқиқот ии хонандагон 

дар дарсҳои химия дар шароити навсозии таҳсилот муайян карда 
шудааст. Дар таркиби сохтории салоҳияти кимиёвй ва таҳқиқотй, мо 
маҷмӯи алоқаҳои шахсй, маърифатй, ба фаъолияти марбут ба шахсият, 
маърифат ва фаъолият нигаронидаро тафтиш кардем;

2) механизмҳои ташаккули салоҳияти таҳқиқот ии хонандагон дар 
дарсҳои химия дар шароити таҷдиди таълим ошкор карда шуданд, аз 

ҷумла:
- марҳилаҳои ташаккули салоҳиятҳое, ки барои ҳаёти шахсй заруранд, 
барои нишон додани натиҷаҳои корҳои илмй ва пешниҳоди натиҷаҳои 
амалияи таҳқиқотии худ муайян карда шуданд;
- шакли асосии ташкили фаъолияти илмй муайян карда шудааст, 
масалан, гурӯҳи эҷодй-мушкилотӣ.

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар дақиқсозии мундариҷаи 
мафҳумҳои «салоҳияти таҳқиқотӣ» ва дар таҳияи модели ташаккули 
салоҳияти химиявӣ ва таҳқиқот ии хонандагон дар дарсҳои химия дар 

шароити навсозии таҳсилот мебошад.
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Аҳамияти амалии таҳқиқот дар татбиқи натиҷаҳои бадастомада 
дар мактаб барои гузаронидани корҳои таҳқиқот ии хонандагон бо 
мақсади амалисозии лоиҳаҳои илмии мактаббачагон, ташкили кори 

ҷамъияти илмии хонандагон дар мактаб таҷассум меёбад.

Боиси тазаккур аст, ки аз тарафи рисоланавис вобаста ба мавзӯи 

таҳқиқотӣ 14 адад мақолаҳои илмй, ки аз он 6 мақолаи илмй дар 

нашрияҳои тақризии бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди Президента 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 8 мақолаҳои илмй дар конфронсҳои 

ҷумҳуриявию байналмилалӣ ба нашр расонида шудааст.

Ҳангоми баррасии диссертатсия дар баробари муваффақиятҳои 

назаррас баъзе аз нуктаҳои баҳсталаб назаррасанд, ки таъкид ва ислоҳи 

он боне ба баланд шудани сатҳ ва дараҷаи таҳқиқоти оянда мегардад:

1. Дар диссертатсия ва автореферата он аз тарафи диссертант баъзан 

ба хатогиҳои услубй ва имловй роҳ дода шудааст;

2. Дар боби аввали зербоби сеюм иқтибосҳо кам ба назар мерасанд.

3. Ху б мешуд, ки диссертант раванди корҳои амалии донишҷӯёнро 

муфассал баррасй менамуд.

Он эродҳое, ки оварда шудаанд, ҷузъй буда, ба арзиши диссертатсия 

таъсире надорад.

Мавриди таъкид аст, ки таҳқиқоти диссертатсионии рисоланавис 

арзишҳои назаррасро соҳиб буда, дақиқй ва возеҳии мафҳуми 

диссертатсия дар гузориши проблема ва роҳҳои ҳалли он, ҳадаф, вазифа, 

фарзия, аҳамияти назариявию амалӣ гувоҳи онанд.

Ҳамин тариқ, мувофиқати диссертатсия ба талаботи «Тартиби 

додани дараҷаҳои илмй ва унвонҳои илмй»-и Комиссияи олии 

аттестасионии назди Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар маҷмӯъ, 

метавон иброз намуд, ки диссертатсияи Файзуллоева Мукаррама 

Маҳмудҷоновна дар мавзӯи «Технологияҳои муосири тадриси фанни 

химия бо дарназардошти муносибати босалоҳият ба таълим» ба бандҳои 

10-12, 14 ва 16-и Тартиби додани дараҷаҳои илмй ва унвонҳои илмй
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(дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

26-уми ноябри соли 2016, таҳти №505 ба тасвиб расидааст, ҷавобгӯ буда, 

муаллифи он Файзуллоева Мукаррама Маҳмудҷоновна сазовори 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогй аз рӯйи ихтисоси

13.00. 02 -  назария ва ва методикам таълим ва тарбия (химия) мебошад. 

Мувофиқи натиҷаҳои баррасигардидаи диссертатсия таҳти унвони

«Технологияҳои муосири таълимй дар таълими химия бо назардошти 

муносибати босалоҳият» таҳқиқоти илмӣ ба охир расида ҳисобида шуда, 

ҳаҷм, арзишҳои назариявй ва амалии он ба талаботи КОА-и назди 

Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори 

соҳиб шудани дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогй аз рӯйи ихтисоси

13.00. 02-Назария ва методикам таълим ва тарбия (химия) мебошад.

Т ақриздиҳанда:
Номзади илмҳои химия, дотсенти 
кафедраи химиям органики ва амалй 
МДТ “ Донишгоҳи давлатии Хуҷанд
ба номи акададемик Бобоҷон Гафуров

Сурога: 7357000, ш. Хуҷанд, 
гузаргоҳи Мавлонбеков, 1 
Тел: 9^^-880-88-74

, т и 1СлДгл,° \ g  и  \ ;
т ш т Ш  РК ва КМ-и
ДДХ ба номи акад. Б. Гафуров”
otr» *

ҲакймМдаев С.Н -ро тасдиқ мекунам:
*аи РК ва КМ-и

Ашрапова З.Н.
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