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Тавсияњои методї оид ба тањияи эссе барои омўзгорон ва
донишљўѐни ихтисосњои равияи гуманитарї-љамъиятї, ки бештар
фаъолияти онњо хусусияти эљодї дорад, ба сифати дастури роњнамо бо
маќсади тавсеа бахшидан ба дониши хаттии донишљўѐн, љињати дар хат
ифода карда тавонистани фикру мулоњизањои фардї бо назардошти
риояи услуби оммавї пешнињод карда мешавад.
Ташаккули мањорати эссенависї ба донишљў имконият медињад,
ки:
- минбаъд барои тањияи шакли мураккаби корњои хаттї: кори курсї
ва рисолаи хатми тахассусї омода гарданд;
- аз љињати мантиќї дуруст ифода кардани фикр, матлабро доир ба
мавзўи мушаххас соњиб шаванд;
- бо услуби илмї- оммавї тањия намудани корњои хаттиро ѐд гиранд;
- љамъоварї коркард, тасниф ва тањлили маводро аз бар намуда,
гузошташударо
дар
асоси мутолиаи адабиѐти зарурї пешнињод
намоянд.
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Муќаддима
Эссе – аз калимаи лотинии «exfgiym» ба маънои «санљиш», аз
вожаи франсавии essai ба маъноњои «кўшиш», «љустуљў», «тањлил» ва
«санљиш» буда, маънои истилоњии илмии он «иншои хурд» мебошад.
Эссе аз фанњое навишта мешавад, ки дар Силлабус ва Барномаи
корї аз рўи фанни таълимї барои он ваќт, соат, мавзўъ људо
гардидааст. Эссе аз фанњои назариявї: фалсафа, таърих, сиѐсатшиносї,
назарияи иќтисод, муќаддимаи
забоншиносї, муќаддимаи
адабиѐтшиносї, забншиносии умумї, назарияи
адабиѐт, таърихи
адабиѐт, таърихи
забони тољикї, назарияи
таълим,
таърихи
педагогика ва амсоли инњо навишта мешавад.
Эссе дар низоми кредитии тањсилот
шакли
кори хаттии
мустаќилонае мебошад, ки вобаста ба мавзўъ дорои љанбаи илмї,
эљодї (бадеї), методї, танќидї- адабї, таърихї, сиѐсї
иљтимої,
эстетикї, фарњангї фалсафї, публитсистию омавї буда, тањияи он ба
омўзгор имкон медињад, ки дараљаи азбарнамоии фанни таълимиро аз
љониби донишљў муайян намояд, саводи хаттии вайро даќиќ созад,
муњокимаронї ва мулоњизаронии ўро равшан намояд.
Эссенавис бояд дар атрофи мавзўъ озодона изњори аќида намояд,
банду басти фикрронии худро тибќи талабот ба роњ монад ва зимни
тањияи эссе аз адабиѐти илмї, бадеї ва ѐ оммавии тавсияшуда истифода
намояд.
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1. Интихоби мавзўи эссе
Пеш аз тањияи эссе донишљўѐн аввал бо мавзўъњое, ки аз фанни
таълимї бояд эссе нависанд, шинос мешаванд.
Мавзўъњоро омўзгори фанни таълимї њангоми тањияи Силлабус,
Барномаи корї аз рўи фанни таълимї муайян карда, дар кафедра
муњокима мекунад, баъди тасдиќ талаботи худро доир ба санљиши
эссе дар силлабус љой менамояд, сифати холгузроиро муќаррар
намуда, онњоро ба донишљўѐн шинос мекунад. Омўзгор вазифадор
аст, ки зимни пешнињоди мавзўъ манбаъ ва маъхазњои тањияи эссеро
нишон дињад.
Номгўи эссењо, тарзи талабот ба тањияи он дар мизи кории
омўзгор дар кафедра ќарор мегирад ва ѐ дар тахтаи эълонњои
кафедра љой дода мешавад. Агар устод сайт дошта бошад, дар сайти
худ ѐ сайти Донишгоњ мавзўъњоро љой медињад ва агар чунин амал
дар фаъолияти устод ѐ кафедра набошад, омўзгор дар соати аввали
дарси КМДРО ба донишљўѐн номгўи мавзўъњо ва талаботи худро
доир ба ќабули эссе пешнињод мекунад.
Эссе характери тасодуфї надошта, он раванди маќсаднок,
муттасил ва идомаи мантиќии мавзўи дарсњои лексионї ва амалї ба
шумор меравад.
Эссе ба њалли як мавзўи Барномаи таълимї ва ѐ китоби дарсї
ва њатто ягон пањлуи мавзўъ равона карда мешавад.
Њангоми тањияи эссе аз доираи мавзўъ берун баромадани
донишљў ќатъиян манъ аст.
Матни эссе бо сабки хосаи донишљў, ки фарогири фањмиш,
донишу љањонбинии шахсии ўст, навишта мешавад.
Њангоми эссенависї донишљў адабиѐти илмиро мутолиа менамояд
ва ба мисли корњои илмї-тадќиќотї дар эссе нишон додани манбаъ
шарт мебошад.
Эссе баробари як шакли кори хаттии мустаќилонаи донишљў
дар илми адабиѐтшиносї ба њайси як жанри мустаќили адабї
пазируфта шудааст. Ин гуна эссењо хусусияти публитсистї дошта, дар
он муаллиф бо истифода аз далелу бурњони мушаххас ва сањењ
тавассути тахайюли бадеии худ ба њалли масъала наздик мешавад.
Дар чунин њолатњо тањлилу тадќиќ ва хулосабарорињои даќиќи илмї
мушоњида намешаванд ва мањсули эљодии муаллиф чун асари
хурдњаљми бадеї ва ѐ оммавї рўи кор меояд.
2. Сохтор ва таркиби эссе
Эссе бо ду шакл тањия мегардад: Шакли аввали эссе мисли иншо
дар дарси КМДРО ќабул карда мешавад. Омўзгор номи мавзўъро
муайян менамояд. Донишљў бо сохтани наќша ва ѐ бе наќша дар
доираи мавзўъ фикри худро баѐн месозад. Талаботи ин навъи эссе
дар Силлабус, Барномаи корї аз рўи фан муайян карда мешавад. Он
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метавонад дар ваќти санљиши фосилавї ва ѐ гирифтани санљиши
тафриќавї ѐ имтињон ба омўзгор хизмат намояд. Холњо ва ѐ бањое,
ки ба ин навъи эссе мегузоранд, њангоми љамъбаст ба инобат
гирифта мешавад. Дар ќисмати талабот маќсади устод аз гирифтани
эссе, вазифањо дар назди донишљў, тарзи бањогузорї (холгузорї) ба
чунин эссе ва дигар талаботи устод муайян карда мешавад. Ин навъи
эссе аз 4 то 5 вараќи дафтарї мактабї ва ѐ 3 то 4 сањифаи вараќи А-4
иборат мебошад.
Њадафи омўзгор аз ин навъи эссе санљиши мулоњизаронї ва
сатњи саводи хаттии донишљў аз фанни мазкур мебошад.
Бе навиштани талабот ѐ тавзењот, тањияи сиѐсати холгузорї ва
нишон додани соати таълимї дар Силлабус ва ѐ Барномаи корї аз
фанни таълимї устод њуќуќи гирифтани чунин эссеро надорад.
Таъкид: Њатман устод бояд миќдори соатњои эссеро аз њисоби
дарсњои КМДРО бояд даќиќ кунад ва дар Силлабус ва Барномаи
корї аз фанни таълимї нишон дињад.
Чунин навъи эссе ба омўзгорони фанњои забон ва адабиѐти
тољик, забон ва адабиѐти рус, забонњои хориљї (англисї, арабї,
франсавї, олмонї), таърих, педагогика,
иќтисодиѐт,
география
кафедрањои умимидонишгоњї ва љамъиятї (фалсафа, сиѐсатшиносї,
педагогикаи умумї, психологияи умумї) тавсия мешавад.
Шакли дуюми эссе, ки аз талаботи низоми кредитии тањсилот
бар меояд, эссее мебошад, ки онро донишљў њамчун кори мустаќилона
берун аз аудитория иљро мекунад.
Донишљў метавонад дар наќшаи инфиродии худ аз ваќте ки
барои КМД људо шудааст, љињати тањияи эссе истифода намояд ва ѐ
баъди дарс аз маъхазњои интернетї,
китобхонањои электронї ва
дигар навъи китобхонањо истифода барад.
Эссеи мазкур аз
омўзгор тавзењотро
талабот мекунад. Ин
талаботро омўзгор тањия карда, дар кафедра муњокима ва тасдиќ
менамояд, баъд дар Силлабус ва Барномаи корї аз рўи фан љой
мекунад ва дар асоси њамаи талабот аз донишљў сифати эссеро
пурсон мешавад. Дар он сиѐсати холгузории худро низ муайян
мекунад.
Ин навъи эссе мавзўъњоеро дар бар мегирад, ки дар Барномаи
таълимии фан вуљуд доранд ва ѐ ба он наздик мебошанд. Омўзгор
њуќуќи аз доираи Барномаи таълим баромаданро надорад. Мавзўъњо
бояд мушаххас, даќиќ бошанд ва барои то 10 сањифаи дастнавис ва
7-8 сањифаи чопї мавод пешнињод намоянд. Хуб мешавад, агар эссењо
бо њусни хати донишљў пешнињод шавад ва бо ин роњ њусни хати
донишљў низ бењтар мегардад.
Дар ваќти шинос намудан бо мавзўъњо омўзгор њамчунин
талаботи худро нисбат ба натиљагирї кардан аз таълифи эссе
муаррифї менамояд. Дар талабот њаљми сањифаи эссе, тарзи тањияи
эссе, бањогузорї ба эссе ва дигар талаботи заруриеро, ки
дар
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Силлабус ва Барномаи корї аз рўи фан муайян кардааст, шарњ
медињад.
Миќдори соатњое, ки барои санљиши эссе зарур аст, аз њисоби
соатњое, ки берун аз фан људо шудааст, гирифта мешавад. Он дар
Силабус, Барномаи корї аз рўи таълими фан нишон дода мешавад.
Агар эссе 1- то бошад барои то 30 нафар донишљў 5 соат, 2- то бошад,
10 соат ва 3- то бошад, 15 соат барои санљиши он људо карда мешавад.
Ин навъи эссењо барои равияи гуманитариву љамъиятї тавсия
мешавад. Мудири кафедра ва омўзгоре, ки эссе талаб мекунанд,
масъулияти сифати онро бар дўши худ гирифта, муќаррароти эссеро
аз рўи тавсияномаи мазкур татбиќ месозад.
Барои он ки фикри муаллиф ба мавзўи эссе пай дар њам ва бо
низом баѐн гардад, ба ў имконият дода мешавад, ки аввал наќшаи
мавзўъро матрањ созад.
Сохтори эссе аз љузъњои таркибии зерин иборат мебошад:
Муќаддима
Боб ѐ бобњои асосї
Хулоса
Рўйхати адабиѐт
а) Талабот доир ба тањияи муќаддима
Дар муќаддима муаллиф моњияти мавзўъро кушода, сабабњои
интихоб намудани онро бо далелњо асоснок мекунад. Ба бахши
муќаддимаи эссе бештар гузориши масъала, нишон додани ањамияти
амалии мавзўъ, шарњи мафњумњои зарурї, ки дар кор истифода
мешаванд, муњим мебошад.
Омўзгор аз рўи мазмуни муќаддима андозаи ба умќи масъала
дарк намудани донишљўро муайян мекунад ва бањо мегузорад.
б) Талабот ба боб ва ѐ бобњои эссе
Доир ба њар як боб омўзгор талаботи худро дар Барномаи корї
аз рўи таълими фан муайян мекунад ва онро аз донишљў талаб менамояд
ва инчунин донишљўро ба роњнамои мазкур шинос менамояд.
Мазмуни матни эссе дар ќисмати асосии он, ки метавонад аз як
боб ѐ якчанд боб иборат бошад, дарљ гардида, дар ин бахш
мубрамияти масъала ва пањлуњои умдатарини он: тањлилу тафсир,
муќоиса ва шарњу тавзењ љой дода мешавад. Дар ин ќисмат муаллиф
нисбат ба объекти омўзиш ва тањќиќ мавќеи илмї ѐ фардии худро
муайян менамояд, гузоришоти худро бо далелу бурњон асоснок
намуда, љињати таќвияи фикри худ бењтарин ѓояњои муњаќќиќони
соњаро иќтибос меоварад ва агар зимни тањлил зарур шуда монад, аз
зарбулмасалу маќолоти халќї ва њикматњои бузургон, ки ба моњияти
масъала мутобиќат доранд, истифода мебарад.
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Агар мавзўи гузошташуда бо вуљуди сода будан серпањлў ва
гуногунљанба бошад, онро ба фаслу зерфаслњои хурд- хурд људо карда
тањлил кардан осонтар аст. Барои тањияи бобњо чор унсур: тањлил,
тадќиќ, тањќиќ ва хулосабарорї муњим њисобида мешавад:
а) Унсури тањлил. Тањлил дар асоси маводи љамъовардашуда
сурат мегирад. Масалан, эссе агар моњияти илмї дошта бошад ва дар
мавзўи «Мавќеи рўбої дар эљодиѐти Бозор Собир» пешнињод гардад,
муаллифро зарур аст, ки моњияти рубоиро њамчун жанри ѓиної
(лирикї) кушода дињад. Дар такя бо мулоњизањои муњаќќиќон оид ба
мушкилоти вазну ќофиябандии рубої мулоњизаронї карда, мавќеи
рўбоиро дар эљодиѐти Бозор Собир баррасї намояд.
б) Унсури тадќиќ. Дар ин самт эссенавис теъдоди рубоињои Бозор
Собирро вобаста ба мавзўъњои зикргардида баѐн месозад ва
баънамунањоро дарљ менамояд.
в) Унсури тањќиќ. Дар ин бахш эссенавис ба кушодани моњияти
рубоињо, мавзўи онњо ва сабаби рўи коѓаз омадани онњо муваффаќ
мешавад. Аз нигоњи шоир ва
аз мавќеи муњаќќиќ (андешањои
субъективї, яъне назари худи муаллиф) ба рубоиѐти ў бањои воќеї
медињад.
г) Хулосабарорї. Дар ин бахш муаллиф њамчун мунаќид ва
мухлиси шеъри Бозор Собир баромад карда, истеъдод, мањорати
суханварии шоир ва њусну ќубњи ашъори ўро аз диди худ бањодињї
мекунад.
в) Талабот ба хулосаи эссе
Њаљми хулоса бояд аз 0,5 то 1 сањифаро ташкил дињад. Муаллиф
дар он љамъбасти андешаву мулоњизот ва натиљаи масъалањои
њалшударо ба таври фишурда баѐн намуда, маќоми жанри рубоиро
дар эљодиѐти Бозор Собир, мавќеи ўро њамчун шоири рубоисаро дар
адабиѐти муосир муайян менамояд.
Тањияи эссе озодона сурат гирифта, муаллиф њуќуќ дорад, ки ба
нуќтаи назари дигарон нисбат ба объекти тадќиќи ў розї ва ѐ
норозї будани худро баѐн намояд.
3. Талабот доир ба тањияи «Рўйхати адабиѐт»
Дар сањифаи алоњида бо навиштани «Рўйхати адабиѐт» номгўи
асару маќолањое, ки дар тањия ва омода кардани эссе истифода
шудаанд, ќайд мегарданд.
Рўйхати адабиѐт бо раќамгузорї аз рўи алифбо таълиф шуда,
дар он хронология риоя карда мешавад.
Ба ин ќисмати кори донишљў низ устод холгузорї ва ѐ
бањодињї менамояд.
Рўйхати адабиѐт мутобиќи тартиби алифбои тољикї тањия карда
мешавад. Дар
фењрист маълумотњои
зарурї оид ба
адабиѐти
истифодашуда ба тариќи зайл љой мегиранд:
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- насаби муаллифи асар пурра оварда мешавад, вале њарфи аввали
номи ў дарљ гардида, пас аз он нуќта гузошта мешавад;
- номи асар пурра нишон дода мешавад ва баъд аз он нуќта мегузоранд;
- пеш аз унвони љои нашр тире ва баъд аз он аломати : (баѐн,
дунуќта) гузошта, сипас номи нашриѐтро бо њарфи калон дарљ
месозанд;
- пас аз нишон додани унвони нашриѐт аломати( , ) вергул гузошта,
соли нашр ва дар охир (.) нуќта гузошта миќдори сањифаи китобро
нишон медињанд.
Тартиби тањияи «Рўйхати адабиѐт» дар замимаи №3 нишон дода
шудааст.
4. Усулњои истифода аз манбаъ ва адабиѐти илмї
Иќтибосгирї ва иќтибосоварї дар эссе маќоми махсусро доро
мебошад. Тибќи ќоидаи нутќи айнаннаќлшуда фикр ва ѐ ѓояи олимон
ѐ мутафакироне, ки оид ба мавзўи мавриди тањќиќ назари худро дар
маќола ѐ рисолае гуфта бошанд, дар даруни нохунак бо раќам
ишора карда мешавад. Раќами ишорашуда дар повараќи сањифа бо
овардани
насаби муаллиф, унвони асар, љои
нашр ва
номи
нашриѐт, соли ба табъ расидани рисола ва сањифаи он дарљ карда
мешавад. Ин усули анъанавиро дар шакли зерин нишон додан
мумкин аст:
Суханони муаллифи эссе пеш аз иќтибос овардан. Чунончи:
Муњаќќиќи осори Гулрухсор Матлубаи Мирзоюнус мураккабии
симои занро дар ашъори шоира таъкид карда чунин навиштааст:
(Иќтибос) «Зан
дар
тасвирњои Гулрухсор содалавњу
зудбовар,
орзупарвару фасонапараст, дилнавозу мењрташна аст,
ки
гоње
1
ситоишаш мекунаду гоње маломат.»
____________________
Дар њошияи вараќи мазкур аз ќисми поѐн манбаи иќтибос
чунин нишон дода мешавад.
1.Матлубаи Мирзоюнус. Њамзоди тўфон //Нигоње ба рўзгор ва
осори Гулрухсор.- Душанбе: Адиб, 2007, сањ. 132.
Њамин амалро бо усули дигар пас аз анљом ѐфтани иќтибос дар
ќавсайн нишон додани манбаъ анљом додан мумкин аст:
Суханони муаллиф. Чунончи:
Љањони пурасрори занро дар тасвири Гулрухсор ба мушоњида
гирифта, муњаќќиќи осори ў Матлубаи Мирзоюнус чунин нигоштааст:
«Аммо љањони номакшуфи зан омезаи пурасрорест аз њиссиѐти
мухталиф: рашку њасад, њавасу њарос, сабру тањаммул, ношикебоиву
исѐн, њирсу тамаъ, беќарориву бурдборї, инсофу мурувват, саодату
вафо» (Матлубаи Мирзоюнус. Њамзоди тўфон.- Душанбе: Адиб, 2007,
сањ. 132). Ё ин ки бо роњи боз њам ќулайтар: (22,132), иљро кардан
мумкин аст, чунки дар охири эссе фењристи адабиѐти истифодашуда
дода шудааст ва дарљ намудани
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раќами манбаи мазкур ва сањифаи иќтибос кофист.
Њатто эссенавис фикр ѐ ѓояи каси дигарро агар айнан истифода
накарда, онро мазмунан дар кори худ ќайд намояд њам, ўро зарур аст,
ки манбаи онро тавассути усулњои дар боло ќайдшуда нишон дињад.
(Масалан:14, 132)
Дар рафти тањияи эссе муаллиф њуќуќ надорад, ки андешањои
муњаќиќони барљаста ва варзидаи соњаро, ки худаш бевосита
нахондааст, ба сифати иќтибос истифода намояд. Овардани теъдоди
зиѐди андешањои иќтибосї боиси коста шудани њусни эссе мегардад.
Ќайд кардан љоиз аст, ки њамеша матни эссеро аввал дар
шакли сиѐњнавис тањия намудан лозим аст. Пас аз гузаштани
фурсати як-ду рўз матни онро дубора хонда, тањрир намуда, сипас
тозанавис кардан зарур мебошад.
5. Талаботњои техникї ва усули нигориш
Муаллифро зарур аст, ки дар тањияи он як ќатор меъѐру
талабот ва усулњои нигоришро ба инобат гирад:
- эссе агар дастнавис бошад ѐ дар вараќи сафед ва ѐ дафтари барои
фанни забони тољикї чопшаванда таълиф шавад, ва агар чопї
бошад, дар вараќњои сафеди шакли стандартии А- 4 (210х 297мм)
бояд иљро карда шавад;
- матни эссе тариќи сањифабандии китобї дар шакли амудии
(вертикали)-и вараќњо бояд навишта шавад;
- матн танњо дар як тарафи вараќ чоп карда мешавад ва шакли
дутарафи чопи матн дар тањияи эссе мумкин нест;
- дар њар як вараќ аз чор самти он дар шакли зерин њошия гузошта
мешавад: аз тарафи чап- 30 мм, аз тарафи рост- 15 мм ва аз тарафњои
болову поѐн 25мм гузоштани њошия шарт мебошад;
- аз чор тарафи матни эссе кашидани хат иљозат дода намешавад;
- тањияи матни эссе бештар ба воситаи муњаррири матнии барномаи
компютерии Microsoft Word бо шрифти 14 ва фосилаи байни сатрњо
на камтар аз 16 бо ранги муќаррарии сиѐњи хира навишта шавад;
- вараќњои эссе бояд сањифабандї карда шаванд;
- сањифабандї аз вараќаи унвон оѓоз меѐбад, вале он раќамгузорї
карда намешавад. Дар сањифаи дуюм «Наќша»-и эссе љой дода
мешавад. Сањифањоеро, ки дар онњо матни эссе дарљ гардидааст,
амсоли муќаддима, мазмуни асосии матни мавзўъ, хулоса, рўйхати
адабиѐти истифодашуда, замимањо, ки дар кори хаттї паи њам љойгир
шудаанд, раќамгузорї карда мешаванд;
- пеш аз «Муќаддима», «Хулоса», «Рўйхати адабиѐт», «Замимањо», ки
дар эссе бо ранги нимсиѐњ ва шрифти 16 навишта мешаванд, раќам
гузошта намешавад;
- пеш аз унвони фаслњо ва зерфаслњои ќисмати асосии эссе раќам
гузоштан мумкин аст;
- намунаи тањияи вараќи унвон дар замимаи 1 нишон дода шудааст;
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- оид ба ќисми дохилии вараќи унвон дар замимаи 2 маълумотњои
зарурї дода шудааст;
- агар дар кор љадвалу схемањо, диаграммањо, расмњо ба сифати замима
истифода шаванд, онњоро низ дар шакли «Љадвали1», «Љадвали 2» ѐ
«Расми 1», «Расми 2» бояд раќамгузорї кард;
- дар тањияи эссе риояи меъѐрњои забони адабї ва Ќоидањои имлои
забони тољикї шарт мебошад;
- теъдоди адабиѐти истифодашуда барои навиштани эссе бояд аз 10
адад кам набошад;
- донишљў вазифадор аст, ки бо анљом ѐфтани фикри нав, мутобиќи
ќоидањои сархатгузорї фикри навро аз сархат оѓоз мекунад;
- манбаъ ва маъхазоти дар кор истифода шуда бо тартиби зерин дар
бахши «Рўйхати адабиѐт» нишон дода мешаванд:
1. Асноди меъѐрї- њуќуќї
а) Ќонунњо;
б) ФармонњоПрезиденти Љумњурии Тољикистон;
в) Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон;
г) Ќарорњои мушовара ва фармонњои Вазири маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон;
ѓ) Мактубњо, дастурњо ва дигар сманадњои маќомоти дахлдори
давлатї;
2. Монографияњо ва маљмўањои илмї;
3. Матбуоти даврї;
4. Маълумотњо ва маълумотномањои оморї;
5. Маводњои ба забонњои хориљї нашршуда;
6. Манбаъњои интернетї
Агар эссе дар шакли
бемуќова ва ѐ дар папкафайлњои
муќаррарї пешнињод шавад, омўзгор њуќуќ дорад, ки онро ќабул
накунад ва барои муќовабандї
баргардонад.Хуб мешуд, ки дар
папкањои картонї эссе манзур гардад.
6. Бањогузорї ба эссе
Омўзгор ба эссеи донишљў дар доираи то 10 хол бањогузориї
менамояд, ки он асосан барои корњои зерини иљрошуда (ѐ
иљронашуда) гузошта мешавад:
- мувофиќати мазмуни эссе бо мавзўъ;
- мутобиќати тањлилу тадќиќ ва муњокимаву хулосабарорињо бо
мавзўъ ва маводи он;
- истифодаи далелњои таърихї, адабї, фарњангї, маводњои асноди
меъѐрї- њуќуќї, иќтибос аз асарњои илмї, адабї, бадеї, таърихї;
- риояи тартиби фикр ва мантиќи баѐн;
- љамъбаст ва хулосабарорињои фардї;
- риояи талабот ба њаљми эссе;
- риояи меъѐрњои техникї ва рўйхати адабиѐт
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Талабот ба холгузориро дар љадвали зерин бо нишон додани
њадди холњои имкони назар ба таври умумї чунин љойгир кардан
мумкин аст:
Меъѐр
Талабот аз донишљў
Миќдори
холњо
Дониши
назариявї
ва
мувофиќати он
ба
маводи
мавриди тањлил

- мафњум ва масъалањоро ба таври мушаххас
дарк карда, мисолњои
оварда ба
мавзўъ
мувофиќанд;
2 хол
- мустаќилияти иљрои кор ба назар мерасад.

- тањлилњо босаводона сурат гирифтаанд;
- аз усули муќоиса хуб истифода менамояд;
- ќобилияти
фањмондадињии
мулоњизањои
Тањлил
ва мухталифро сари масъалаи тањлил дорад ва 4 хол
муњокимаронї
хулосањояш аз рўи мантиќ сурат гирифтаанд;
- миќдори сарчашмањои истифодашуда ба
талабот љавобгўянд;
- маълумоти
додашуда бо
графикаву
диаграммањо таќвият дода шудаанд;
- ба масъала бањои шахсии худро медињад.
- равшанї ва барљастагии баѐн;
- мантиќ ва исботи фикр;
Сифатњои илмии - тезисњои пешнињодшуда ва даќиќияти далелњо; 3 хол
баѐн
- иќтибос ва назарњои гуногун оварда мешавад
ва хулосаи шахсии муаллиф љой дорад;
- тарзи умумии баѐн ва таносуби жанр бо мавзўи
интихобшуда.
- кор аз рўи ороиш ба талабот љавобгў мебошад;
- меъѐрњои имлої, лексикї,
грамматикї ва
услубии забони тољикї риоя шудаанд;
1 хол
- меъѐрњои техникї асосан тибќи муќаррарот
сурат гирифтааст.
Бањои нињоие, ки донишљў аз навиштани эссе мегирад, то 10 хол аст.
Ороиши
техникии кор

Диќќат: Њар як омўзгор дар доираи талаботи фан мисли њамин
намуна бояд меъѐрњои худро муайян ва дар кафедра тасдиќ карда,
дар Силлабус ва ѐ Барномаи корї аз рўи фанни таълимї љой дињад.
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Замимаи №1
Намунаи вараќи унвон

Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон
ба номи Садриддин Айнї
Кафедраи «Адабиѐти тољик»

Эссе
аз фанни «Таърихи адабиѐти муосир»
Мавзўъ: Инъикоси симои зани муосир дар ашъори Гулрухсор

Иљро кард: донишљўи курси 4-уми
факултети филологияи тољик
Саидова Муќаддас
Омўзгор, дотсент - Ќурбонов М.
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Дўушанбе - 2014
Замимаи №2
Намунаи шакли дохилии вараќаи унвон чунин мебошад:

Донишљў:______________________________________________________
дар мавзўи ______________________________________________________
дар њаљми___________________________________эссе пешнињод намуд.
«_____»______ соли 2014-01-06
Имзо: _______________________
Омўзгор: ______________________________________________________
эссеи мазкурро рўзи «____»__________ соли 2014
ќабул карда, рўзи «____» ______соли 2014
санљида, онро чунин натиљагирї намуд:
Ба мазмун ва мундариља ____________ хол
Ба сатњи саводнокї _________________ хол
Барои риояи меъѐрњои техникї ва ороишї _________ хол
Бањои љамъбастї ______________ хол
Имзо __________________
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Замимаи №3
Рўйхати адабиѐт:
1.Глушакова В.Г. Методические указания по написанию эссе по
дисциплине «Региональная экономика.»- Москва:
Издательство Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации, 2011.-24с.
2. Методические рекамендации по написанию эссе. СанктПетербургский филиал Государственного
Университета Высшей школы экономики.
- СПб: Издательство Филиала СанктПетербургского Университета Высшей школы
Экономики, 2005.- 18 с.
3.Шодиев М., Азимов Љ. Эссе њам иншо аст. //Маърифати омўзгор,
№9-10, 2013, сањ47-50.
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