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МАШВАРАТ ИДРОКУ ҲУШЁРӢ ДИҲАД
Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим яке аз муҳимтарин
иқдомҳоест, ки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи
иҷрои ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди маориф барои солҳои 2012-2020»
ба роҳ мондааст. Татбиқи муносибати босалоҳият ба тағйири куллии сифати
таҳсилот мусоидат мекунад, зеро ҳадафи он тайёр кардани мутахассисонест,
ки дар шароити рушди босуръати бозори меҳнат ва ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ
рақобатпазир бошанд. Ин рақобатпазирӣ дар натиҷаи ташаккули салоҳиятҳои
калидӣ ва фаннӣ дар хонандагони имрӯза бадаст меояд.
Ҳоло марҳилаи гузариш ба муносибати босалоҳият дар зинаҳои асосӣ ва
умумӣ аз рӯйи фанҳои алоҳида ҷараён дорад. Мутахассисони Вазорати
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохторҳои он чорабиниҳои
муҳим, аз ҷумла, семинару тренингҳо баргузор менамоянд, дастурҳои методӣ
ва мақолаҳои илмӣ таҳия намуда ба табъ мерасонанд. Дар ин миён
Академияти таҳсилоти Тоҷикистон мавқеи хосса дорад. Ёдовар шудан
кофист, ки тайи соли ҷорӣ аз ҷониби мутахассисони АТТ ва зерсохторҳои он
се дастури методӣ таҳия гардида, чандин мақолаҳо дар нашрияҳои соҳавӣ ба
табъ расиданд. Ҳамчунин мутахассисони АТТ дар ҳамаи чорабиниҳои ВМИ
ҶТ оид ба масъала фаъолона ширкат меварзанд.
Ташкил ва гузаронидани Конференсияи ҷумҳуриявӣ оид ба ин масъала
низ яке аз намунаҳои фаъолияти босамари АТТ дар ин самт аст. Масъалаи
муҳим дар татбиқи муносибати босалоҳият дар ҳоли ҳозир таҳлил ва
омӯзиши ҷанбаҳои амалии он аст. Маҳз ба ҳамин хотир, дар баробари
таҳлили паҳлуҳои назариявӣ, масъалаҳои татбиқи амалии он аз фанҳои
алоҳидаи мактабӣ дар ҷараёни Конференсия баррасӣ шуданд.
Боиси хурсандист, ки мутахассисон бо таҳлили масъалаҳои марбут ба
салоҳиятнокӣ бо зинаи таҳсилоти умумӣ маҳдуд нагардида, оид ба
хусусиятҳои гуногуни он дар зинаҳои таҳсилоти касбӣ, аз ҷумла, миёна ва
олии касбӣ низ табодули назар намуданд. Табиист, ки нақши муҳим дар
татбиқи муносибати босалоҳият ба дӯши омӯзгор гузошта мешаваад. Маҳз ба
ҳамин хотир мо маводи ин Конференсияро дар шакли як маҷмӯа таҳия
намудем, то ки дастрасии онро барои омӯзгорон, мутахассисони соҳа ва
муаллифони маводи таълимӣ таъмин намоем. Ба хотири ба роҳ мондани
робитаи муфид бо мутахассисон дар аксар маврид нишониҳои электронии
муаллифони мақолаҳоро низ зикр намудем. Он имкон медиҳад, ки омӯзгорон
дар ҳолатҳои зарурӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотии муосир бо
муаллифон робитаи судманд барқарор намоянд.
Умедворем, ки нашри маҷмӯаи мақолот барои боз ҳам беҳтар ба роҳ
мондани таҳсилоти босалоҳият дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат мекунад.
Барҳақ,
Ақлҳо мар ақлро ёрӣ диҳад,
Машварат идроку ҳушёрӣ диҳад.
Бобизода Ғ.М., президенти Академияи таҳсилоти Тоҷикистон
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ХОНАНДАГОН ДАР ТАЪЛИМИ
МАВЗӮИ «СИСТЕМАИ ДАВРИИ МУОСИРИ ЭЛЕМЕНТҲОИ
ХИМИЯВӢ» АЗ ФАННИ ХИМИЯ ДАР СИНФИ 11
Бобизода Ғ.М., Академияи таҳсилоти Тоҷикистон,
Собиров М.М., Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ш. Панҷакент,
Собиров Ҳ. М., Литсей – интернати президентӣ барои кӯдакони болаёқати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
bobievgm@rambler.ru, aircom-penj@mail.ru, hushang77@gmail.com
Мақолаи мазкур ба тарзи таълими фанни химия дар синфи 11 бо назардошти
муносибати босалоҳият дар таълим бахшида шудааст, ки айни замон яке аз ҳадафҳои
асосии ислоҳоти маориф мебошад. Дар он мавзӯи «Системаи даврии муосири элементҳои
химиявӣ» бо нишондоди усулҳои таълимии истифодашаванда, ҷиҳати ташаккул додани
салоҳиятҳои хонандагон муфассал баён шудааст.
Калидвожаҳо: салоҳият, муносибати босалоҳият, таълим, химия, системаи
даврӣ.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ “СОВРЕМЕННАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ” В 11 КЛАССЕ ПО ХИМИИ
Бобизода Ғ.М., Академия образования Таджикистана,
Собиров М.М., Педагогический институт Таджикистана в г. Пенджикенте,
Собиров Ҳ. М., Президентский лицей – интернат для одаренных детей РТ
Данная статья посвящена методике обучения химии в 11 классе с учетом
компетентностного подхода, который в настоящее время является одной из основных
целей реформы образования. В ней подробно изложена методика преподавания темы
«Современная периодическая система химических элементов» с использованием методов
обучения для развития компетенций учащихся.
Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, образование,
химия, периодическая система.

FORMATION OF STUDENTS’ COMPETENCES AT THE STUDY OF
THE "MODERN PERIODIC SYSTEM OF CHEMICAL ELEMENTS" IN
THE 11TH GRADE (CHEMISTRY)
Bobizoda Q. M., Tajik Education Academy,
Sobirov M. M., Tajik Pedagogical Institute in Panjakent,
Sobirov H. M., The Presidential Lyceum- Boarding School for the
Talanted Children, RT
This article is devoted to the methodology of teaching chemistry in the 11th grade, taking
into account the competence-based approach, which is currently one of the main goals of the
education reform. The methodology of teaching a topic "Modern periodic table of chemical
elements" by using teaching methods for developing students' competences is explained in detail.
Keywords: competence, competence approach, education, chemistry, periodic system.

Қайд кардан лозим аст, ки барои таълими фанни химия мутобиқи
муносибати босалоҳият қаблан бояд салоҳиятҳои фаннӣ мураттаб гарданд.
Сипас вобаста ба мавзӯъҳои дарсӣ салоҳиятҳои асосӣ ва фаннӣ ташаккул
дода мешаванд. Барои ташаккули салоҳиятҳо роҳҳои гуногуни интерактивии
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таълим истифода мешаванд. Барои фаҳмотар шудани ин раванд таълими
мавзӯи «Системаи даврии муосири элементҳои химиявӣ»-ро баррасӣ
мекунем.
Пеш аз ташкили дарс вобаста ба мавзӯъ салоҳияти фанние, ки бояд
ташаккул дода шавад, муайн карда мешаванд. Доир ба мавзӯи мазкур
салоҳияти фаннии зерин интихоб карда шудааст:
– барои пешгӯйӣ намудан ва шарҳ додани хосиятҳои моддаҳо қонунҳо
ва назарияҳои асосии химиявиро истифодабурда метавонад [1].
Сипас нишондиҳандаҳои салоҳият муайян карда мешавад:
- таркиби ядрои атомҳоро маънидод намуда, тақсимшавии шумораи
электронҳоро дар қабатҳои электронии атомҳо тасвир карда, гуногунии
гибридизатсияи орбиталҳои атомиро шарҳ дода метавонад; [1]
Пас аз муайян кардани салоҳияти фаннӣ усули таълим вобасата ба
қисмҳои дарс интихоб карда мешавад ва ташаккули салоҳиятҳои асосӣ
(умумӣ) нишон дода мешаванд. Масалан, вобаста ба усулҳои таълиме, ки
метавонанд дар дарси мазкур истифода ёбанд, салоҳиятҳои асосии зерин
ташаккул дода мешаванд:
Салоҳиятҳои асосӣ:
- хонандагон якҷоя дар гурӯҳҳо кор карда, лоиҳаи иттилоотӣ таҳия
мекунанд. (Иртиботӣ - маҳорати истифодаи усулҳои гуногуни
коммуникатсия: қабул ва интиқоли иттилоъ (шифоҳӣ, хаттӣ, аёнӣ-графикӣ,
ғайризабонӣ, бо истифодаи алоқаҳои рақамӣ) ҳангоми муоширати хусусӣ,
таълимӣ, ҷамъиятӣ ва касбӣ) [2];
- хонандагон доир ба мафҳуми элемент Синквейн эҷод мекунанд.
(Эҷодкорӣ - Маҳорати таҳияи ягон чизи нав, мустақилона пайдо кардани
роҳҳои ғайримаъмулии ҳал дар масъалаҳои нав, тахайюлпазирӣ ва
образнокии фикрронӣ, ҳамгиро кардани усулҳои маълуми фаъолият бо
фаъолиятҳои нав, ҳалли комилан нави вазъияти проблемавӣ, ки ба ғояҳои нав
ва кашфиёт боис мешаванд) [2];
- хонандагон натиҷаҳои корашонро тавассути презентатсия намоиш
медиҳанд. (Ҳамкорӣ - Маҳорат ва малакаи якҷоя кор кардан ба сифати узви
гурӯҳ ё даста барои ҳалли якҷояи мушкилот, татбиқи ақидаҳои умумӣ ва
лоиҳаҳо. Коммуникативӣ - Маҳорати истифодаи усулҳои гуногуни
коммуникатсия: қабул ва интиқоли иттилоъ (шифоҳӣ, хаттӣ, аёнӣ-графикӣ,
ғайризабонӣ, бо истифодаи алоқаҳои рақамӣ) ҳангоми муоширати хусусӣ,
таълимӣ, ҷамъиятӣ ва касбӣ ) [2]
Сипас мақсади дарс муайян карда мешавад. Яъне, муайян карда
мешавад, ки баъди анҷоми дарс хонандагон кадом амалиётро бояд иҷро карда
тавонанд.
Мақсади дарс
Хонандагон пас аз омӯзиши мавзӯъ бояд:
- сохти электронии элементҳои даври якум, дуюм, сеюм ва чоруми
системаи давриро тартиб дода тавонанд;
- барои пешгӯи намудан ва шарҳ додани хосиятҳои моддаҳо қонуни
давриро истифода бурда тавонанд;
6

- cохти электронӣ ва хосияти химиявии элементҳо, фарқи системаи
муосири элементҳои химиявӣ аз системаи даврии аввала, 7 давр ва 18
гурӯҳи системаи даврии муосири элементҳои химиявиро донанд ва онҳоро
шарҳ дода тавонанд;
- барои пешгӯӣ намудан ва шарҳ додани хосиятҳои моддаҳо қонуни
давриро истифода бурда тавонанд;
- доир ба қонуни даврӣ ва сохти атом, алоқамандии қонуни даврӣ ва
системаи даврии элементҳо ба назарияи сохти атом инчунин оид ба
аҳамияти қонуни даврӣ ва системаи даврии элементҳои
химиявии
Д.И.Менделеев маълумот дода тавонанд [1];
Воситаҳои аёнӣ: презентатсия, маводи мултимедӣ, нақшаю овезаҳо
оид ба системаи даврии муосири элементҳои химиявӣ.
Равиши дарс
Дар қисми аввали дарс усули пурсиши кӯтоҳ (блитс-пурсиш) - ро
истифода
бурдан мумкин аст. Ин усул ба омӯзгор имкон медиҳад, ки салоҳиятҳои
азхудкардаи хонандагонро муайян кунад ва дар муддати кӯтоҳ якчанд
нафарро пурсад.
Санҷиши дониш (пурсиши вазифаи хонагӣ): Блитс -пурсиш.
Омӯзгор пешакӣ оид ба мавзӯи гузашта 5-6 саволҳои асосие, ки
ҷавобҳои кӯтоҳ ва мушаххас мехоҳанд, тайёр мекунад. Интихобан 4-5
хонандаро мепурсад. Барои ҳар як савол 10 - 15 сония вақт сарф мекунад.
Намунаи саволҳо:
- пайвастаҳои органикиро чӣ гуна тасниф мекунанд?
- кадом гурӯҳҳои функсионалиро медонед?
- синфҳои пайвастаҳои оксигендорро номбар кунед.
- оид ба пайвастаҳои нитрогенӣ маълумот диҳед.
- фарқияти химияи органикӣ аз химияи ноорганикӣ дар чист?
Қисми асосии дарс. Ташаккули салоҳиятҳо
Дар қисми асосии дарс салоҳиятҳои фаннӣ ва асосӣ ташаккул дода
мешаванд. Бо назардошти мавзуи мазкур вобаста ба усули таълим саволу
супоришҳо тартиб дода мешаванд. Иҷрои супоришҳо асосан ба гурӯҳи
хонандагон вогузор карда мешавад, ки ин ба ташаккули салоҳиятҳои
ҳамкорӣ, тафаккури интиқодӣ ва иртиботӣ мусоидат мекунад. Барои
ташаккул додани салоҳиятҳои эҷодкорӣ ва маҳорати омӯхтан ба
хонандагон супоришҳое дода мешаванд, ки онҳоро ба ҷустуҷӯи маълумот,
муайян кардани мафҳумҳои асосии мавзӯъ, ҷобаҷогузории мафҳумҳо ва
ғайра водор кунанд. Дар мавзӯи мазкур барои ташаккул додани салоҳиятҳо
ба хонандагон таҳияи лоиҳаи иттилоотӣ - таҳқиқотӣ пешниҳод мешавад.
Ҳангоми иҷрои супориш хонандагон:
– вобаста ба маълумоти аз тарафи омӯзгор пешниҳодшаванда яке аз
мафҳумҳои мавзӯъро муайян мекунанд
– бо аъзоёни гурӯҳашон лоиҳаи иттилоотӣ – таҳқиқотӣ таҳия мекунанд
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– доир ба ягон мафҳуми мавзӯъ Синквейн эъҷод мекунанд, ки ин барои
ташакккули салоҳиятҳои зикршуда дар хонандагон мусоидат мекунад.
Лоиҳаи иттилоотӣ – таҳқиқотӣ
Омӯзгор дарсро аз маълумоти шавқовар оғоз мекунад. Пас аз гирифтани
маълумот хонандагон бояд пай баранд, ки сухан дар бораи системаи даврии
муосири элементҳои химиявӣ меравад.
Ин системаест, ки:
–яке аз қонуниятҳои муҳими химия дар он дарҷ гардидааст.
– бо истифода аз он пешгӯйӣ кардани хосияти моддаҳо имконпазир аст.
– онро хазинаи маълумоти химиявӣ низ меноманд.
Баъди пай бурдани хонандагон, ки сухан дар бораи системаи даврии
муосири элементҳои химиявӣ меравад, омӯзгор метавонад маълумоти
иловагиро доир ба системаи даврии муосири элементҳои химиявӣ илова
кунад.
Системаи даврии элементҳои химиявӣ дар асоси механикаи квантӣ
шарҳи пурраи худро ёфт. Шакли кӯтоҳи системаи даврии элементҳои
химиявӣ, ки Д.И.Менделеев ба он таваҷҷӯҳ дошт, сохти электронӣ ва хосияти
химиявии элементҳои химиявиро пурра инъикос карда наметавонад. Бинобар
ин аз тарафи ИЮПАК шакли дарози системаи даврии элементҳои химиявӣ
пешниҳод шуд, ки сохти электронӣ ва хосиятҳои химиявии элементҳои
химиявиро пурратар инъикос менамояд.
Омӯзгор метавонад сабаби истифодаи системаи даврии муосири
элементҳои химиявиро ба ҷойи системаи даврии Менделеев ба хонандагон
фаҳмонад. ӯ метавонад аз маълумоти дар китоби дарсӣ овардашуда истифода
барад: ҳангоми фаҳмонидани фарқияти ин система аз системаи қаблӣ
метавонад аз расми дар матн овардашуда (расми 1) истифода барад.
Вазифа ба гурӯҳҳои хонандагон: тайёр намудани буклет
Омӯзгор ба хонандагон оид ба таҳияи буклет ва сохти он супориш
медиҳад ва вазифаҳоро дар гурӯҳҳои хурд тақсим мекунад:
• номи қисмҳои буклет
• саволҳои асосӣ, ки бояд дар қисмҳои буклет инъикос ёбанд
• маълумоти асосӣ, ки бо онҳо бояд кор кард: сохти системаи даврии
муосири элементҳои химиявӣ, фарқият, таърихи кашф ва бартарии он
Шакли кор: кор дар гурӯҳҳои хурд.
Шакли ҳимоя/баррасии лоиҳа: – баррасии бисёррасонаӣ (мултимедӣ),
буклет ё аёният.
Муҳлати иҷро: 2 ҳафта.
Мустаҳкамкунии донишу малака. Усули Синквейн
Хонандагонро метавонед ба гурӯҳҳо ҷудо кунед ва ба онҳо чунин
супориш диҳед:
-мавзӯи системаи даврии муосири элементҳои химиявиро бодиққат
хонед ва бо мазмуни он шинос шавед;
-доир ба системаи даврии муосири элементҳои химиявӣ як исм, ду
сифат, се феъл, ибора ё ифодаи иборат аз чор калима ва муродифи ифодагари
мафҳуми асосиро нависед.
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Намуна:
-элементи химиявӣ
- ишқорӣ, радиоактив
- молекулаҳо аз атомҳои онҳо таркиб ёфтаанд, атомҳояшон электрон,
протон ва нейтрон доранд, электрон медиҳанд ва электрон қабул мекунанд
- навъи муайяни атом
- унсури химиявӣ
Ҳангоми муаррифии синквейнҳое, ка тарафи гуруҳҳо омода шудаанд
байни хонандагон метавонед мулоҳизарониро ба роҳ монед. Ба мафҳумҳое,
ки маълумоти муҳим доранд, диққати бештар дода, агар лозим шавад, онҳоро
худатон пурра кунед.
Хулосаи кори анҷомдодашуда. Бо хонандагон маълумоти
ҳосилшударо ба тартиб дароред ва хулоса кунед.
Анҷоми дарс. Корти баромад.
Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки истилоҳи фаҳмидаашон ва
истилоҳотеро, ки нофаҳмо буданд дар кортҳо дар шакли зер нависанд ва
онҳоро супоранд.
Фаҳмо буданд
Нофаҳмо буданд
Кортҳоро ҷамъ карда, метавонед дар дарси дигар 3-5 дақиқа
хулосабарорӣ ва баррасӣ кунед.
Вазифаи хонагӣ. Ба хонандагон метавонед супориш диҳед, ки дар бораи
системаи даврии муосири элементҳои химиявӣ дар ҳаҷми то ним саҳифа
эссеи хурд нависанд. Ин гуна вазифа хонандагонро водор мекунад, ки
мафҳумҳои асосии мавзӯъро муайян ва аз худ карда, онро дар шакли
фишурда нависанд, яъне дар хонандагон маҳорати омӯхтанро ташаккул
медиҳад. [4,5]
Арзёбӣ. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида
намуда дараҷаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед.
Фаъолият

Метавонад

Қисман
метавонад

Наметавонад

Шарҳ додани фарқияти системаи даврии
муосир аз системаи даврии Д. И. Менделеев
Фаҳмонидани тағирёбии даврии хосияти
элементҳо
Маънидод намудани сабаби радиоактив будани
баъзе элементҳо

Барои арзёбии дониш, малака ва маҳорате, ки барои ташаккули
салоҳияти хонандагон замина ба шумор мераванд, ба меъёрҳои зерин диққат
диҳед:
- хонанда фикрашро озодона баён мекунад?
- бо навбат сухан мегӯяд?
-суханони дигаронро намебурад?
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-формуларо дуруст тасвир мекунанд?
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РОҲҲОИ ТАТБИҚИ ТАҲСИЛОТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ЗИНАИ
ТАҲСИЛОТИ КАСБӢ
Зиёӣ Хуршед, Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А.Ҷомӣ
Дар мақола бо такя ба таҷрибаи амалисозии таҳсилоти босалоҳият дар зинаи
таҳсилоти умумӣ марҳилаҳои асосии татбиқи муносибати ба салоҳиятнокӣ асосёфта дар
зинаи таҳсилоти касбӣ нишон дода шудаанд. Дар таҳқиқот мисолҳо барои таҳияи
стандарти тахассусӣ, силлабус бо истифода аз салоҳиятнокиҳои калидӣ барои Аврупо, се
навъи салоҳиятҳо дар кишвари аъзои раванди Болония ва амсоли он оварда шудаанд.
Ҳамзамон, муаллиф махсусиятҳои таҳсилоти босалоҳиятро дар зинаи таҳсилоти ибтидоии
касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ таъкид намудааст.
Калидвожаҳо: таҳсилоти босалоҳият, салоҳият, стандарт, силлабус, таҳсилоти
ибтидоии касбӣ, таҳсилоти миёнаи касбӣ, таҳсилоти олии касбӣ, коучинг.

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Зиёи Хуршед, Институт развития образования им. А.Джами.
В статье на основе опыта реализации компетентностно-ориентированного подхода в
общеобразовательной школе показаны основные этапы внедрения данного подхода в
профессиональном образовании. В исследовании приведены примеры для составления
стандартов по специальности, силлабусы по предметам с использованием ключевых
компетентностей для Европы, трех видов компетенций в странах-членах Болонского
процесса и других элементов данного подхода. Одновременно, автор акцентирует
внимание на особенности компетентностно-ориентированного подхода в начальном,
среднем и высшем профессиональном образовании.
Ключевые слова: компетентностно-ориентированное образование, компетен-ция,
стандарт, силлабус, начальное/среднее/высшее профессиональное образование, коучинг.

WAYS OF COMPETENCE-ORIENTED APPROACH
IMPLEMENTION IN PROFESSIONAL EDUCATION
Ziyoi Khurshed, A. Jomi Education Development Institute
Based on the experience of competence-oriented approach implemention in the general
education schools, the main stages of implementing of this approach in professional education
are shown in this article. The study provides examples for the development of standards for
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specialties, syllabus of subjects using the key competencies for Europe, three competencies of
the Bologna process’ countries and other elements of this approach. At the same time, the author
focuses on the features of competence-oriented approach in primary, secondary and higher
professional education.
Keywords: competence-oriented education, competence, standard, syllabus, primary /
secondary / higher professional education, coaching.

Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим ё таҳсилоти босалоҳият дар
муассисаҳои таҳсилоти касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои асосии
ислоҳоти соҳа маҳсуб аст. Чунонки маълум аст, «муносибати ба
салоҳиятнокӣ асосёфта” таҳсилоти касбиро, ки ба пешниҳоди донишҳо ва
ташаккули малакаҳо асос ёфтааст, ботадриҷ ба сӯи фароҳам сохтани шароит
барои соҳиб гаштан ба маҷмӯи салоҳиятҳо нигаронида, бо ин роҳ нерӯ ва
қобилияти хатмкунандаро ҷиҳати зиндагӣ ва фаъолияти устувор дар фазои
иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ-бозаргонӣ, иттилоотию коммуникатсионии муосир
мутобиқ месозад 1.
Бо назардошти ин дар «Стратегияи миллии рушди маориф барои солҳои
2012-2020», фасли 7 - “Натиҷаҳои интизории татбиқи стратегияи миллии
рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020», банди 3 пешбинӣ
гардидааст, ки дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ то соли 2020
“дар асоси стандартҳои касбӣ ва муносибати салоҳиятнок стандартҳои нави
таҳсилотӣ таҳия ва ҷорӣ карда мешаванд”. Дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ
бошад, тибқи талаботи фасли 3 “Афзалиятҳои рушди соҳаи маориф” дар §1
“Таҷдиди мазмуннокии таҳсил” то соли 2020 “гузариш ба стандартҳои нави
замонавии ба муносибати салоҳиятнок ва ташкили модули барномаҳо
асосёфта” ба нақша гирифта шудааст. Чунонки маълум аст, раванди Болон низ
татбиқи таҳсилоти босалоҳиятро талаб мекунад.
Бо мақсади иҷрои талаботи Стратегияи мазкур, гузариш ба муносибати
ба салоҳиятнокӣ асосёфта ва татбиқи он дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ,
қабл аз ҳама, фароҳам сохтани шароити муайян барои чунин муносибат
тақозо карда мешавад. Ин шароит омода сохтани заминаи моддию техникӣ,
кадрӣ, махзани мавод ва маълумоти таълимию илмӣ, таҷрибаомӯзии илмию
истеҳсолӣ, такмили ихтисоси ҳайати омӯзгорон ва ғайраро талаб мекунад. Ба
андешаи мо, дар ин самт бояд кор аз амалисозии марҳилаи фаъолиятҳо дар
самтҳои дар поин нишондодашуда оғоз гардида, минбаъд бо амалӣ сохтани
тадбирҳои дигари ба таври мантиқӣ бо онҳо алоқаманд идома дода шавад:
1. Омӯзиши махсусиятҳои низоми ташаккули салоҳиятнокӣ дар
муассисаҳои таҳсилоти касбӣ. Дар ин марҳила бояд чунин чорабиниҳо амалӣ
карда шаванд:
- муҳокима ва баррасии назарияҳои умумӣ ва махсуси мавҷуда дар илм
ва педагогикаи амалӣ оид ба таҳсилоти босалоҳият;

1 Федоров А.Э., Метелев С.Е., Соловьев А.А., Шлякова Е.В. Компетентностный подход в
образовательном процессе.- Омск: Изд-во ООО «Омскбланкиздат», 2012.- С.31.
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- баррасии намунаҳои стандарт, силлабус (барномаи таълимӣ) ва
китобҳои дарсӣ, ки мувофиқи талаботи низоми ташаккули салоҳиятнокӣ дар
кишварҳои дигар таҳия шудаанд;
- гузаронидани семинарҳои омӯзишӣ барои мураттибони стандарт ва
силлабусҳо (барномаи таълимӣ) ва муаллифони китобҳои дарсӣ мувофиқи
талаботи таҳсилоти босалоҳият;
- таҳияи роҳнамо барои мураттибони стандарт ва силлабусҳо (барномаи
таълимӣ) ва муаллифони китобҳои дарсӣ мувофиқи талаботи таҳсилоти
босалоҳият.
2. Таҳия ва тасдиқи стандартҳои тахассусӣ аз рӯи тамоми ихтисосҳои
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ амалкунанда мувофиқи талаботи
таҳсилоти босалоҳият бо нишон додани салоҳиятҳои умумиихтисосӣ ва
умумикасбӣ. Ин амал иҷрои чорабиниҳои зеринро тақозо мекунад:
- таҳияи стандартҳои тахассусӣ аз рӯи тамоми ихтисосҳои дар
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ амалкунанда мувофиқи талаботи
таҳсилоти босалоҳият;
- ташхиси стандартҳои тахассусӣ аз рӯи тамоми ихтисосҳои дар
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ амалкунанда мувофиқи талаботи
таҳсилоти босалоҳият дар Маркази таълимию методӣ;
- тасдиқи стандартҳои тахассусӣ аз рӯи тамоми ихтисосҳои дар
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ амалкунанда мувофиқи талаботи
таҳсилоти босалоҳият аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
3. Таҳия ва тасдиқи силлабусҳо (барномаҳои таълимӣ) мувофиқи
талаботи таҳсилоти босалоҳият аз рӯи тамоми фанҳое, ки дар муассисаҳои
таҳсилоти касбӣ таълим дода мешаванд. Барои расидан ба ин ҳадаф бояд
чунин фаъолият сурат гирад:
- таҳияи силлабусҳо (барномаҳои таълимӣ) бо нишондоди салоҳиятҳои
умумифаннӣ аз рӯи тамоми фанҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ
таълим дода мешаванд дар сатҳи раёсат (шӯъба)-и таълими муассисаҳо;
- таҳияи силлабусҳо (барномаҳои таълимӣ) бо нишондоди салоҳиятҳои
фаннӣ-мавзӯӣ аз рӯи тамоми фанҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ
таълим дода мешаванд дар сатҳи кафедраҳои муассисаҳо;
- тасдиқи силлабусҳо (барномаҳои таълимӣ) аз рӯи тамоми фанҳое, ки
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таълим дода мешаванд мувофиқи
талаботи таҳсилоти босалоҳият дар сатҳи муассисаҳо.
4. Таҳияи меъёрҳои арзёбии салоҳиятҳои донишҷӯён. Ин амал иҷрои
корҳои зеринро талаб мекунад:
- таҳияи меъёрҳои умумии (касбии) арзёбии салоҳиятҳои донишҷӯён;
- таҳияи меъёрҳои махсуси (фаннии) арзёбии салоҳиятҳои донишҷӯён.
5. Таълиф (ё мутобиқсозӣ)-и китобҳои дарсӣ мувофиқи талаботи
таҳсилоти босалоҳият барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. Чорабинии
мазкур метавонад вобаста ба бахшҳои фанҳои таълимӣ ба иҷро расад:
- китобҳои дарсии фанҳои бахшҳои гуманитарӣ ва табиию риёзӣ;
- китобҳои дарсии фанҳои бахши умумикасбӣ;
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- китобҳои дарсии фанҳои бахши ихтисосӣ;
- китобҳои таълимӣ ва маводи дарсӣ барои курсҳои махсус.
6. Гузаронидани ҳайати роҳбарият ва устодону омӯзгорони муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ аз такмили ихтисос мувофиқи талаботи таҳсилоти
босалоҳият. Пешниҳод карда мешавад, ки ин амал ба тариқи зайл сурат
гирад:
- такмили ихтисоси ректорон ва муовинони ректорон (тибқи омори соли
2018 он 334 нафарро аз ҷумлаи роҳбарият ташкил медиҳад);
- такмили ихтисоси сардорон, мудирон ва кормандони масъули раёсат
(шӯъба)-и таълими муассисаҳо (334 нафар);
- такмили ихтисоси мудирони кафедраҳо (2753 нафар);
- такмили ихтисоси ҳайати устодону омӯзгорони муассисаҳо (18704
нафар).
Дар маҷмӯъ гузаронидани 22125 нафар аз такмили ихтисос зарурат
дорад.
7. Ҷорӣ намудани таҳсилоти босалоҳият дар муассисаҳои таҳсилоти
касбӣ.
Ҳамзамон, ба эътибор бояд гирифт, ки зинаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ
махсусиятҳои худро дорад, ки дар иртибот бо онҳо марҳилаҳои татбиқи
таҳсилоти босалоҳият метавонанд каме тағйир пазиранд. Ин ҷо дар назар аст,
ки оид ба фанҳои ба зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ марбутбуда дар қиёс бо
чунин муассисаҳо тадбирҳо андешида шаванд ва оид ба фанҳои тахассусӣ –
дар заминаи талабот ба таҳсилоти касбӣ. Дар ин раванд истифода таҷрибае,
ки дар натиҷаи амалисозии лоиҳаи байналмилалӣ оид ба такмили ихтисоси
омӯзгорони ин зинаи таҳсилот ба даст омадааст, муфид хоҳад буд 2. Дар
таҳсилоти миёнаи касбӣ низ бояд ба махсусиятҳои ин зина таваҷҷуҳ карда
шавад.
Вобаста ба марҳилаҳои дуюм ва сеюм, ки аз нуқтаи назари мо дар ин
самт калидиянд (таҳия ва тасдиқи стандартҳои тахассусӣ ва силлабусҳо
мувофиқи талаботи таҳсилоти босалоҳият) бояд як қатор чорабиниҳо сурат
гиранд, ки муҳимтарини онҳо дар поин тафсир ёфтаанд.
Чунонки таъкид гардид, барои гузариш ба таҳсилоти босалоҳият қабл аз
ҳама муайян ва мушаххас сохтани салоҳиятҳои умумиихтисосӣ ва
умумикасбӣ ва дар стандартҳои тахассусӣ инъикос намудани онҳоро талаб
мекунад. Чунин салоҳиятнокиро тибқи талаботи стандарти давлатии ихтисос
шартан салоҳиятҳои умумиихтисосӣ ва умумикасбӣ меноманд, ки ду гуруҳи
асосиро фаро мегиранд: салоҳияти умумифарҳангӣ ва салоҳияти касбӣ.
Салоҳияти касбӣ дар навбати худ аз қисматҳои зерин иборат аст: фаъолияти
илмӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ, фаъолияти лоиҳакашӣ ва истеҳсолӣ-технологӣ,
фаъолияти ташкилӣ-идоракунӣ, фаъолияти педагогӣ, фаъолияти ба самти
иҷтимоӣ нигаронидашуда.
Проект «Техническая помощь Министерству труда, миграции и занятости населения в области
повышения квалификации преподавателей системы начального профессионального образования и
обучения». Материалы второго заседания Руководящего комитета проектов, финансируемых ЕС.Душанбе, 2018.
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Барои мисол номгӯйи салоҳиятҳо тибқи Стандарти давлатӣ аз рӯи самти
омодашавӣ барои ихтисоси “Математикаи амалӣ ва информатика” оварда
мешавад 3. Хатмкунандаи ин ихтисос бояд дорои салоҳиятҳои зерини
умумифарҳангӣ бошад:
қобилияти соҳиб будан ба фарҳанги тафаккур, маҳорати ба таври
далелнок ва дақиқ ба роҳ мондани нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ;
қобилияти муносибати боэҳтиром ва эҳтиёткорона нисбат ба мероси
таърихӣ ва анъанаҳои фарҳангӣ, таҳаммулпазирӣ дар дарки фарқиятҳои
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ;
қобилияти фаҳмиши нерӯи ҳаракатдиҳанда ва қонунияти раванди
таърихӣ; нақши зӯроварӣ ва бе зӯроварӣ амал намудан дар таърих,
мақоми инсон дар раванди таърихӣ ва сохтори сиёсии ҷомеа;
қобилияти фаҳмиш ва таҳлили масъалаҳои ба ҷаҳонбинӣ алоқаманд,
мушкилоти фалсафии аз ҷиҳати иҷтимоӣ ва хусусӣ ахамиятдошта;
қобилияти фаҳмиши моҳият ва аҳамияти иттилоот дар инкишофи
ҷомеаи иттилоотии муосир, дарки хатар ва таҳдидҳои дар ин раванд
баамалоянда, риояи талаботи асосии бехатарии иттилоотӣ, аз ҷумла
ҳифзи сирри давлатӣ;
қобилияти истифодабарии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар фаъолияти
худ, нишон додани устуворӣ дар ҷараёни бадастоварии ҳадафҳо бо
назардошти меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ ва уҳдадориҳо;
қобилияти донистани яке аз забонҳои хориҷӣ дар сатҳи на пасттар аз
дараҷаи гуфтугӯӣ;
қобилияти мустақилона аз лиҳози методӣ дуруст истифода бурдани
усулҳои варзиши бадан ва таҳкими саломатӣ, омодагӣ барои
бадастоварии сатҳи зарурии омодагии ҷисмонӣ бо мақсади таъмини
фаъолияти комили иҷтимоӣ ва касбӣ;
қобилияти дарки аҳамияти иҷтимоии касби ояндаи худ, доштани
мотиватсияи баланд барои иҷрои фаъолияти касбӣ;
қобилият ва омодагӣ барои иртибот бо истифода аз нутқи шифоҳи ва
хаттӣ бо забони модарӣ;
қобилияти кор карда тавонистан бо компютер ҳамчун воситаи
идоракунии иттилоот;
қобилияти кор карда тавонистан бо иттилоот дар шабакаҳои ҷаҳонии
компютерӣ;
қобилияти кор карда тавонистан дар коллектив ва истифодаи
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар фаъолияти худ;
қобилияти истифода бурдани технологияи иттилоотӣ ва компютерӣ
дар фаолияти касбӣ, иҷтимоӣ ва дар фаъолияти илмӣ ва маърифатӣ;

Перечень компетенций (в соответствии с ФГОС направлений подготовки)// http:
//docplayer.ru/26625237-Perechen-kompetenciy-v-sootvetstvii-s-fgos-napravleniy-podgotovki.html.-С. 1.
3
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қобилияти кор бо иттилоот аз сарчашмаҳои гуногун, аз чумла бо
истифодабарии захираҳои шабакавии Интернет барои ҳалли масъалаҳои
иҷтимоӣ ва касбӣ;
қобилият ба худинкишофдиҳии зеҳнӣ, фарҳангӣ, ахлоқӣ, ҷисмонӣ ва
касбӣ, кӯшиш барои баландбардории сатҳи тахассус ва маҳорати худ.
Хатмкунандаи ихтисоси “Математикаи амалӣ ва информатика”
ҳамчунин бояд салоҳиятҳои зерини касбӣ дошта бошад 4:
1) фаъолияти илмӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ (қобилияти намоиши донишҳои
заминавии умумиилмӣ аз илмҳои табиӣ, математика ва информатика,
фаҳмиши далелҳои асосӣ, консепсияҳо, принсипҳои назариявии бо
математикаи амалӣ ва информатика алоқамандбуда; қобилияти бадастоварии
донишҳои нави илмӣ ва касбӣ тавассути истифодабарии технологияи
муосири таълимӣ ва иттилоотӣ; қобилияти фаҳмиш ва истифода бурдани
дастгоҳи муосири математикӣ дар фаъолияти таҳқиқотӣ ва амалӣ; қобилияти
дар ҳайати илмӣ-таҳқиқотӣ ва коллективи истеҳсолӣ ҳал намудани
масъалаҳои ба фаъолияти касбӣ дахлдошта; қобилияти хулосабарории
интиқодӣ аз таҷрибаи бадастоварда, тағйирдиҳии намуд ва характери
фаъолияти касбии худ дар зарурат;
2) фаъолияти лоиҳакашӣ ва технологӣ-истеҳсолӣ (қобилияти
баамалбарории ҷустуҷӯи мақсадноки иттилоот дар бораи дастовардҳои
навини илмӣ-таҳқиқотӣ ва технологӣ дар шабакаи Интернет ва аз дигар
сарчашмаҳо; қобилияти ҷамъ намудан, коркард ва тафсиру шарҳи маълумот
аз таҳқиқоти муосири илмӣ, ки барои ташаккулёбии хулосаҳо оид ба
масъалаҳои дахлдори илмӣ, касбӣ, иҷтимоӣ ва этикӣ муҳимманд; қобилияти
ташаккул додани муҳокима оид ба аҳамият ва оқибатҳои фаъолияти касбии
худ бо назардошти мавқеи иҷтимоӣ, касбӣ ва этикӣ; қобилияти ҳал намудани
масъалаҳои фаъолияти истеҳсолӣ ва технологӣ дар сатҳи касбӣ, аз ҷумла
коркарди роҳҳои алгоритмӣ ва барномавии ҳалли масъалаҳо дар соҳаи
барномасозии ситемавӣ ва амалӣ; қобилияти дар фаъолияти касбии худ
истифода намудани забонҳои муосири барномасозӣ ва забонҳои махзани
иттилоот, китобхонаҳои электронӣ, бастаи барномаҳо, технолгияҳои
шабакавӣ).
3) фаъолияти ташкилӣ-идоракунӣ (қобилияти ба даст овардан ва
истифода намудани маҳорати ташкилӣ-идоракунӣ дар фаъолияти касбӣ ва
иҷтимоӣ; қобилияти таҳия ва назорат намудани нақшаи кори
пешбинигардида, банақшагирии захираҳои зарурӣ барои иҷрои кор,
баҳодиҳии натиҷаҳои кори худ; қобилияти истифода намудани асосҳои
ҳифзи кормандон ва аҳолӣ аз оқибатҳои садама, бадбахтии табиӣ ва
истифодаи воситаҳои муосири азбайнбарӣ, чораҳои зарурӣ оид ба рафъи
оқибатҳои он, қобилияти баҳои умумии шароити бехатарии ҳаёт.

4
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4) фаъолияти педагогӣ (қобилияти истифода аз методикаи таълими
фанҳо; қобилияти истифодаи усулҳои муосири педагогӣ ва васоити таълим
дар амал;
5) фаъолияти ба самти иҷтимоӣ нигаронидашуда (қобилияти истифода
намудани асосҳои ҳифзи кормандон ва аҳолӣ аз оқибатҳои садама, ҳодисаҳои
фавқулодаи табиӣ ва истифодаи воситаҳои муосири несткунӣ, андешидани
чораҳои зарурӣ оид ба рафъи оқибатҳои онҳо, қобилияти баҳогузории умумӣ
ба шароити бехатарии ҳаёт; қобилияти ҳалли масъалаҳое, ки ба дастгирии
лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим нигаронида шудаанд, баландбардории
сатҳи саводнокии электоронии аҳолӣ,
таъмини дастрасии умум ба
хизматрасониҳои иттилоотӣ) ва ғайра.
Дар марҳилаи дигари гузариш ба таҳсилоти босалоҳият зарурати таҳия
ва тасдиқи силлабусҳо (барномаҳои таълимӣ) мувофиқи талаботи таҳсилоти
босалоҳият аз рӯи тамоми фанҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ
таълим дода мешаванд, ба миён меояд. Зимни ин таҳияи силлабусҳо бо
нишондоди салоҳиятҳои умумифаннӣ аз рӯи тамоми фанҳое, ки дар
муассисаҳои таҳсилоти касбӣ таълим дода мешаванд дар сатҳи раёсат
(шӯъба)-и таълими муассисаҳо ва баъдан тасдиқи онҳо дар сатҳи муассисаҳо
зарурат дорад.
Вобаста ба амалисозии гузариш дар ин марҳила қобили таъкид аст, ки
салоҳиятнокӣ тибқи барномаи таълимӣ (силлабус) аз фанни таълимӣ, дар
муқаддимаи барнома, силлабуси фан зикр карда мешавад. Онҳоро шартан
салоҳиятҳои фаннӣ ё умумифаннӣ номидан мумкин аст, ки метавонанд
чунин салоҳиятҳои ташаккулёбандаро фаро гиранд: салоҳиятҳои
инструменталӣ, салоҳиятҳои муносибати байнифардӣ, салоҳиятҳои
системавӣ, салоҳиятҳои фаннӣ.
Ҳамчун намуна, мисоле аз муқаддимаи барномаи таълимӣ аз фанни
«Забони русӣ (аз рӯи ихтисос)» оварда мешавад 5. Дар ин зимн бояд
пререквизит (масалан, «Забони муосири русӣ»), мақсади фан (масалан,
ташаккулёбии салоҳияти коммуникативӣ ва забонӣ дар асоси омӯзиши
забон аз рӯи ихтисос, такмили омодагии касбии донишҷӯён) ва вазифаҳои
курс оварда шаванд (мустаҳкамкунии дониши донишҷӯён оид ба
хусусиятҳои услуби илмӣ ва табақабандии услубии лексикаи забони русӣ;
омӯзиши озодона истифода намудани истилоҳоти умумиилмӣ ва махсуси
ихтисосӣ; мусоидат намудан барои азхудкунии ҳадди ақалли лексикӣ ва
грамматикии забон аз рӯи ихтисос; такмили нутқи шифоҳӣ ва хаттии касбӣ
ва ғайра). Баъд аз ин салоҳиятҳои дахлдори умумифаннӣ нишон дода
мешаванд. Аз ҷумла, салоҳиятҳои ташаккулёбанда аз фанни «Забони русӣ
(аз рӯи ихтисос)» чунинанд 6:
А) Салоҳиятҳои инструменталӣ: малакаи истифодабарии забони русӣ
дар муносибатҳои байнифарҳангӣ; истифода бурда тавонистани
технологияи инноватсионӣ дар раванди мукаммали педагогӣ, кор карда
Кажигалиева Г.А. Профессиональный русский язык. 2 курс (2-х), к/о, семестр осенний, 2
кредита // https://dl.iitu.kz/course/info.php?id=4056.- С. 1.
6 Њамон љо.- С. 1-2.
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тавонистан бо ҳама намуди иттилоот дар соҳаи технологияи иттилоотӣкоммуникатсионӣ, мустақилона ҷустуҷӯ намудан, таҳлил ва интихоб
намудани иттилоот, ҳифз ва интиқол додани он.
Б) Салоҳиятҳои муносибати байнифардӣ: қобилияти ифода намудани
эҳсосоти шахсӣ, баҳодиҳии интиқодӣ ба худ, дигарон, коркарди малакаҳои
шахсӣ, ки ба принсипҳои ватандӯстӣ, ифтихори шаҳрвандӣ ва
таҳаммулпазирӣ асос ёфта, барои муҳити кишвар заруранд ; қобилияти кор
кардан дар гурӯҳ, асоснок кардан, эътимод кунонидан, хулоса баровардан;
ташкил карда тавонистани ҳамкории педагогӣ дар раванди муносибатҳои
субъективӣ (кӯдак-омӯзгор-волидайн).
В) Салоҳиятҳои системавӣ: қобилияти дарк кардани низоми
донишҳои илмӣ аз рӯйи ихтисос; дарки нақши онҳо дар муҳити таҳсилоти
касбӣ; ҷудо намудани донишҳои марказию асосӣ ва принсипҳои рушди
ояндаи онҳо; истифода намудани методҳои умумиилмӣ ва фалсафии
таҳқиқи ашё, зуҳурот ва равандҳои воқеияти иҷтимоӣ; фаҳмиш ва
қобилияти азхудкунии кул дар асоси қисматҳо ё унсурҳои он; маҳорати
нишон додани донишҳои худ ҳамчун низоми мантиқан алоқаманди
тасаввуроти илмӣ; малакаи муносибати таҳлилӣ ва аксиологӣ ҳангоми
омӯзиши равандҳо; омодагӣ ба худинкишофдиҳӣ ва таҳсилоти муттасил, ба
интиқоди касбӣ ва худтанқидкунӣ. Омода будан аз лиҳози равонӣ ва
методологӣ ба тағйири шакл ва хусусияти фаъолияти касбӣ; омодагӣ барои
фаъолияти эҷодокорона.
Г) Салоҳиятҳои предметӣ-ашёӣ: қобилияти азхудкунии қоидаҳои
фундаменталии лингвистика, мафҳумҳои асосии он, самтҳои назариявии
лингвистика, алоқаи лингвистика бо дигар илмҳо; истифода бурда
тавонистани донишҳои фундаменталӣ дар бораи низоми забони русӣ,
сохтор ва амали воҳидҳои сохтории забони русӣ, қонунмандии умумии амал
ва рушди забони русӣ; истифодабарии донишҳои фундаменталии филологӣ,
меъёрҳои забонӣ ва ахлоқӣ, усулҳои анъанавӣ ва нави таҳлили филологӣ ва
пешбинии зуҳуроти гуногун ҳангоми ҳалли навоваронаи ҳолатҳои
проблемавӣ дар фаъолияти таълимӣ, таҳқиқоқотӣ-таълимӣ; омодагӣ барои
азхудкунии самараноки дастовардҳои нав дар лингвистикаи муосир;
қобилияти дарки нақши технологияи иттилоотӣ барои ҷамъоварӣ,
захирасозӣ ва коркарди иттилооти филологӣ; қобилияти истифодаи
донишҳои азхудкарда дар соҳаи назария ва методикаи таълими забони русӣ
(забонҳо), дар фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии худ ва ғайра.
Дар марҳилаи минбаъда, чунонки қайд гардид, таҳияи силлабусҳо
(барномаҳои таълимӣ) бо нишон додани салоҳиятҳои фаннӣ-мавзӯӣ аз рӯи
тамоми фанҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ таълим дода мешаванд
дар сатҳи кафедраҳои муассисаҳо сурат гирифта, онҳо дар сатҳи муассисаҳо
тасдиқ карда мешаванд.
Бояд таъкид намуд, ки салоҳиятнокиеро, ки барои ҳар як машғулият
дар алоҳидагӣ дар барнома, силлабуси фан зикр мегардад, шартан
салоҳиятҳои фаннӣ-мавзӯӣ номидан имкон дорад. Омӯзиши назариявии
низоми ташаккули салоҳиятнокӣ нишон медиҳад, ки бояд барои ҳар як фан
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салоҳиятҳои калидии таълимӣ, ки метавонанд дар раванди машғулиятҳои
алоҳида ташкил ёбанд, ҷудо карда шаванд. Масалан, салоҳияти арзишӣмафкуравӣ, салоҳияти умумифарҳангӣ, салоҳияти таълимӣ-маърифатӣ,
салоҳияти иттилоотӣ, салоҳияти коммуникативӣ, салоҳияти иҷтимоӣмеҳнатӣ, салоҳияти шахсӣ-худтакмилдиҳӣ ва ғ.. Онҳоро метавон барои ҳар
як машғулият дар якҷоягӣ ва ё дар алоҳидагӣ муайян намуд.
Дар барнома, силлабус бояд салоҳиятҳои ташаккулёбанда дар
алоҳидагӣ барои машғулияти назариявӣ (лексионӣ), кори мустақилонаи
донишҷӯ дар зери роҳбарии омӯзгор (машғулияти семинарӣ, амалӣ,
лабораторӣ ва ғ.) ва барои кори мустақилонаи донишҷӯ (кор бо адабиёти
иловагӣ, иҷрои вазифаи хонагӣ ё лабораторӣ, навиштани эссе, кори
контролӣ, реферат, омодасозии баромад ва ғ) нишон дода шаванд.
Дар ин зимн ҳатман бояд зикр гардад, ки аз мавзӯи тадрисшаванда
донишҷӯ чиро бояд донад, донишҷӯ чиро бояд азхуд кунад ва донишҷӯ чиро
бояд тавонад. Чун намуна мисоли зерин дар мавзӯи “Камолиддин Биноӣ”
оварда мешавад 7:
Мухтасари мавзӯъ: Мазмуни мухтасари рӯзгор ва осори шоир.
Ҳикояҳои «Ҳамнишини бад», «Марди аблаҳ», «Боғбон ва хирс»,
«Дарахти ҷовидон», «Писари пирамард», «Мавриди сухан гуфтан»,
«Чоҳкан зери чоҳ», «Нӯшервон чаро одил шуд?», «Писари хеш бош» ва
ғайра. Дар ҳикояҳо мазаммат ёфтани хислати дурӯғгӯӣ, бахилӣ, гумроҳӣ,
фориғболӣ. Ситоиши ҳунар, хушодобӣ, поквиҷдонӣ, меҳнатдӯстӣ,
ростқавлӣ дар ҳикояҳо. Аҳамияти таълимию тарбиявии ҳикояҳои адиб.
Салоҳиятҳои донишҷӯ: донишҷӯ бояд донад - маълумоти мухтасар оид
ба шарҳи ҳол ва мероси адабии Биноӣ; мавзӯъ ва мазмуни ҳикоятҳои шоир ва
андешаҳои ахлоқӣ дар онҳо; донишҷӯ бояд тавонад - шарҳи луғот ва
мазмуни матн; қироат кардани матн ва дарк намудани ифоданокии он; дар
шакли хаттӣ ифода кардани фикри хеш; натиҷагирӣ кардан; донишҷӯ бояд
азхуд кунад - азёд кардани матни абёти панду андарзии шоир ва маонии
луғот.
Ҳамзамон, тавсия дода мешавад, ки ташаккули чунин салоҳиятҳо барои
ҳар як мавзӯъ бо таври мушаххас нишон дода шаванд (ин салоҳиятҳо аз
ҷониби ЮНЕСКО пешниҳод шудаанд) 8:
1) салоҳияти арзишӣ-мафкуравӣ. Салоҳияти мазкур ҷой додани
донишҷӯро дар ҳолати худмуайянкунӣ дар бар мегирад, яъне мо бояд дар
раванди таълим хонандагони қобилиятнокро ҷудо намоем ва ба онҳо дар
ҳолати худмуайянкунӣ кӯмак намоем. Дар маҷмӯъ дар ин ҷо сухан дар бораи
самтгирии касбӣ меравад.
2) салоҳияти умумифарҳангӣ бевосита дар назар дорад, ки мо бояд
донишҷӯёнро бо маънавиёт ва анъанаҳои ҷамъиятӣ шинос намоем. Омӯзгор
бояд дар машғулиятҳо усулҳоеро ба роҳ монад, ки таълимро аз мундариҷаи
Мавод аз барномаи таълими адабиёти тољик бо баъзе таѓйирот оварда мешавад.
8 Федоров А.Э., Метелев С.Е., Соловьев А.А., Шлякова Е.В. Компетентностный подход в
образовательном процессе. – С. 41-43.
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асосӣ дур нанамоянд, аммо онҳо маъниҳои ниҳонӣ дошта бошанд, то ки
тавассути онҳо салоҳиятҳои умумифарҳангии донишҷӯён ташаккул ёбанд.
3) салоҳияти таълимӣ-маърифатӣ маҷмӯи ҳолатҳои таълимиеро дар бар
мегирад, ки дар онҳо донишҷӯ ҳамзамон ҳамчун субъект ва объекти раванди
таълим баромад мекунад,яъне дар ҳолати мазкур сухан дар бораи худомӯзӣ
меравад. Мутаносибан амалигардонии муносибати салоҳиятнок дар қисмати
салоҳияти таълимӣ-маърифатӣ аз ҷониби омӯзгор истифодабарии усулҳои ба
худтакмилдиҳии донишҷӯ мусоидаткунандаро дар назар дорад.
4) салоҳияти иттилоотӣ дар худ раванди азхудкунии технологияҳои
итилоотии муосирро аз ҷониби донишҷӯ дар бар мегирад, яъне мо бояд дар
машғулиятҳо чун ҳамешагӣ ба таври ғайримақсаднок ба донишҷӯ тарзи кор
бо технологияи иттилоотиро омӯзонем. Аз як машғулият ба машғулияти
дигар бояд сатҳи сарчашмаи аввалияро боло бардорем ва бо чунин тарз
донишҷӯро ба мутобиқшавӣ ба фазои иттилоотии ҷаҳони муосир омода
намоем.
5) салоҳияти коммуникативӣ истифодаи воситаҳои коммуникативиро
аз тарафи донишҷӯ дар назар дорад. Зарур аст, ки донишҷӯ дар машғулиятҳо
бо ҳамкурсон муошират намояд ва ба онҳо маводи омӯзишро тафсир карда
тавонад, яъне ташкили усулҳои коммуникативӣ дар машғулиятҳо донишҷӯро
ба зоҳир намудани шахсияти худ дар ҷомеа омода менамояд.
6) салоҳияти иҷтимоӣ-меҳнатӣ яке аз салоҳиятҳои муҳим ба ҳисоб
рафта, он азхудкунии донишҳо ва таҷрибаро аз ҷониби донишҷӯ барои
фаъолияти ҷамъиятӣ, фаъолият дар соҳаи иҷтимоӣ-меҳнатӣ, дар соҳаи
муносибатҳои оилавӣ ва иҷрои уҳдадориҳо, дар масъалаҳои иқтисодиёт ва
ҳуқуқ, инчунин дар худмуайянкунии касбӣ пешбинӣ мекунад. Аз ин рӯ,
мустаҳкамкунии доимӣ, такмил ва назорат аз болои ин малакаҳои заминавӣ
хеле зарур аст.
7) салоҳияти шахсӣ-худтакмилдиҳӣ. Ин салоҳият истифодабарии чунин
тарзҳои фаъолиятро аз ҷониби донишҷӯ дар назар дорад, ки ба ӯ дар
ҳолатҳои муайяни замони муосир ба кор меоянд. Ба он қоидаҳои гигиенаи
шахсӣ, ғамхорӣ дар бораи саломатии шахсии худ, маданияти ботинӣ, асосҳои
бехатарии ҳаёт мансубанд. Яъне, чунонки ҳангоми ташаккули салоҳияти
умумифарҳангӣ таъкид гардид, бояд дар сатҳи таҳтишуурӣ ба донишҷӯ
иттилооте дода шавад, ки дар ҳаёти минбаъда барои ӯ зарур шуда метавонад.
Вале фарқияти ин ду салоҳият дар он аст, ки якумӣ ба амали шахсият дар
ҷомеа ва дуюмӣ ба худтакмилдиҳии шахсият дар ҷомеа ва такмили ҷомеа аз
ҷониби шахсият равона карда шудааст.
Дар анҷом бори дигар таъкид мегардад, ки таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва
миёнаи касбӣ унсурҳои фарқкунандаи худро дар қиёс бо таҳсилоти олии
касбӣ доранд, ки ҳатман бояд ба назар гирифта шаванд. Аз ҷумла, чунонки
маълум аст, салоҳият ин маҷмӯи малакаҳо, донишҳои бо онҳо алоқаманд ва
атрибутҳоест, ки ба шахс имконият медиҳанд, то вазифа ё фаъолиятеро дар
доираи функсияе ё кори мушаххас ба анҷом расонад. Ба ибораи дигар,
салоҳият аз се унсур – когнитивӣ (маърифатӣ), физикӣ (ҷисмонӣ) ва атрибутӣ
иборат буда, унсури физикии он махсусан барои зинаи таҳсилоти ибтидоии
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касбӣ аҳамияти бештаре дорад. Дар асоси ин барои доираи салоҳиятҳои
омӯзгорон ва устоҳои таълимӣ на танҳо донишҳои касбӣ, балки маҳоратҳои
касбӣ низ муҳим ҳисобида мешаванд. Масалан, омӯзгори ихтисоси
«Электроэнергетика» бояд на танҳо принсипҳои назариявии тавлиди барқро
донад, балки кори таҷҳизоти барқиро ҳам амалан таъмин карда тавонад. Аз
ин рӯ, чунин омӯзгор ё устои таълимӣ бояд ҳам ба интихоб ва таҳияи маводи
таълимӣ, ҳам ба интихоб ва таҳияи мавод барои «коучинг» омода бошад.
Коучинг (англ. «машқ, тамрин додан», «роҳ нишон додан», «илҳом
бахшидан) – методи машваратӣ ва тамрин аст, ки дар раванди он шахсе, ки
«коуч» - тренер номида мешавад, ба таълимгиранда роҳи бадастории ягон
ҳадафи ҳаётӣ ё касбиро меомӯзонад. Дар соҳаи варзиш пайдо шуда, техника
ва методологияи он аз психологияи когнитивӣ, ташкилӣ ва позитивӣ гирифта
шудаанд. Коучинг ҳамчун методе, ки присипҳои машваратдиҳӣ ва тренингро
муттаҳид месозад, на ба сабақдиҳӣ, балки ба ҳавасмандсозии шахси омӯзанда
барои тағйир пазируфтан такя мекунад. Коуч (тренер) тавсияҳои ҳатмӣ
намедиҳад, ӯ дар якҷоягӣ бо омӯзанда ба саволҳое ҷавоб меҷӯяд, ки дар
рафти машваратдиҳӣ ба миён меоянд. Тибқи принсипҳои коучинг эътироф
мегардад, ки касе хубтар аз худи шахс проблемаҳои шахсии ӯро намедонад,
аз ин рӯ ӯ бояд худ роҳи дурусти ҳалли ин мушкилотро пайдо кунад. Коуч
(тренер) дар ин раванд нақши роҳнаморо иҷро мекунад. Коучинг дар
таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ асосан ба масъалаҳои амалӣ ва
таҷрибавӣ нигаронида шудааст.
Ҳама ин махсусиятҳо бояд дар таҳияи салоҳиятҳо тибқи стандарти
давлатӣ, салоҳиятҳои фаннӣ дар силлабусҳо (барномаҳои таълимӣ),
салоҳиятҳои фаннӣ-мавзӯӣ ва дигар санадҳои зарурӣ инъикос ёбанд.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Азизов А.А., ХГУ имени акад. Б.Гафурова,
Азизов Ш.Ю., ХГУ имени акад. Б.Гафурова
Современная мировая педагогическая наука до настоящего времени не смогла
предложить четких и однозначных рекомендаций по формированию профессиональной
компетентности специалистов. Авторы настоящей статьи предлагают разработанную ими
модель формирования профессиональной компетентности будущего учителя
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изобразительного искусства, черчения, технологии, которую следует воспринимать как
попытку поиска своего подхода к решению этой проблемы.
Ключевые слова: модель, компетенция, профессиональная компетентность,
изобразительного искусства, черчения, технология.

ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ КАСБИИ
ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА
Азизов А.А., ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров,
Азизов Ш.Ю., ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров
Илми педагогикаи муосири ҷаҳонӣ то ҳол барои ташаккули салоҳиятнокии касбии
мутахассисон тавсияҳои дақиқ ва ягона пешниҳод карда наметавонад. Муаллифони
мақолаи мазкур, тавассути коркарди модели ташаккули салоҳиятнокии касбии омӯзгорони
ояндаи санъати тасвирӣ, нақшакашӣ ва технология, кӯшиш намудаанд, ки аз нуқтаи
назари худ роҳи ҳалли ин муамморо пешниҳод кунанд.
Вожањои калидӣ: модел, салоҳият, салоҳияти касбӣ, санъати тасвирӣ, нақшакашӣ,
технология.

FORMATION OF FUTURE TEACHERS’ PROFESSIONAL
COMPETENCE
Azizov A. A., Academician B.Gafurov Khujand State University,
Azizov Sh. Y., Academician B.Gafurov Khujand State University
Modern pedagogical science of the world has so far failed to offer clear and unambiguous
recommendations on the formation of professional competence of specialists. The authors of this
article propose a model of forming the professional competence of the future teacher of fine arts,
drawing, technology, which should be perceived as an attempt to find their own approach to
solving this problem.
Keywords: model, competence, professional competence, fine arts, drafting, technology.

Современные педагоги имеют возможность проявлять свою
профессиональную компетентность во всех видах и формах их
педагогической деятельности в школе и учреждениях дополнительного
образования учащихся. Профессиональная компетентность учителя, это
высшая степень его профессионального мастерства, и такую характеристику,
в нашем случае, следует воспринимать как совокупность внутренних
ресурсов личности, определяющих ее способность к проявлению
максимально эффективных действий в определенном виде или видах
деятельности, адекватно предлагаемым условиям, а также предвидение
результатов деятельности и ответственность за них.
От степени соответствия профессиональной компетентности
современным требованиям зависит уровень художественно-эстетического
образования, духовно-нравственного воспитания и творческого развития
учеников.
Средства
изобразительного
искусства
и
народного
художественного творчества нашей республики, имеют уходящие в глубину
веков традиции, и представляют собой важную часть общенациональной
духовной и материальной культуры. Они играют важную и ответственную
роль в формировании нравственных идеалов, эстетических ценностей,
положительной мотивации к формированию национального самосознания.
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К сожалению, современная педагогическая наука еще не до конца
изучила научно-методические основы профессиональной компетентности, и
практически отсутствуют научные работы, описывающие специфику
формирования профессиональных компетенций учителя изобразительного
искусства, черчения, технологии. Задавшись целью исследовать проблему
формирования профессиональных компетенций для него, нам следует учесть
одно важное обстоятельство: педагогические условия, методическое
обеспечение и требования к профессиональной компетентности учителя
изобразительного искусства и учителя технологии, хоть и близки, но не
идентичны. В преподавании технологии есть нюансы, которые необходимо
учитывать при проектировании компетентностной модели профессиональной
подготовки по основам народных художественных промыслов.
При выборе основных направлений в образовательной деятельности
каждый вуз должен не только определять содержание подготовки студентов,
форм, методов и систем обучения, воспитания и развития, но и
прогнозировать результаты образования, что напрямую связано с
постановкой целей и задач подготовки специалистов. Все эти обстоятельства
напрямую влияют на моделирование свойств личности будущего
специалиста художественно-графического и технологического профиля,
которые он должен приобрести в процессе обучения в вузе.
В данной работе мы, задавшись целью разработать модель
специалиста, должны:
- уточнить цели его подготовки;
-скорректировать учебные планы и программы;
- выбрать наиболее подходящие методы и средства обучения,
адекватные деятельности специалиста в профессиональной сфере.
В современных исследованиях по подготовке специалистов в
различных областях профессиональной деятельности используют следующие
понятия: «модель специалиста», «модель деятельности специалиста» и
«модель процесса подготовки специалиста».
Мы в дальнейшем будем пользоваться понятием «модель процесса
подготовки специалиста», имея в виду профессиональную подготовку
будущего учителя художественно-графического и технологического
профиля.
Проектируемая модель подготовки такого специалиста призвана
помочь реализовать в учебном процессе все требования, предъявляемые
выпускнику, что позволит данную модель процесса подготовки специалиста
называть компетентностной. Особенностью данной модели является то, что
она имеет личностно ориентированную, предметно-специализированную,
профессиональ-но-деятельностную направленность.
Первым и обязательным условием для построения компетентностной
модели, максимально приближенной к идеалу, является изучение специфики
профессиональной деятельности специалиста, в рамках которой будет
происходить процесс его самореализации, а также учет требований,
предъявляемых социальным окружением к специалисту интересующего нас
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профиля.
Публикуемые
службой
занятости
населения
данные
свидетельствует о том, что большая часть лиц, имеющих высшее
художественно-графическое или технологическое образование, по
специальности не работают, а, те немногие, кто остался в профессии,
вынуждены заполнять вакансии и совмещать работу в учебных заведениях с
занятиями в кружках по декоративному искусству или руководить
факультативами и студиями детского творчества, специализирующимися на
различных видах декоративно-прикладного и народного искусства.
Выход из подобной ситуации в том, чтобы современное образование
готовило специалиста с высокой мобильностью, способного быстро
адаптироваться к изменениям и запросам рынка труда. Модель подготовки
такого специалиста-мобильного и легко адаптирующегося будет определять
специфику организации образовательного процесса, его цели, задачи и
прогнозируемые результаты. Поскольку цель обучения отвечает на главные
вопросы: чему и как учить студентов, она и становится определяющей и для
содержания учебного процесса, и для его организации. Однако, с тех пор, как
вузы стали самостоятельными в разработке вариативной части подготовки
будущих специалистов и сами определяют стратегию своей работы, не стало
и единого в образовательном сообществе взгляда на цели подготовки
специалиста в области декоративного искусства, которое, хотя и может быть
выделено в самостоятельный образовательный модуль, но, при этом, следует
помнить, что оно является частью изобразительного искусства в целом.
В качестве теоретической базы для проектирования образовательного
модуля избираем специальность 1-030106-02 «Педагогическое образование»,
профиль «Изобразительное искусство, черчение, технология», а в качестве
требований –требования к профессиональной компетентности выпускника,
сформулированные в Правительственных документах и утвержденные
приказами Министерства образования и науки Республики Таджикистан.[4].
Учитывая, что упомянутые документы не содержат информации по
учебным дисциплинам профильной подготовки, необходимо дополнительно
сформулировать набор требований на языке компетенций к предметной
области «Изобразительное искусство, черчение. Технология».
Дисциплинарный модуль «Изобразительное искусство, черчение.
Технология» должен иметь два направления подготовки: первое из них
отражает направление подготовки – «формирование общепрофессиональных
компетенций будущего учителя изобразительного искусства, черчения.
Технологии», а второе – концентрирует внимание на профиле
«формирование
профильных
компетенций
будущего
учителя
изобразительного искусства, черчения. Технологии».
После этого разрабатываем предварительную модель специалиста, в
виде схемы, содержащей набор компетенций в области педагогики,
методики, учебно-воспитательной деятельности, изобразительном искусстве,
в графических знаниях и технологиях, без которых говорить о
подготовленности студента к будущей профессиональной деятельности в
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сфере преподавания изобразительного искусства, черчение, технологии
невозможно (рис.1).
В
схеме
выделены
педагогические
компетенции,
учебновоспитательные компетенции, художественные компетенции, графические
компетенции, технологические компетенции, отражающие специфику
учителя изобразительного искусства, черчения, технологии. Несмотря на
кажущееся различие между этими компетенциями, тем не менее, между ними
прослеживается тесная взаимосвязь, подчеркивающая необходимость
формирования перечисленных компетенций в комплексе.
Профессиональный рост личности происходит, либо в процессе
профессионального образования или профильного обучения, либо в трудовой
деятельности – в ходе деловой карьеры от простого исполнителя к
квалифицированному сотруднику, с собственным целеполаганием и
средствами достижения заданных результатов в обеих ситуациях. После
этого наступает этап формирования специалиста с высоким уровнем
профессионального мастерства и осуществляющего свой труд на этом уровне
квалификации, когда наступает момент формирования компетенций в сфере
творческой инновационной деятельности, обогащающих профессию.
Система образования выполняет социальный заказ общества по подготовке
специалистов с высоким уровнем профессионального мастерства, а модель
такого специалиста должна отражать структуру, содержание и объем
социально-психологических и профессиональных качеств, представляющих
комплексную обобщенную характеристику специалиста, как члена общества.
Для получения объективных результатов педагогической деятельности
учителя изобразительного искусства, черчения, технологии нами было
проведено собственное исследование с привлечением преподавателей вузов и
колледжей, учителей школ и организаторов дополнительного образования
учащихся (всего, более 100 респондентов).
Исследование началось с собеседования, анкетирования и
интервьюирования по вопросам организации и проведения образовательновоспитательной
работы,
после
чего
был
выявлен
перечень
нижеперечисленных
компетенций,
отражающих
особенности
квалифицированного ведения занятий по изобразительному искусству,
черчению, технологии:
– глубокие знания методологии обучения изобразительному искусству,
черчению и технологии, влияющие на методику построения занятий и
основанные на владении практическими навыками, методами, приемами и
технологией работы в различных видах декоративно-прикладного искусства
и/или ремесла;
– владение теоретическими основами изобразительного искусства,
черчения и технологий, основанными на фундаментальной теоретической
подготовке по данным видам;
– активная самостоятельная художественно-творческая деятельность в
данном виде изобразительного искусства, черчения и технологии,
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Цель: Формирование профессиональной компетентности будущего учителя
изобразительного искусства, черчения, технологии.
ЗАДАЧИ

Формирование компетентностей к организации
функционирования специализированной учебной мастерской
по ДПИ

Формирование компетентностей в сфере информационных
технологий (компьютерная грамотность, владение электрон.
интернет-технологиями)

Формирование компетентностей к социальному
взаимодействию человека и социальной сферы

Формирование компетентностей к художественно –
графической и технологической творческой деятельности

Формирование профильных компетенций
будущего
учителя
изобразительного
искусства, черчения, технологии.

Формирование компетентностей к художественно –
графической и технологической деятельности

Формирование профессионально – педагогических
ценностей и коммуникативной компетентности

Формирование компетентностей к самоанализу и самооценке

Формирование компетентностей к педагогическому
творчеству и научно –исследовательской деятельности

Формирование компетентностей к профессиональному
саморазвитию и самоанализу

Формирование компетентностей организационно –
методической и учебно-воспитательной деятельности

Формирование
общепрофессиональных
компетенций
будущего
учителя
изобразительного
искусства,
черчения,технологии.

Организация педагого-психологических, художественно-графических и технологических
условий для формирования профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного
искусства, черчения, технологии
Принципы формирования профессиональной компетентности

Разумность выбора
профессий. Педагого –
психологическая,
художественнографическая и
технологическая
установка человека

Объединение процесса
профессионального
образования,
самообразования и
карьерного роста
человека

Единство целей
образования и
самообразования
учителя
изобразительного
искусства, черчения,
технологии

Инициативность
жизненной позиции,
влечение к
профессиональному
художественному,
графическому,
технологическому, и
творческому
самовыражению

Периоды подготовки: предварительный, адаптационный, оперативный, деликатный,
стратегический
Последствия: Переход на более возвышенный этапобщепрофессиональной и профильной
компетентности будущего учителя изобразительного искусства, черчения, технологии

Рис.1 Модель формирования профессиональной компетентности будущего учителя
изобразительного искусства, черчения, технологии
25

обеспечивающая способность к быстрому решению проектных,
технологических, композиционных и прочих задач;
– эмоционально-образное изложение материала, демонстрация связи
традиций с инновациями;
– владение навыками публичного показа приемов работы,
сопровождаемого объяснением отдельных этапов процесса создания
творческих изделий.
В процессе работы по проектированию модели профессиональной
подготовки специалиста в вузе по специальности «Изобразительное
искусство, черчение. Технология», опираясь на исследования И.А. Зимней
[1], Н.В. Кузьминой [2], А.К. Марковой [3] и др., определяющих структуру
профессиональной компетентности как интеграцию профессионально
значимых педагогических и психологических знаний, навыков, умений,
специальной профильной подготовки, профессиональной педагогической
направленности (наличие определенных ценностей) и личностных
особенностей.
Обобщая вышеизложенное, хочется выразить надежду, что
предложенная
нами
модель
формирования
профессиональной
компетентности будущего учителя изобразительного искусства, черчения,
технологии в условиях инновационного образовательного пространства
сможет способствовать подготовке специалиста, обладающего широким
спектром компетенций для успешной профессиональной деятельности.
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АНДЕШАҲО ДАР БОБАТИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ
ХОНАНДАГОН ДАР ВАЗЪИ ДУЗАБОНӢ
Неъматов С., Академияи таҳсилоти Тоҷикистон
Дар мақола андешаҳои муаллиф дар мавриди ташаккули салоҳиятмандӣ ва қудрати
андӯхтани дониш, вусъати малака ва маҳорати фаҳмишу идрок, дарёфтани роҳу усули
рушди кобилият, лаёқати маърифатмандии хонандагон дар раванди таълими забони русӣ
дар муассисаҳои таълимӣ баён шудааст. Дар омӯзиши забони русӣ донистан ва
тавонистани як зумра амалҳо, аз ҷумла, пайдо намудани малакаҳои нахусти муошират ва
гуфтугӯ бо забони русӣ; донистан ва фаҳмидани қоидаҳои муқаррарии одоби муошират;
пайдо намудани тасаввуроти нахусти лингвистӣ, ки ба рушди нутқи шифоҳӣ ва хаттии
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хонандагон мусоидат менамояд; вусъати ҷаҳонбинии лингвистии хонандагон ва ғайра
салоҳ дониста мешавад.
Калидвожаҳо: хонанда, омӯзгор, салоҳиятмандӣ, таълим, забони русӣ, фаҳмидан,
дарк кардан, омӯхтан, қоида, луғат маҳорат, малака, дониш.

О ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ
Неъматов С., Академия образования Таджикистана
В настоящей статье автор размышляет об основах формирования компетентности и
когнитивно-познавательных способностей учащихся общеобразовательной школы при
обучении русскому языку в таджикской школе. Важную роль в этом процессе играет
выработка первоначальных коммуникативных умений и навыков, знание речевого
этикета, овладение лингвистическими основами речевой деятельности и пр.
Ключевые слова: ученик, учитель, компетентность, обучение, русский язык,
понимание, познание, изучение, правило, словарь, навыки, умение, знание.

FORMATION OF PUPILS COMPETENCES IN BILINGUALISM
CONDITIONS
Nematov S., Tajik Education Academy
The author reflects on bases of competence formation and cognitive-informative abilities
of pupils in secondary education institutions during Russian training in Tajik schools. The
important role in this process is played by development of initial communicative skills,
knowledge of speech etiquette, mastering by linguistic bases of speech activity, etc.
Keywords: pupil, teacher, competency, training, Russian, understanding, cognition,
learning, rule, vocabulary, abilities, skills, knowledge.

Тӯли чанд муддат Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
масъалаи мазкурро ба таври чиддӣ мавриди муҳокима ва амал қарор дода,
сари ҳалли қазия ташаббус ва андешаҳои мушаххаси аҳли илм ва таълиму
маорифро нигарон аст. Ҳадафи асосӣ ба мактабиён ва ҷавонони муҳассил
парвариш додани ташаккули салоҳиятмандӣ ва тавонмандӣ, тавониш ва
қудрати андӯхтани дониш, вусъати малака ва маҳорати фаҳму идрок,
дарёфтани роҳу усули рушди қобилият ва табъи салим, лаёқати
маърифатмандӣ дар раванди таҳсил аст.
Салоҳият ва тавонмандии хонандагон дар пойгоҳи илмомӯзӣ ва
андӯхтани дониш бунёд мегардад. Ҳанӯз 1100 сол қабл аз ин Абулқосим
Фирдавсӣ чунин нидоъ ба амал оварда буд:
Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад!
Бале, нахустқадами салоҳиятмандӣ ва тавонмандӣ дар сатҳи фаҳмидан
ва қабули илму дониш ба амал меояд. Албатта, на ҳар фарди муҳассил
қобилияти закӣ ва фавқулҳад дорад. Доир ба ин масъала Бедил низ
фармудааст:
Рамзошнои маънӣ ҳар хирасар набошад,
Табъи салим фазл аст, ирси падар набошад!
Пас, андешаҳои хешро тавре ба миён гузорем, ки ба суоли «чӣ тавр ва
чӣ гуна ба ташаккули салоҳиятмандии хонандагон метавон муваффақ
гардид», ҷавоби мутаносиб ва қобили қабул пайдо карда бошем. Гузориши
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масъала қабл аз ҳама шарҳи вожаи русии «компетентность»-ро тақозо
менамояд, ки ба мавриди зер мувофиқ аст ва маънии худро дар калимаи ба
худ баробарарзиши «салоҳиятмандӣ» мунъакис мегардонад.
Инак, «салоҳиятмандӣ» (компетентность) чист ва чиро дар бар
мегирад? Кадом корҳое мавриди назар ва ҳукми иҳрову амал дошта бошад,
то қобилияти илмомӯзӣ, сарфаҳм рафтан ба маводи таълим, вусъати дарк
кардану дар амал истифода кардани чизи омӯхташуда аз ҷониби хонандагон
имконпазир гардад.
Қабл аз шарҳи матлаб дар робита бо казияи салоҳиятмандӣ бори дигар
ба маънии дарку идрок, фаҳмидан ва сарфаҳм рафтан, дарёфтан ва зуҳури
қобилият руҷуъ мекунем. Саъдии Шерозӣ мегӯяд:
Дарки сухан гар накунад мустамеъ,
Қуввати нутқ аз мутакаллим равад.
Манзури мо аз ин мантиқи баланди шоирона чунин аст, ки
«салоҳиятмандӣ», ки бештар ва амиқтар наздик ва тавъам бо мафҳуми
«тавонмандист», бар ду ҷониб бояд асар дошта бошад: ҳам ба омӯзгор ва ҳам
ба хонанда.
Дар ҳошияи андешаҳои хеш мо тасмим гирифтем аз нигоҳи таълими
забони русӣ барои мактабҳои тоҷикӣ сухан ронем, то ба андозае
салоҳиятмандии муҳассилинро аз ҳусни забондонӣ ва сухангӯйии эшон
арзёбӣ намоем. Чунин салоҳиятмандии фаннӣ робитаи мутақобилаи ҷузъҳои
пайванди онро дар паҳнои забондонӣ, сухангӯйӣ, муошират, гуфтори озодона
ва вижагиҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар бар мегирад. Рукнҳои зикрёфтаи
салоҳиятмандӣ муоширати комилро ба забони русӣ таъмин мегардонад ва аз
дарки фанни омухташаванда шаҳодат медиҳад. Яъне, салоҳияти сухангӯйии
мактабиён ба забони русӣ ҷузъи таркибии ҳамаи қисматҳои мазкур маҳсуб
меёбад ва сарфи назар аз он бидуни мантиқи таълим ва омӯзиш аст.
Ба андешаи мо дар ташаккули салоҳиятмандии шогирдон муҳимтар аз
ҳама маҳорати забондонӣ аст. Суоле ба миён меояд: магар бе донистани
қоидаву кавоиди талаффузи овозҳо, гузориши зада, риояи оҳанги гуфтор ва
хониш (интонация), аз бар намудани миқдори кофии захираи луғат дар
паҳнои мавзуоти гуфтугӯӣ салоҳиятмандии мактабиён ба забони русӣ таъмин
мегардад? Агар хонандагон қоидаҳои маъмули калимасозӣ ва шаклсозиро
дарк накунанд (маълум, ки забони русӣ ба типи забонҳои флективӣсинтетикӣ ворид аст), онро дар раванди гуфтор истифода набаранд ва ё
истифода карда натавонанд, барояшон омӯзиши ин забон маънӣ дорад?
Албатта не! Ҳадаф аз он иборат аст, ки ҳамаи қисматҳои назариявии забон
ба самти омӯзиши амалии он бояд равона гардад.. Аз ин бармеояд, ки
салоҳиятмандии хонандагон натиҷаи мушаххаси фаъолияти амалии онҳо дар
бобати омӯзиши забони русӣ буда, қобилият, лаёқат ва тавонмандии онҳоро
ба маърази арзёбӣ мегузорад.
Чунончи, ба салоҳиятмандии хонандагон дар сатҳи омӯзиши забони
русӣ донистан ва тавонистани як зумра амалҳо салоҳ дониста мешавад. Аз
ҷумла, пайдо намудани малакаҳои нахусти муошират ва гуфтугӯ ба забони
русӣ дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ бо соҳибон ва намояндагони ин забон дар
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ҳадди имконоти гуфтор ва розу ниёз; донистан ва фаҳмидани қоидаҳои
муқаррарии одоби муошират; пайдо намудани тасаввуроти нахусти
лингвистӣ, ки ба рушди нутқи шифоҳӣ ва хаттии хонандагон мусоидат
менамояд; вусъати ҷахонбинии лингвистии муҳассилин. Ногуфта намонад,
ки дар ҷараёни рушди малакаҳои нутқи шогирдон салоҳияти онҳо дар бобати
фарқ карда тавонистани воҳидҳои гуногуни забон, амсоли овоз, ҳарф, ҳиҷо,
калима, ҷумла ва амсоли он аҳамияти аввалиндараҷа касб менамояд.
Таҳлили китоби дарсии забони русӣ барои синфхои ибтидоии
мактабхои тоҷикӣ (2, 3, 4) нишон дод, ки бо чунин тарзи таълими забони
русӣ салоҳиятмандии хонандагон ба гумон аст таъмин бигардад. Аз ҷумла,
китоби дарсӣ барои синфи 2 «Русская речь» ном дорад (муаллиф
В.М.Кострикова, Душанбе, «Маориф», 2017). Мақсади муаллиф дар қисмати
«Сарсухан» хеле хуб ва мушаххас баён шудааст, вале роҳу усули
пешгирифтаи муаллиф ба забономӯзии мактабиён роҳ намекушояд. Тасаввур
кунед, дар синфи 2 хонандагон акнун ба забони модарӣ дуруст хондан ва
навиштанро ёд мегиранд. Аз синфи 2 омӯзиши забони дигар – русӣ шуруъ
мешавад. Магар забонро фақат аз руйи сурат ва расмҳо таълим додан мумкин
аст. Бо кадом донишу қудрат ва салоҳиятмандӣ мактабиён калимаҳои русиро
талаффуз мекунанд, ба маънии онҳо сарфаҳм мераванд, онҳоро ба ҳам
пайваст мекунанд, ҷумла месозанд.
Дар китоб ягон маълумот дар бораи овозҳои забони русӣ, ки аз забони
модарии хонандагон фарқияти комил дорад, дида намешавад. Зада, ки дар
забони русӣ душвортарин рукни низоми фонетикӣ аст, дар китоби дарсӣ ба
назар гирифта нашудааст. Кор бо луғатомӯзӣ, ки пойдевори бинои
муҳташами забондонист, тамоман сарфи назар шудааст. Шояд нигоҳи
муаллиф ба масъала андаке дигар бошад, лекин дар марҳилаи кунунии
омӯзиши забони русӣ, ки асосан дар мактаб шуруъ мешавад, табиати ҳар ду
забон ва махсусан забони тоҷикиро ба назари эътибор гирифтан салоҳ
дониста мешавад.
Аз нигоҳи салоҳиятмандӣ китоби «Русская речь» муаллим ва талабаро
ба душвориҳо рӯ ба рӯ мегардонад. Он на ба муаллим ва на ба талаба
роҳнамо шуда метавонад. Дар китоб ҳатто ба хотири намуна ягон калима,
ибора ва ҷумла оварда нашудааст. Танҳо расмҳо саҳифаҳои китобро пур
кардаанд ва умеди ягона ба салоҳияти омӯзгор аст. Худо медонад, ки худи
муаллим чӣ гуна бо хонандагон аз рӯйи расмҳо кор мебарад, чиро
мефаҳмонад, чиро тақозо мекунад ва чиро дастрас мегардонад.
Модом ки сухан аз боби салоҳиятмандӣ меравад, бояд иқрор шуд, ки на
ҳамаи муаллимони фанни забони русӣ (тоҷикзабонҳо) талаффузи бенуқсони
овозҳои русиро соҳибанд, на ҳамеша ба калимаҳо задаро дуруст мегузоранд,
на ҳамеша ҷумлаҳоро дар қолаби дурусти грамматикӣ пешниҳод мекунанд.
Пас мо кадом салоҳияти талабаро интизор шавем. Китоби дарсӣ ин асолатро
иҷро накунад, нутқи муаллим беҳбудӣ тақозо намояд, талаба надонад, ки аз
рӯйи расмҳо чӣ гӯяд ва ҳоказо.
Дар синфи 2 аввалин коре, ки бояд ба анҷом расад, шинос намудани
хонандагон бо ҳарф ва овозҳои забони русӣ аст. Фаромуш накунем, ки дар
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забони русӣ танҳо овози садоноки «ы» чи душвориву муаммоҳое ба сари
хонандагон фурӯ меорад. Бархе аз хатмкунандагони мактабҳо ҳатто дар
синфи 10 ва 11 ин овозро талаффуз карда наметавонанд. Талаффузи
нодурусти ин овоз ва иваз намудани он бо овози муқаррарии «и» ба талафузи
нодурусти овозҳои ҳамсадо меоварад. Ногуфта намонад, ки дар забони русӣ
инчунин 10 овози ҳамсадо ҷуфтҳои худро дар самти нарм ва ё сахт талаффуз
шудан зарур мешуморад.
Бо назардошти мавҷудияти душвориҳо дар самти таълим ва омӯзиши
забони русӣ, ба хотири парвариши маҳорат ва малакаи забондонӣ, ташаккули
унсурҳои нахусти салоҳиятнокии талаба тавсия менамоем, ки даставвал
китобҳои дарсии хушсалиқа ва ҷавобгӯйи талаботи илми методика ва
дидактика, забоншиносӣ ва равоншиносӣ таҳия гарданд. Ба ҳайати
муаллифон нафароне шомил бошанд, ки мутахассиси ҳар ду забон бошанд.
Дар омӯзиши забони ғайримодарӣ ба назар гирифтани хусусиятҳои забони
сокинони маҳал, фарҳанги миллӣ, урфу одатҳо аҳамияти хос дорад.
Чунончи, дар синфи 2, ки оғози омӯзиши забони русӣ аст, қабл аз ҳама
ба ташаккули малакаҳои артикулясионӣ (талаффузи хоси овозҳои забони
русӣ дар таркиби ҳиҷо, калима, ибора, ҷумла, интонатсияи қолабҳои
синтаксисии гуфтор), бунёди захираи муайяни луғат, хондан ва навиштан,
дарки мазмуни чизи хондашуда, тарҷумаи калимаву ибораҳои интихобӣ ва
пешниҳодӣ зарур аст. Ҳамчунин аввалин падидаҳои дар ҷинсият ва шумора
мувофиқат намудани ҷузъҳои таркиби ибора ба ахамияти калон ноил аст.
Маҳз аз ҳамин синну сол ба ташаккули аввалин нишонаҳои салоҳиятмандӣ ва
тавонмандии шогирдон муваффақ шудан зарур дониста мешавад.
Сабаби асосии бесалоҳиятӣ дар нодуруст гузоштани хишти аввали
забономӯзӣ аст. Вазъи «Дидам, ки нашуд, монам, ки равад» ба ҳамин ҳол
меоварад. Аз ин рӯ, салоҳиятмандии хонанда дар мавриди омӯзиши ин ё он
фан (аз ҷумла забони русӣ) аз чанд масъала вобастагӣ дорад: аз китоби
хушсифат ва бомазмун, аз омодагии назариявӣ ва методии муаллим, аз роҳу
усули бомаҳсули таълим, аз нутқи намунавии омӯзгор, ки ба хонандагон бояд
ибрат ва таъсир дошта бошад.
Моҳияти салоҳиятмандии хонанда, ба андешаи мо, чунин аст:
- татбиқи амалии донишҳои фаннӣ (аз чумла забони русӣ) рукни асоси
ва мухими раванди таълим маҳсуб меёбад;
- салоҳиятмандӣ ҳаргиз таълим дода намешавад, балки ташаккул
додаву рушд меёбад;
- дар синфҳои ибтидоӣ салоҳиятмандӣ маҳорати дарк ва дуруст
фаҳмидани маводи таълим аст;
- он ҳамчунин маҳорати истифодаи воситаҳои забон (калима, ибора,
ҷумла) дар баёни матлаб шуморида мешавад;
- салоҳиятмандии хонанда дар фаҳмидан ва дарки қоидаву қавоиди
забон (овоз, ҳарф, зада, интонатсия) инъикос мегардад;
- салоҳиятмандии муаллим дар интихоби роҳу усули самарабахши
баёни маводи таълим аст.
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Зикр бояд намуд, ки донишомӯзӣ воситаи асосии ташаккули
салоҳиятмандии хонанда дар раванди таълим аст. Дар татбиқи он парвариши
рағбат ва кӯшиши муҳассилин, сари вақт ислоҳ намудани камбудиву хатоҳои
нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ аз ҷониби омӯзгор, ба фикр кардан водор намудани
хонанда, дар ҷараёни дарс истифода кардан аз методҳои проблемавӣ ба
аҳамияти калон молик аст. Маҳз дар чунин ҳолат ва маврид шуурона азбар
намудани дониш ва рушди малакаву маҳорати салоҳиятмандии хонандагон
таъмин мегардад.
Ҳамзамон дар назар дошта мешавад, ки салоҳиятмандии хонандагон аз
як синф ба синфи дигар такмил меёбад. Чунончи, салоҳияти орфографӣ дар
синфҳои ибтидоӣ дуруст навиштани ҳарфҳо, маҳорати фарқ карда
тавонистани як калима аз калимаи дигар, босаводона рӯйбардор намудани
матн аз китоби дарсӣ, тарзи дурусти навишти жи, ши, ча, ща, щу ва амсоли
он. Дар синфҳои боло бошад салоҳиятмандӣ дар тарзи дурусти навиштани
калимаҳо бо садоноки ғайризада, бо ҳамсадоҳои ҷарангдор дар охир ва
мобайни калима пеш аз ҳамсадоҳои беҷаранг ва ҳоказо таҷассум меёбад.
Бешубҳа, дар муқоиса ба низоми анъанавии таълим дар мавриди
ташаккул ва рушди салоҳиятмандӣ, қабл аз ҳама, муносибат ба раванди
донишандӯзӣ ва парвариши маҳорату малакаи амалии забондонии
хонандагон тағъир меёбад. Табиист, ки дар таълим ва омӯзиши забони русӣ
ҳадафи асосӣ ташаккули салоҳият ва қобилияти муоширати муҳассилин
маҳсуб меёбад.
Мавриди зикр аст, ки дар заминаи кӯшиш, рағбат, ҳавас, қобилият ва
меҳнатдустии шогирдон рушду такомули забондонии онҳо пайваста такмил
меёбад. Дар ин бобат мундариҷаи таълим дар ҳар як давраи таҳсил дар
робита бо интихоби матни таълимӣ, минимуми луғат, мавқеъ ва мавриди
гуфтугӯ, синну соли муҳассилин, қобилияти идрок ва ҳавасмандии онҳо бояд
ба назар гирифта шавад. Аз ин рӯ зарур аст, ки дар стандарти ҳар як синф
таҳияи ҳадафи таълим ва ташаккули салоҳиятманди муҳассилин равшан ва
мушаххас дарҷ ёбад.
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ХОНАНДАГОН – ОМИЛИ БАЛАНД
ГАРДИДАНИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТ
Гулмадов Файз, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон
Дар мақола таъкид карда мешавад, ки барои он ки хонанда барои зиндагии
мустақилона тайёр карда шавад, дар давраи таҳсил дар мактаб ӯ бояд соҳиби дониш,
маҳорат ва малакаи муайян бошад. Барои ташаккул додани дониш, маҳорат ва малакаи
муайян яке аз роҳҳои муфид ин ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият ба таълим
мебошад. Ҳамзамон, ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият ба таълим имкон фароҳам
меоварад, ки сифати таҳсилот баланд бардошта шавад.
Калидвожаҳо: босалоҳият, салоҳиятҳои асосӣ, салоҳиятҳои фаннӣ, сифати
таҳсилот, малака ва маҳорат.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Гулмадов Файз, Академии образования Таджикистана
В статье отмечается важность получения необходимых знаний, навыков и умений
учащимися в общеобразовательных учреждениях для их полноценной подготовки к
самостоятельной жизни. В формировании знаний, навыков и умений особую роль играет
внедрение компетентностного подхода к обучению. Кроме того, внедрение
компетентностного подхода к обучению создает необходимые условия для повышения
качества образования.
Ключевые слова: компетентностный, основные компетенции, предметные
компетенции, качество образования, навыки и умения.

FORMATION OF THE PUPILS’ COMPETENCES AS THE FACTOR OF
EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT
Gulmadov Fayz, Tajik Education Academy
The importance of getting the necessary knowledge, skills and abilities by pupils in the
secondary educational institutions for their high-grade preparation for independent life are
marked in this article. The special role in formation of knowledge, skills and abilities is played
by introduction of the competence-based approach to training. Besides, introduction of the
competence-based approach to training creates necessary conditions for improvement of
education quality.
Keywords: competence-based, basic competences, subject’s competences, education
quality, skills and abilities.

Дар охири асри ХХ ва аввали асри ХХI ба туфайли паҳншавии
воситаҳои электронии ахбор дар дунё як нав инқилоби электронӣ ба вуҷуд
омад, ки боиси азнавфаъолшавии тафаккури инсонӣ гардид. Ба ибораи дигар
гӯем, инсон ба ҷараёни пурқуввати иттилоотӣ рӯ ба рӯ шуда истодааст, ки ин
рӯйдод бояд ҳамаҷониба таҳлил ва аз он самаранок истифода бурда шавад.
Дар шароити кунунии Тоҷикистон, вобаста ба дастрасии воситаҳои
иттилоотӣ (интернет, телевизион ва ғайра) танҳо бо дониш мусаллаҳ
намудани хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти мииёнаи умумӣ кифоя
набуда, дар амал истифода бурдани донишу малакаҳо муҳимтарин роҳи ба
натиҷаҳои дилхоҳ ноил шудан ба шумор меравад.
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Вазифаи соҳаи маориф дар шароити кунунӣ аз он иборат аст, ки насли
наврасро бояд барои зиндагӣ дар олами дигар омода намояд. Воқеият ин аст,
ки донишҳои имрӯз гирифта пагоҳ бояд ба насли наврас хизмати шоиста
карда тавонанд. Барои он ки хонанда барои зиндагии мустақилона тайёр
карда шавад, дар давраи таҳсил дар мактаб ӯ бояд соҳиби дониш, маҳорат ва
малакаи муайян бошад. Барои ташаккул додани дониш, маҳорат ва малакаи
муайян яке аз роҳҳои муфид ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият ба
таълим мебошад, ки он тақозои замон аст.
Ҷонибдорони татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар ин
ақидаанд, ки мактаб хонандагонро на фақат бо дониш мусаллаҳ намояд,
балки онҳоро бояд ба ҳаёти мустақилона тайёр кунад. Хатмкунандаи
муассисаи таҳсилоти умумӣ бояд шахсияте бошад, ки дар назди худ мақсади
муайян гузошта тавонад ва баҳри ба он ноил шудан ба таври самаранок
муошират карда тавонад, дар олами иттилоотӣ ва бисёрфарҳангӣ зиндагӣ ба
сар бурда, ҳокими ҳаёти худ бошад. Яке аз муҳимтарин роҳҳои комёб
гардидан ба ин ҳадафҳо ташаккул додани салоҳиятҳои муайян аст.
Хусусияти муносибати босалоҳият ба таълим аз он иборат аст, ки на
«донишҳои тайёр»-и аз ҷониби касе барои омӯхтан пешниҳодшуда, балки
шароити ба вуҷуд омадани дониши муайян таҳқиқ ва мушоҳида карда
мешаванд [2, с. 38].
Ҳамзамон, муносибати босалоҳият ба таълим ташкили чунин ҷараёни
таълимро дар назар дорад, ки хонандагон тавонанд ба таври фаъол
донишҳоро мустақилона аз худ намоянд. Ҷорӣ намудани муносибати
босалоҳият ба таълим шавқи мустақилона аз худ намудани донишадӯзиро
дар хонандагон бедор менамояд. Ҳамзамон имконият муҳайё мегардад, ки ба
таври назаррас сарбории таълимии ин ё он фанни мавриди омӯзиш на аз
ҳисоби кам намудани ҳаҷми маълумот, балки аз ҳисоби муайян намудани
хусусиятҳои инкишофи фардии ҳар як хонанда ба танзим дароварда шавад.
Бад-ин тартиб шароити боз ҳам қулай ва мусоид барои инкишофи шавқи
донишандӯзии хонандагон муҳайё мегардад.
Мувофиқи ақидаи олимон В.А. Болотов и В.В. Сериков муносибати
босалоҳият дар навбати аввал на иттилоотонии хонандагонро, балки
маҳорати ҳалли масъалаҳои гуногунро дар ин ё он ҳолату вазъияти муайян
дар назар дорад. [1, с. 11].
Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим имкон медиҳад, ки мушкилоти
баланд бардоштани савияи саводнокии хонандагон бо зиёд кардани сарборӣ аз
байн бардошта шавад, зеро моҳияти ин муносибат пешниҳоди дониш ва ахбори
зиёд набуда, балки фароҳам овардани имкон барои ҷустуҷӯйи мустақилонаи
иттилооти зарурӣ мебошад.
Салоҳият аз маҷмӯи мураккаби амалҳое иборат аст, ки ҳамгиройиро
талаб мекунад, на маҷмӯи одии дониш ва малакаҳои қаблан бадастовардаро.
Талабот барои хондан, аз худ кардани малакаҳои нав дар заминаи манфиатҳо
ё кӯшишҳо барои ягон мақсад зуҳур меёбанд.
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Ҳангоми ба роҳ мондани таълим, пеш аз ҳама, ташаккули салоҳиятҳои
асосӣ – эҷодкорӣ, тафаккури интиқодӣ, ҳамкорӣ, маҳорати омӯхтан муҳим
арзёбӣ карда мешаванд.
Аз нуқтаи назари педагогӣ салоҳиятҳо танҳо дар вазъиятҳои таълимии
барои хонандагон шавқовар ва мақсаднок бомуваффақият ташаккул дода
мешаванд.
Босалоҳиятӣ – қобилияти бомуваффақият ҳал кардани мушкилот,
ихтилофот ва муаммоҳо мебошад. Дараҷаи босалоҳиятӣ ба сатҳи мураккабии
масъалаҳо (мушкилоти бомуваффақият ҳалшуда) вобастагӣ дорад ва ҳар
қадар масъала мураккабтар бошад, сатҳи босалоҳиятӣ ҳамон қадар баландтар
аст.
Дар фаҳмиши имрӯзаи муносибати босалоҳият ба таълим тамоми
таҷрибаи беҳтарини дар амалияи педагогика коркардшуда истифода
мешавад: муносибати ба шахсият нигаронидашуда, омӯзиши якҷоя (омӯзиш
дар ҳамкорӣ), методҳои таҳқиқотӣ ва проблемавӣ, арзёбии ташаккулдиҳанда,
инчунин усулҳои дигари зиёди интерактивӣ. Ҷанбаи муҳимми муносибати
босалоҳият ташаккули хоҳиш ва малакаи омӯхтан дар тӯли ҳаёт мебошад. Аз
нуқтаи назари педагогӣ босалоҳиятиро ҳамчун натиҷаи дилхоҳи таълим
фаҳмидан мумкин аст, ки дар натиҷаи он хонанда ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил
шуда метавонад.
Салоҳият маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайвандест, ки ба
мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ),
маърифатӣ ва касбӣ равона карда мешавад.
Салоҳиятнокӣ сифати инсониро арзёбӣ намуда, омодагии ӯро ба
фаъолияти муваффақона дар раванди кору ҳаёт инъикос менамояд.
Таҳсилоти босалоҳият равандест, ки дар ҷараёни он дониш, малакаҳои
ҳаётан муҳим ташаккул дода шуда, тарз ва роҳҳои дар ҳаёт истифода
бурдани онҳо дарёфт карда мешавад
Салоҳият – маҷмӯи ҳамгироии дониш, малака ва маҳоратро дар бар
мегирад, ки дар натиҷаи таҷрибаи амалӣ ва фаъолият бо истифодаи ин
донишҳо ба даст омадааст. Худи фаъолият бо шавқу завқ сахт алоқаманд
буда, барои шахс муҳим аст. Салоҳиятҳои умумӣ ҷанбаҳои гуногуни таълим,
тарбия ва рушди шахсии хонандаро фаро мегиранд.
Қобили зикр аст, ки барои муайян намудани сифати таҳсилот якчанд
омилҳо, махсусан се ҷиҳат – раванд, натиҷа ва шароит, инчунин
нишондиҳандаҳои онро ба эътибор гирифтан шарти муҳимми арзёбӣ ва
баланд шудани сифати таҳсилот мебошад.
Салоҳиятҳои таълимии хонандагон ҳамчун натиҷаи ниҳоии таълим
қаблан тарҳрезӣ карда мешаванд. Барои расидан ба салоҳиятҳо ва ташаккули
он муносибатҳо дар раванди таълим ба таври куллӣ тағйир меёбанд ва
бештар ба мустақилияти таълимгиранда равона мегарданд.
Ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои дарсӣ тибқи муносибати
босалоҳият дар таълим диққати хонандагон бештар ба назария не, балки ба
корҳои амалӣ равона карда мешавад. Дар раванди дарс бояд имконияти
дарки моҳияти иҷрои супоришҳо аз ҷониби хонандагон ба эътибор гирифта
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шавад. На ҳар амалиёте, ки хонанда аз рӯйи қобиляти зеҳнӣ ба анҷом
мерасонад, ба рушди салоҳиятҳои ӯ мусоидат мекунад. Супоришҳои зиёди аз
тарафи омӯзгор пешниҳодшуда аксаран ба қобилияти зеҳнии хонандагон
мусоидат наменамоянд.
Муносибатҳо ба таълим метавонанд тағйир ёбанд, методикаҳои гуногун
истифода бурда шаванд, аммо дар ҳама давру замон дар меҳвари ҷараёни
таълим симои асосӣ-хонанда боқӣ мемонад. Тағйир додани муносибатҳо ба
таълим тибқи талаботи Стратегияи миллии рушди маориф то соли 2020 ба он
равона шудааст, ки хонанда дар ҷаҳони имрӯза мустақилона фикр кардан,
фаъолона амал намудан, озодона қарор қабул кардан, ба зудӣ мутобиқ шудан
ба шароити зудтағйирёбандаи замон, ба худ бовар доштанро ёд гирад.
Ҳангоми чунин муносибат дар назди омӯзгор аз талаботи қориазёд намудани
маълумотҳо дида, вазифаҳои мураккабтар меистад.
Ҷараёни таълимро чӣ гуна бояд ташкил кард? Кадом усулу метод барои
рушди малакаҳои дар ҳаёт зарурии хонанда мусоидат мекунанд? Вобаста ба
ин, каме аз ҷониби дигар назар мекунем, бо нигоҳи нав ба фаъолияти худ
баҳо медиҳем ва мегӯем, ки чӣ гуна вазифаҳои таълим, тарбия ва рушдро
тавассути муносибатҳои нави таълим ҳал кардан мумкин аст.
Дар мақолаи мазкур таҳлили ду масъала, яке салоҳиятҳои таълимии
хонандагон ва дигаре сифати таҳсилот оварда шуда, омилҳои баланд
намудани дастовардҳои хонандагон вобаста ба татбиқи муносибатҳои нав ба
таълим шарҳ дода мешаванд.
Пеш аз ҳама, ба масъалаи салоҳиятҳои таълимии хонандагон назар
меандозем. Дар стандарти фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ калимаи
«салоҳият» чунин шарҳ дода шудааст «Салоҳият – маҷмӯи дониш, малака ва
маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ки ба мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси
ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ), маърифатӣ ва касбӣ равона карда
мешаванд». Муносибати босалоҳият ба таълим неруи маърифатии хонандаро
ташаккул дода, ҳангоми ҳалли масъалаҳои маърифатӣ, имконияти васеъ
фароҳам меоварад. Салоҳиятнокӣ сифати инсониро арзёбӣ намуда, омодагии
ӯро ба фаъолияти муваффақона дар раванди кор ва ҳаёт инъикос менамояд.
Муносибати босалоҳият дар таълим муносибати хонандаро ба таълим,
нақши омӯзгорро дар раванди таълим, муносибати омӯзгору хонандагонро бо
маводи таълим ва муносибати байниҳамиро муайян мекунад. Донистан ва
дар амал татбиқ кардани ин хусусиятҳо ба омӯзгор имконият медиҳад, ки
сатҳи азхудкунии малака ва маҳоратҳои хонандагонро баланд бардошта,
ҳамзамон барои ташаккули шахси масъулиятнок, ботарбия ва маърифатнок
замина гузорад.
Таҳсилоти босалоҳият равандест, ки дар ҷараёни он дониш ва малакаҳои
ҳаётан муҳим ташаккул дода шуда, тарз ва роҳҳои дар ҳаёт истифода
бурдани онҳо дарёфт карда мешавад.
Ҳадафи асосии рушди босалоҳияти хонандагон дар раванди таълим, пеш
аз ҳама, дар сатҳи баланд пешниҳод намудани натиҷаи амал дар ҳамаи соҳа
ва самтҳо, аз ҷумла таҳсилот, арзёбӣ мегардад.
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Аз нуқтаи назари педагогӣ салоҳиятнокӣ натиҷаи самарабахши
таҳсилотест, ки шахс аз рафти он ба маҷмӯи салоҳиятҳо соҳиб мешавад. Ҳар
як салоҳияти алоҳида маҷмӯи мураккаби амалҳоест, ки ҳамгиройии дониш,
маҳорат, малака ва татбиқи онро дар назар дорад.
Муносибати нав ба таълим, пеш аз ҳама, аз муайян ва интихоб намудани
салоҳиятҳо оғоз меёбад. Мақсади муайян, интихоб ва таҳияи салоҳиятҳо ин
банақшагирии қаблии натиҷаҳои таълим, натиҷаҳои самараноки ниҳоии
фаъолият аст.
Ҳангоми таҳияи натиҷаҳои таълим вобаста ба муносибати мазкур талаб
карда мешавад, ки сараввал салоҳиятҳои умумӣ муқаррар карда шаванд.
Салоҳиятҳои умумӣ ҷанбаҳои гуногуни таълим, тарбия ва рушди шахсии
хонандаро фаро мегиранд. Салоҳиятҳои мазкур ҳамчун натиҷаи таълимии
фанҳои гуногун шинохта шуда, дар раванди таълими ҳар як фан такмил дода
мешаванд (мисли занҷири пайванд байни фанҳои мухталиф ва системаи
донишу малака ва маҳоратҳо), ҳамчунин робитаи байнифаннӣ ва малакаҳои
ҳаётӣ низ ба шумор мераванд.
Ҳар як салоҳият дар шакли таҷриба, ки дониш, малака ва маҳорати
муайянро талаб мекунад, пешниҳод шуда, асоси салоҳиятро таҷриба ташкил
медиҳад, яъне хонанда то кадом андоза ин ё он амалро дуруст иҷро карда
метавонад. Дар раванди таълим ба хонанда имконияти таҷриба кардан
(машқи зиёд то ҳосил шудани таҷриба) фароҳам оварда мешавад ва ҳамин
равандро муносибати босалоҳият дар таълим таъмин менамояд. Ҳамзамон,
муносибати босалоҳият дар таълим ҳосил кардани таҷрибаро дар раванди
амалҳои маърифатӣ (таълимӣ), ташаккул додани муносибатҳои иҷтимоӣ ва
татбиқи донишҳои асосиро дар назар дорад.
Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим (такя ба салоҳиятҳои
умумиву фаннӣ), пеш аз ҳама, муайянсозии мақсадгузорӣ дар шакли
натиҷаҳои интизории таълим буда, интихоби мазмуни таълим ва методикаи
таълими мувофиқ ба мазмуни таълим мебошад. Яке аз ҷиҳатҳои асосии
татбиқи ташаккули салоҳиятҳо бедор кардани ҳавасмандӣ ва ҳисси
масъулиятшиносии ҷиддии хонандагон дар истифодаи дониш, малака ва
маҳорати пайдошуда, дар ҳаллу омӯзиши силсилаи масъалаҳо ва маводи
амалию назариявӣ мебошад.
Ҳамзамон, қайд намудан зарур аст, ки салоҳиятнокӣ барои ҳалли
самарабахши ҳама гуна мушкилот ва ихтилофот пурра кафолат дода
натавонад ҳам, имкон медиҳад, ки инсон барои баробар қадам задан бо олами
босуръат рушдёбанда кӯшиши ҳамаҷониба намояд ва барои ҳалли
вазъиятҳои мураккаби ҳаётӣ салоҳиятҳои асосии худро такмил диҳад.
Масъалаи сифати таҳсилот ҷанбаҳои зиёдеро дар бар мегирад. Аз лиҳози
ҷанбаи методологӣ сифати таҳсилотро ҳамчун хусусиятҳои раванд ва
натиҷаи таълим арзёбӣ намудан мумкин аст, ки он на танҳо дар низоми
маориф, балки дар рушду нумуи ҷомеа аҳаммияти муҳим дорад. Вобаста ба
ин, сифати таҳсилотро ҳамчун раванди мураккаби таҳсилот бо назардошти
хусусиятҳои объективию субъективӣ муайян намудан бамаврид аст.
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Мафҳуми сифати таҳсилотро ҳамчун маҷмӯи фаъолиятҳои муназзам ва
муракабе арзёбӣ намудан мумкин аст, ки аз ҳама муҳимтар дараҷаи дониш,
малака, маҳорат, салоҳиятҳои ташаккулёфта, сатҳи инкишоф, ҳолати равонӣ
ва шароити мусоиди омӯзишро муайян менамояд.
Таҳлили ақидаҳои гуногуни олимони соҳаи педагогика исбот месозад,
ки сифати таҳсилотро се унсури асосӣ ташкил медиҳад: натиҷа, раванд ва
шароит. Ба сифати муайянкунанда натиҷа муҳим бошад ҳам, раванд ва
шароит низ нақши муайяне доранд, ки дар маҷмӯъ сифати таҳсилотро муайян
менамоянд. Агар арзёбии сифати таҳсилот танҳо ба натиҷаҳо равона шуда
бошад, пас он тағйири раванд ва шароитро тақозо менамояд ва ё агар раванд
таҳлилу арзёбӣ шавад, пас ба шароит ва рушди натиҷаҳо таъсир мерасонад.
Дар ин асно як раванди алоқаманди инкишоф бо мақсади баланд намудани
сифати таҳсилот ба вуҷуд меояд.
Бо назардошти он ки муносибатҳои нав ба таълим ҷорӣ мегарданд,
натиҷа, раванд ва шароити таълимии хонандагон тағйир меёбад. Ченакҳо ё
меъёрҳои арзёбии натиҷаҳо, ки ба дониш асос ёфтааст, наметавонанд
ҷавобгӯйи муйянкунандаи сифати таҳсилоти хонандагон гарданд. Зеро дар
ҷаҳони зудтағйирёбанда талабот ба зиндагӣ ва ҷомеа тағйир ёфтааст,
муносибатҳои иқтисоди бозаргонӣ мавқеи муҳим пайдо намуда, мақсади
таҳсилот, раванд ва шароит тартибу талаботи навро тақозо мекунад.
Аз ин ҷо саволе ба миён меояд, ки симои хатмкунандаи имрӯза ва ояндаи
ӯро мо чӣ гуна дидан мехоҳем? Ӯ бояд мустақилона фикр карда тавонад,
фаъолона амал намояд, озодона қарор қабул карда тавонад, ба шароити
зудтағйирёбандаи замон ба зудӣ мутобиқ шуда тавонад, ба худ бовар дошта
бошад ва ғайра.
Вақте ки дар бораи салоҳиятҳои асосӣ сухан меронем, набояд ташаккули
салоҳиятҳои фанниро фаромӯш кард. Салоҳияти фаннӣ ин қобилияти ҳал
кардани мушкилот тавассути ягон фан мебошад.
Ташаккули салоҳиятҳои фаннӣ фаъолиятҳои зеринро дар назар дорад:
– ба хонандагон фаҳмондани муҳиммияти донишҳои фанӣ;
– нишон додани имконияти татбиқи ин донишҳо дар ҳаёт;
– дарк кардани вобастагии далелҳои алоҳида бо системаи мукаммал;
– кумак расондан барои дарки арзиши олии ҳаёт бо мушкилотҳои дар
муҳити атроф ба вуҷуд омада ва бо забони фанни мазкур, ҳал кардани
мушкилоти мавҷуда;
– таҳлили усулҳои истифодашуда барои ҳалли мушкилот;
– баён ва сабт кардани натиҷаҳои ниҳоии ҳалли мушкилоти ҷойдошта.
Салоҳиятҳои фаннӣ қобилиятҳои махсусе мебошанд, ки барои иҷрои
муассири амалҳои мушаххаси ягон фан лозиманд. Ба салоҳиятҳои фаннӣ
донишҳо, малакаҳову қобилиятҳо дохил мешаванд.
Салоҳиятҳои фаннӣ қобилияти ҳал кардани мушкилот тариқи истифодаи
донишҳо ва малакаҳои ягон фан мебошанд.
Салоҳиятҳои фаннӣ аслан дар алоҳидагӣ вуҷуд надоранд. Чизе, ки онро
салоҳияти фаннӣ мегӯянд, дар асл донишҳо ва малакаҳои ягон фан
мебошанд, ки дар амал татбиқ мешавандд. Масалан, салоҳияти фаннии
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физика ин қобилияти шарҳ додани ягон падида ва ё ҳодисаи
мушоҳидашавандаи табиӣ дар асоси ягон қонуни физикӣ аст.
Салоҳиятҳои фаннӣ дониш, малака ва маҳорате мебошанд, ки аз силсилаи
мавзӯъҳои ба ҳам алоқаманд дар натиҷаи иҷрои пай дар пайи фаъолиятҳои
таълимӣ ба даст меоянд.
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БАНАҚШАГИРИИ ДАРС ВА МУАЙЯН НАМУДАНИ
САЛОҲИЯТҲОИ ФАННӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ ГЕОГРАФИЯ
Акобиров Ш., Орифов А., Саидмуродова М., Донишкадаи ҷумҳуриявии
такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф
Дар мақола хусусиятҳои амалии ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият дар
таълими фанни география барои синфи 10 баррасӣ шудаанд. Муаллифон дар мисоли як
мавзӯи дарсӣ кӯшиш кардаанд, ки истифодаи самараноки методҳои муосири таълим, аз
ҷумла, ангезиши зеҳн, блитс-пурсиш, мини-лексия, суҳбат, масъалагузорӣ, корҳои гурӯҳӣ,
кор бо варақаҳо, пурсиш-посух, кор бо ҷадвали «Харитаи баромад» ва ғайраро нишон
диҳанд.
Калидвожаҳо: муносибати босалоҳият, метод, ангезиши зеҳн, блитс-пурсиш,
кори гурӯҳӣ, пурсиш-посух.
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ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Акобиров Ш., Орифов А., Саидмуродова М., Республиканский институт
повышения квалификации и переподготовки сотрудников сферы образования
В статье рассматриваются вопросы практического внедрения компетентностного
подхода на уроках географии для 10-го класса. Авторы стараются показать пути
эффективного использования современных методов обучения, в том числе мозговой
штурм, блтц-опрос, мини-лекция, беседа, постановка проблемы, работа в группах, работа
с карточками, вопрос-ответ, “выходная карта” и др.
Ключевые слова: компетентностный подход, метод, мозговой штурм, блицопрос, групповая работа, вопрос-ответ.

THE SUMPLE OF LESSON PLANNING AND DEFINITION OF
SUBJECT COMPETENCES IN GEOGRAPHY LESSONS
Akobirov Sh., Orifov А., Saidmurodova М., Republican Institute of
Professional Skills Improvement Teachers’ Retraining
The maim problems of practical ways of competence-based approach introduction at
geography lessons for 10th grade are considered in this article. Authors try to show an effective
ways of using modern training methods, including brain storm, bltts-poll, minilecture,
conversation, problem statement, work in groups, work with cards, question-answer, “a target
map”, etc.
Keywords: competence-based approach, method, brain storm, bltts-poll, group work,
question-answer.

Имрӯзҳо
дар доираи татбиқи Стратегияи миллии рушди маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 раванди тағйири муносибат ба таълим
идома дорад. Зеро дар шароите, ки вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва дастовардҳои
илму техника ба таҳавуллоти чашмрас ноил гардидааст, пайвастан ба
системаи таҳсилоти ҷаҳон ногузир аст. Чунон, ки кулли омӯзгорон огоҳанд
таълими анъанавӣ ва хусусияти он дар раванди ташкили таълим дар он зоҳир
мегардид, ки дар ин шакли таълим ҳамчун объекти мутаассири педагогӣ
омӯзгор фаъолу хонанда ғайрифаъол буд. Талаботи имрӯза бошад, баръакси
он хонандамеҳварро тақозо мекунад. Ин метод барои пурра расидан ба
мақсад ва дастрас намудани сифати баланди таълим бештар мусоидат
намуда, омӯзгорро водор месозад, ки роҳу усулҳоеро ҷустуҷӯ кунад, ки онҳо
дар хонандагон чунин арзишҳои иҷтимоиро, ба монанди серталабӣ ба
дониш; мустақилона азхудкунии донишҳо; интихоби роҳҳои нисбатан
муносиб дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ; банақшагирӣ дар омӯзиш,
худбаҳодиҳии мусбат, амалӣ намудани дониш ва ғайра ташаккул диҳанд.
Коменский Я. А. дар асараш «Дидактикаи бузург» нишон додааст, ки
«алфа» ва «омега»-и мактаб бояд аз кашфиёти методе иборат бошад, ки
тавассути он омӯзгор кам омӯзонад, вале хонандагон бештар омӯзанд. Дар
мактаб бояд меҳнати бесамар, дилсардӣ ба таълим кам гашта, ҳавасмандӣ,
серталабӣ ба дониш, баланд гардидани малакаю маҳорат устувору афзун
гардад. Аммо омӯзгорон ба вобастагии маҳорати омӯзиш нигоҳ накарда ба он
кам диққат медиҳанд. Дар замони имрӯза бошад, ташаккули малакаҳои
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умумитаълимӣ аз нуқтаи назари муносибати босалоҳият дар таълим ба
мундариҷаи таҳсилот таҷдиди назар мегардад.
Ҳоло мо дар ҷаҳоне ба сар мебарем, ки он босуръат тағйир меёбад. Дар
ҷамъияти тозабунёд ҷавонони соҳибкасб, кордон ва мустақиле лозиманд, ки
на танҳо дониш дошта бошанд, балки онро дар амал истифода карда
тавонанд.
Баланд бардоштани самаранокии таълим ба танзим даровардан, аз худ
намудани иттилоот, ба хусус иттилооти географӣ, зина ба зина аз худ
намудани донишу малака, ба оқилона ба нақша гирифтани мавзӯъҳои
таълимӣ вобастагӣ дорад.
Ин моро водор месозад, ки ҳар як қисми географияро зина ба зина
вобаста ба мазмуну таркиби он, ки як системаи томро ташкил менамояд
мувофиқи стандарти давлатӣ ва талаботи хонандагон ба нақша гирем.
Ба нақша гирифтани дарсҳо ё кори таълимӣ амали чандон осон нест.
Мукаммал тартиб додани он кори омӯзгоронро осон намуда, дуруст ба роҳ
мондани ҷараёни таълимро таъмин менамояд. Барои хонандагон бошад
пайвста ва пайдарҳам аз худ намудани мазмуни маводи таълимӣ осон
мегардад. Ин ҷараён дар он ҳолат амалӣ мегардад, ки агар омӯзгор
мавзӯъҳоро вобаста ба дарк ва ё мушкилфаҳм будани маводҳои таълимӣ дар
асоси барнома дуруст ва баробар тақсим намояд. Аммо ин маънои онро
надорад, ки ин нақша барои омӯзгорони фанни география дастури ҳатмӣ
бошад. Омӯзгорони ҷавон ва камтаҷриба метавонанд ин нақшаро истифода
баранд. Лекин омӯзгорони пуртаҷриба аз эҷодкории худ бояд истифода
бурда, ин нақшаро такмил диҳанд.
Бояд зикр намуд, ки эҷодкорона истифода бурдани банақшагирии дарс
маънои онро надорад, ки мо барномаи таълимиро сарфи назар менамоем.
Банақшагирӣ бояд чунон такмил дода шавад, ки мазмун ва таркиби он барои
азхуд намудани дониш, малака ва ташаккул додани салоҳияти хонандагон
равона шуда бошад. Ба монанди интихоби усули таълим, намуди дарс,
ташкили дарс, тарзи саволгӯзорӣ, гузориши супоришҳо, истифодаи
воситаҳои аёнӣ, маводи таълимии тақсимшаванда (намунаи ҷинсҳои кӯҳӣ ва
менералҳо, маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ, кишоварзӣ…), воситаҳои
авидеовизуалӣ ва ғ.
Намунаи банақшагирии дарс аз фанни география (синфи 10)
МАВЗӮЪ: Кишваре, ки манораи Эйфел дар он ҷойгир аст
Салоҳиятҳо:
10.1.1. Аз мазмуни сарчашмаҳо истифода бурда, ба хусусиятҳои
географии мамлакат ва минтақаҳо баҳо дода метавонад.
10.2.1. Сарватҳои табиии мамлакатҳои гуногунро бо сарватҳои табиии
мамлакати худ муқоиса карда, баҳо дода метавонад.
10.3.1. Хусусиятҳои ҷойгиршавии минтақавии аҳолии ҷаҳонро асоснок
карда метавонад.
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10.4.1. Хоҷагии халқ ва масъалаҳои экологии мамлакатҳо ва минтақаҳои
гуногуни ҷаҳонро тавсиф намуда, бо хоҷагии кишвари худ муқоиса карда
метавонад.
Шакли дарс. Дарси омехта
Мақсади умумӣ. Инкишофи дониши хонандагон оид ба давлати
Фаронса. Ташаккули малакаҳои муҳокимаронӣ, таҳлил, хулосабарорӣ ва
баҳодиҳӣ дар хонандагон.
Мақсадҳои мушаххас. Бо омӯзиши мавзӯъ хонанда:
Дар зинаи дониш:
− оид ба шароит ва сарватҳои табиии Фаронса маълумот диҳад;
− масоҳат, шумораи аҳолӣ, зичии аҳолӣ, шаҳрҳои калонтарин ва
мамлакатҳои ҳамсарҳади Фаронсаро гӯяд.
Дар зинаи фаҳмиш:
− сабаби рушди иқтисодиёти Фаронсаро шарҳ дода тавонад;
− аз рӯйи дараҷаи тараққиёт минтақаҳои гуногуни Фаронсаро фарқ
кунад.
− робитаҳои иқтисодии берунаи Фаронсаро бо мисолҳо нишон диҳад.
Дар зинаи татбиқ (истифода):
− ҳангоми омӯзиши Фаронса аз нақшаи омӯзиши мамлакатҳо истифода
бурда тавонад;
− аз рӯи харита ноҳияҳои иқтисодии Фаронсаро нишон дода, онҳоро ба
харитаи тарҳӣ гузаронида тавонад;
− ҳангоми баёни фикр аз воситаҳои навишторӣ истифода барад.
Аёният. Коғаз (флипчарт), қалам (маркер), варақаҳо барои гурӯҳбандии
хонандагон, варақи калон бо тасвири диаграммаи Венн, расму плакатҳо ва
харитаҳо, атласҳо ва харитаҳои тарҳӣ.
Методҳо.
Ангезиши
зеҳн,
блитс-пурсиш,
мини-лексия,
суҳбат,
масъалагузорӣ (проблемагузорӣ), корҳои гурӯҳӣ, кор бо варақаҳо, пурсишпосух, кор бо ҷадвали “Харитаи баромад”.
РАВАНДИ ДАРС

Зинаи I. Водоркунӣ

Қадами 1. Гузарондани ҷиҳати ташкилии дарс
Қадами 2. Эълони мавзӯи нав, фаҳмонидани марҳилаҳои дарс ва
шаклҳои фаъолият
Омӯзгор мавзӯи навро эълон карда, марҳилаҳои асосии дарсро шарҳ
медиҳад, то ки хонандагон дар бораи раванди дарс фаҳмиши амиқ дошта
бошанд.
Марҳилаҳои дарс:
1. Ангезиши зеҳн бо навиштани ҷавобҳои ҷолиб;
2. Мини-лексияи омӯзгор ва муайян кардани мафҳумҳои асосӣ барои
супориш ба гурӯҳҳои хурд;
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3. Тақсим шудан ба гурӯҳҳои хурд;
4. Кор дар гурӯҳҳо ва тайёр кардани воситаи навишторӣ аз рӯи мавзӯи нав;
5. Баҳо додан ба фаъолияти ҳамдигар;
6. Ҷамъбасти дарс ва супориши вазифаи хонагӣ.
Қадами 3.Масъалагузорӣ бо мақсади бедор кардани донишҳои мавҷудаи
хонандагон. Ангезиши зеҳн + қайди ҷавобҳои ҷолиб
Саволҳо:
– Оид ба манораи Эйфел чизе шунидаед?
– Ба фикри шумо ин манора дар кадом кишвар ҷойгир аст? Чаро онро
манораи Эйфел меноманд?
– Мавқеи иқтисодию географии Фаронса чӣ гуна аст?
– Оид ба аҳолии Фаронса чӣ гуфта метавонед?
– Дар тараққиёти хоҷагии Фаронса ва Англия кадом фарқиятҳо вуҷуд
доранд?
Омӯзгор атрофи ин масъалаҳо муҳокимарониро ба роҳ монда,ҷавобҳои
ҷолиби хонандагонро дар тахта менависад. Дар давоми дарс аз ақидаҳои
хонандагон истифода мебарад.

Зинаи II. Даркнамоӣ (Омӯзиши донишҳои нав)

Қадами 4. Лексияи хурд бо элементҳои суҳбат
Омӯзгор тариқи суҳбат, оид ба рамзи Фаронса – манораи Эйфел,
баландии он, соли бунёд, сабаби сохтан ва аҳамияти ҷалби меҳмонон
маълумот медиҳад.
Қадами 5. Кор бо матн дар гурӯҳҳои хурд+истифодаи воситаҳои
навишторӣ
Хонандагон ба гурӯҳҳо муттаҳид карда мешаванд. Омӯзгор тарзи ба
гурӯҳҳо ҷудокунии хонандагонро аз рӯйи “Вилоятҳо ва ноҳияҳои
Тоҷикистон” ба роҳ мемонад.
Супориш барои гурӯҳҳо:
• Аз матни китоб истифода бурда, оид ба қисми дахлдори матн
маълумот омода намоед;
• Фикрҳоятонро бо ягон воситаи навишторӣ нишон диҳед;
• Натиҷаи коратонро ба ҳамсинфон муаррифӣ кунед.
Тақсимоти матн ба гурӯҳҳо:
Гурӯҳи 1. Мавқеи иқтисодию географӣ;
Гурӯҳи 2. Хусусиятҳои аҳолӣ;
Гурӯҳи 3. Хоҷагӣ
Гурӯҳи 4. Ноҳияҳои иқтисодӣ ва робитаҳои беруна.
Қадами 6. Муаррифӣ
Омӯзгор муаррифии корҳоро аз гурӯҳи хоҳишманд ба роҳ мемонад.
Қадами 7. Баҳодиҳӣ ба фаъолияти ҳамдигар
Хонандагон (гурӯҳҳо) ба таври шифоҳӣ ба натиҷаи кори ҳамдигар баҳо
медиҳанд. Ҳангоми баҳодиҳӣ ба се меъёри асосӣ диққат дода мешавад:
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1. Мазмуни кор;
2. Ороиши кор;
3. Муаррификунанда.
Гурӯҳи ғолиб сазовори дастгирии мусбии аҳли синф мегардад.

Зинаи III. Мулоҳизаронӣ

Қадами 8. Мустаҳкамкунии дарс бо истифодаи диаграммаи Венн – 3 дақ.
Омӯзгор диаграммаи Веннро, ки пешакӣ омода кардааст дар тахта
меовезад ва бо ёрии аҳли синф онро пур мекунад. Диаграмма аз рӯйи мавқеи
географии давлатҳои Фаронса ва Англия пур карда мешавад.
Намунаи диаграммаи Венн:

Қадами 9. Хулосабарорӣ ва гирифтани таасуроти хонандагон аз дарс
Омӯзгор бо саволҳои зер ба хонандагон муроҷиат мекунад:
• Ба шумо аз дарси имрӯза кадом фаъолият писанд омад?
• Кадом кор маъқул нашуд? Чӣ мушкилӣ буд?
• Мушкилиро чӣ тавр бартараф кардед?
• Кадом донишҳои навро ба даст овардед?
• Шумо ин донишҳоро дар куҷо истифода бурда метавонед?
Қадами 10. Арзёбӣ
Омӯзгор
барои
заҳматҳояшон
хонандагонро
бо
суханони
рӯҳбаландкунанда дастгирӣ мекунад.
Қадами 11.Супориши вазифаи хонагӣ
Супориш ба хона:
- Аз харита ва атлас истифода бурда, ноҳияҳои иқтисодии Фаронсаро
ёбед ва унсурҳои таркиби хоҷагии онҳоро ба харитаи тарҳӣ гузаронед.
Қадами 12. Харитаи баромад+ истифодаи чеҳраҳо
Аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки бо гузоштани аломат дар зери
чеҳраи мувофиқ дарси имрӯзаро баҳогузорӣ кунанд.
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Салоҳиятҳое, ки дар ин навъи дарс ташаккул меёбанд:
Эҷодкорӣ
− маҳорати шинохтан, шарҳ додани проблема;
− қобилияти пайдо кардани сабаби ин ё он зуҳурот;
− қобилияти ошкор кардани ихтилофҳои асосӣ дар соҳаи
омӯхташаванда;
− ҳамгиро кардан ва истифода намудани донишҳо аз соҳаҳои
байнифаннӣ;
Тафаккури интиқодӣ
− таҳияи саволҳо, ҷустуҷӯйи иттилои нав тавассути саволҳо;
− дастрас кардании иттилоъ аз сарчашмаҳои гуногун – маҳорати фарқ
кардани далелҳо аз ақидаҳо, муайян кардани проблемаҳо ва ихтилофҳои дар
иттилооти нав ҷойдошта;
− таснифот: гурӯҳбандии объектҳо, маълумоти нав аз рӯйи категорияҳо
дар асоси аломатҳои ошкоршуда, инчунин ҷобаҷогузории пай дар пайи
ақидаҳои асосӣ;
− маҳорати ошкор кардани робитаҳои сабабу натиҷа, пешгӯйӣ кардани
воқеаҳо ё натиҷаҳо дар асоси иттилои мавҷуда;
− пайдо кардани хатоҳо: муайян кардани иштибоҳҳои мантиқӣ ва
хатоҳои дигар, пайдо кардани роҳҳои ислоҳи онҳо;
− маҳорати хулоса баровардан: ҷамъбаст, ошкор, муайян кардани
иттилоъ ё ақидаи муҳим.
Маҳорати омӯзиш
– дарки муҳими маҳорати омӯхтан, гузориши мақсад барои худомӯзӣ;
− маҳорати мустақилона ба нақша гирифтани вазифаҳо ва марҳалаҳои
омӯзиш, банақшагирӣ ва идоракунии вақти худ;
− қобилияти мустақилона ташкил намудани омӯзиши ахбори нав
(ҷустуҷӯйи самараноки иттилои даркорӣ дар сарчашмаҳои гуногун),
азхудкунии малакаҳои нав;
− маҳорати идоракунӣ, арзёбии натиҷаҳои худомӯзӣ, паси сар кардани
мушкилиҳо;
− маҳорати самаранок истифода бурдани донишҳо ва малакаҳои нав барои
ҳалли мушкилот ва масъалаҳо.
Салоҳиятҳои коммуникативӣ
− маҳорати танзим, мутобиқсозии усулҳо ва воситаҳои муошират
вобаста ба вазъияти нутқ (мақсад ва мавзӯи коммуникатсия, имкониятҳо ва
махсусияти дарк аз ҷониби ҳамсуҳбат ва м. инҳо);
− ҳангоми мубоҳиса, муҳокима, гуфтугӯҳо мустақилона баён кардани
мулоҳизаҳо / андешаҳои худ дар асоси далелҳои дақиқ ва равшан;
− қобилияти ба тарзи интиқодӣ баҳо додан ба мазмун ва усули муошират
дар шароити коммуникативии гуногун;
− маҳорати ибрози норизоии худ нисбат ба фикри дигарон бо риояи
эҳтиром, эътирофи арзишмандии нуқтаи назарҳои гуногун;
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− қобилият ва хоҳиши фаъолона ҳамкорӣ намудан дар рушди фарҳанги
муколама дар гурӯҳ ва дар ҷомеа, муносибати некбинона ба эродҳои
танқидӣ.
Салоҳиятҳои ҳамкорӣ
− маҳорати самаранок ва бо эҳтиром (дар рӯҳияи баробарӣ ва
ҳамдигарфаҳмӣ) фаъолият намудан, барпо карда тавонистани ҳамкорӣ дар
гурӯҳҳои ҳайаташон гуногун (тафовутҳои гендерӣ, этникӣ, динӣ ва ғ. набояд
монеа бошанд);
− маҳорати ба таври созандагӣ (конструктивӣ) зоҳир кардани
қобилиятҳои роҳбарӣ, ба дӯш гирифтани масъулият барои ҳамкорӣ, дастгирӣ
кардан ва ёрӣ додан ба аъзои дигари даста барои ба даст овардани малакаҳои
роҳбарӣ;
− маҳорати ба таври созандагӣ ва чашмрас гузоштани саҳм дар ҳамаи
марҳалаҳои кори гурӯҳӣ;
− таҳияи мақсадҳо ва қоидаҳои умумии ҳамкорӣ дар гурӯҳ;
− масъулият барои навъҳои муайяни фаъолият ва натиҷаҳои бадастомада,
назорати кори якҷоя ва натиҷаҳои бадастомада;
− дастгирӣ намудани аъзои дигари гурӯҳ барои ибрози назарашон.
Марҳилаи гузариш аз шакли таълими классикӣ (анъанавӣ) ба
муносибати босалоҳият дар таълим раванди таълими фанни географияро низ
беасар намемонад. Салоҳиятҳои фаннии фани география ҳамчун қобиляти
татбиқи донишҳои географӣ, малакаю маҳорат, арзишу дониш ва тафаккури
географӣ, ки дар заминаи имкониятҳои зеҳнӣ ва таҷрибаи ҳаётии хонандагон
ташаккул ёфта, барои фаъолияти муносиби (оптималии) онҳо дар ҳаёт зарур
буда, барои пешгӯи намудани тарзи фаъолият, ҳалли мушкилот ва
проблемаҳои ҳаётии хонандагон мусоидат менамоянд.
Дар таълими фани география компонентҳое мавҷуданд, ки ба
салоҳиятҳои алоҳидаи фаннӣ ба монанди- донишҳои географӣ, маҳорату
малакаи географӣ, таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ, муносибату ҳисиёт ба муҳити
зист ва фаъолияти инсон дар муҳити географӣ, назр ба ҷаҳон аз диди
география мувофиқат мекунанд.
Банақшангирии дарс дар асоси компонентҳои мушаххас, ба омӯзгор
имконият медиҳанд, ки фаъолияти худро барои дарёфти натиҷаҳои
банақшагирифта, натиҷаи таълим, яъне ташаккули салоҳиятҳо равона созад.
Хулоса, ҳангоми банақшагирии дарс асосноккунӣ ва муайянкунии
салоҳиятҳои хонандагон аз фанни география, муносибати босалоҳият ба
таълимро таъмин намуда, имконият медиҳад, ки таълими география бо
усули замонавӣ амалӣ гардад ва салоҳиятҳои хонандагон ташаккул ёбанд.
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МУТОБИҚАТИ СТАНДАРТҲОИ ФАННӢ, БАРНОМАҲОИ
ТАЪЛИМ ВА РОҲНАМОҲОИ ОМӮЗГОР БА МУНОСИБАТИ
БОСАЛОҲИЯТ: ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИЯҲО
Байзоев А.М., Академияи таҳсилоти Тоҷикистон. azim_b@mail.ru
Дар мақола муаллиф кӯшидааст, ки дар заминаи таҳлили интихобии баъзе
стандартҳои фаннӣ, барномаҳои таълим ва роҳнамоҳои омӯзгор андешаҳои худро дар
шакли тавсияҳо пешниҳод намояд. Тавсияву пешниҳодҳо бештар ба масъалаҳои риояи
истилоҳоти ягона, сохтори умумӣ ва услуби баён равона шудаанд. Ба андешаи муаллиф,
ба назар гирифтани ин тавсияҳо ба муаллифон ва мураттибони маводи таълимӣ барои
беҳтар гардидани сифати мавод мусоидат хоҳад кард.
Калидвожаҳо: муносибати босалоҳият, стандарти фаннӣ, истилоҳот, барномаи
таълим, роҳнамои омӯзгор, сохтор, услуб.

ПРОБЛЕМЫ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТАНДАРТОВ,
УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И ПОСОБИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ ПОДХОДУ К ОБУЧЕНИИ: АНАЛИЗ И
РЕКОМЕНДАЦИИ
Байзоев А.М., Академия образования Таджикистана
В статье автором делается попытка разработки общих рекомендаций на основе
анализа выбранных стандартов, учебных программ и пособий для учителей.
Рекомендации и предложения, прежде всего, касаются соблюдения единой терминологии,
общей структуры и стиля изложения учебных материалов. По мнению автора, учет
предложенных рекомендаций авторами и составителями учебных материалов
способствует улучшению качества разработанных ими материалов.
Ключевые слова: компетентностный подход, предметный
терминология, учебная программа, пособие для учителей, структура, стиль.

стандарт,

PROBLEMS OF CONFORMITY OF SUBJECT STANDARDS,
CURRICULUMS AND TEACHERS’ GUIDEBOOKS TO COMPOTENCEBASED APPROACH IN TRAINING: ANALYSIS AND
RECOMMENDATIONS
Bayzoev A.M., Tajik Education Academy
The author makes an attempt on working out of the general recommendations based on the
analysis of the chosen standards, curriculums and teaches’ guidebooks in this article.
Recommendations and offers, first of all, concern observance of common terminology, the
general structure and style of a statement of teaching materials. According to the author’s
opinion, responsiveness of the offered recommendations can assist authors of teaching materials
on promoting improvement of quality of the materials developed by them.
Keywords: competence-based approach, subject standard, terminology, curriculum,
teacher’s guidebook, structure, style.
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Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим зарурати таҷдиди назарро ба
стандартҳои фаннӣ, барномаои таълим ва роҳнамоҳои омӯзгор ба миён
гузошт. Бо вуҷуди баргузории семинарҳои омӯзишӣ барои муаллифон ва
мураттибони китобҳои дарсӣ ва маводи таълимӣ, таҳлили интихобии баъзе
стандартҳои фаннӣ, барномаҳои таълим ва роҳнамоҳои омӯзгор намоёнгари
онанд, ки ҳанӯз дар ин масъала дар байни муҳаққиқону муаллифон
ҳамфикрии том вуҷуд надорад. Ба назар мерасад, ки баъзеҳо моҳияти татбиқи
муносибати босалоҳиятро хуб дарк накардаанд. Аз ҷониби дигар, дар аксари
мақолаву дастурҳое, ки оид ба ин масъала таҳия ва нашр шудаанд,
муҳаққиқон бештар ба шарҳи мафҳумҳои назариявии марбут ба муносибати
босалоҳият саргарм гардида, пешниҳодҳои мушаххаси амалӣ кам ба чашм
мехӯранд.
Дар ин мақола мо саъй намудем, ки оид ба натиҷаҳои таҳлили
интихобии баъзе стандартҳои фаннӣ, барномаҳои таълим ва роҳнамоҳои
омӯзгор маълумот дода, дар зимн андешаҳои худро дар мавриди беҳтар
намудани сифати маводи таълимӣ дар шакли тавсияҳо пешниҳод намоем.
Натиҷаҳои таҳлил ва тавсияҳо дар шакли муфассал дар дастури методӣ, ки
дар ҳаммуаллифӣ таҳия шудааст, низ ҷой дода шудаанд.
Стандартҳои фаннӣ
Таҳияи стандартҳои фаннӣ дар низоми таҳсилоти Тоҷикистон чизи нав
нест. Аксари муаллифони китобҳои дарсӣ бо муҳимтарин қоидаҳои таҳияи
онҳо шиносанд. Ҷорӣ шудани муносибати босалоҳият ба таълим дар назди
муаллифон ба хотири такмил ва беҳтар намудани стандартҳои фаннӣ баъзе
талаботи заруриро ба миён мегузорад.
Стандартҳои фаннии мавҷуда аз нуқтаи назари сохтор аз ҳамдигар
тафовут дошта бошанд ҳам, дар аксар мавридҳо онҳо муҳимтарин
маълумотро оид ба фанни таълимӣ дар бар гирифтаанд.
Қисмати аввал маъмулан муқаррароти умумиро дар бар мегирад ва бо
ҳамин унвон ёд мешавад. Ин қисмат дорои маълумот дар бораи соҳаи
татбиқи стандарти фаннӣ, санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, шарҳи мафҳумҳои
асосӣ ва фаннӣ, тасвири умумии фан (миқдори соатҳои таълим, теъдоди
дарсҳо дар тӯли ҳафта), вазифаву мақсадҳои асосии омӯзиши фан ва ғайра
буда метавонад.
Қисмати дуюмро бевосита шарҳи салоҳиятҳо ва арзёбии онҳо ташкил
медиҳад. Номгӯйи салоҳиятҳо, аз ҷумла, салоҳиятҳои умумӣ хеле зиёд буда
метавонанд. Панҷ салоҳияте, ки ба муаллифон ҳамчун салоҳиятҳои умумӣ
пешниҳод гардидаанд (иртиботӣ, ҳамкорӣ, тафаккури интиқодӣ, эҷодкорӣ ва
навоварӣ, омӯхтан ва худомӯзӣ), асос ва заминаи салоҳиятҳои дигар буда
метавонанд. Ба ин маънӣ, инъикоси панҷ салоҳияти умумӣ дар ҳар стандарти
фаннӣ ҳатмист, аммо ниҳоӣ нест: муаллифон вобаста ба хусусиятҳои фан
метавонанд дигар навъи салоҳиятҳоро низ ворид намоянд.
Салоҳиятҳои умумӣ дар навбати худ заминаи таҳияи салоҳиятҳои фаннӣ
мебошанд. Таҳияи салоҳиятҳои фаннӣ ба хусусиятҳои ҳар фан ва мақсаду
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вазифаҳо, ҳаҷм ва мазмуни таълими онҳо вобаста буда, ба дӯши худи
муаллифон аст. Муҳим дар ин ҷо он аст, ки нишондиҳандаҳои ҳар як
салоҳият низ дорои ҳамон хусусиятҳое бошад, ки барои салоҳият хос аст:
мушаххасӣ, ченшавандагӣ, дастрасӣ, воқеӣ будан ва иҷрошавандагӣ дар
доираи вақти муайян.
Дар ин қисмат ворид намудани мавзӯи алоҳида доир ба босалоҳиятии
худи омӯзгорон низ аз манфиат холӣ нест, зеро фақат омӯзгори салоҳиятманд
метавонанд дар хонандагон салоҳиятҳоро ташаккул ва рушд диҳад.
Масъалаи муҳимми дигар, ки бояд дар ин қисмати стандарти фаннӣ
инъикос ёбад, роҳҳои арзёбии салоҳиятҳои хонандагон аст, ки он ҳам вобаста
ба хусусиятҳои ҳар фан метавонад тарзу усулҳои гуногун дошта бошад.
Дар баробари такмили сохтор баъзе масъалаҳои дигари вобаста ба тарзи
нигоришро низ қайд кардан бамаврид аст. Аз ҷумла, хеле муҳим аст, ки
шарҳи мафҳумҳои умумӣ дар ҳамаи стандартҳои фаннӣ яксон бошанд, ба
гуногуннависӣ ва гуногуншарҳдиҳӣ роҳ дода нашавад. Аз ҷониби дигар, ҳар
як фан дорои мафҳумҳои мушаххас аст. Ҳолатҳое ба назар мерасанд, ки
стандартҳои фаннӣ аз ҳамон як фан барои синфҳои гуногун аз ҷониби
муаллифони гуногун таҳия мешаванд. Дар ин маврид баъзан мушоҳида
мешавад, ки ҳамон як мафҳум дар стандарт (ва ҳатто китоби дарсӣ)-и як
синф бо як истилоҳ ва дар стандарт (китоби дарсӣ)-и синфи дигар бо
истилоҳи дигар ифода меёбад.
Дар мавриди услуби ҷумлаҳо ҳангоми тавсифи салоҳиятҳо ва
нишондиҳандаҳои онҳо ва мақсади дарс низ ба баъзе нуктаҳо тавааҷуҳ
кардан лозим аст. Дар тавсифи салоҳиятҳо (ва нишондиҳандаҳои онҳо)
ҷумлаҳоро дар шакли “Хонанда ...-ро ... карда метавонад/шарҳ дода
метавонад/истифода карда метавонад” ва амсоли он овардан лозим аст. Аммо
дар шарҳи мақсади дарс беҳтар аст, ки аз ибораҳо истифода барем: Шарҳи
мафҳумҳои асосии фан, таҳлили ҷумлаҳои сода, ташаккули салоҳиятҳои
эҷодкорӣ ва ғ.
Ҳамчунин набояд фаромӯш кард, ки истифодабарандаи асосии
стандарти фаннӣ омӯзгор аст, бинобар ин забони маводи таҳияшуда на илмӣакадемикӣ, балки илмӣ-оммавӣ бошад, яъне дарки мазмуни ҷумлаҳо аз
ҷониби омӯзгор мушкил набошад.
Барномаҳои таълим.
Сохтори барномаҳои таълим
Таҳлили интихобӣ ва муқоисавии барномаҳои таълим, ки солҳои
гуногун нашр шудаанд, намоёнгари онанд, ки дар таҳияи онҳо як қоидаи
умумӣ ва фарогири ҳамаи қисматҳои зарурӣ вуҷуд надорад. Ҳадафи мо ин ҷо
бартар гузоштани як барнома аз барномаи дигар нест, балки таъкиди ин
нукта аст, ки минбаъд аз нуқтаи назари сохтор ва муҳтавои дарбаргирии
мавзӯъҳову қисматҳо ба як шакли умумӣ даровардани онҳо хеле муҳим аст.
Бинобар ин мо аз зикри мураттибони барномаҳо қасдан худдорӣ намуда,
таваҷҷуҳи муаллифонро ба масъалаҳои умумӣ ҷалб мекунем.
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Нақшаи таълим

1

Унвони барнома (соли
нашр)

Мавзӯъ /шарҳ /миқдори
соат

№

Муқаддима/Сарсухан/Тавзе
ҳнома

Муҳимтарин қисматҳои барномаҳои таълимро аз нуқтаи назари сохтор
дар ҷадвали зерин ба тариқи муқоиса мушоҳида кардан мумкин аст:

+

+
+

Аз ин таҳлил ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки зикри мавзӯъ
(бобҳо) ва шарҳи мухтасари онҳо (бо ишораи миқдори соатҳо), нақшаи
таълим (соат ба соат, бо зикри мавзӯъ, шакли дарс, мақсади он) ва овардани
рӯйхати адабиёт тақрибан дар ҳамаи барномаҳо мушоҳида мешавад, аз ин рӯ
ин қисматҳоро ҳатмӣ ҳисобидан мумкин аст. Ба ин гурӯҳ, ба андешаи мо,
қисмати “меъёри баҳо ба сатҳи дониш, маҳорат, малака ва салоҳиятҳои
хонандагон”-ро низ дохил кардан мумкин аст, ҳарчанд он на дар ҳамаи
барномаҳои мавриди таҳлил дучор омадаанд.
Дар мавриди қисматҳои дигар нуктаҳои зерин тавсия дода мешаванд:
 ба ҷойи калимаҳои “муқаддима”, “сарсухан”, “тавзеҳнома” ва
муродифҳои дигари онҳо беҳтар аст аз як калима, масалан, “сарсухан”
истифода шавад;
 бахшҳои “Консепсияи таълими фан”, “Мақсадҳои таълим”, “Робитаи
байни фанҳо”, “Талабот ба дониш ва маҳорат”-ро дар Стандарти фаннӣ ҷой
додан беҳтар аст;
 ворид намудани қисмати “Тавсияҳои методӣ ба омӯзгорон”-ро
бевосита ба салоҳдиди худи муаллифони стандарту барномаҳо вогузор
кардан беҳтар аст, зеро ҳар фан хусусиятҳои худро дорад.
 дар сурати мавҷуд будани имконият, агар стандарту барнома дар як
ҷилд таҳия ва нашр шавад, аксари мушкилот оид ба ворид намудани ин ё он
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қисмат ба барнома аз байн меравад. Аммо агар чунин имконият набошад, ҷой
додани қисматҳои асосиро риоя кардан лозим аст.
 дар барномаи “Химия” (2018) рӯйхати адабиёт хеле васеъ дода
шудааст: барои омӯзгорон, барои хонандагон, захираҳо ва сомонаҳои
интернетӣ. Ба андешаи мо, ин кор хуб аст ва метавонад аз ҷониби
мураттибони дигар дастгирӣ шавад.
 ниҳоят, дар номгузории унвони барномаҳои таълим низ услуби ягонаро
риоя кардан хуб аст. Масалан, ҳоло чунин шаклҳои унвоннависӣ мушоҳида
мешаванд:
1. Барномаи (номи фан). 2. Барои синф(ҳо)и ...; 3. Барномаи таълими
(номи фан) дар синф(ҳо)и ... муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 4. Барномаи
(номи фан) барои синфи ...; 5. Барномаи таълими фанни (номи фан дар
нохунак) барои синфи ...; 6. Барномаи таълими фанни (номи фан бе нохунак)
дар синфҳои ... муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 7. Барномаи таълимӣ барои
синфи ... аз фанни (номи фан) ва ғайра. Ба андешаи мо, беҳтар аст шакли
ягонаи “Барномаи таълими (номи фан) барои синфи ...” интихоб шавад.
Роҳнамои омӯзгор. Тайи солҳои охир бо ташаббуси Вазорати маориф ва
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳияи роҳнамоҳои омӯзгор ба китобҳои дарсӣ
ба роҳ монда шудааст. Зарурати таҳияи ин маводи методӣ ба омилҳои зерин
вобаста аст:
 камбуди маводи иловагии методӣ ва таълимӣ, дастнорас будани онҳо
барои аксари омӯзгорон;
 сатҳи номувофиқи омодагии касбии қисми зиёди омӯзгорон, махсусан,
омӯзгорони ҷавон;
 мушкилоти омӯзгорон, махсусан, омӯзгорони солхӯрда дар истифодаи
технологияҳои муосири таълим.
Роҳнамои омӯзгор маҳз ба хотири ҳалли мушкилоти мазкур равона
шудааст. Ба ибораи дигар, роҳнамо барои омӯзгорон маводи иловагии таълим
(вобаста ба мавзӯъ), методҳои таълим ва роҳу усулҳои муассири пешниҳоди
мавзӯъ, намунаҳои ҳалли масъалаҳои дар китоби дарсӣ ҷойдода, шаклҳои
ташкил ва гузаронидани дарсҳо, роҳҳо ва шаклҳои арзёбии сатҳи азхудкунии
хонандагон ва салоҳиятҳои онҳоро қадам ба қадам пешниҳод мекунад.
Албатта, пешниҳоди муфассали шарҳи мавзӯъ ҳаргиз маънои онро надорад,
ки омӯзгор пурра мутеи он шавад, балки он характери тавсиявӣ дорад.
Омӯзгорони ботаҷриба бо такя ба тавсияҳои методӣ ва истифода аз таҷрибаи
кории худ шаклҳои дигари самараноки ташкил ва гузаронидани дарсҳоро
метавонанд ба роҳ монанд. Муҳим он аст, ки роҳнамои омӯзгор ба
омӯзгорон, махсусан, омӯзгорони ҷавон имконияти дуруст ба роҳ мондани
фаъолияти таълимӣ, такмили сатҳи касбӣ, истифода аз методҳои фаъоли
таълимро фароҳам сохта, барои баланд бурдани маҳорати эҷодкорӣ ва
навоварӣ мусоидат мекунад. Қисмати асосии роҳнамои омӯзгорро таҳлили
мавзӯи дарс ва пешниҳоди маводи таълим ташкил медиҳад. Муаллифони
роҳнамо саъй мекунанд, ки ҷараёни фаҳмонда додани мавзӯъ, таъмини ба
таълиму омӯзиш ҷалб намудани ҳамаи хонандагон, роҳҳои шавқовар
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намудани равиши дарсро барои омӯзгор бо забони содаву фаҳмо пешниҳод
кунанд, то ки он қобили дарку истифода барои омӯзгорон бошад.
Дар баробари ин роҳнамо дорои тавсияҳои методӣ аст, ки метавонанд
барои ҳамаи дарсҳо ё бахшу бобҳои алоҳида умумӣ бошанд. Тавсияҳо дигар
ҷанбаҳои фаъолияти омӯзгор, аз ҷумла, роҳҳои истифода аз китоби дарсӣ ва
маводи иловагӣ, шарҳи аломатҳои шартии китоби дарсӣ, роҳҳои ташкили
корҳои дунафарӣ ва гурӯҳӣ, фароҳам сохтани фазои ҳамкорӣ ва омӯзиши
мустақилона, ташаккул ва рушди салоҳиятҳои умумӣ ва фаннӣ ва дигар
ҷанбаҳои таълимро низ дар бар мегирад.
Алоқамандии роҳнамо бо 1) талаботи стандарту барнома, 2) китоби
дарсӣ ва 3) беҳтар кардани методи таълим бо назардошти муносибати
босалоҳият ба таълим аз муҳимтарин омилҳо ва нишондиҳандаҳои роҳнамои
омӯзгор аст.
Таҳлили шарҳи дарсҳои намунавӣ дар роҳнамоҳои интихобӣ нишон
медиҳад, ки муҳтавои дарс пурра кушода шуда, роҳҳои самараноки ташкили
дарс ва таҳлили мавзӯъ дуруст пешниҳод шудаанд. Дар баробари ин баъзе
қисматҳои шарҳи мавзӯъ ба таҳриру такмил ниёз доранд. Барои намуна, аз
якчанд роҳнамо баъзе қисматҳоро таҳлил мекунем. Бори дигар таъкид
мекунем, ки ҳадафи мо бартар шуморидани як роҳнамо аз роҳнамои дигар
нест, балки фақат беҳтар намудани сифати онҳост. Аз ин рӯ дар ин ҷо ҳам аз
муаллифон ном бурда намешавад.
1. Сохтори раванди дарс: қисмати омодагӣ
Намунаи 1.
Салоҳиятҳо.
Шакли дарс.
Мақсади умумӣ.
Мақсадҳои мушаххас (Дар зинаи
дониш; Дар зинаи фаҳмиш; Дар зинаи
татбиқ (истифода).
Аёният.
Методҳо.

Намунаи 2.
Салоҳиятҳо.
Мақсадҳои таълим
(дарс).
Барномаи дарс.
Воситаҳои аёнӣ.

Намунаи 3.
Салоҳиятҳо.
Мақсад.
Вазифаҳои таълим.

Аз таҳлили ин се намуна чунин бармеояд, ки қисмати омодагӣ ба дарс
аксаран ба ҳам монанд буда, танҳо дар баъзе мавридҳо тафовут дорад. Аз
ҷумла, овардани номгӯйи салоҳиятҳо бо нишондиҳандаҳояшон вобаста ба
мавзӯъ, зикри мақсади дарс дар ҳамаи намунаҳо ҷой доранд, воситаҳои аёнӣ,
ки дар ҷараёни дарс истифода мешаванд, дар ду намуна оварда шудаанд.
Методҳои дар дарс истифодашаванда, барномаи дарс ва вазифаҳои таълим
танҳо дар яке аз намунаҳо мавҷуданд.
Ҳамчун тавсия метавон зикр кард, ки дар баробари номгӯйи салоҳиятҳо
бо нишондиҳандаҳояшон ва мақсади дарс дар ин қисмат овардани аёният низ
ба мақсад мувофиқ аст. Аммо овардани барномаи таълим (ки он алоҳида ва ё
якҷоя бо стандарти фаннӣ чоп мешавад), вазифаҳои таълим (ки мафҳуми
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умумӣ буда, дар стандарт шарҳ дода мешавад) ва методҳо (ки дар ҷараёни
шарҳи зинаҳо ё қадамҳои дарс ёдрас мешаванд) зарурат надорад.
2. Тақсими лаҳзаҳои дарс ба вақт (дақиқаҳо)
Намунаи 1.
Қадами 1. Гузарондани ҷиҳати ташкилии
дарс – 2 дақ.
Қадами 2. Эълони мавзӯи нав, фаҳмонидани
марҳилаҳои дарс ва шаклҳои фаъолият – 1
дақ.
Қадами 3. Масъалагузорӣ бо мақсади бедор
кардани донишҳои мавҷудаи хонандагон.
Ангезиши зеҳн + қайди ҷавобҳои ҷолиб – 5
дақ.
Қадами 4. Лексияи хурд бо элементҳои
сӯҳбат – 5 дақ.
Қадами 5. Кор бо матн дар гурӯҳҳои
хурд+истифодаи воситаҳои навишторӣ –10
дақ.
Қадами 6. Муаррифӣ – 10-12 дақ.
Қадами 7.Баҳодиҳӣ ба фаъолияти ҳамдигар
- 2 дақ.
Қадами 8. Мустаҳкамкунии дарс бо
истифодаи диаграммаи Венн – 3 дақ.
Қадами 9. Хулосабарорӣ ва гирифтани
таасуроти хонандагон аз дарс – 3 дақ.
Қадами 10. Арзёбӣ – 1 дақиқа.
Қадами 11.Супориши вазифаи хонагӣ – 2
дақ.

Намунаи 2.
1. Оғози дарс (3-5
дақ.).
2. Кор бо
маълумоти нав (2025 дақ.).
3. Ҷамъбаст ва
хулоса аз дарс (5-10
дақиқа).

Намунаи 3.
Санҷиши дониш
(пурсиши
вазифаи
хонагӣ);
Кор бо тестҳо;
Ташаккул додани
салоҳиятҳо:
І. Масъалагузорӣ.
ІІ. Проблемагузорӣ.
ІІІ. Кори дунафара.
ІV. Шиносоӣ бо
мазмуни мавзўъ.
V. Мустаҳкамкунии
дарс.
Ҷамъбасти дарс;
Супориши хонагӣ.

Маъалаи муҳимме, ки аз ин таҳлил бармеояд, тақсими лаҳзаҳо
(қадамҳо)-и дарс ба вақти иҷрои онҳост. Дар намунаи якум, тавре мушоҳида
мешавад, ҳар як лаҳза бо дақиқа муайян шудааст, дар намунаи дуюм вақт
тахминӣ нишон дода шудааст (аз ... то... дақ.), дар намунаи сеюм тақсими
вақт қайд нашуда, он ба салоҳдиди омӯзгор вогузор гардидааст. Савол ин аст,
ки кадом яке аз ин роҳҳо беҳтар аст?
Ба назар мерасад, ки бо дақиқаҳо дақиқан нишон додани ҳар як лаҳзаи
хурдтарини дарс он қадар хуб нест. Масалан, дар намунаи якум барои
ташкили лаҳзаи омодагӣ 2 дақиқа, барои эълони мавзӯи нав 1 дақиқа ҷудо
шудааст. Кӣ кафолат медиҳад, ки хонандагон ҳамоно пас аз занг ҳама вориди
синфхона мешаванд (бе таъхир)? Мавзӯи нав ва марҳилаҳои онро оё мумкин
аст дар як дақиқа шарҳ дод? Агар хонандае бо саволе муроҷиат кунад-чӣ? Ё
худ барои қадами сеюм панҷ дақиқа ҷудо шуда, панҷ савол пешниҳод
шудааст. Ду савол ба шарҳи мавқеи иқтисодию иҷтимоӣ ва тафовути рушди
ду кишвар дар муқоиса бахшида шудааст, ки ҷавоб ба ин гуна саволҳо вақти
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бештареро тақозо мекунад. Ба назар бояд гирифт, ки иҷрошавандагии
фаъолиятҳо дар вақти ҷудошуда яке аз муҳимтарин хусусиятҳо ва ченакҳои
салоҳиятҳо аст. Ин чизро ҳангоми тақсими лаҳзаҳои дарс ба вақти муайян
низ бояд ба эътибор гирифт.
Дар намунаи дуюм вақт тахминӣ нишон дода шудааст. Ин ҳам баъзе
омӯзгоронро метавонад бо мушкилӣ рӯ ба рӯ кунад. Масалан, агар омӯзгоре
ҳадди ақалли вақти ҷудошударо барои ҳар лаҳзаи дарс истифода кунад,
муддати дарси пурра (3+20+5) ҳамагӣ ба 28 дақиқа баробар мешавад.
Дар намунаи сеюм вақт умуман нишон дода нашудааст.
Дар ҳақиқат, дақиқ муайян кардани вақт барои иҷрои ин ё он фаъолият ё
лаҳзаи дарс хеле мушкил аст. Он ба бисёр омилҳои дигар, аз ҷумла, шумораи
хонандагон дар синф, навъи муассисаи таълимӣ, мавқеи ҷойгиршавӣ,
таҷрибаи кории омӯзгор ва ғайра вобаста аст. Бинобар ин, ҷудо кардани
вақтро чунин ишора кардан беҳтар аст: то ... дақиқа.Тақсимоти вақтро ба
худи омӯзгорон вогузор кардан низ мумкин аст. Ҳамчунин шарт нест, ки ҳар
як лаҳзаи хурдтарини дарс низ дар роҳнамо бо вақт ишора шавад.
Ҳамин тариқ, дар таҳияи стандартҳо, барномаҳои таълим ва роҳнамоҳои
омӯзгор, новобаста ба фанҳо ва синфҳо, чанд нуктаи муҳимро ба назар бод
гирифт:
 ин мавод, пеш аз ҳама, барои омӯзгор аст, бинобар ин забони баён
қобили дарки омӯзгори сатҳи миёна бошад;
 истилоҳоти ягона истифода шавад;
 сохтори мавод то ҳадди имкон умумӣ ва монанд бошад;
 вобаста ба қисматҳо (шарҳи салоҳиятҳо, баёни мавзӯъ, фаъолиятҳои
омӯзгор ва хонадагон ва ғ.) услубҳои мувофиқи ҷумласозӣ истифода шаванд;
 дар тақсимоти вақт ба дақиқаҳо ба худи омӯзгор имконияти бештар
дода шавад.
Умедворем, ки ба назар гирифтани ин тавсияҳо барои баланд
бардоштани сифати маводи таълимӣ мусоидат мекунанд.
Адабиёт:
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2. Барномаи фанни география (мамлакат ва минтақаҳо) барои синфи Х . Мураттибон:
Муҳаббатов Х., Диловаров Р., Акобиров Ш., Раҳимов М. – Душанбе, 2018. – 34 с.
3. Роҳнамои омӯзгор, Ботаника, синфи 5. Мураттибон: Султонов С., Баротов К.,
Ғайратов М.. – Душанбе, 2018. – 122 с.
4. Стандарт ва барнома таълими фанни “Алифбои ниёгон”. Мураттиб Байзоев А. –
Душанбе, 2018. – 77 с.
5. Табиатшиносӣ. Барномаи таълимӣ барои синфи 4. – Душанбе, 2014. – 28 с.
6. Технологияи иттилоотӣ (барномаи таълим барои синфҳои 1 – 11), Мураттибон
Комилов Ф. ва дигарон. – Душанбе, 2014, – 48 с.
7. Ҷӯраев А., Ибрагимова Р. Роҳнамои фанни география (фаъолияти инсон) синфи 1Х.,
Барномаи таълими фанни география (синфи 1Х), Стандарти фанни география (синфи 1Х)
дар як ҷилд. – Душанбе, 2018. – 172 с.
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ТАСНИФОТИ МАШҚҲО ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ
(АНГЛИСӢ)
Бойматов А., ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров. aboimatov48@mail.ru
Рашидова Д.А., ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров.
dilafruz.kayumzoda@mail.ru
Дар мақола масъалаи таснифи машқҳо барои омӯзиши забони хориҷӣ (англисӣ)
мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар он оиди тартиби машқҳои забони англисӣ аз рӯйи
коркаркарди В. А. Бухбиндер ва Е.И. Пассов маълумоти муфассал ҷамъоварӣ шудааст.
Барои намуна якчанд мисолҳо аз намудҳои машқҳои тақлидӣ, табодулӣ, ҷойивазкунӣ,
омехта ва репродуктивӣ оварда шудаанд.
Калидвожаҳо: машқҳои забонӣ, тонутқӣ, нутқӣ, нутқии шартӣ, нутқии ҳақиқӣ,
иттилооттӣ, амалиётӣ, ҳавасмандӣ.

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ
Бойматов А., ХГУ им. академика Б.Гафурова,
Рашидова Д.А., ХГУ им. академика Б.Гафурова.
В статье рассматривается проблема классификации упражнений для обучения
иностранному (английскому) языку. Подробно излагаются системы упражнений по
английскому языку, разработанные В. А. Бухбиндерем и Е.И. Пассовым. В целях
иллюстирации показаны образцы информационных, операционных, мотивиционных,
условно-речевых и подлинно-речевых упражнений.
Ключевые слова: языковые, предречевые, речевые, условно-речевые, подлинноречевые, информационные, операционные, мотивационные упражнения.

EXERCISES’ CLASSIFICATION IN TEACHING FOREIGN
(ENGLISH) LANGUAGE
Boymatov A., Academician B.Gafurov Khujand State University,
Rashidova D. A., Academician B.Gafurov Khujand State University.
The article studies the classification of exercises in teaching English. The classification of
exercises offered by V. A. Bukhbinder and E. I. Passov has been revealed in detail. In view to
demonstrate the types of exercises like “information, operation, motivation, conditionally speech
and authentic speech exercises have been illustrated.
Keywords: linguistic, pre-speech, speech, conditional-speech, real-speech, informative,
operational, motivational exercises

Аз рӯйи нишондоди илми дидактика машқ амалиётест, ки барои молик
шудан ба малака ва маҳорате такрор ба такрор гузаронида мешавад.
Доир ба масъалаи намуду хелҳои машқ байни олимон ҳамфикрӣ ба назар
намерасад. И.В. Рахманов машқҳоро ба забонӣ ва нутқӣ [3, 138],
С.Ф.Шатилов ба забонӣ, пешазнутқӣ ва нутқӣ [5, 146], Е.И. Пассов ба шартан
коммуникативӣ ва аслан коммуникативӣ [4, 78], И.Л. Бимба шиносоӣ, амалӣ,
амалию назоратӣ [1,4] ҷудо мекунанд. Ин гуногунандешӣ аз муносибати
олимон ба ин масъала бармеояд. Махсусан, машқҳоро ба забонӣ ва нутқӣ
ҷудо кардан аз мавҷудияти мафҳумҳои забон ва нутқ бармеояд. Машқҳои
забонӣ ба ҳосил намудани дониш доир ба ҳодисаҳои забон нигаронида
мешаванд, вале машқҳои нутқӣ мақсади инкишоф додани малакаи
54

муоширатиро доранд. Ба андешаи мо, масъалаи машқҳоро бо назардошти
мақсад ва вазифаҳои таълим бояд ҳал кард.
Азбаски ҳама гуна фаъолияти инсон мақсаднок аст, омӯзиши забони
хориҷӣ низ бояд мақсаде дошта бошад. Дар адабиёти методӣ мақсадҳои
амалӣ, таълимӣ, тарбиявӣ ва такомулии он нишон дода шудааст. Мақсади
амалии он инкишоф додани малакаи муоширатӣ ва хонда ахборот
гирифтанро пешбинӣ менамояд. Ин мақсад дар асоси зина ба зина ташаккулу
такмил додани чор рукни фаъолияти муоширатӣ ба даст меояд.
Ба масъалаи машқҳо таваҷҷуҳ карда, наметавон муносибати профессор
А.Бухбиндерро ба ин муаммо таҳлил накард. Ӯ се намуди машқҳоро нишон
медиҳад: машқҳои иттилоотӣ, ки онҳоро машқҳои забонӣ низ номидан
мумкин аст [2, 134]. Чунин машқҳо барои дарккунии ҳодисаҳои забонӣ ва
донишандӯзӣ нигаронида мешаванд. Пайдост, ки инкор кардани ин хел
машқҳо мақбул нест. Масалан, барои омӯзиши фонетика, грамматика ва
лексикаи забони хориҷӣ хонандагон бояд машқҳои шунавоиро низ иҷро
кунанд.
Масалан: 1. Read the following words paying attention other sound clusters:
desks, plates, tasks, beds, lasts, books, tables, cats, lamps, rooms, papers, girls,
boys, dogs.
2. Listen and choose the needed word: The (fox, tiger, horse) is a domestiс
animal. The (summer, winter, autumn, spring) vacations are the longest.
3. Listen and choose the needed form: Ann (is, am, are) an engineer.
Боз чанд намунаи машқҳои шунавоиро манзур кардан мумкин аст:
1. Ба талаффузи вожаҳои зерин таваҷҷуҳ карда, аз таркиби онҳо
фонемаи [w] - ро ёбед.
2. Фонемаҳои зеринро талаффуз кунед.
3. Ҷойи задаи калимавиро муқаррар кунед ва он калимаро дуруст
талаффуз кунед.
4. Калимаҳои зеринро бо назардошти миқдори ҳиҷояшон ба гурӯҳҳо
ҷудо кунед.
5. Ман номи предметро мегӯям, шумо онро нишон диҳед.
6. Калимаҳои зеринро аз рӯйи тартиби алифбои забони англисӣ пайиҳам
нависед.
7. Аз рӯйи намуна шаклҳои грамматикии вожаҳои зеринро нависед.
8. Нишондиҳандаҳои грамматикиеро, ки дар ҷумла истифода шудаанд,
муқаррар кунед.
Гурӯҳи дуюмро машқҳои оператсионӣ ё амалиётӣ мегӯянд, ки онҳоро
баъзан машқҳои пешазнутқӣ ё омодашавӣ низ меҳисобанд. Тавассути онҳо
дониши талабагон сайқал ёфта, малака ва маҳорати ҳарфзанӣ, хониш,
тафаҳҳум ва китобати онҳо такмил меёбад, зеро бе чунин машқҳо малакаҳои
фавқро соҳиб шудан басо мушкил аст. Масалан, барои пурсидан ё ба суоле
посух гуфтан, розигӣ ё норозигии худро изҳор кардан зарур меояд, ки
хонанда калимаҳо ва шаклҳои грамматикии онҳоро дар лаҳзаи зарурии
муошират дуруст интихоб карда тавонад.
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Якчанд намунаи чунин машқҳоро, ки дар асоси ягон матн бояд сохта
шаванд, меорем:
1. Гӯед, ки матн дар бораи чист.
2. Ба саволҳо ҷавоб диҳед.
3. Матнро хонед ва якчанд калимаҳоеро, ки дар лафзи қаҳрамони ҳикоя
истифода шудаанд, гуфта диҳед.
4. Ақоиди зеринро тасдиқ ё инкор кунед.
5. Хоҳиши ҳамсабақатонро пурсед ва онро иҷро карда, ба мо маълум
намоед.
6. Гуфторҳои нотамомро пурра кунед.
7. Аз ҳамсабақатон хоҳиш кунед, ки якчанд амалиётро иҷро кунад.
8. Фикри худро асоснок кунед ва ғайра.
Гурӯҳи сеюмро машқҳои ҳавасмандӣ (мотиватсионӣ) меноманд.
Вазифаи чунин машқҳо низ инкишоф додани малака ва маҳорати чор рукни
фаъолияти муоширатӣ маҳсуб мешавад.
Намунаҳои чунин машқҳоро меорем:
1. Мундариҷаи ҳикояро муайян кунед.
2. Ба саволҳои мавзӯотӣ ҷавоб диҳед.
3. Мазмуни матнро гуфта диҳед.
4. Бо ҳамсабақатон дар бораи аҳаммияти воситаи техникии таълим
муколамае ороед.
Бояд зикр кард, ки типологияи машқҳои Е.И.Пассов пешниҳодкарда ба
талаботи ҳозираи таълими забони хориҷӣ ба дараҷае ҷавобгӯ аст. Моҳияти
ақидаи Е.И.Пассов дар он аст, ки ҳар як машқ бояд характери коммуникативӣ
дошта бошад. Аз ин лиҳоз таснифоти машқҳои Е.В.Пассов қобили қабул аст.
Ӯ машқҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад: а) машқҳои шартан нутқӣ. б)
машқҳои аслан нутқӣ. Машқҳои шартан нутқӣ барои ташаккули малакаи
ҳарфзанӣ, шунида фаҳмидан, хондан ва китобат равона карда мешавад. Ин
машқҳо истифодаи калимаҳо ва шаклҳои грамматикии онҳоро дар ин ё он
лаҳзаи муоширатӣ талаб мекунад. Чунин машқҳо ба зергурӯҳҳо ҷудо карда
мешавад:
1. Машқҳои тақлидӣ
2. Машқҳои табодулӣ
3. Машқҳои ҷойивазкунӣ
4. Машқҳои омехта
5. Машқҳои репродуктивӣ
1. Намунаи машқҳои тақлидӣ:
Ба гуфтаҳои ман таваҷҷуҳ намоед. Агар шумо низ предмети ман
зикркардаро дошта бошед, тасдиқ кунед.
Teacher: I have a nice cat.
Pupil: I have a nice cat too.
Teacher: I have two sisters.
Pupil: I have two sisters too.
Teacher: My brother is a driver.
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Pupil: My brother is a driver too.
Teacher: I drink milk every morning.
Pupil: I drink milk every morning too.
Teacher: The horse is a domestic animal.
Pupil: That’s right, the horse is a domestic animal.
2. Машқҳои табодулӣ:
Ба суханони ман таваҷҷуҳ кунед ва ақидаи худро нисбат ба он ифода
кунед:
Teacher: S.Aini was a prominаnt musician.
Pupil: That’s not right. He was not a musician.
Teacher: It is very hot in summer in Russia.
Pupil: No, it is not very hot in summer in Russia.
Teacher: Teachers work at hospitals.
Pupil: Oh, no, they don’t work at hospitals.
Teacher: My son speaks English well.
Pupil: Does he really speak English well?
Teacher: My father works for OBSE.
Pupil: Does he speak English well?
3. Машқҳои ҷойивазкунӣ:
Ба гуфтори ман гӯш кунед ва мубтадои ҷумларо иваз кунед.
Teacher: The horse is a domestic animal.
Pupil 1: The dog is a domestic animal.
Pupil 2: The sheep is a domestic animal.
Pupil 3: The cow is a domestic animal.
Pupil 4: The cat is a domestic animal.
Pupil 5: The donkey is a domestic animal.
Ҳоли макони ҷумлаи маро иваз кунед:
Teacher: My mother works at school.
Pupil 1: My mother works on the collective farm.
Pupil 2: My mother works at the hospital.
Pupil 3: My mother works in the bank.
Pupil 4: My mother works in the kindergarten.
Pupil 5: My mother works in the library.
4. Машқҳои омехта
Ҷумлаҳои зерини матнро шунида, онҳоро ба охир расонед:
1. The 9th of September is…
2. It rains much in…
3. The children like to play…
4. The girls are fond of…
5. London is…
Гурӯҳи дуюми машқҳо ба инкишофи малакаҳои гуфтан, шунидан,
хондан ва навиштан нигаронида мешаванд.
Машқҳо барои инкишофи малакаи нутқи якҷониба:
А) Дар асоси матни хондашуда:
1. Мазмуни матнро гуфта диҳед.
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2. Порчаеро, ки ба шумо маъқул шуд, шарҳ диҳед.
3. Ҳикояро давом диҳед.
4. Кадом қаҳрамон ба шумо маъқул шуд, чаро?
Б) Дар асоси мавзӯъ:
1. Дар бораи машғулияти дӯстдоштаи худ нақл кунед.
2. Ба шумо содиқ будани дӯстатонро исбот кунед.
3. Дар бораи тартиби кори худ гуфта диҳед:
Маълум шуд, ки дар адабиёти илмӣ-методии шӯравӣ машқҳоро ба се
намуд ҷудо мекардааст:
1. Забонӣ (фонетикӣ, грамматикӣ, лексикӣ) ва нутқӣ (И.В.Рахманов).
2. Забонӣ, пешазнутқӣ, нутқӣ (Шатилов С.Ф.).
3. Шартан нутқӣ ва аслан нутқӣ (Пассов Е.И.).
Е.И.Пассов машқҳои худро ба зергурӯҳҳои зерин ҷудо кардааст:
Шартан нутқӣ
Аслан нутқӣ
1. иммитативӣ (тақлидӣ) машқҳо барои нутқи якҷониба
2. ҷойивазкунӣ
машқҳо барои нутқи дуҷониба
3. табодулӣ
машқҳо барои хондан
4. омехтамашқҳо
барои навиштан
5. репродуктивӣ
машқҳо барои шунидан.
Дар муҳити ғайрианглисӣ азбар кардани забони англисӣ ба интихоби
машқҳо зич алоқаманд мебошад, зеро малакаҳои зурурии муоширатӣ танҳо
дар ҳолати танзим ва истифодаи системаи машқҳои мувофиқ доир ба
ташаккул ва такомули ин ё он рукни фаъолияти муоширатӣ ба даст меояд. Ба
андешаи мо таснифоти машқҳои шартан нутқӣ ва аслан нутқии профессор
Е.И. Пассов ба назарияи муносибати муоширатии таълими забони хориҷӣ
мувофиқат мекунад.
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МАХСУСИЯТИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР
ДАРСҲОИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ
МИЁНАИ УМУМӢ
Мухторӣ Қ., Донишгоҳи миллии Тоҷикистон mkutb@mail.ru
Мақола ба баррасии ташкили дарс бо муносибати босалоҳият дар дарсҳои адабиёти
тоҷик бахшида шудааст. Муаллиф салоҳиятҳои хонандагонро ба се гурӯҳ ҷудо менамояд
ва ба салоҳиятҳои фаннӣ ва байнифаннӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир менамояд. Ба андешаи ӯ
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салоҳияти коммуникативӣ, ба замми дар қатори салоҳиятҳои калидӣ буданаш дар дарси
адабиёт ҳамчун салоҳияти байнифаннӣ ҷой дорад. Аз ин рӯ, дар дарси адабиёт салоҳиятҳо
ба асосӣ (калидӣ), байнифаннӣ (забон ва адабиёт) ва фаннӣ (адабӣ) ҷудо мешаванд. Дар
мақола таваҷҷӯҳи асосӣ ба салоҳиятҳои байнифаннӣ ва фаннӣ равона карда мешавад.
Онҳо дар мисоли як дарси адабиёт дарс сифи 9 нишон дода шуда, салоҳиятҳои
ташаккулёбанда гурӯҳбандӣ карда мешаванд.
Калидвожаҳо: салоҳият, салоҳиятҳои калидӣ, салоҳиятҳои адабӣ-коммуникативӣ,
салоҳиятҳои адабӣ, марҳалаҳои ташаккули салоҳиятҳо.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Мухтори К., Таджикский национальный университет
Статья посвящена проблеме организации уроков по таджикской литературе с учетом
развития компетенции учеников. Выделяя компетенции учеников на три основные
группы, автор уделяет основное внимание развитию межпредметным и предметным
компетенциям учащихся. В статье также анализированы и предложены элементы
межпредметной и предметной компетенции учеников и способы их развития на примере
одного урока. Анализируя предметные компетенции, автор предлагает свои видения
развитии предметных компетенций учеников.
Ключевые слова: компетенция, основные компетенции, литературнокоммуникативные компетенции, литературные компетенции, этапы развития
компетенций.

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF COMPETENCE
TRAINING IN THE LESSONS OF TAJIK LITERATURE IN GENERAL
SCHOOLS
Mukhtori K., Tajik National University
The article is devoted to the problem of organizing lessons on Tajik literature, taking into
account the development of the students’ competence. Highlighting the competencies of students
for the three main groups, the author focuses on the development of the subject's cross-subject
and subject competencies. Elements of interdisciplinary and subject competence of pupils and
ways of their development on the example of one lesson are analyzed and proposed in the article.
Analyzing the subject competencies, the author offers his visions of the development of subject
competences of students.
Keywords: competence, basic competences, literary and communicative competences,
literary competences, stages of competence development.

Тайи чанд сол аст, ки муносибати босалоҳият дар муасссисаҳои
таҳсилоти миёнаи умумии кишвар татбиқ мегардад. Омӯзгорон аз курсҳои
такмили ихтисос гузашта дар пайи истифодаи муносибати нав дар таълим
ҳастанд. Аз ҷумла, дар қатори омӯзгорони фанҳои гуногун аз аввалинҳо шуда
омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёти тоҷик аз курсҳои бозомӯзӣ гузаронида
шуданд. Аммо ҳанӯз проблемаҳои ҳалталаб, саволҳое, ки омӯзгорони ин
фанҳоро ба ташвиш меоранд,хеле зиёданд.
Яке аз мушкилоти асосӣ ин аст, омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик
курсҳои таълими босалоҳиятро дар заминаи фанни забони тоҷикӣ гузаштанд,
ки он дар асоси озмоиш ва омодагии яксолаи мутахассисон ба роҳ монда
шуда буд. Яъне роҳнамоҳо, дастурҳо барои омӯзгорони ин фанҳои ба ҳам
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алоқаманд танҳо барои фанни забони тоҷикӣ таҳия карда шуда, дар мавриди
истифодаи таълими босалоҳият дар дарсҳои адабиёти маълумоти ниҳоят
ночиз оварда шудааст – ҳамагӣ намунаи ташкили як кори лоиҳавӣ 9, аммо
бояд таъкид намуд, ки сатҳ ва сифати дастуру роҳнамоҳое, ки аз фанни
забони тоҷикӣ таҳия шудаанд, ҳанӯз ҳам ба такмил ниёз доранд ва
муаллифони китобҳои дарсӣ, роҳнамоҳо ва методистони ин фанро лозим аст,
ки тавассути мақолаҳои илмию методӣ ва илмиву оммавӣ маслиҳатҳои худро
аз омӯзгорон дареғ надоранд.
Бо ҳамин сабаб аз ҷониби омӯзгорони фанни адабиёт саволҳои зиёде ба
мо мерасанд, ки таълими босалоҳиятро дар дарси адабиёти тоҷик чӣ гуна ба
роҳ монем. Сабаби асосии навишта шудани мақолаи мазкур аз ҳамин иборат
аст.
Аслан ташкили таълими босалоҳият дар дарсҳои адабиёти тоҷикро
пешниҳод намудан дунёи нав кушодан нест, имрӯзҳо тавассути сомонаҳои
интернетӣ мо маълумоти зиёдеро доир ба ин масъала ба забони русӣ ва дигар
забонҳои хориҷӣ дастрас карда метавонем, аммо ҳама гуна фан дар шароити
миллӣ, махсусан фанҳои ҷомеашиносӣ, махусияти ҳамин муҳитро мегиранд
ва муносибати фарқкунанда талаб мекунанд.
Дар мавриди истифодаи муносибати босалоҳият дар дарсҳои адабиёт
муҳаққиқон салоҳиятҳоро ба калидӣ, байнифаннӣ ва фаннӣ ҷудо карда, аммо
таваҷҷуҳи асосиро ба ташаккули салоҳиятҳои калидӣ равона месозанд. Дар
мавриди салоҳиятҳои асосӣ низ нуқтаи назари ягона вуҷуд надорад.
Аврупоиён дар ин маврид назари дигар доранд, дар фазои пасошӯравӣ низ
назари ягона нест10. Дар баробари ин набояд фаромӯш кард, ки адабиёт
фанни инсонсоз аст, бинобар ин дар дарсҳои адабиёт мо хоҳем нахоҳем,
таваҷҷуҳ асосӣ ба ташаккули салоҳиятҳои калидӣ равона мешавад ва нисбат
ба ташаккули салоҳияти фаннӣ ташаккули салоҳиятҳои калидии хонандагон
дар мадди аввал меистад.
Дар мавриди зарурати истифодаи муносибати босалоҳият дар дарсҳои
адабиёт андешаи Г.Л. Леонова хеле ҷолиб аст, ки кам гардидани таваҷҷӯҳи
насли навро ба мутолиаи адабиёти бадеии асил зикр намуда,чунин таъкид
мекунад: “Аммо таҷрибаи чандинсолаи таълим далел бар он аст,ки маҳз дар
дарсҳои адабиёт муносибати шахсӣ ба арзишҳо ташаккул меёбад. Кор бо
матни асари бадеӣ ҳамчун навъи мураккаби матн (зеро он натиҷаи тафаккури
фардӣ, муаллифӣ, образнок аст), ба назари мо, ба ташаккули салоҳиятҳои

Ниг.: Модули таълимӣ барои омӯзгорони фанни забон ва адабиёти тоҷик оид ба
муносибати босалоҳият дар таълим.-Душанбе, 2017.
10
Дар мавриди салоҳиятҳои асосӣ ниг. ба: Хуторской А. В. Ключевые компетенции как
компонент личностно-ориентированного образования // Народное образование. – 2003. –
№2. – С.58-64; Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата
образования. – РГГУ, 2006. (http://www. rsuh. ru/article. html? id=50758); Мухторӣ Қ.,
Сафин Д., Кабиров Н. Истифодаи муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табиӣ ва
технологияи информатсионӣ.-Душанбе, 2018.-60c.
9
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калидӣ (асосӣ) мусоидат менамояд”11. Ин муаллиф ба салоҳиятҳои асосӣ ё
калидӣ чунин салоҳиятҳоро, ки муҳаққиқ А.В. Хуторской зикр кардааст, дар
назар дорад: иҷтимоӣ-арзишсоз (ценностно-смысловой), умумифарҳангӣ
(общекультурный), таълимӣ-маърифатӣ (учебно-позновательный), иттилоотӣ
(информационный), коммуникативӣ, иҷтимоӣ-меҳнатӣ(социально-трудовой),
шахсӣ (личностный).
Дар маводе, ки тариқи сомонаҳои интернетӣ мо мушоҳида намудем,
сухан махсус дар бораи салоҳиятҳои фанни адабиёт ба назар нарасид. Ин
далел ба он мекунад, ки адабиёт ҳамчун фанне шуморида мешавад, ки
бештар барои иҷтимоишавӣ, ташаккули ҷаҳонбинӣ, ахлоқ, салоҳияти
иртиботии шахс равона шудааст. Ҳадафи асосии таълими адабиёт ҳам бояд
дар маркази диққат на азхудкунии хронологии шарҳи ҳол ва осори адибон,
жанрҳо, навъҳои адабиро гузорад, балки ба рушди ҷаҳонбинӣ, тафаккури
таҳлилию мантиқӣ, интқодӣ, ғояҳои инсонгароӣ, ахлоқӣ, арҷгузорӣ ба
арзишҳои миллию фарҳангӣ нигаронида шавад. Ҳамин паҳлӯи масъала моро
водор месозад, ки дар дарсҳои адабиёт таваҷҷуҳро бештар ба ташаккули
салоҳиятҳои асосӣ равона созем. Аммо салоҳиятҳои асосиро хоҳ нохоҳ дар
заминаи мавзӯъҳои мушаххас, ки омӯхтан, азхуд намудани мундариҷаи
муайянро талаб мекунанд, ташаккул додан мумкин аст.
Адабиёти беш аз ҳазорсолаи мо мундариҷаи хеле ғановатманд дорад,
бешубҳа ҳамаи мероси гузаштагон арзиши баланди ахлоқиву инсонгароӣ
доранд. Аммо тамоми онро на дар мактаби миёна ва на дар мактаби олӣ ба
толибилмон омӯзонидан аз имкон берун аст, ҳатто, агар имконпазир ҳам
мешуд, зарурате ба таълими ҳамаи онҳо набуд, зеро ғоя ва ҷавҳари асосии
онро, ки ба ташаккули салоҳиятҳои калидии хонандагон мусоидат
менамоянд, таълим додан лозим аст.
Пеш аз ҳама, моро лозим аст, ки худи салоҳиятҳои дар фанни адабиёт
ташаккулёбандаро ба гурӯҳҳо ҷудо кунем. Чунонки гуфтем, махсусияти
таълими адабиёт дар он аст, ки аввалан ба ташаккули салоҳиятҳои асосӣ ё
калидӣ дар он таваҷҷӯҳи махсус ҷудо карда мешавад. Ин салоҳиятҳо, ки як
гурӯҳи корӣ дар Тоҷикистон ба ҳамин хулоса омаданд, асосан панҷтоанд:
иртиботӣ (коммуникативӣ), ҳамкорӣ, тафаккури интиқодӣ, эҷодкорӣ,
маҳорати омӯхтан12. Барои фанни адабиёт, ки таълими он бо забони тоҷикӣ
алоқамандии бештар дорад, як силсила салоҳиятҳое ҳастанд, ки характери
байнифаннӣ пайдо мекунанд, махсусан салоҳияти коммуникативӣ
(иртиботӣ).Салоҳияти коммуникативӣ, агарчи аслан ба гурӯҳи салоҳиятҳои
асосӣ дохил карда шудааст, дар таълими фанни забон ва адабиёт унсурҳои
нав касб мекунад ва характери байнифаннӣ мегирад.
Тафсири салоҳияти коммуникативӣ дар фанни забони тоҷикӣ дар
модули таълимӣ, ки ба омӯзгорони аз курси такмили ихтисос
Леонова Г.Л.Формирование ключевых компетенций на уроках литературы в старших
классах// http://pandia.ru
12
Мухторӣ Қ., Сафин Д., Кабиров Н... Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими
фанҳои табиӣ ва технологияи информатсионӣ.-Душанбе, 2018.- 60 с.
11
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гузаштанд,дастрас гардида буд, онҳо инчунн дар “Барнома ва стандарти
фанни забони тоҷикӣ”, ки соли 2018 нашр гардид, оварда шудаанд. Ин
стандарт ва барнома дар сомонаи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи
Абдураҳмони Ҷомии АТТ гузошта шудааст. Албатта, набояд фаромӯш кард,
ки дар салоҳияти байнифаннии иртиботӣ, унсурҳое мавҷуданд, ки махсуси
фанни забони тоҷикӣ ҳастанд ва ҳамчунин махсусиятҳое ҳастанд, ки ба
фанни адабиёт дахл доранд.
Масалан, жанрҳои нутқ дар фанни забон ҳамчун унсурҳои салоҳияти
иртиботӣ таълим дода мешаванд, аммо дар фанни адабиёт ба салоҳияти
иртиботӣ таваҷҷӯҳ ба оҳанги қироати матни назмӣ ва насрӣ, риояи одоби
баҳс, муколама, саволу ҷавоб ва монанди инҳо равона карда шудаааст.
Аз ин рӯ, фарқи унсурҳои салоҳияти коммуникативиродар ин сезина
чунин нишон додан мукин аст:
Салоҳиятҳои коммуникативии асосӣ “Маҳорати истифодаи усулҳои
гуногуни коммуникатсия: қабул ва интиқоли иттилоъ (шифоҳӣ, хаттӣ,
аёнӣ-графикӣ, ғайризабонӣ, бо истифодаи алоқаҳои рақамӣ) ҳангоми
муоширати хусусӣ, таълимӣ, ҷамъиятӣ ва касбӣ”13-ро дар бар мегиранд.
Салоҳияти иртиботии асосӣ (СИА)
1) маҳорати танзим, мутобиқсозии усулҳо ва воситаҳои муошират
вобаста ба вазъияти нутқ (мақсад ва мавзӯи коммуникатсия, имкониятҳо ва
махсусияти дарк аз ҷониби ҳамсуҳбат ва м. инҳо);
2) вобаста ба мавзӯъ / соҳаи коммуникатсия моҳирона истифода
кардани мафҳумҳо, истилоҳот ва услуби муошират, ки ба соҳаҳои илм,
техника ва бадеӣ мансубанд.
3) маҳорати равшан ва некбинона (аз нигоҳи равонӣ ғазабнок нашуда)
иброз намудани эътиқодот, эҳсос, арзишҳо, манфиатҳо ва талаботи худ;
4) ҳангоми мубоҳиса, муҳокима, гуфтугӯҳо мустақилона баён кардани
мулоҳизаҳо / андешаҳои худ дар асоси далелҳои дақиқ ва равшан;
5) қобилияти ба тарзи интиқодӣ баҳо додан ба мазмун ва усули
муошират дар шароити коммуникативии гуногун;
6) маҳорати ибрози норизоии худ нисбат ба фикри дигарон бо риояи
эҳтиром, эътирофи арзишмандии нуқтаи назарҳои гуногун;
7) қобилият ва хоҳиши фаъолона ҳамкорӣ намудан дар рушди фарҳанги
муколама дар гурӯҳ ва дар ҷомеа, муносибати некбинона ба эродҳои
танқидӣ. 14
Салоҳияти забонӣ-иртиботӣ асосан ба инкишофи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ
равона шуда, дар ин ҷо таваҷҷӯҳи асосӣ ба табдили нутқи хаттӣ ба шифоҳӣ
ва баръакс, шифоҳӣ ба хаттӣ аст (дар ин бора муфассал нигаред ба:

Мухторӣ Қ., Сафин Д., Кабиров Н... Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими
фанҳои табиӣ ва технологияи информатсионӣ.-Душанбе, 2018.-С.21.
14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/;
https://rm.coe.int/16806ccc07;http://www.p21.org/about-us/p21-framework/261
13
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“Стандарт ва барномаи забони тоҷикӣ барои синфҳои 5-11”.-Душанбе, 2018.116 с.).
Салоҳиятҳои адабӣ-иртиботӣ бояд бо салоҳияти иртиботии асосӣ ва
забонӣ алоқамандии мустаҳкам дошта бошанд ва онҳоро тақвият диҳанд. Мо
онҳоро ба тариқи зайл пешниҳод менамоем, ки албатта, ҳанӯз ниёз ба такмил
доранд:
Салоҳияти адабӣ-коммуникативӣ
1) маҳорати танзим, мутобиқсозӣ, муофиқсозии қисматҳои ҷумла;
2) баёни мунтазам, пай дар пайи мақсад, риояи тартиби содиршавии
воқеаҳо ҳангоми нақл;
3) оқилона истифода намудани воҳидҳои луғавии забон, истифодаи
калимаҳои архаистӣ ва таърихӣ вобаста ба замони воқеаҳо, калимаҳои
адабии китобӣ ва муродифҳои умумиистеъмоли онҳо ҳангоми баёни фикр;
4) нақли озодона ва оқилонаи (дониста, дарк науда) зарофатҳо,
латифаҳо;
5) бо мақсади фикр алоқаманд карда тавонистани порчаҳои назмӣ ва
насрӣ, бамаврид, вобаста ба мавзӯи суҳбат иқтибос кардани гуфтаҳои
шоиру нависандагон, панду ҳикматҳои мардумӣ;
6) маҳорати ифодаи эҳсосоти мусбат ва манфӣ ҳангоми нақли сужети
асари бадеӣ, ҳангоми қироати шеър;
7) ҳангоми мубоҳиса, муҳокима, гуфтугӯҳо мустақилона баён кардани
мулоҳизаҳо / андешаҳои худ бо иқтибосҳо аз осори назм ва наср.
Унсурҳои салоҳиятҳои калидӣ, дар ҳамаи дарсҳои адабиёт ташаккул
дода мешаванд. Дарсеро аз адабиёти тоҷик тасаввур кардан номумкин аст, ки
дар он унсурҳои ду-се салоҳияти калидӣ ташаккул дода нашаванд, зеро,
чунон ки пештар ҳам гуфтем, рисолати дарси адабиёт ҳамин гуна аст. Як
дарсро мисол меорем, “Ҳаёт ва фаъолияти Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ” дар синфи
9.Омӯзгор дарсро аз чунин саволҳо оғоз карда метавонад:
1.Ба андешаи шумо зиндагӣ дар дарбори Сомониён барои Рӯдакӣ чӣ
бартариҳо дода метавонист?
2.Ба назари шумо зиндагӣ дар дарбор барои шоир чӣ ҷиҳатҳои мусбат ва
чӣ ҷиҳатҳои манфӣ дошта метавонад?
3.Оё мумкин аст, ки дар замони ҳозира ҳам шоирон дарборӣ бошанд,
инро чӣ гуна мефаҳмед?
4. Рисолати шоир аз чӣ иборат аст? Шоир кист ва барои чӣ шеър
менависад?
Ин корро хонандагон дар гурӯҳҳо анҷом дода метавонанд.
Ҳангоми иҷрои супориш муҳим он аст, ки омӯзгор фаъолияти
хонандагонро хуб ташкил карда тавонад. (Ин масъала мавзӯи баҳси дигар
аст.)
Дар ин дарс кадом салоҳиятҳои фанниро ташаккул додан мумкин аст?Ва
умуман аз боби мавзӯъҳои “Ҳаёт ва фаъолияти Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ” чиҳоро
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хонанда бояд донад, фаҳмад ва иҷро кунад, ки дар оянда барои хонанда
муҳим бошанд. Яъне, вақте мо мегӯем, ки хонанда вақт ва ҷойи таваллуди
Рӯдакӣ, мероси адабии ӯро донад, пас бояд ба саволи “Барои чӣ” ҷавоб пайдо
кунем. Чаро бояд донад, барои чӣ лозим мешавад ин дониш, онро дар куҷо
истифода мебарад?
Дар шароити имрӯза моро тӯфони иттилоъ фаро гирифтааст, мо ҳамаи
онҳоро дар хотир гирифта наметавонем ва чунин зарурат ҳам нест. Мо бояд
он чиро аз худ намоем, ки воқеан барои мо лозим мешавад.
Пешниҳод менамудем, ки салоҳиятҳои хосаи фаннӣ, ки онҳоро мо
“салоҳиятҳои адабӣ” мегӯем, аз мавзӯи “Ҳаёт ва фаъолияти Рӯдакӣ” чунин
ба нақша гирифта шаванд:
Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Рӯдакӣ
Гурӯҳбандии мавзӯъҳо /
Салоҳияти адабӣ
Зарурат (барои чӣ?, дар
проблемаҳо
куҷо истифода мебарад?)
Вазъи таърихии замони
Салоҳияти муқоисаи
Таҳлили рафтор,
Рӯдакӣ, ташаккули
воқеаҳои таърихӣ ва шарҳи муносибатҳои одамон, дар
давлатдории Сомониён, ба
таъсири онҳо ба зиндагии
зиндагии имрӯза, таҳлил
Самарқанд омадани Рӯдакӣ аъзои ҷомеа
муносибатҳои сиёсӣ,
ва аз он ҷо ба дарбори
иҷтимоӣ дар шароити
ҳукумати марказӣ – Бухоро
муайяни таърихӣ – гузашта
кашида шудани ӯ.
ва имрӯза.
Саргузашти Рӯдакӣ,
Салоҳияти таҳлили
Таҳлил, мулоҳизаи
Рӯдакӣ ва қарматиён, кӯр
зиндагиномаи шахсони
рафтори худ дар ҷамъият,
карда шудани Рӯдакӣ,
машҳур ва таъсири онҳо ба хулосабарорӣ; назар,
Қасидаи “Шикоят аз
иҷтимоишавии шахс
мавқеи худро муайян
пирӣ”
намудан нисбат ба
воқеаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ
ва иҷтимоии замон ва
макони худ
Ашъори ахлоқии Рӯдакӣ
Салоҳияти баҳодиҳӣ ба
Баёни фикр дар
рафтори инсон аз рӯйи
чорабиниҳо, ҷамъомадҳо,
таҳлили асари бадеӣ
мубоҳисаҳо?
(шеър), баҳои субъективӣ
Ташаккули фикрронии
ба рафтор;
мантиқӣ;
Салоҳияти истифодаи
Ташаккули худшиносӣ,
суханони ҳикматнок дар
ҳуввият ва фарҳанги миллӣ;
нутқи шифоҳӣ;
Салоҳияти тақвият
додан, асоснок кардани
фикр, ҷонибдорӣ, инкори
фикри ҳамсуҳбат
Лирикаи Рӯдакӣ, тасвири
Салоҳияти маърифат
Таҳлил ва баҳодиҳӣ ба
табиат дар ашъори Рӯдакӣ
кардани маъноҳои аслию
зуҳурот дар муҳити зист,
маҷозии сухан;
истифодаи сухани
Салоҳияти дарк ва
образнок, бамавқеъ дар
баҳодиҳӣ ба сухани бадеӣ;
чорабиниҳо, ҷамъомадҳо,
Салоҳияти шарҳи
ҷойҳои ҷамъиятӣ
муносибатҳои субъективӣ
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Пас, салоҳиятҳоро дар дарси адабиёти тоҷик ба се гурӯҳ ҷудо кардан
мумкин аст: 1. Салоҳиятҳои калидӣ; 2. Салоҳиятҳои адабии коммуникативӣ
(байнифаннӣ); 3. Салоҳиятҳои адабӣ (фаннӣ).
Тартиби онҳо мо дар боло овардем, аммо ду гурӯҳи салоҳиятҳо –
салоҳиятҳои адабии коммуникативӣ ва салоҳиятҳои адабӣ ҳанӯз коркард
мехоҳанд. Онҳоро такмил мебояд дод. Аз ҷониби дигар, банақшагирии
ташаккули салоҳиятҳои фаннии хонандагон аз адабиёти тоҷик муназзамии
амиқтар талаб мекунад. Аз ҷониби дигар салоҳиятҳои нишондодашуда танҳо
дар ин дарсҳо не, балки дар силсилаи дарсҳои минбаъда, синфҳои 10-11, ки
асосашонро ҳамин қолаб, яъне, ҳаёт ва фаъолият, мероси адабӣ, мавзӯъ ва
мундариҷаи осор, рафтору кирдори қаҳрамонони мусбату манфӣ,
персонажҳо, омӯзиши жанрҳо ташкил медиҳанд, ташаккул дода мешаванд.
Агар дар дарсҳои аввал марҳалаҳо, нишонаҳои ин салоҳиятҳо ҳамчун
донишу малака ва маҳоратҳо ташаккул дода шаванд, дар дарсҳои минбаъда
оҳиста-оҳиста мукамал ва пурра карда мешаванд.
Чунон ки дар “Стандарт ва барномаи таълими забони тоҷикӣ барои
синфҳои 5-11” дар мавриди ташаккули салоҳиятҳои коммуникативӣ оварда
шудааст, дар дарси адабиёт низ ташаккули салоҳиятҳои фаннӣ бо ҳамон чор
марҳала сурат мегирад:
Дарки матн, баҳодиҳӣ ба матн, тағйир додани матн, таҳияи матни
худ. Дарк ва баҳодиҳӣ ба матн дар дарси адабиёт марҳалаи мураккаб аст. Дар
ин ҷо хонанда бо мазмуни матн шинос мешавад, дар атрофи номи он
мулоҳиза мекунад, калимаҳои душворфаҳми онро аз луғат меёбад, шарҳ
медиҳад, матнро ба қисматҳо ҷудо мекунад, ғояи асосии онро муайян
менамояд. Мақсади муаллифро дарк менамояд ва назари худро нисбати
ҷиҳатҳои мустаҳкам ва сусти он иброз менамояд. Дар марҳалаи тағйир
додани матн, эҷодкории хонанда ривоҷ меёбад, фантазияи худро истифода
мебарад, онро таҳрир мекунад. Марҳалаи таҳияи матн на ҳамеша ба маънои
таҳия кардани матни нав аст, балки пешниҳоди идеяи худ, назари худ дар
атрофи мавзӯи матнест, ки хонанда бо он кор кардаст. Он метавонад дар
шакли эссеи кӯтоҳ сурат гирад.
Албатта, дар як мақола тамоми паҳлуҳои масъалаи баррасишавандаро
баён кардан мумкин нест, ба тартиб овардани ҳамаи ин салоҳиятҳо,
пешниҳоди намунаи комили дарсҳо, масъалаҳоеанд, ки фурсати ҷудогона ва
мулоҳизаҳои боз ҳам амиқтар талаб мекунанд ва худи ба роҳ мондани
таълими босалоҳият дар дарси адабиёт аз омӯзгор салоҳоҳиятои махсус талаб
мекунад. Мо дар ин маврид ба андешҳои муҳаққиқ Г. Леонова ҷонибдор
ҳастем, ки дар мақолааш “Формирование ключевых компетенций на уроках
литературы в старших классах” барои омӯзгори фанни адабиёт доштани
салоҳиятҳои махсусро пешниҳод менамояд.
Ба ҳар сурат лозим аст, ки мутахассисони соҳа дар масъалаи тарзи
ташкил ва гузаронидани дарсҳои адабиёти тоҷик бо истифода аз муносибати
босалоҳият ҳар чӣ зудтар амал намоянд ва омӯзгорони ин фанни бисёр
муҳимро дар интизорӣ нагузоранд. Дар баробари ин мо бовар дорем, ки
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омӯзгорони аз моҳияти таълими босалоҳият бохабар аллакай аз усуслҳои
лозимӣ истифода менамоянд.
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ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ
ИБТИДОӢ ДАР РАВАНДИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ
БОСАЛОҲИЯТ
Раҳмонова Д. З., ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров, dilbar_sns@mail.ru
Ҳакимова М., ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров
Аксари методҳои анъанавии таълим ва тарбия ба омӯзиши маводи таълимӣ равона
шудаанд, яъне омӯзгор хонандаро ба омӯхтани мавзӯи гузашта шавқманд мкунад. Аммо
рушди босуръати ҷаҳони муосир, ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ ва ҳамгиройии фазои таҳсилот
таваҷҷуҳи махсусро дар интихоби васоил ва методҳои таълим тақозо мекунанд. Дар
мақола роҳҳои ташаккули салоҳиятҳои касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар шароити
татбиқи самараноки муносибати босалоҳият ба таълим нишон дода шудаанд.
Калидвожаҳо: салоҳияти касбӣ, шахсияти омӯзгор, ченакҳои салоҳияти касбӣ,
муносибати босалоҳият, дониш, маҳорат, малакаҳо.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Рахмонова Д. З., ХГУ имени академика Б. Гафурова,
Хакимова М., ХГУ имени академика Б. Гафурова
Многие традиционные методы обучения и воспитания направлены на изучение
учебного материала, то есть, учителя побуждают детей изучить пройденную тему. Но
бурное развитие
современного мира, процессы глобализации и интеграции
образовательного пространства требуют должного внимания в выборе современных
средств и методик обучения. Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования
профессиональной компетенции современного учителя начальных классов в процессе
успешного внедрения компетентностного подхода к обучению.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, личность учителя,
показатели профессиональной компетентности, знание, умение, навыки.

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF ELEMENTARY
LEVEL TEACHERS IN THE PROCESS OF COMPETENCE-BASED
APPROACH INTRODUCTION
Rahmonov D. Z., Academician B.Gafurov Khujand State University,
Hakimova M., Academician B.Gafurov Khujand State University
Many traditional methods of training and education are directed on teaching material
studying, that is, teachers induce children to study the learnt material. But rapid development of
the modern world, the processes of globalization and integration of educational space demand
proper attention in a choice of modern means and training techniques. Article is devoted
consideration of a problem of formation of the professional competence of the teacher for
elementary classes. in the process of successful competence-based approach introduction.
Keywords: professional competence, teacher personality, indicators of professional
competence, knowledge, ability, skills.

Яке аз сабабҳои асосии тағйири низоми таълим (мундариҷа ва раванди
таълим) талабот ва нақшаҳои Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии
Тоҷикистон то соли 2020 мебошад. Тибқи он: “Низоми нави маориф, ки
мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ
асос ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти азхуд намудани салоҳияту
малакаҳои асосии иҷтимоиро, ба монанди қабули масъулиятнокии қарорҳо ва
банақшагирии пешравӣ дар касбомӯзӣ, илмомӯзӣ дар давоми тамоми ҳаёт,
салоҳияти алоқадорӣ, тайёрии касбии дар бозори меҳнат талаботдошта,
донишу малакаи барои худтакмилдиҳӣ зарур, малакаи тарзи ҳаёти солим,
арзишҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, таъмин намояд.”
Мафҳумҳои “салоҳият” ва “салоҳиятнокӣ”-ро мутахассисон барои
ифодаи мафҳумҳои компетенция ва компетентность, ки аз забони лотинӣ
(competens, competentis) ба забони русӣ иқтибос шудаанд, истифода
мебаранд.
Мафҳуми салоҳият дар Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ – лоиқ
будан, сазовор будан; шоистагӣ, сазоворӣ тафсир дода шудааст. Чун дар ин
фасл ва фаслҳои минбаъдаи маводи мазкур мафҳумҳои “салоҳият” ва
“салоҳиятнокӣ” ба мақсади ифодаи истилоҳи соҳаи маориф истифода
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мешавад, тасмим гирифтем, ки танҳо маъно ва тафсири ба ҳамин соҳа
дахлдори ин мафҳумҳоро баррасӣ кунем.
Дар стандартҳои фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ мафҳуми “салоҳият”
чунин шарҳ дода шудааст:
Салоҳият – маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои баҳам пайванде,ки ба
ҳаллимасъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ) ва маърифатӣ
равона карда мешаванд.
Дар баъзе адабиёти илмӣ мафҳумҳои салоҳият, қобилият, малака ва
маҳорат баробар истифода мешавад.
Дар асоси тафсири боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки шахси
салоҳиятнок амалеро хуб, қобилона ва боэътимодона иҷро карда метавонад.
Низоми таълими салоҳиятнокӣ, низомест, ки дар он диққати асосӣба
ташаккули малакаҳои амалӣ (ҳаётӣ, ҳақиқӣ, функсионалӣ) равона мешавад.
Низоми таълими салоҳиятнокӣба саволҳои: “Хонанда чӣ кор карда
метавонад?” “Хонанда кадом амалҳоро иҷро карда метавонад?” Донистан ё
дониш дар низоми таълими салоҳиятнокӣ ҷузъи таркибии малака ҳисоб
шуда, барои санҷидан, муқоиса кардан ба намуна, ислоҳи ғалатҳо истифода
бурда мешавад.
Баҳогузорӣ ба фаъолияти касбии омӯзгор дар системаи маълумоти
ибтидоӣ аз нуқтаҳои назари гуногун маънидод карда мешавад:
- талабот ба шахсияти омӯзгор ҳамчун мутахассиси муосири соҳаи
маориф;
- талаботҳои махсус ба омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ҳамчун омӯзгор ва
мураббии хонандагони сини хурди мактабӣ;
- системаи маданияти педагогии омӯзгор.
Аз нуқтаи назари самти аввал ду қисмати таркибии он ҷудо карда
мешавад: салоҳиятнокӣ ва
мустаҳкамӣ (устуворӣ). Зери мафҳуми
салоҳиятнокӣ донишҳои чуқури касбӣ ва фазилату пурдонӣ фаҳмида
мешавад ва зери мафҳуми мустаҳкамӣ – мустаҳкамии донишҳо оид ба
асосҳои илмии фаъолияти педагогӣ дар назар дошта мешавад.
Самти дуюм махсус барои мактаби ибтидоӣ пешбинӣ шуда,
мафҳумҳои зеринро дар худ инъикос менамояд:
- фаҳмиши ҷои маълумоти ибтидоӣ дар системаи таҳсилоти бефосила
(на ҳамчун «мактаби савод», балки ҳамчун зинаи аввалини фаъолияти
таълимии бефосила, ки тамоми ҳаёти инсонро фарогир мебошад).
- донистани хусусиятҳои синнусолии кӯдакони сини хурди мактабӣ
(конкретиву образнок будани тафаккури кӯдак, ноустувории диққат,
серҳаракатӣ, ҳиссиётнокӣ ва ғ.)
- дарки аҳамияти ҳамкорӣ бо оилаи кӯдакон ва маҳорати ташкил
намудани ҳамкориҳои судманд.
Самти саввум – системаи маданияти педагогии омӯзгор аз панҷ
қисмат иборат аст:
1. Қисмати персептивӣ маҳорати фаҳмида гирифтани ҳолати
эмотсионалӣ ва ваҷҳи рафтори кӯдакон, қобилиятҳои эмпатикӣ.
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2. Қисмати коммуникативӣ – кушодагӣ барои муошират ва ҳамкорӣ бо
хонандагон дар вақтҳои дарс ва берун аз он.
3. Қисмати сохторӣ (конструктивӣ) – ташкили фаъолияти худ ва
хонандагон.
4. Қисмати инноватсионӣ – талабот ба фаъолияти инноватсионӣ, ба
тағйир додани таҷрибаи касбӣ, ҷустуҷӯи педагогӣ.
5. Қисмати рефлексивӣ – дарки фаъолияти касбӣ-педагогии хеш ҳамчун
омили асосии худмуайянкунии шахсӣ, худбаҳодиҳӣ ба инкишофи касбии
хеш.
Талаботњо ба шахсияти муаллими синфњои ибтидоӣ

Талабот ба шахсияти
омӯзгор ҳамчун
мутахассиси муосир

Талаботи махсус ба
омӯзгори синфҳои
ибтидоӣ
Фаҳмиши ҷойи маълумоти
ибтидоӣ дар системаи
таҳсилоти бефосила

Қисматҳои системаи
маданияти педагогии
омӯзгор
Персептивӣ

Салоҳиятнокӣ

Мустаҳкамӣ

Коммуникативӣ
Донистани хусусиятҳои
синнусолии кӯдакони синни
хурди мактабӣ
Дарки аҳаммияти ҳамкорӣ
бо оилаи кӯдакон ва
маҳорати ташкил намудани
ҳамкориҳои судманд

Сохторӣ
Инноватсионӣ
Рефлексивӣ

Нақшаи дар боло овардашуда нишон медиҳад, ки салоҳиятнокӣ дар
системаи умумии талаботҳо ба касби омӯзгори синфҳои ибтидоӣ яке аз
ҷойҳои тобеъшавандаро ишғол менамояд.
Дар чаҳорчӯбаи илми психология аз тарафи олимон Г. И. Вергелес ва А.
И. Раев системаи нишондиҳандаҳои омодагӣ ба фаъолияти касбӣ-педагогӣ
таҳия ва коркард гардидааст.
Нишондиҳандаи аввал – маҳорати ҳал карда тавонистани вазифаҳои
касбӣ-педагогӣ. Вазифаҳои касбӣ-педагогӣ, ки омӯзгор метавонад дар
фаъолияти таҷрибавии худ ҳал намояд, ду намуд доранд:
Ҳалли муаммоҳои намуди аввал ба дараҷаи умумии омодагии таълимии
омӯзгор, васеъ будани доираи ҷаҳонбинии вай вобастагӣ дорад.
Ҳалли муаммоҳои намуди дуюм дар амал татбиқ намудани дониш,
маҳорат ва малакаҳои касбии омӯзгорро пешбинӣ менамояд.
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Нишондиҳандаи дуюми омодагии касбии омӯзгор – ташаккулёбии
функсияҳои асосии фаъолияти педагогӣ маҳсуб меёбад.
Функсияҳои ташхисиву пешгӯикунанда имкон медиҳанд, ки
хусусиятҳои миқдориву сифатии раванди педагогӣ ва объектҳои он ба таври
объективӣ муайян карда шаванд.
Функсияҳои ташкилотчигӣ ва сохторӣ – лоиҳавӣ ба он равона карда
шудаанд, ки омӯзгор дар асоси он фаъолияти касбии хеш ва фаъолияти
шогирдонашро тарҳрезӣ намояд.
Функсияи ахборотӣ аз ҷудо карда гирифтан, мувофиқ гардонидан ва
расонидани ахборот ба хонандагон бо назардошти шароитҳои таълимӣ
иборат мебошад.
Функсияи коммуникативӣ махсусиятҳои ташкил намудани сӯҳбатро бо
хонандагон ва волидони онҳо, ҳамчунин, коллективи ҳамкорон дар асоси
муносибатҳои самимонаву софдилона тақозо менамояд.
Функсияи тадқиқотӣ ба тадқиқ ва омӯзиши шароитҳои доимо
тағйирёбандаи педагогӣ нигаронида шудааст.
Нишондиҳандаи саввуми омодагии касбии омӯзгори синфҳои ибтидоӣ –
ин ташаккулёбии сифатҳои шахсии касбӣ ба ҳисоб меравад.
Ба чунин сифатҳо дохил мешаванд салоҳиятнокии касбӣ ва қобилиятҳи
омӯзгор ба муоширати касбӣ-педагогӣ.
Дар ин самт мафҳуми салоҳияти касбӣ ба таври зайл шарҳ дода
мешавад:
- донистани мундариҷаи фанҳои таълимӣ;
- донистани назарияҳои муосири таълим;
- донистан ва ба назар гирифтани омилҳои ҳақиқие, ки муваффақияти
фаъолияти педагогиро ҳамаҷиҳата таъмин менамоянд.
Қобилият ба муоширати касбӣ-педагогӣ аз таркибҳои зерин иборат
мебошад:
- мувофиқати мазмун, мундариҷа ва шаклҳои баёни мавзӯъ бо имконият
ва шавқу ҳаваси шунавандагон, шахсияти омӯзгор ва ғ.
- мушоҳидакории педагогӣ ва ҳамдардӣ баён кардан дар мавриди
ташкили ҳамкорӣ;
- риояи маданияти сухан, нутқи ифоданок, оҳанги талаффуз ва ғ.
Дар асоси системаи коркард гардида нишондиҳандаҳои салоҳияти
педагогии омӯзгорро ҷудо кардан мумкин аст.
Салоҳияти касбии омӯзгор - системаи ҳамгирои хусусиятҳои касбӣшахсии омӯзгор аст, ки дар раванди таҳсилоти умумӣ ва махсус, дар асоси
таҷрибаи ҳаётӣ ба даст оварда шудааст. Зери мафҳуми дараҷаи баланди
омодагии касбии омӯзгор самаранокии он, ки ба дараҷаи илми муосир ва
талаботҳои замон ҷавобгӯ аст, фаҳмида мешавад.
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1.

РОҲҲОИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТҲОИ ТАҲЛИЛӢ-ЭҶОДИИ
ХОНАНДАГОН ДАР ШАРОИТИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ
БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ
Амонӣ С., Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомӣ
Майли маърифатӣ, таҳлилӣ ва ҳавасмандии эҷодӣ танҳо тавассути омӯзиш шакл
мегираду рушд менамояд. Ҳамон маводи таълимие боиси ангезаи шавқу ҳавас мегардад,
ки нав бошаду ба хаёлот рахна карда, касро ба ваҷд биёрад.
Калидвожаҳо: салоҳият, таълим, маърифат, таҳлилӣ-эҷодӣ, қобилият, зеҳн,
тавоноии шахсӣ, мушкилот, олами перомун, корбурди хос.

ПУТИ ФОРМИРОВАНИИ АНАЛИТИЧЕСКО-ТВОРЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
С. Амони, Институт развития образования им. А. Джами
Интерес к знаний, аналитического и творческого стимулирования разрабатываются
только посредством обучения и развития. Только тот учебный материал воспринимается
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с энтузиазмом, который может проникнуть в мир наших фантазий и вызвать новых
интересов.
Ключевые слова: компетенция, обучения, познание, аналитическо-творческий,
способность, интеллект, личный потенциал, проблема, окружающий мир, особая
стратегия.

WAYS OF FORMATION ANALYTICAL AND CREATIVE
COMPETENCES OF STUDENTS IN COMPETENСE-BASED APPROACH
TO STUDY
Amoni S., A. Jomi Education Development Institute
Interest in knowledge, analytical and creative stimulation is developed only through
training and development. Educational material can be perceived with enthusiasm, if it can
penetrate into the world of our fantasies and evoke new interests.
Keywords: competence, training, cognition, analytical and creative, ability, intellect,
personal potential, problem, world around, special strategy.

«Муаллими одӣ ҳақиқат ва муаллими ҳунарманд роҳҳои расидан ба
ҳақиқатро мефаҳмонад». А.Ф. Дистервег
Вақтҳои охир бисёр мегӯянд, ки хонанда набояд дониш, балки ҳаҷми
муайяни салоҳиятҳоро ба даст биёрад, то тавассути онҳо дар ҷомеа мавқеъ
пайдо намуда, мушкилот ва масоили мураккаби касбии худро мустақилона ва
ба таври эҷодӣ ҳал кунад, зеро ҷомеа имрӯз ба насли ояндасоз аз дидгоҳи
ҳамин гуна ниёз назар меафканад.
Раванди такмилу ислоҳоти маорифи кишвар бештар ба стандартҳои
нави таълим ниёз пайдо намудааст, ки тибқи талаботи онҳо самтҳои
афзалиятноки таҳсилот баррасӣ мешаванд. Ин самтҳо дар навбати худ ба
ҷойи ба хонанда дониш додан, ёд додани малакаву маҳоратҳоеро зарур
мешуморанд, ки ба ҳадафҳои мустақилона ва ба таври эҷодӣ пайгирӣ
кардани мақсади омӯзиш, андешидану тарроҳӣ намудани роҳҳои иҷрои он,
назорат ва арзёбии дастовардрҳо, бо сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ кор
карда тавонистан, онҳоро арзёбӣ карда, дар асоси онҳо ба хулосаи шахсӣ
расида, пешниҳоди дигарон намудан мусоидат мекунанд. Маҳз ба ин хотир
ташаккули салоҳиятҳои калидӣ аз вазифаҳои муҳимми таҳсилоти муосир ба
шумор меравад.
Салоҳиятҳои калидӣ дар миёни маҷмӯи салоҳиятҳои умумӣ хеле муҳим
дониста мешаванд ва ҳамчун малакаву маҳоратҳои муҳимму зарурӣ дар
раванди фаъолияти идрокӣ ва бошууронаву огоҳона ба хонанда ёрӣ
мерасонанд.
Ҳангоми муайян кардани таркиби салоҳиятҳои таҳлилӣ-эҷодӣ
шоистагиҳои омӯзишии калидии зерин муҳим дониста мешаванд:
ҳикматшиносӣ ё дарки маънии баланд, малакаҳои умумии фарҳангӣ,
салоҳиятнокии таълимӣ ва маърифатӣ, салоҳиятҳои иттилоотӣ, муоширатӣ,
иҷтимоию меҳнатӣ, худидоракунии шахсӣ ва ғайра.
Афзалият дар байни салоҳиятҳои асосӣ, ки аз тарафи стратегияи
ислоҳоти маориф муайян карда шудааст, бештар ба салоҳиятҳои фаъолияти
мустақлонаву эҷодӣ ва таҳлилу хулосабарориҳои шахсӣ, ки дар асоси
истифодаи дониш аз сарчашмаҳои гуногун сурат мегиранд, дода мешавад.
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Таҷрибаи шахсии татбиқи бомуваффақияти фаъолияти таълимӣ ва
маърифатӣ метавонад ҳамчун қобилияти таълимӣ ва маърифатии
донишомӯзон муайян карда шавад. Дар айни замон раҳёфти умедбахш барои
фарқ кардани мафҳуми «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» ба вуҷуд омадааст.
Пас, агар салоҳият доираи вазифаҳо, нақшаҳо ва супоришҳои ҳалшавандаро
фаро гирад, салоҳиятнокӣ доштани малакаҳои зарурии дахлдор, алоқмандии
шахсӣ ба онҳо ва мавзӯи фаъолият мебошад. Аз ин рӯ, салоҳият дорои
мазмуни муайянест, ки бояд фаро гирифта шавад, то салоҳиятнокӣ таъмин
гардад. Яке аз нақшҳои асосӣ ба салоҳиятҳои таълимию маърифатӣ дода
мешавад, ки сифати натиҷаҳои салоҳиятҳои таҳлилию эҷодиро таъмин
месозанд. Ба доираи салоҳиятҳои таълимӣ ва маърифатӣ дохил мешаванд:
- қобилияти гузоштани мақсад ва расидан ба он, қобилияти фаҳмидан
ва фаҳмонда тавонистан;
- қобилияти банақшагирӣ, таҳлил, тарҳрезӣ, арзёбӣ кардани фаъолияти
таълимӣ ва маърифатии онҳо;
- қобилияти саволгузории дуруст ва бамаврид, далеловарии мушаххас,
дарёфти сабабҳои рӯйдод, муайян намудани мафҳуми онҳо дар робита ба
мушкилот ва шароити омӯзиш;
- қобилияти муайян кардани вазифаҳо ба таври мушаххас, пешниҳод
намудани фарзияҳо, муқаррар намудани шароити мушоҳида ё озмоишу
санҷиш, интихоби афзори озмоиш, доштани малакаҳои андозагирӣ, кор бо
дастурҳо, истифодаи тарзи эҳтимолӣ ва омории маърифат, тавсифи натоиҷ ва
хулосабарории ниҳоӣ;
- қобилияти ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ дар бораи натиҷаҳои таҳқиқоти
худ бо истифода аз васоити компютерӣ ва технологияҳои дастрас гузориш
пешниҳод намудан.
Чиниҳо мегӯянд: «Шунавам, фаромӯш мекунам, бинам, ба хотир
мегирам, чун худам иҷро кунам, ёд мегирам». Чунин мешуморем, ки яке аз
роҳҳои пурсамари ташаккули салоҳиятнокии таълимӣ ва маърифатию
таҳлилӣ ташкили лаҳзаҳои душвор мебошад, ки моҳиятан ба тарбия ва
рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагон, тарбияти низоми фаъолу
самарабахши фикрӣ нигаронида шудааст. Ин фаъолият дар он зоҳир
мегардад, ки донишомӯз пас аз таҳлил, муқоиса, тасниф, ҷамъбаст ва
мушаххас кардани маводи воқеӣ иттилооти тоза мегирад. Аз ин рӯ, дар
раванди таълим чизи асосӣ ин аст, ки барои хонандагон мушкилоти ночиз
ташкил карда шавад, то онҳо барои ҳалли мавзӯъ бештар саъй ва талош
варзанд.
Ҳангоми хонандагонро бо мафҳумҳои нав шинос намудан дар бораи
мазмуни онҳо хулосаи тапйёр пешниҳод карда намешавад. Инчунин
ҳавасманд намудани донишомӯзон ба таҳлил, муқоиса ва санҷиши далелҳо,
ки дар натиҷа вазъияти ҷустуҷуйиро ба бор меорад, ба мақсад мувофиқ аст.
Имконияти истифодаи роҳҳои анъанавию пештараи ҳалли мушкилиҳо
дар омӯзиши нави таҳсилот ва зиндагии нав ва роҳҳои тозаи ҳалли
мушкилоти омӯзишӣ сатҳи рушди зеҳнии донишомӯзонро муайян мекунад.
Донишомӯзон бояд маводи таълимиро таҳлил кунанд, ҷавҳари асосиро дар
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он ошкор намуда, муқоиса ва санҷиш гузаронанду хулоса бароранд. Ва аз
ҳама муҳимтар бояд тарзи дурусти андешаронӣ ва муҳокимаро ёд гиранду
дар хотир нигоҳ доранд.
Майли маърифатӣ, таҳлилӣ ва ҳавасмандии эҷодӣ танҳо тавассути
омӯзиш шакл мегираду рушд менамояд. Ҳамон маводи таълимие боиси
ангезаи шавқу ҳавас мегардад, ки нав бошаду ба хаёлот рахна карда, касро ба
ваҷд биёрад.
Бедор кардани шавқу ҳаваси хонандагон дар фарогирии донишу
малакаҳои зарурии ҳаётӣ тавассути шаклҳои ғайрианъанавии дарс (дарссаёҳат, дарс-фарзия, дарс- конференсия, дарс- рӯйнамо, дарс-ҳимоя, дарсмурофиа, дарс-сайри маҷозӣ, дарс-ёдоварӣ ва ғайра) бештар имконпазир аст.
Ташаккули майлу ҳаваси устувори маърифатӣ барои иҷрои супоришҳо
аз қабили нақшаи саволу ҷавоб, таҳлили ҷавобҳо ва арзёбии онҳо, ҷамъбаст
намудани ҷавобҳо ва арзёбии онҳо, ҷамъбаст намудани ҷавобҳо ва ҷустуҷӯйи
роҳҳои нави ҳалли масъала мувофиқ мебошад.
Бозиҳои луғавӣ низ васоите мебошанд, ки ба монанди технологияи
муосир метавонанд тавоноии асосии донишомӯзонро инкишоф диҳанд ва
ӯро барои таҳқиқоти ҷиддӣ (масалан, кор дар лоиҳаҳо) омода созанд. Бозиҳо
хонандаро ба ҷустуҷӯ водор сохта, кӯшишу шавқи ғалабаро дар ӯ бештар
мегардонанд ва ғайрату тавоноӣ низ аз ҳамин ҷо сарчашма гирифта, минбаъд
устувор мегардад. Дар бозиҳо ва махсусан, бозиҳои гурӯҳӣ хусусиятҳои
ахлоқии шахс ташаккул меёбанд. Ин гуна бозиҳоро метавон ба таври дилхоҳ
номгузорӣ намуд. Масалан: «Вожаҳои сеҳрнок», «Муъҷизаҳои сухан»,
«Шаҳри вожаҳо»,
«Чаҳорбоғи сухан», «Неруи забон», «Боғвожа» ,
«Гулвожаҳо» ва ғайра. Чунин бозиҳоро ҳамчун вазифаи хонагӣ метавон
супориш дод.
Истифодаи таҷҳизоти компютерӣ низ дар раванди дарсҳо ба ташаккули
сифатҳо ва малакаҳои шахсии таҳлилию маърифатӣ мусоидат менамояд.
Мустақилона дар Интернет ҷустуҷӯ намудани мавод оид ба мавзӯи мавриди
назар ва муаррифии он имконият медиҳад, ки мавзӯи дарс беҳтар аз худ
карда шавад. Дар чунин дарсҳо хонандагон бо майлу хоҳиши тамом ширкат
намуда, бо мароқ ва кунҷкобии зиёд ба саволҳои зарурӣ посух меҷӯянд.
Ҷавобҳои пайдонамудаашонро бо якдигар таҳлилу баррасӣ карда, пас аз
эътимод ҳосил намудан ба дурустии онҳо пешниҳод менамоянд. Хонанда ба
омӯзиш дода шуда, худ пайхас намекунад, ки чӣ тавр донишу иттилооти нав
пайдо кардааст ва нисбат ба худ боварии бештар ҳосил намуда, омӯзишро
ҳамчун меҳнати муфиду роҳатбахш мепазирад.
Роҳи дигари амалӣ намудани салоҳиятҳои идрокию таҳлилӣ ин
гузаронидани таҳлил дар шакли тест мебошад. Муваффақияти ин кор аз
нуқтаи назари муносибати босалоҳият ин аст, ки дар ҷараёни корҳо
донишомӯзон малакаҳои умумии таълимро ба даст меоранд. Ва қобилияти
ҳалли тестҳо барои онҳо дар оянда хеле муфид хоҳад буд.
Мо зарур мешуморем, ки ҳар як муаллим бояд стратегия ё тарзи
корбурди худро барои ташаккул додани салоҳиятнокии таълимӣ ва
маърифатӣ таҳия кунад ва инкишоф диҳад. Вуҷуд доштани тарзи корбурди
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хосси ҳар як омӯзгор маънои онро дорад, ки аз худ кардани дарсҳои оянда ва
иҷрои вазифаҳои омӯзиш осонтар мешавад: коркарду иҷрои вазифаҳо
тавассути маводи ҳаётӣ, истифодаи
вазъиятҳои бозӣ ва тиҷоратӣ,
ҳавасмандкунӣ, сабқат ва шаклҳои мухталифи ҳамкорӣ метавонанд таркиби
фаъолияти корбурдии ҳар як омӯзгорро ташкил намоянд.
Истифодаи технологияҳои дигари замонавии педагогӣ: таҳқиқӣ, бозӣ,
иртиботӣ, таркибӣ-ҷустуҷӯйӣ низ аз аҳаммият холӣ нест. Технологияҳои
мазкур маҳоратҳои эҷодиро тарбия намуда, рушди қобилиятҳои зеҳнии
хонандагонро таъмин мекунанад. Хонандагон хулосабарорӣ, кашф намудани
ҷавҳари аслии маводи омӯхташаванда ва мустақилона кор карданро ёд
мегиранд.
Гузашта аз ин назар ба таҷрибаҳои анҷомдодашуда истифодаи
технологияи омӯзиши ҳамкорӣ бештар самараи дилхоҳ медиҳад. Зеро
хонандагон ҳангоми фаъолият дар гурӯҳҳо ҳамкорӣ намуда, нуқтаи назари
ҳамдигарро ба эътибор мегиранд ва ҳар кадом кӯшиш мекунанд, ки фикру
ақидаи саҳеҳтару пурратар дошта бошанд.
Технологияи банақшагирӣ фаъолияти ҷустуҷуйӣ-таҳқиқотиро суръат
мебахшад. Анвои лоиҳаҳои ҷустуҷуйӣ-таҳқиқотӣ бо нишонаҳои хос аз
ҳамдигар фарқ мекунанд: таҳқиқӣ, бозӣ, эҷодӣ, таҷрибавӣ-амалӣ ва
иттилоотӣ. Масалан, равишҳои таҳқиқотӣ қисман дар машғулиятҳои марбут
ба олами перомун истифода бурда мешаванд.
Сатҳи таваҷҷуҳи маърифатию таҳлилии хонандагон дар ҷараёни
омӯзиш бояд ба таври шоиста эҳсос карда шавад. Барои инкишоф додани
таваҷҷуҳ ва дилбастагӣ ба фанни таълимӣ кӯшиш бояд кард, ки ҳавасмандии
донишомӯзон ангеза пайдо кунад. Барои ин маводи аслу эътимодбахш ва
пурмаъниро бояд интихоб кард, то тафаккуи хонандаро ба шӯр орад.
Хулоса, истифодаи бозиҳои шавқовари тарбиявӣ, ташкили ҳолатҳои
таълимии мушкизо ва ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли онҳо ва ҳар он чӣ ки пештар
гуфтем, метавонанд боиси ташаккул ва рушду тақвияти салоҳиятҳои
таълимӣ-маърифатӣ ва таҳлилӣ-эҷодӣ гардида, ба инкишофи тарзи тфаккури
ғайриқолабӣ ва наву тозаи замонавӣ мусоидат намоянд.
Пешниҳодҳо:
1. Муносибати босалоҳият бояд бо роҳи ташкили системаи
салоҳиятҳои асосӣ, ки таҷрибаи субъективии худро ташкил медиҳад,
ташаккул ёбад.
2. Кор дар синф бояд ба аслҳои дастрасӣ ва шароиту имконпазирии
омӯзиш такя кунад. Хусусиятҳои инфиродии равонӣ, тавоноии воқеӣ, сатҳи
инкишофи шахсӣ, андеша ва ҳофизаи донишомӯз ҳатман бояд ба эътибор
гирифта шаванд.
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ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ
БА ТАЪЛИМ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ
Рӯзиева М. Д., Филиали Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии
кормандони соҳаи маориф дар вилояти Суғд
Дар мақолаи мазкур роҳҳои ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият оварда
шудааст, ки шарти асосӣ баланд бардоштани сифати таълим ба талаботи муосир ба ҳисоб
меравад, баррасӣ шудааст. Он барои дуруст ташкил намудани ҷараёни дарс, ба даст
овардани мақсади таълим ва ташаккули салоҳиятҳои фаннӣ шароит муҳайё мекунад.
Калидвожаҳо: технологияи нави таълим, салоҳият, татбиқ, ташаккули
салоҳиятҳо, ташаккули салоҳиятҳои фаннӣ, муносибат

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К
ОБУЧЕНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Рузиева М. Д., Филиал Республиканского института повышения
квалификации и переподготовки сотрудников сферы образования в
Согдийской области
В данной статье рассматриваются пути внедрения компетентностного подхода в
общеобразовательных учреждениях на примере технологии труда, который является
важным условием и фактором повышения качества образования. Компетентностный
подход создает необходимые условия для правильной организации процесса урока,
достижения целей урока и формирования предметных компетенций.
Ключевые слова: новые технологии обучения, компетенция, внедрение,
формирование компетенций, формирование предметных компетенций, компентностный
подход.

INTRODUCTION OF COMPETENCE-BASED APPROACH TO
TRAINING IN SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Ruzieva M. D, Sogd Branch of the Republican Institute of Rrofessional
Skills’ Improvement and Teachers’ Retraining
In given article The main ways of introduction ways of competence-based approach in
secondary educational institutions on an example of work technology (professional skills) which
is an important condition and the factor of education quality improvement. The competencebased approach creates necessary conditions for the correct organisation of teaching process,
achievement lesson’s tasks and formation of the subject competences.
Keywords: new technologies of training, competence, introduction, formation of
competences, formation of subject competences, competence-based approach.

«Маориф чун сарнавиштсози ҷомеа дар низоми сиёсати иҷтимоии
давлат яке аз самтҳои афзалиятнок эълон гардида, барои ислоҳоту рушди он
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аз рӯзҳои аввали истиқлолият пайваста таваҷҷуҳ ва ғамхории хоса зоҳир
мегардад. Ҷавҳари сиёсати давлатии моро дар сатҳи маориф бояд масъалаҳои
дар низоми таҳсил ҷори кардани меъёрҳои ҷаҳонӣ, тарбияи мутахассисони
соҳибкасб ташкил диҳанд».
Эмомалӣ Раҳмон
Ҷараёни ислоҳоти низоми таҳсилот дар Тоҷикистон нишон медиҳад, ки
дар шароити пешрафти илму техника технологияи муосири таълим яке аз
омилҳои арзишманди маърифатнокии ҷомеа буда, саҳми он дар ҳифзи
манфиатҳои миллӣ, пешрафти иқтисодии мамлакат, сатҳи маърифатнокии
ҷомеа ба маротиб меафзояд.
Имрӯз рӯ овардани аҳли маориф ба арзёбии бисёрхола ва омӯзиши
муносибати босалоҳият низ аз талаботи муфиди замони истиқлолият ба
шумор меравад, зеро насли ҷавон танҳо бо донишҳову иттилооти фаровони
илмӣ наметавонад вориди бозори ҷаҳонии меҳнат шавад. Беш аз ҳарвақта,
ӯро маҳорату малака ва қобилятҳои гуногуни сиёсию иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва
фарҳангӣ заруранд, ки ҳамчун салоҳиятҳои фаннӣ дар муассисаҳои
таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ фаро гирифта мешаванд.
Аз ин рӯ, мактаби муосир дар назди омӯзгор мақсад ва вазифаҳои нав,
ба мисли такмили маҳорати касбӣ, истифодаи технологияи нави педагогӣ,
рушди тафаккур, инкишофи нутқ, ташаккули қобилияти ягон амалро иҷро
карда тавонистан ва истеъдоди эҷодии хонанда, ҳавасманд намудани
толибилм ба худомӯзӣ, аз болои худ кор кардан, худташаккулдиҳӣ, ҳамкорӣ,
омӯзиш аз манъбаҳои иловагӣ, ташаккули босалоҳият, истифода аз меъёрҳои
бисёрхолаи баҳодиҳӣ ва ғайраро мегузарад. Дар раванди дарс дар
муносибати таълими салоҳиятнокӣ вазифаи омӯзгор хонандагонро
наомӯзонида, балки амалиёти онҳоро раҳнамойӣ кардан ва ҳавасманд
гардонидан, инчунин фаъолияти таълимиро ба танзим даровардан мебошад.
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи маориф ва
таълиму тарбияи насли ҷавон ва ояндасози ҷомеа таваҷҷуҳи ҳамешагӣ зоҳир
менамоянд. Сарвари давлат дар бораи вазифа ва мақоми омӯзгор инчунин
баён кардаанд: «Ҳадафҳои созандаи давлат ислоҳоти бо мароми маориф,
беҳтар кардани сифати таълим, баланд бардоштани маъсулияти омӯзгор
мебошад, зеро калиди ҳамагуна дастовардҳо, пешравӣ ва истиқлолияти
фикрӣ омӯзгор ва хазинаи маънавию илмии ӯ ба шумор меравад. Аз ин рӯ,
самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия имкон фароҳам меоварад,
ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо
ҳамқадами замон гарданд”.
Дар шароити имрӯза хатмкардаи муассисаи таҳсилоти умумиро лозим
аст, ки ба ҳаёти мустақилона омода бошад, таҷрибаҳои иҷтимоӣ, маънавӣ ва
маърифатии гирифтаашро дар ҳаёт истифода карда тавонад, дарси дурусти
муносибат, рафтор ва амалро интихоб карда тавонад. Ташаккули муносибати
босалоҳия,т пеш аз ҳама, мазмуни мақсадгузорӣ ва натиҷаҳои ба
дастоваранда интихоби мазмуни таълимӣ вобаста мебошад. Яке аз роҳҳои
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асосии ташаккули муносибати босалоҳият дар хонандагон бедор намудани
ҳавасмандӣ ва ҳисси масъулиятшиносӣ дар истифодаи малакаву маҳорати
таълимӣ дар ҳаллу омӯзиши силсилаи масъалаҳо ва маводи амалию
назариявӣ мебошад.
Муносибати босалоҳият ба таълим тамоюли муҳим дар фазои ягонаи
таҳсилот ба шумор рафта, барои аз байн бурдани мухолифати байни талаботи
барнома бо эҳтиёҷоти ҷомеа, инчунин талаботи шахсро дар натиҷаи омӯзиш
қонеъ мегардонад. Талаботи нав барои баланд бардоштани сифати таҳсилот
дар сатҳи стандартҳои байналмилалтаҳия ва татбиқи муносибати босалоҳият
ба таълимро ба вуҷуд меорад. Яке аз махсусияти муносибати босалоҳиятба
таълим дар он зоҳир мешавад, ки он ҳамчун маҷмӯи ягонаи истифодаи
дониш, малака ва маҳоратҳо фаҳмида мешавад.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зиёдеро барои самаранок
гардонидани раванди таълим андешида истодааст. Яке аз тадбирҳои муҳим,
гузариш ба муносибати босалоҳият мебошад. Бо мақсади таъмин намудани
шароити мувофиқ барои гузариши босамар Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон силсилаи модулҳои таълимиро таҳия намуда,
омӯзгоронро тавассути курсҳои такмили ихтисос ба татбиқи муносибати
нави таълим омода кард.
Омӯзиши муносибати босалоҳият аз оғози соли таҳсили 2017-2018 дар
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Суғд аз фанни технология
(таълими меҳнат) ҷорӣ гардидааст. Ҳамаи омӯзгорони фанни технология
(таълими меҳнат)-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияи
вилояти Суғд аз курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос оид ба муносибати
босалоҳият (аз рӯйи нақшаи филиали муассисаи давлатии Донишкадаи
такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф дар вилояти Суғд)
дар бораи такмил ва доир намудани курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони
фанни технология (таълими меҳнат) оид ба муносибати босалоҳият дар
давраи таътили тобистонаи хонандагон гузаштаанд. Омӯзгорони фанни
технология (таълими меҳнат) дар раванди курсҳои такмили ихтисос то
андозае аз нозукиҳои муносибати босалоҳият дар таълим, мазмуну муҳтавои
он шиносоӣ пайдо карда, дар раванди таълим тавассути худомӯзӣ, иштирок
дар семинару машғулиятҳо дар сатҳи шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳия,
иттиҳодияи методии таълимгоҳҳо ва минтақаҳо онро такмил медиҳанд.
Бояд зикр намуд, ки ин «Модули намунавии таълимии курси омӯзиши
барои омӯзгорони фанни технология (таълими меҳнат) оид ба муносибати
босалоҳият ба таълим» мебошад. Модули мазкур яке аз ин силсила модулҳо
буда, ба мақсади муайян намудани зарурfти гузfриш ба муносибати нав,
баррасии принсип ва назарияҳои заминавии муносибати таълими босалоҳият
пешниҳод гардидааст.
Ҳангоми омӯзиши курси такмили ихтисос омӯзгорони фанни
технология (таълими меҳнат) оид ба муносибати босалоҳият ба якчанд
натиҷаҳо ноил гардиданд:
-шарҳ дода тавонистани муносибати таълими анъанавӣ ва зарурfти
тағйир додани он;
78

-муқоиса карда тавонистани хусусиятҳои таълими анъанавӣ ва
муносибати босалоҳият;
- донистан ва шарҳ додани мафҳуми салоҳият;
- шарҳ дода тавонистани назарияҳои гуногуни зеҳн ва таъсири он ба
раванди дарс ва натиҷаи таълим;
- шарҳ дода тавонистани таксономияи қобилиятҳои маърифатӣ
(таксономияи Блум);
- таҳия намудани саволу супоришҳо мувофиқи
шаш зинаи
таксономияи қобилияти маърифатӣ (таксономияи Блум);
- шаҳр дода тавонистани худбаҳодӣ ва баҳодиҳии хонанда ба ҳамдигар
ва дар натиҷаи асосҳои арзёбӣ муайян кардани он;
- мақсадгузорӣ дар асоси муаммои таълим ва дуруст истифода бурда
тавонистани он;
- пешниҳоди натиҷаи кор, муаррифӣ кардани амалҳои иҷрошуда;
- қабул карда тавонистани ақидаи дигарон нисбат ба амал ё натиҷаи
амалӣ таълимӣ ва такмил додани натиҷаи кор.
Инчунин, бо мақсади расонидани ёрии ҳаматарафаи методӣ барои
татбиқи стандартҳои нави зинаи таҳсилот ва гузариш ба муносибати таълими
болсалоҳият Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон маводи
таълимӣ-методии Раҳнамои фанни технология (таълими меҳнат) барои
писарон ва духтарони синфҳои 5-10-ро аз ҷониби мутахассисон, коршиносон
ва муаллифони китоби дарсӣ – Азизов Абдулатиф, Рӯзиева Мавлюда, Азизов
Шерзод ва Насимӣ Мунзифахон омода ва пешкаш намудааст.
Маҷмӯи маводи таълимӣ-методии мазкур ба омӯзгорони фанни
технология (таълими меҳнат)-и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар
самтҳои банақшагирии таълим ва арзёбӣ мувофиқи талаботи нави
муносибати босалоҳият ёрӣ мерасонад.
Ҳамзамон, дар раҳнамо барои омӯзгор ҳангоми банақшагирии дарсҳо
ба эътибор гирифтани марҳилаҳои ташаккули салоҳияти хонандагон омода
шудааст.
Бояд қайд кард, ки “салоҳият”-ро таълим намедиҳанд, салоҳият дар
натиҷаи аз худ кардани дониш, малака ва маҳоратҳо ташаккул меёбад.
Босалоҳиятӣ (салоҳиятнокӣ) натиҷаи амалии дониш, малака ва маҳорат аст.
Омӯзгор аз услуби «фаҳмондадиҳӣ» ба услуби «ҳамкорӣ» мегузарад ва
диққати асосиро на ба таҳлили натиҷаҳо, балки фаъолияти маърифати
хонанда равона мекунад.
Мавқеи хонанда низ тағйир меёбад, хонанда аз “иҷрокунандаи
боғайрат” ба “эҷодкори фаъол” табдил меёбад. Акнун тамоми фикри ӯ ба
натиҷаи худ равона мегардад. Вазифаи омӯзгор додани дониш набуда, балки
бедор кардани шавқи хонанда ба омӯзиш, кушодани имкониятҳои ҳар як
хонанда, ташкил кардани фаъолияти маърифативу эҷодии ҳар як хонанда
мебошад.
Пас аз иҷрои фаъолияти таълимие, ки барои расидан ба мақсадҳои
таълим ба роҳ монда мешаванд, арзёбӣ гузаронда мешавад. Арзёби ҷузъи
таркибии раванди таълим ба шумор меравад. Дар ин марҳала арзёбӣ
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имконият медиҳад, ки сатҳи азхудкунии хонандагон санҷида шавад ва дар
ҳолати номувофиқатии натиҷаҳои арзёбӣ ба мақсадҳои гузошташуда,
омӯзгор роҳу воситаҳои дигари таълимро барои ноил гаштан ба мақсадҳои
гузошташуда интихоб менамояд. Фаъолият ва таҷрибаи амалии маърифати
хонанда маҳаки асосии муносибати босалоҳият ба таълим мебошад. Ин омил
шаклҳои нави таълиму омӯзиш ва истифодаи технологияҳои нави педагогиро
талаб мекунад.
Истифодаи технологияи нави таълим омӯзгоронро водор месозад, ки
дар раванди таълим ва тарбия аз адабиёт ва дигар манбаъҳои иловагӣ,
воситаҳои техникӣ, адабиёти илмӣ ва ғайра самаранок истифода намоянд ва
рушди тафаккури хонандагонро тақвият бахшанд, Хонандагон дар баробари
комёб гардидан ба дониши назариявӣ ва амалӣ дар шароити истифодаи
баҳодиҳии бисёрхола тарбияи хуб низ мегирад.
Муаллим дар навбати аввал бояд ҳатман таълими нави муносибати
босалоҳиятро дар асоси стандарт, барномаҳои фаннӣ, раҳнамо барои омӯзгор
ва китоби дарсӣ ба роҳ монад. Ҳар як омӯзгори мактаб, ки дар таълими
муносибати босалоҳият фаъолият мебарад, қабл аз ҳама, бояд худро ба
таълими босалоҳияти хонандагон омода намояд ва барои ин аз технологияи
нави таълими муосир истифода намуда, тадриҷан аз усулҳои анъанавии
таълим даст кашад, зеро ки ин талаботи замони муосир дар таълим аст.
Акнун барои омӯзгорон аз «хонандагон чиро меомӯзанд?» «хонандагон чӣ
тавр меомӯзанд?» муҳимтар аст. Дар муносибати таълими босалоҳият ба
арзёбии салоҳиятнокии воқеии хонандагон диққати махсус дода мешавад.
Барои муайян кардани он ки оё хонанда салоҳиятҳоро аз худ кардааст ё не,
барои ҳар салоҳият нишондиҳандаҳои он оварда шудааст. Нишондиҳандаҳо
маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳое, мебошанд, ки аз ноил шудан ба
салоҳиятҳо дарак медиҳад.
Дар муассисаҳои таълимӣ дар масъалаи дастрасии маводи таълим,
китоби дарсӣ, роҳнамо барои омӯзгори мувофиқ ба технологияи нави таълим
ва маводи иловагии тақсимотӣ ҳанӯз баъзе мушкилот ба назар мерасад.
Натиҷаи дарёфти посухҳо таввасути пурсишнома ва суҳбат нишонгари он
аст, ки баъзе омӯзгорони фанни технология (таълими меҳнат)-и муассисаҳои
таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияи вилояти Суғд аз курсҳои такмили
ихтисос ва бозомӯзӣ ҳанӯз нагузаштаанд. Бо сабаби нагирифани маводи
таълимии зарурӣ, моҳият ва муҳтавои муносибати босалоҳиятро дар раванди
фаъолияти ҳаррӯза дуруст дарк накардаанд ва тибқи талаботи таълими
амалкунанда фаъолият доранд.
Мушкилоти дигар барои омӯзгорон суст будани пойгоҳи моддию
техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, бахусус, муҷаҳҳаз набудани
утоқҳои таълимӣ ба ҳисоб меравад.
Хулоса, кормандони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон,
филиали Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи
маориф дарвилояти Суғд ва худи омӯзгорони фанни технология (таълими
меҳнат) баробар бояд бо иқдоми нек татбиқи муносибати босалоҳиятро дар
муассисаҳои таълимӣ пурратар ҷорӣ намоянд.
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ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР РАВАНДИ
ТАЪЛИМИ ФАННИ НАҚШАКАШӢ
Азизов Ш.Ю., ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров, azizovsher@bk.ru
Бобоева Ш.Ҳ., ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров
Дар мақола таълими фанни нақшакашӣ дар низоми нави таълим - муносибати
босалоҳият баррасӣ карда шудааст.Ба таври мушаххас оид ба гузариш ба низоми
муносибати босалоҳият, зарурат, мафҳумҳои асосӣ, шаклҳо ва ҷадвали муқоисавии
таълими анъанавӣ нисбат ба муносибати босалоҳият оварда шудаанд. Гуфта мешавад, ки
муносибати босалоҳият дар таълим омӯзгоронро водор месозад, ки бо истифода аз шаклу
усулҳои замонавии таълиму тарбия хонандагонро ҳаматарфа ба зиндагӣ омода намоянд,
зеро ҷомеаи имрӯза шогирдони ботаҷриба, дорои қобилияти ҳалли проблемаҳои
мураккаби ҳаётӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнатро аз мактабу маориф интизор аст.
Калидвожаҳо: маориф, салоҳият, муносибати босалоҳият, таълим, низоми
таълим, нақшакашӣ, арзёбӣ.

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В
ПРОЦЕСCЕ ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЧЕНИЯ
Азизов Ш.Ю., ХГУ им. акад. Б.Гафурова,
Бобоева Ш.Х., ХГУ им. акад. Б.Гафурова
В статье рассматривается преподавание предмета “Черчение” в новой системе
обучения – в системе компетентностного подхода. Осуществляется конкретизация
перехода на систему компетентностного подхода, ее необходимости, основных принципов
и форм, а также приводится сравнительная таблица традиционного обучения и
компетентностного подхода для выявления целесообразности рассматриваемой системы.
Отмечается, что компетентностный подход в обучении побуждает преподавателей к
использованию современных методов и форм обучения и воспитания с целью
всесторонней подготовки учащихся к жизнедеятельности, так как современное общество
ожидает от школы и системы образования опытных воспитанников, способных к
решению сложных жизненных проблем и отвечающих требованиям рынка труда.
Ключевые слова: образование, компетентность, компетентный подход,
преподавание, система обучения, черчение, оценка
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THE INTRODUCTION OF COMPETENCE-BASED APPROACH IN THE
PROCESS OF “DRAWING” LEARNING
Azizov Sh.Y., Academician B.Gafurov Khujand State University,
Boboeva Sh. H., Academician B.Gafurov Khujand State University
The main particularities of the learning of “Drawing” (one of the school subjects) in the
competence-based approach teaching are discussed in this article. Specification of a transition to
the system of competence approach, its necessity, basic principles and forms are carried out, a
comparative table of traditional training and competence approach are provided to determine a
feasibility of the system under consideration. It is noted that competence-based approach
encourages teachers to use the modern methods and forms of teching and upbringing in order to
fully prepare students for multifaceted life, as modern society expects from school and education
system experienced students capable of solving complex life problems and meeting the demands
of the labor market.
Keywords: education, competency, competence-based approach, teaching, system,
drafting, assessment.

Дар ҳама давру замон маориф ҷабҳаи пешбурди ҷомеа ва раванди
соҳибмаърифатии инсон мебошад. Ҳалли қариб ҳамаи масъалаҳои кору
зиндагӣ, низому субот ба он алоқаманд мегадад. Аз ин рӯ, ҳамеша
дигаргуниҳои кулли ҷомеа, муайян намудани самтҳои ояндаи инкишофи
иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг ва сиёсат, вазифаи асосии маориф ва
масъулияти ҳамин сохтор ба шумор меравад. Дар ҳақиқат мутахассисону
муҳқиқон, махсусан омӯзгорони пешқадам кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки ҳар
як хонанда, бо назардошти имкониятҳои таълимиашон ташаккул ёбанд.
Барои амалӣ намудани ин ҳадафҳо татбиқи муносибати босалоҳиятро дар
раванди таълими фанҳо бояд дуруст роҳандозӣ намуд.
Гузариш ба муносибати босалоҳият дар таълим, аслан, падидаи нав нест:
он ҳанӯз дар оғози рушди бонизоми назарияҳои илмии педагогӣ ба вуҷуд
омада, дар давраҳои гуногуни инкишофи он дар бисёр кишварҳои олам, аз
ҷумла, собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷониби педагогон – олимон истифода
бурда мешуд. Яке аз онро М.Е. Бершадский чунин қайд намудааст:
“Мафҳуми салоҳиятнокӣ фаҳмиши наверо, ки аз доираи мафҳуми “малака”
берун бошад, дар бар намегирад; ҳамаи он ақидаҳо оид ба салоҳият ва
босалоҳият сохта ба вуҷуд омадаанд, ки проблемаҳои кӯҳнаро дар “либоси
нав” ба бар гирифтаанд”. Дар низоми таълими анъанавӣ асосан принсипи аз
назария ба амалия гузаштан мушоҳида мешуд. Аммо дар таълими босалоҳият
доираи фаъолияти ин принсип тағйир меёбад, ки онро Хуторской А.В. чунин
дарҷ намудааст: “Муносибати таълим: аввал назария, сипас истифодаи он дар
таҷриба роҳи ягонаи дуруст ба шумор намеравад. Принсипи алоқамандии
назария бо амалия роҳи алтернативиро дорад, яъне назария бо амалия
алоқаманд намешавад, балки дар натиҷаи фаъолияти амалии хонандагон аз
дарку татбиқи онҳо бармеояд”.
Чуноне Сарвари давлат дар баромади худ Рӯзи дониш баён намуданд:
“Мушоҳидаву таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин самт ҳанӯз камбудиҳо
вуҷуд доранд ва ислоҳи саривақтии онҳо боиси таҳаввулоти сифатӣ дар
низоми таҳсилоти миёнаи умумӣ мегардад. Дар баробари ин, самаранок ба
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роҳ мондани таҳсилоти салоҳиятнок ва давра ба давра ҷорӣ намудани он дар
ҳамаи зинаҳои таълим талаби замон мебошад”[6].
Яке аз сабабҳои асосии тағйирот дар муносибати таълим (мундариҷа ва
раванди таълим) талабот ва нақшаҳои “Стратегияи миллии рушди маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020” мебошад. Тибқи он “Низоми нави
маориф, ки мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба
салоҳиятнокӣ асос ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти аз худ намудани
салоҳияту малакаҳои асосии иҷтимоиро, ба монанди қабули масъулиятноки
қарорҳо ва банақшагирии пешравӣ дар касб, илмомӯзӣ дар давоми тамоми
ҳаёт, тайёрии касбии дар бозори меҳнат талаботдошта, донишу малакаи барои
худтакмилдиҳӣ зарур, малакаи тарзи ҳаёти солим, арзишҳои ҷомеаи
шаҳрвандӣ, таъмин намояд”[3, 16].
Мақсади асосии таълими босалоҳият (муносибати босалоҳият дар
таълим) ташаккули механизми татбиқи дониши назариявӣ дар амал, таъмини
раванди ташаккули шахсӣ, мутобиқ гардидан ба шароити нав, инкишофи
худмуҳофизаткунӣ, худтарбиядиҳӣ, худтакмилдиҳӣ ва дигар хусусиятҳое
мебошад, ки ба рушди шахсияти комил дар самтҳои зерин нигаронида
шудаанд:
• ҷустуҷӯйи дастҷамъона ва фардии дарёфти роҳҳои рушди салоҳиятҳои
ҳалли проблемаҳои фаъолияти таълимӣ;
• дарки сабабҳои рӯйдодҳои воқеии ҳаётӣ, моҳияти ҳодисаҳои табиат ва
робитаи байниҳамии онҳо;
• омода намудани хонандагон ба дарёфти роҳҳои ҳалли проблемаҳои
асосии ҳаётӣ;
• омӯзиши роҳҳои равона намудани фаолияти хонандагон ба дунёи
арзишҳои маънавӣ;
• омӯзонидани дарёфти роҳҳои ҳалли проблемаҳои интихоби касб ва
ғайра.
Дар дастури методии “Муносибати босалоҳият ба таълим” чунин
омадааст: ”Муносибати босалоҳият дар таълим омӯзгоронро водор месозад,
ки бо истифода аз шаклу усулҳои замонавии таълиму тарбия хонандагонро
ҳаматарфа ба зиндагӣ омода намоянд, зеро ҷомеаи имрӯза шогирдони
ботаҷриба, дорои қобилияти ҳалли проблемаҳои мураккаби ҳаётӣ ва ҷавобгӯ
ба талаботи бозори меҳнатро аз мактабу маориф интизор аст” [2, 5].
Фанни нақшакаширо мувофиқи барномаи дурнамои вазорати маориф
соли хониши 2017-2018 дар муассисаҳои миёнаи умумии кишвар тариқи
низоми нав, муносибати босалоҳият таълим доданро оғоз намудан. Раванди
таълим дар асоси дониш, малака ва маҳорати базавӣ (асосӣ)-и хонанда ба роҳ
монда шуда, бояд талаботи маърифатии ӯро қонеъ намояд. Ба эътибор
гирифтани қобилияти хонандагон дар иҷрои фаъолиятҳои таълимӣ ва дар
заминаи он такмил додани малакаву маҳорати тасвири нақша аз ҷониби онҳо.
Ҳар як хонанда ба дарс бо дараҷаҳои гуногуни салоҳият меояд. Аз ин лиҳоз,
омӯзгор бояд қобилияти муайян кардани сатҳи салоҳиятнокии хонандаро
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дошта бошад. Омӯзгор барои ташаккули натиҷаҳои таълими ҳар як хонанда
аз лиҳози касбӣ ва ахлоқӣ низ масъул аст.
Таълим ҳамеша самаранок мегардад, агар:
- хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон таълим гиранд;
- хонандагон мақсаду вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк кунанд ва
онҳоро иҷро карда тавонанд;
- раванди азхудкунии маводи таълим барои хонандагон шавқовар ва ҷолиб
бошад;
- барои азхудкунии маводи нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон
имконияти мувофиқи машқ кардан дода шавад;
- ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъуланд;
- омӯзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва мустаҳкам
гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд;
- ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва ташаккули малака
имконияти ҳамкорӣ дода шавад;
Фанни “Нақшакашӣ” барои синфҳои 8-9 дар нақшаи таълимӣ ҳамчун
такягоҳ, фанни ҳатмии таълимӣ ҷойгир шуда, ҳаҷми сарбории хонандагон
дар давоми ду соли таҳсил 68 соатро ташкил медиҳад.
Тараққиёти техника дар истеҳсолот ба донишҳои чуқури техникии
мутахассисон вобаста аст, яке аз воситаи он тасвири тафаккур бо ёрии нақша
мебошад. Бинобарин нақшакашӣ дар муасиссаҳои таҳсилоти миёна ҳамчун
фанни умумимаълумотӣ ба ҳисоб меравад, чунки нақша – «забони техника»
аст. Таълими фанни нақшакашӣ дар муасиссаҳои таҳсилоти миёна - ин
алифбои «забони техника» аст.
Фанни нақшакашӣ дар муасиссаҳои таҳсилоти миёна воситаи муҳими
ташаккули тафаккур, тасаввуроти фазоӣ ва саводи графикии хонандагон
мебошад, хонандагонро доир ба салоҳиятҳои ҷузъиёти муҳандисӣ - техникӣ
дар соҳаи техника ва технологияи истеҳсолот шинос менамояд. Нақшакашӣ
илмест, ки дониш ва тасаввуроти шахс бо ёрии он ба амал татбиқ мегардад ва
ба ташаккули техникӣ мадад мерасонад.
К. Ҷӯраев дар китоби «Услуби таълими нақшакашӣ» зикр менамояд, ки
«фанни нақшакашӣ ба тарбияи хонандагон ёрӣ мерасонад, монанди
мустақилона кор карда тавонистан, назорат кардани тартиби кор, зебо ва
дақиқ кор кардан, сарфакорӣ ва ғайра, ки яке аз ҷузъиёти умумии маданияти
меҳнатӣ мебошад» [4, 12].
Мақсади асосии муасиссаҳои таҳсилоти миёна ин хонандагонро ба ҳаёт
ва меҳнат тайёр кардан аст. Барои муайян намудани равияи дурусти ба
меҳнат тайёр кардани хонандагон, пеш аз ҳама мазмуни томи меҳнатро
донем. Меҳнати бошуурона ин меҳнатест, ки шахс дар охир ба натиҷае соҳиб
мешавад ва онро пешакӣ медонад. Пешакӣ муайян намудани натиҷаи меҳнат
фақат дар тасаввурот, навиштан ва кашидани нақшаи он дониста мешавад.
Дар истеҳсолот бошад асоси ташаккули тасаввурот оид ба маҳсули меҳнат ин
нақша аст.
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Яъне фанни нақшакашӣ барои тарбияи меҳнатии хонандагон низ дар
муасиссаҳои таҳсилоти миёна вазифаи муҳимро иҷро мекунад. Чӣ қадаре, ки
хонанда асосҳои ин фанро донад, ҳамон қадар тезтар ва бе мушкилӣ асосҳои
техника ва истеҳсолотро омӯхта метавонад.
Дар асоси мазмун ва мақоми фанни нақшакашӣ вазифа ва мақсади он
муайян мегардад. Яке аз вазифаҳои асосии омӯзиши нақшакашӣ дар
муасиссаҳои таҳсилоти миёна дар хонандагон инкишоф додани тасаввуроти
фазоӣ, ки бе он озодона хондан, тартиб додани нақшаҳои техникӣ ва ҳалли
масъалаҳои технологӣ душвор аст. Ғайр аз ин ташаккул додани тафаккури
техникии хонандагон бо роҳи инкишофи қобилияти кашидани тасвирҳои
графикӣ яке аз вазифаи муҳим ба ҳисоб меравад. Чунки тасвирҳои графикӣ,
хусусан нақша воситаи асосии ифодаи шакли тасаввуршуда мебошад.
Дар “Роҳнамои фанни нақшакашӣ” [5, 29] салоҳиятҳои фаннӣ мувофиқи
самтҳои таълим оварда шудаанд. Салоҳиятҳои ҳамаи фанҳо дорои
хусусиятҳои зеринанд:
- аз рӯйи принсипи аз сода ба мураккаб тартиб дода шудаанд. Омӯзгорон
метавонанд салоҳиятҳои синфи пешина ва баъдинаро мушоҳида карда,
мутаносибан раванди таълимро аз оғоз то анҷом ба нақша гиранд. Ин
муносибати спиралии татбиқи барномаи таълим мебошад, яъне салоҳиятҳое,
ки дар як синф муаррифӣ шудаанд, дар синфҳои минбаъда такмил дода
мешаванд. Дар сатҳи ҳар як синф талабот ба салоҳиятнокӣ мураккабтар
мегардад.
- мувофиқи самтҳои асосии таълимии фанҳо гурӯҳбандӣ шудаанд. Аз ин
лиҳоз, тартиби пешниҳоди салоҳиятҳо (малака ва маҳоратҳо) ба тартиби
маводи китобҳои дарсӣ мувофиқат мекунад.
- хусусияти арзёбӣ дошта, мушоҳида мешаванд ва азхудкунии
салоҳиятҳо тавассути нишондиҳандаҳо муайян мегарданд.
- дар таҳияи салоҳиятҳо усули спиралӣ истифода шудааст, яъне омӯзгор
барои хонандагон имконияти салоҳиятнок шуданро фароҳам оварда, дар
сатҳи синфҳои минбаъда ба хонанда имкони ташаккули бештар дода
мешавад. Ҳамин тавр, хонанда дараҷаи баландтари салоҳиянокиро аз худ
карда, ташаккул медиҳад.
Барои дарки моҳият ва таъмини татбиқи муносибати босалоҳият дар
таълим хеле муҳим аст, ки хусусиятҳои таълими анъанавӣ ва босалоҳиятро
таҳлил намуда, тафовутҳои асосии онҳоро муайян кунем. Бо ин мақсад
хусусиятҳои хоси таълими анъанавӣ ва босалоҳиятро дар фанни нақшакашӣ
чунин муқоиса кардан мункин аст (Ҷадвали 2):
Ҷадвали 2. Тафовути байни таълими анъанавӣ ва муносибати босалоҳият
Таълими анъанавӣ
Таълими муносибати босалоҳият
• муаллиммеҳвар;
• соати дарсии якранг;
• ба назар нагирифтани фикри хонанда;
• маҳдудияти ахбор. такя танҳо ба
китоби дарсӣ;

• хонандамеҳвар;
• ҳавасмандӣ;
• саҳми ҳар як аъзои гуруҳ дар иҷрои
кори амалӣ;
• истифодаи усулҳои фаъоли таълим;
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• фикрронии якхела;
• ба пурагӣ ба мақсад нарасидани ҳам
омӯзгор ва хонанда;
• дар амал татбиқ нашудани маълумоти
назариявии гирифта;

• арзёбӣ аз ҷониби хонандагон;
• истифодаи усулҳои интерактивӣ;
• дастгирии хонанда;
• шунидани фикри ҳамаи хонандагон;
• боварӣ доштан;
• мустақилона иҷрои кори амалӣ аз
тарафи хонанда;
• масъулиятнокии ҳар як аъзои гурӯҳ
дар иҷрои кори амалӣ
• идоракунии хонандагон.
• озодфикрӣ;

Бояд қайд кард, ки “салоҳият”-ро таълим намедиҳанд, салоҳият дар
натиҷаи азхуд кардани дониш, малака ва маҳоратҳо ташаккул меёбад.
Босалоҳиятӣ (салоҳиятнокӣ) натиҷаи амалии дониш, малака ва маҳорат аст.
Барои мисол, ҷадвали муқоисавии натиҷаҳои таълим аз фанни нақшакашӣ
меорем (Ҷадвали 3):
Ҷадвали 3. Муқоисаи натиҷаҳои таълим аз фанни нақшакашӣ
Дар таълими анъанавӣ
Дар таълими босалоҳият
- Хонанда маълумотҳоро оид ба таърихи
пайдоиши нақша медонад;
- Хонанда дар бораи намудҳои намудҳои
тасвирҳои графикӣ маълумот медиҳад;
- Хонанда намудҳои хатҳои нақшакаширо шарҳ
медиҳад;
- Вазифаҳои асбобҳои нақшакаширо дар раванди
сохтани ҷузъҳои сода медонад;
- Тайиноти асбобҳои нақшакаширо фарқ мекунад;
- Пайдарҳамии тасвири нақшаҳоро шарҳ дода
метавонад;
- Хонанда таърихи тасвирҳои компютериро
медонад;
- Хонанда маълумотро дар бораи воситаҳои
техникии иҷроиши нақшаҳо медонад;
- Хонанда оид ба барномаи графикии AutoCAD
маълумот медиҳад;
- Дар бораи компютер ва имкониятҳои он дар
самти графика маълумот медиҳад;
- Таъйиноти асбобҳои нақшакашии барномаи
AutoCAD-ро фарқ мекунад.

Ҳангоми иҷрои кори
графикӣ бо истифода аз
донишҳои назариявӣ, аз асбоб
ва таҷҳизоти нақшакашӣ
дуруст истифода бурда,
нақшаи ҷузи тасвиршавандаро
иҷро карда метавонад.
Ҳангоми иҷрои кори графикӣ
бо истифода аз донишҳои
назариявӣ, тавассути
барномаи компютерии
AutoCAD ва сатри асбобҳои
онро дуруст истифода намуда,
нақшаи ҷузъи содаро сохта,
онро чоп карда метавонад.

Чуноне ки аз ҷадвали 3 бармеояд, унсурҳои таълими салоҳиятнокӣ,
махсусан зинаи дониш (донистан) дар таълими кунунӣ (ба дониш асосёфта)
вуҷуд доранд. Фарқ дар он аст, ки дар таълими салоҳиятнокӣ дониш, малака
ва маҳорат тавъам нишон дода мешаванд. Яъне, дар шакли ниҳоӣ ва амалии
дониш, малака ва маҳорат (салоҳиятҳо) таҷассум меёбанд. Ҳарчанд дар
таълими анъанавии ба дониш асосёфта, тартиби мантиқӣ, пайдарҳамии
мавзӯъҳо дуруст пешниҳод шуда бошанд ҳам, раванд ва натиҷаҳои таълим ба
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қисмҳои хурд ва дар доираи вақт маҳдуд инъикос меёбанд. Дар таълими
салоҳиятнокӣ қолаби ниҳоӣ (натиҷаи ниҳоӣ) дар шакли том нишон дода
мешавад, ки он ҳам ҷиҳати амалии дониш, малака ва маҳорат аст.
Вобаста ба тағйир ёфтани муносибат ба таълим тарзи таҳияи нақшаҳои
тавзеҳотӣ низ дигаргун шуд. Нақшаи тавзеҳотии ҳамаи мавзӯъҳоро аз фанни
нақшакашӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ коркард намуда,
ҳамчун “Роҳнамои омӯзгор аз нақшакашӣ” [5] ба нашр расонида шудааст.
Модели мазкури таҳияи нақшаҳои тавзеҳотӣ ба кулли фанҳои таълимии
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тавсия дода мешавад.
Ҳамин тариқ, гузариш ба таълими босалоҳият амри саривақтӣ ва зарурӣ
буда, татбиқи он аз ҳамаи ширкаткунандагони ҷараёни таълиму тарбия
масъулияти баланди коршиносӣ ва шавқу ҳаваси беандозаро дар роҳи
таълиму тарбия тақозо мекунад. Гузариш ба муносибати босалоҳият дар
таълими нақшакашӣ маънои тамоман аз байн бурдани таълими анъанавиро
ифода намекунад, балки он тавъами муҳимтарин ҷиҳатҳои мусбати таълими
анъанавиро бо роҳу усулҳои муассири рушди салоҳиятнокии хонандагон дар
назар дорад. Ба ибораи дигар, ҳадафи асосии муносибати босалоҳият дар
таълими фанҳои графикӣ ташаккул ва рушди малакаву маҳоратҳои
истифодаи донишҳои азхудшуда дар амал, дар зиндагӣ аст. Он натанҳо ба
андӯхтани донишҳои зарурӣ, балки ба ташаккули шахсияти мустақил, ки
тавонад дар ҷомеа мавқеи шоистаи худро пайдо кунад, равона гардидааст.
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ШАРОИТҲОИ ПСИХОЛОГИВУ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ
САЛОҲИЯТҲОИ ИҶТИМОИИ НАВРАСОН
АБДУРАШИТОВ Н.Ф., Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи
Абдураҳмони Ҷомӣ, a_naimjon_f@mail.ru
Дар мақола масъалаҳои муҳимтарин оид ба шароитҳои психологиву педагогии
ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоии наврасон мавридди баррасӣ қорор гирифтааст. Имрӯз
раванди иҷтимоишавии наврасонро бидуни ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоӣ тасаввур
кардан ғайриимкон аст. Мақсади асосии ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоии наврасон
87

мусоидат намудан ба иҷтимоишавии муътадили онҳо аст. Самаранокии иҷтимоишавӣ аз
таъсиррасонии мутақобилаи ду омили нисбатан умумӣ – шусусиятҳои инфиродии шахс,
ҳамчун субъекти фаъоли муносибат ва хусусиятҳои ин ё он муҳите, ки воқеаи раванди
иҷтимоишавӣ ба амал бароварда мешавад.
Калидвожаҳо: психология, педагогика, таҳсилот, маориф, салоҳиятнокӣ,
муносибати ба салоҳиятнокӣ асосёфта, иҷтимоишавӣ, салоҳиятҳои иҷтимоӣ, наврасон.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПОДРОСТКОВ
Абдурашитов Н.Ф., Институт развития образования.
В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы, касающиеся психологопедагогических условий формирования социальной компетентности подростков. Сегодня
невозможно представить себе социализации подростков без развития определенных
социальных компетентностей. Главная цель развития социальных навыков подростков способствовать их социальных благополучию. На эффективности социальной
включенности влияет взаимодействие между двумя общими факторами индивидуальными особенностями человека, как активной составляющей отношения и
характеристик субъекта, которая является реальностью социального процесса.
Ключевые слова: психология, педагогика, образования, компетентность,
компетентный подход, социализация, социальные компетентности, подростки.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRECONDITIONS FOR THE
FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF ADOLESCENTS
Abdurashitov N.F. Education Development Institute
The article deals with the most urgent problems concerning the psychological and
pedagogical conditions for the formation of the social competence of adolescents. Today it is
impossible to imagine the socialization of adolescents without the development of certain social
competencies. The main goal of development of social skills of adolescents is to promote their
social well-being. The effectiveness of social inclusion is influenced by the interaction between
two common factors - individual characteristics of man, as an active component of the
relationship and characteristics of the subject, which is the reality of the social process.
Keywords: psychology, pedagogy, education, competence, competent approach,
socialization, social competence, adolescents.

Дар шароити ҳозира, дар робита бо инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ дар
ҷумҳурӣ иҷтимоишавии шахсияти наврасон ба таври ҷиддӣ масъалагузорӣ
мегардад. Гузориши масъала бо он алоқаманд аст, ки муҳити иҷтимоии
ҷомеаи муосир нисбат ба имкониятҳои мутобиқшавии шахсият талаботи нав
ба навро пешниҳод менамояд.
Афзоиши мушкилоти гуногуни психикӣ дар байни мардум нишон
медиҳад, ки шаҳрвандон, хусусан наврасон наметавонад мустақилона баъзе
душвориҳоро дар раванди иҷтимоишавӣ бартараф намояд. Дар ин радиф
масъалаи ташкил намудани шароитҳои махсуси педагогию психологии
ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоӣ дар наврасон ба миён меояд.
Кӯдак дар синни аз 10-11- солагӣ ба наврас мубаддал гардида, боз ҳам
бештар ба ҳаётӣ иҷтимоӣ ворид мешавад. ӯ ба амалигардонии имкониятҳои
худ оғоз мекунад, дар фаъолияти мушаххас муваффақ мешавад ва дар давраи
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сеюми давраи наврасӣ (16-17- сола) доир ба касби оянда фикр мекунад.
Ҳамзамон инкишофи соҳаи маърифатӣ ва ташаккули шахсият идома ёфта,
дар раванди иҷтимоишавӣ ва муайянсозии мавқеи худ дар ҷомеа «таҷрибаи
ҳаётиии» калонсолонро ба асос мегирад [12].
Пеш аз он, ки оид ба масъалаи шароитҳои психологиву педагогии
ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоии наврасон маълумот дихем, зарур аст, ки
бо мафҳуми иҷтимоишавӣ (сотсиализатсия) шинос шавем. Иҷтимоишавӣ –
«раванди ташаккулёбии шахс, ки тавассути аз ҷониби инсон аз худ намудани
арзишҳо, меёрҳо, нишондодҳо ва намудҳои рафтори қабулшудаи ҷомеа
имконпазир мегардад» [13, с. 146]. Яъне, иҷтимоишавӣ ҳамчун раванд дар
асоси аз худ кардани арзишҳои иҷтимоӣ ва тарзҳои рафтори барои ҷомеа
муфид, ташаккул додани қобилияти шахс барои бурдани фаъолияти ҳаётӣ
дар ҷомеа сурат мегирад. Иҷтимоишавӣ фарогири се масъалаи асосӣ:
раванди
иҷтимоишаӣ,
омилҳои
иҷтимоишавӣ
ва
сарчашмаҳои
иҷтимоишавии шахсро аст. Раванди иҷтимоишавии шахс дар зери таъсири
шароитҳои ниҳоят зиёду гуногуни иҷтимоӣ ва таъсири муҳити атроф
мегузарад, ки дар маҷмуъ онҳоро омилҳои иҷтимоишавӣ ном гузоштаанд
[13].
Омилҳои иҷтимоишавӣ ба мегаомилҳо ё омилҳои ниҳоят бузург
(кайҳон, саёра, ҷаҳон); макроомилҳо ё омилҳои бузург (кишвар, ҷомеа,
этнос, давлат); мезоомилҳо ё омилҳои миёна (нуқтаи аҳолинишин, васоити
ахбори омма, субъкултураҳо) ва микроомилҳо ё омилҳои нисбатан хурд
(оила, ҳамсояҳо, гуруҳҳои ҳамсол ташкилотҳои тарбиявӣ) ҷудо менамоянд
[1, c. 32].
Сарчашмаҳои иҷтимоишавии шахсро: - таҷрибаи синни барвақти бачагӣ
- ташаккули вазифаҳои психикӣ ва шаклҳои оддитарини рафтор; институтҳои иҷтимоӣ- системаи тарбия, таълим ва маълумот;- таъсири
байниҳамдигарии одамон дар раванди муошират ва фаъолият ташкил
менамояд. Одамонро вобаста ба дараҷаи иҷтимоишавӣ аз ҳамдигар ба таври
зерин фарқ мекунанд: а) иҷтимоишуда; б) иҷтимоинашуда; в) шахсони рӯҳан
бемор [1, c. 35].
Ҳамин тариқ, инкишофи шахсият, дар шароити ҳассос ва тағийрёбандаи
иҷтимоӣ на ҳамавақт муътадил сурат мегирад. Барои муътадир инкишоф
ёфтани шахсият ва мутобиқшавии иҷтимоии онҳо муҳити солими психологӣ
ва иҷтимоӣ зарур аст. Ташкили шароитҳои педагогиву психологии
ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоии наврасон маҳз бо ин гуна иқдомҳо
алоқаманд аст.
Бидуни мутобиқшавии психологӣ, ки фардро бевосита ба фаъолияти
мутобиқшавӣ равона месозад ва ба мутобиқшавии иҷтимоӣ ифтитоҳ
мебахшад, дар муҳити иҷтимоӣ мутобиқ гардидан ғайриимкон аст.
Мутобиқшавии иҷтимоӣ, сатҳу сифати зиндагӣ ва худамалисозии шахсият
дар бештари ҳолатҳо аз ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоӣ вобастагӣ дорад, ки
дар заминаи муҳити психологӣ ва иҷтимоӣ ташаккул ёфта, минтақаи
наздиктарини тараққиётро ташкил менамояд.
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Дар ин радиф муҳити психологӣ – зуҳуротҳои оммавӣ ҳамчун ҳолати
шуури гуруҳӣ, ки дар руҳияи гаруҳӣ, ақидаҳо ва ҳукумҳои гуруҳӣ зоҳир
мегарданд. Муҳити иҷтимоии оила бошад ҳамчун минтақаи наздиктарини
иҷтимоӣ, шароити зарурӣ ва ҳатмии иҷтимоишавии шахс аст, ки маҳз
муҳити иҷтимоӣ дар рафтори шахс интизориҳои чашмдошти муайянро
ташаккул медиҳад. Минтақаи наздиктарини тараққиёт – имкониятҳои ба
таври реалӣ дар кӯдак вуҷуддошта, ки метавонад ҳангоми ёрӣ ё дастгирии
камтарин аз тарафи одамони иҳотакарда (хусусан аҳли оила) кушода гарданд
ва барои тараққиёти ӯ истифода бурда шаванд [1, c. 18].
Холо дар илм маънидодкунии ягона оид ба салоҳияти иҷтимоӣ мавҷуд
нест. Инро олимони соҳаи психология ва ҷомеашиносӣ ҳамчун: захираи
шахсият, ки ба рафторҳои иҷтимоию психологӣ ва муносибат таъсиррасон;
сифати шахсият, ки таъсиррасонии мутақобилаи инсонро бо олами
иҳотакарда, дар асоси муносибат ба худ, муносибат ба фаъолият ва
муносибат ба дигарон муайян карда мешавад; қобилияти инсон, ки дар
қонеъгардонии дуруусту мақсадноки талабот ва бартарафсозии мушкилоти
ҳаррӯзаи ҳаётӣ дар раванди фаъолият маънидод мекунад. Дар баъзе ҳолатҳо
салоҳияти иҷтимоиро ҳамчун захираи тандурустӣ ва ҳифзи саломатии
психикӣ шарҳ медиҳанд [7].
Мактабҳои ҳозира чун анъана, ниҳоди махсуси барои тарбияи иҷтимоӣ
ташкилгардида, ки дар давраҳои муайяни таърихӣ вазифаи инкишофдиҳии
фаъолнокии иҷтимоии наврасонро иҷро менамуд, имрӯз, бо баъзе сабабҳои
объективӣ, хусусан раванди татбиқи ислоҳот дар соҳаи маориф: амалишавии
сиёсати таҳсилоти фарогир ва ҷорӣ намудани низоми нави арзёбии
фаъолияти иаълимии хонандагон [5], ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият
дар таълим ва ғ. ба ин масъала диққати ҷиддӣ дода нметавонад [6]. Дар аксар
муассисаҳои таълимӣ сифати таҳсилот ва фоизи азхудкунии барномаҳои
таълимӣ то андозае паст гардида, барои иҷтимошавии насли наврас шароити
мусоидро ғайрифаъол фароҳам меоварад, ки боиси коҳишёбии тарбия
мегардад.
Мфҳумҳои
“салоҳият”,
“салоҳиятнокӣ”,
“салоҳиятдорӣ”
ё
“салоҳиятмандӣ” дар забони тоҷикӣ нав набуда, доираи истифодаи онҳо дар
гузашта то андозае маҳдуд буд [10]. Вобаста ба ҷорӣ шудани муносибати
босалоҳият ба таълим дар низоми маориф ҳамчун истилоҳи нав эътироф
гардид [3] ва дар татбиқи ин мафҳум чандин модулҳои корӣ [4], [11] ва
дастурҳои методӣ таҳия гардидааст [6], [7]. Ба ҷойи ин вожаҳо бештар
мафҳумҳои “дониш”, “маҳорат”, “малака” ва “қобилият” мавридди истифода
қарор мегирифт [2], [14]. Ҳамин тариқ, мафҳуми салоҳият дар корҳои илмию
методии муҳаққиқони рус (советӣ) ва тоҷик ба таври гуногун, вале мазмунан
ба ҳам наздик тавсиф дода мешавад. Мафҳумҳои наздикмаъно ба муносибати
босалоҳият, мисли дониш, маҳорат, малака, қобилият мақсаднокӣ ва
шаклҳои одатшудаи рафтор мавридди истифода қарор мегирад (нигар ба
ҷадвал).
Дониш – маҳсули аз тарафи одамон дарк намудани мпердмету ҳодисаҳои
воқеият, қонунҳои табиат ва ҷамъият мебошад [9, с. 71 ]. Одам соҳиби дониш
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шуда, одатан кӯшиш мекунад, ки онро дар ҳаёт ва амалиёти худ истифода
барад, татбиқ намояд.
Маҳорат – “тарзҳои азхудшуда ва мустаҳкамгардидаи дар фаъолияти
амалӣ татбиқ намудани донишҳо; тарзҳои иҷрои фаъолият” [8, с. 7]. Малака
(доир ба одам) – “амале мебошад, ки оператсияҳои алоҳидаи он дар натиҷаи
машқ автоматӣ гардидаанд” [8, c. 68]. малака бе донишу маҳорат ташакккл
ёфта наметавонад.
Қобилият – “хусусиятҳои индивидуалӣ-психологии одам, ки талабҳои
фаъолияти муайянро қаноат мекунонанд ва шарти бомуваффақият иҷро
намудани он мебошанд” [8, с. 65].
Ҳамин тариқ, ҳамаи он зуҳуроти психикие, ки дар боло номбар гардид
боҳамдигар алоқаи зич дошта, баро инкишофи одат – «тарзҳои устувори
иҷрои амал, ки дар шароити муайян онҳо ба талаботи одам табдил меёбад»
[8, с. 84] мусоидат менамояд.
Салоҳият на танҳо натиҷаи таълим, балки он дар ҷараёни омӯзиш низ
ташаккул меёбад. Салоҳиятҳои иҷтимоӣ дар фаъолияти иҷтимоӣ зоҳир
мегардад. Салоҳиятҳои зерини иҷтимоӣ, ҳамчун намунаи рафтор, дар
ҳолатҳои муқаррарии ҳаёт, амалишавии синарияи иҷтимоӣ қобилияти
интихоби намунаҳои иҷтимоии рафтор ва дар чорчубаи намунаҳои рафтори
иҷтимоӣ ба роҳ мондани фаъолият ташаккул меёбад. Масалан:
- қобилияти эҳсоснамоии ангезанда, идрок (дарк) намоии хусусиятҳои
предмети олами иҳотакарда ва ҳодисаҳои табиию ҷамъиятӣ;
- қобилияти азхудкунии донишҳои дар бораи қонуниятҳои табиату
ҷамъият;
- қобилияти фаҳмида тавонистани арзишҳо ва қоидаҳои муносибат дар
ҷомеа, инчунин омӯзиши мустақилона;
- қобилияти фаҳмидан, муқаррар намудани алоқаю муносибатҳои байни
предметҳо ва ҳодисаҳо, ки ба системаи муайяни дониш, тасаввурот ва
мафҳумҳо такья мекунад.
- қобилияти ворид шудан ба муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҷустуҷӯ ва
истифодаи робитаҳои мутақобила;
- қобилияти ҳалли масъалаҳои фикрӣ (амалҳои фикрӣ) ва омодагӣ барои
ҳалли масъалаҳои мураккаб;
- қобилияти кунҷкобӣ, дар вазъиятҳои гуногуни ҳаётӣ қарори дуруст
қабул карда тавонистан, донистани тарзҳои амалигардонии иеяҳои
эҷодшуда;
- қобилияти истифода бурда тавонистани имкониятҳои мавҷудаи
шахсию иҷтимоӣ;
-маҳорати то ба охир бурда расонидани қарори қабул кардашуда, дар
роҳи он ҳар гуна монеаю душвориҳоро бартараф намудан ва ба мақсади
гузошташуда ноил гардидан;
- қобилияти бурро баён карда тавонистани фикр;
- қобилияти тасаввур карда тавонистани ин ё он ҳодисаи табиию
иҷтимоӣ ва доштани образи рафтори иҷтимоӣ;
91

- қобилияти равшан ифода кардани ҳиссиёти худ ва идора кардани
ҳиссиёт дар раванди фаъолият;
- қобилияти рафтори худро хамеша назорат кардан, худашро идора карда
тавонистани одам, қобилияти аз зоҳир намудани амалҳое, ки дар шароити
муайян ҳамчун нодаркор ва зарарнок ҳисоб меёбанд, худро нигоҳ дошта
тавонистан;
- талаботи худро ҳамчун шахс фаҳмидан, пайдо шудани шавқу ҳавас ба
ҳаёти ботинӣ ва сифатҳои шахсии худ, талаботи ба худ баҳо додан.
- қобилияти ба қоидаҳои ҷамъиятӣ шуурона тобеъ кунонидани рафтори
худ.
- қобилияти равшан фаҳмидани мақсад(ҳо)-и фаъолияти иҷро
кардашаванда.
- қобилияти соҳибихтиёрӣ, ҳисси масъулият, кордонӣ, саҳиб будан ба
маърифати ҳуқуқӣ, ҳамкорӣ карда тавонистан ва ғ.
Мақсади асосии ташаккули салоҳиятҳои иҷтимоии наврасон мусоидат
намудан ба иҷтимоишавии муътадили онҳо аст. Самаранокии иҷтимоишавӣ
аз таъсиррасонии мутақобилаи ду омили нисбатан умумӣ – шусусиятҳои
инфиродии шахс, ҳамчун субъекти фаъоли муносибат ва хусусиятҳои ин ё
он муҳите, ки воқеаи раванди иҷтимоишавӣ ба амал бароварда мешавад.
Шароити педагогӣ ва муҳити созгори психологиро барои ташаккули
салоҳиятҳои иҷтимоии наврасон инҳо ташкил менамоянд: дар сатҳи
хонавода – муносибати байниҳамдигарии волидону фарзандон дар
муносибатҳои хонаводагӣ; шаклҳои тарбияи волидон; сифатҳои шахсӣ ва
касбии падару модар ва дигар аъзоёни хонавода (шахсони ба балоғат расида)
Дар сатҳи мактаб – услуби фаъолияти педагогӣ; сифатҳои шахсӣ ва
касбии омӯзгору фаъолияти омӯзгорӣ, қобилиятҳои омӯзгорӣ; маҳорати
педагогӣ; малакаҳои касбии омӯзгорӣ; технологияи таълими фан; фарҳанги
омӯзгор ва фаъолияти омӯзгорӣ; маънавиёт ва ахлоқи омӯзгор ва фаъолияти
омӯзгорӣ; муносибати байниҳамии омӯзгор – хонандагон – падару модар.
Дар сатҳи гурӯҳи хонанадагон – иштироки фаъолонаи хонандагон дар
раванди таҳсилот; адолати иҷтимоӣ дар синф ва ғ.
Дар сатҳи ҷомеаи шаҳрвандӣ – амалҳои гуногуни аҳли ҷомеа дар
фаъолияти ҷамъиятии онҳо; сифатҳои шахсӣ ва касбии шахсиятҳои
алоҳидаи ҷомеа; воситаҳои ахбори умум ва ғ.
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА
ТАЪЛИМ ДАР КОЛЛЕҶҲОИ ТИББӢ
Ҳошимова М. М., МТҒ “Коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров”,
email@ktgafurov.com

Хоҷаев Б. У., МТҒ “Коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров”
Принсипҳо ва вазифаҳои асосии муносибати босалоҳият ба таълим умумӣ бошад
ҳам, татбиқи он дар зинаҳои гуногуни таҳсилот дорои хусусиятҳои хос аст. Дар мақола
роҳҳои ҷорӣ кардани низоми кредитӣ ва муносибати босалоҳият ба таълим дар зинаи
таҳсилоти миёнаи касбӣ, дар мисоли коллеҷи тиббӣ баррасӣ шудаанд. Дар зимн ба нақши
омӯзгор дар ин ҷараён таваҷҷуҳи махсус зоҳир шудааст.
Калидвожаҳо: омӯзгор, коллеҷ, таҳсилоти миёнаи касбӣ, салоҳият, муносибати
босалоҳият, стандарт, низоми кредитӣ.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖАХ
Хошимова М. М., НОУ “Медицинский колледж Б-Гафуровского района,
Ходжаев Б. У., НОУ “Медицинский колледж Б-Гафуровского района”.
Хотя принципы и задачи компетентностного подхода в обучении являются общими,
его внедрения имеет свои особенности на различных уровнях образования. В статье
рассматриваются пути внедрения кредитной системы и компетентностного подхода в
обучении на среднем профессиональном уровне образования на примере медицинского
колледжа. Одновременно особое внимание уделяется роли учителя в этом процессе.
Ключевые слова: учитель, колледж, среднее профессиональное образование,
компетенция, компетентностный подход, стандарт, кредитная система.

FEATURES OF INTRODUCTION КОМПЕТЕНТНОСТНОГО OF
THE APPROACH IN MEDICAL COLLEGES
Hoshimova M. M., Non-governmental Education Institution “Bobojon Gafurov
Medical College”,
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Hodzhaev B. U., Non-governmental Education Institution “Bobojon Gafurov
Medical College”.
Though principles and problems of the competence-based approach in training are the
general for all institutions, its introduction has the characteristic features on various educational
levels. The main ways of introduction of credit system and competence-based approach in
training in secondary professional educational level on an example of medical college are
considered in this article. Simultaneously the special attention is given to a role of the teacher in
this process.
Keywords: teacher, college, secondary vocational training, competence, competencebased approach, standard, credit system.

«Ояндаи мамлакат ба фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф
вобастагии зиёд дорад. Дар хотир бояд дошт, ки танҳо мамлакати босавод
метавонад насли соҳибмаърифату донишманд ва кадрҳои арзандаи давронро
ба воя расонад, пеш равад ва дар ҷомеаи мутамаддин мақоми арзандаи худро
пайдо намояд».
Эмомалӣ Раҳмон
Албатта, ин гуфтаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат Эмомалӣ Раҳмон беасос нест. Зеро маҳз фаъолияти омӯзгор дар
рушди илму маориф ва таълиму тарбия нақши муҳим дорад.
Дар шароити имрӯза вобаста ба тағйирёбии доимии талаботи бозори
меҳнат нисбат ба хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ
фақат дорои дониш будан кифоя нест. Аз ин рӯ, Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Ҳукумати кишвар, пайваста кӯшиш
менамояд, ки низому равиши таълимро ба талаботи замон ва дурнамои
рушди мамлакат мутобиқ намуда, тадбирҳои муайяну мушаххасро амалӣ
гардонад. Ба тасвиб расидан ва андешидани чораҳои татбиқи «Стратегияи
миллии рушди маориф барои солҳои 2012-2020», ки дар он ҷорӣ намудани
муносибати босалоҳият дар таълим (МБТ) пешбинӣ гардидааст, бозгӯйи
равшани ин гуфтаҳо мебошад.
Мафҳумҳои «салоҳият» ва «босалоҳият»-ро мутахассисон барои ифодаи
мафҳумҳои «компетенция» ва «компетентность», ки аз забони лотинӣ
(competens, competentis) ба забони русӣ иқтибос шудаанд, истифода
мебаранд. Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» мафҳуми “салоҳият”
лоиқ будан, сазовор будан; шоистагӣ, сазоворӣ шарҳ дода шудааст. Дар
Луғати истилоҳоти Хазинаи аврупоии таҳсилот мафҳуми “салоҳият”
(компетенция) чунин шарҳ дода шудааст:
1.Қобилияти ягон кор (амал)-ро хуб ва самаранок иҷро кардан.
2.Ба талаботи вазифавӣ (касбӣ ) мутобиқ будан.
3.Қобилияти иҷрои вазифаҳои махсуси меҳнатӣ.
Дар стандарти фаннии зинаи таҳсилоти ибтидоӣ мафҳуми «салоҳият»
чунин тафсир шудааст:
Салоҳият–маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ки ба
мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ),
маърифатӣ ва касбӣ равона карда мешаванд.
94

Дар муносибати босалоҳият ба таълим масъалаи арзёбии сифати
таҳсилот муҳим аст.
Дар ин санади хеле муҳиму саривақтии соҳа, вобаста ба таъмин
намудани соҳаҳои гуногуни иқтисоду иҷтимоиёт бо кадрҳои баландихтисоси
коргарӣ ва идоракунии сатҳи миёна, аз ҷумла, зикр шудааст: «Зарур аст, ки
навъҳои мухталифи барномаҳои таълими таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ
таҳия гардида, онхо ҳарчӣ бештар ба ташаккули салоҳияти касбӣ равона
карда шаванд».
Дар баробари ба тасвиб расидани санади мазкур ва, хусусан, вақтҳои
охир дар саҳифаҳои матбуоти соҳавӣ ва ҳатто берун аз он, оид ба муносибати
босалоҳият ақидаҳои мухталифи олимону мутахасисони соҳа рӯйи чопро
диданд. Инчунин, дар суҳбатҳои ихтисосӣ акидаҳое баён карда мешавад, ки
аз комилан пуштибонӣ кардан то пурра қабул надоштани онро дар бар
мегиранд. Ин табиист. Ягон навоварӣ дар оғоз сад дарсад тарафдор надошт
ва надорад.
Ҳангоми маънидод кардани мазмуну муҳтавои ин ё он истилоҳи ба
муносибати босалоҳият тааллуқдошта, то ҳадди аксар риоя кардани
эхтиёткорӣ амрест ногузир. Чунки дар ҳолати роҳ додан ба иштибоҳ,
новобаста ба сабаби сар задани он, беихтиёр эътибори муносибати навро
костан мумкин аст. Хусусан, дар низоми таълим, ки иштибоҳи интишоршуда
сироятӣ буда, ислоҳи он вақти дуру дарозро тақозо мекунад.
Азбаски дар тамоми давраи таҳсилу зиндагӣ инсон бо яке аз
мушкилтарин вазифахо – қабули қарорҳои ба мақсад мувофиқ оид ба ин ё он
масъала сару кор дорад, муносибати нави таълим, пеш аз ҳама, бояд аз худ
намудани ана ҳамин салоҳиятро таъмин намояд. Моҳиятан қабули қарор ин
интихоб аст. Модоме ки қарорҳо ба пешравӣ дар касби шахс таъйин
шудаанд, онҳо аз тарафи шахси алоҳида қабул карда мешаванд. Пас, МБТ ба
ҳар як таълимгиранда дар алоҳидагӣ нигаронида шудааст.
Андешаҳое ҳастанд, ки муносибати босалоҳият на дар дохили низоми
таълим ба вуҷуд омада, мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст, балки
ҷавобе ба талаботи мушаххаси доираи касбӣ будааст.
Мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятҳои калидӣ” дар алоқамандӣ бо
муаммоҳои муайян кардани сифатҳои шахсони касбии муваффақ дар соҳаи
соҳибкорӣ дар Ғарб аз солҳои 60-70-уми асри гузашта истифода шуда
истодааст.
Дар ибтидо, салоҳиятҳо бо донишу малакаҳои ихтисосии касбӣ муқобил
гузошта шуда, ҳамчун ҷузъи яксони мустақили дилхоҳ фаъолияти касбии
муваффақ дониста мешудаанд. Дар натиҷа саволе ба вуҷуд омад, ки оё
салоҳиятҳоро омӯзонидан мумкин аст? Ҳамин тариқ, масъалаи салоҳият ба
низоми таҳсилот ворид гардида, дар ин соҳа тадриҷан ҷойи пешбарро ишғол
кард.
Албатта, ба ҳадди аксар дар кнамуда, фаҳмидани масъалаҳои мушкили
касбӣ дар натиҷаи таҷрибаи бисёрсола ҳосил мегардад, аммо вуҷуд доштани
ташаббуси эҷодкорона дар фаъолияти корӣ ба ақлу заковат ва сифатҳои
шахсии кормандони миёнаи соҳаи тибби оянда вобастааст. Бо вуҷуди ин,
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вобаста ба сатҳи дониши ба коллеҷҳо қабулшудагон, ба онҳо дар аксар
ҳолатҳо дарк кардану истифода бурда тавонистани тавоноии зеҳнӣ ва рушд
додани онро омӯзонидан лозим аст.
Дигар сабаби муҳимми ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият дар
таълим тарзи фикронии донишҷуёни ҳозира мебошад, ки онро «пайкслайдӣ»
номидан мумкин аст (пайк- 1. Қосид, хабаррасон, номарасон, он ки
хабарбару хабарбиёр аст. 2. Хабар, паём. ниг. Фарҳанги тафсирии забони
тоҷикӣ, Душанбе, 2008). Ин тарзи фикрронӣ зери таъсири бо суръати баланд
зиёд шудани миқдору ҳаҷми ахбор ва воситаҳои интиқоли онҳо арзи вуҷуд
кардааст . «Пайк – слайд» ирсоли ахбори гуногун, аз ҷумла, шарҳи кӯтоҳи
истифодабарандагони шабакаҳо, тариқи воситаҳои гуногуни техникию
ахборӣ, дар шакли клипҳо, видео ва аудиороликҳо, хабару маълумотҳои
кучак дар шабакаҳои иҷтимоӣ (Одноклассники, Фейсбук ва ғ.) ва дигар
сомонаҳои интернет мебошад. Дар натиҷа низоми анъанавии ахбории
ғайрифаъоли таълим, ки ҳоло ҳукмфармост, ба паст шудани сатҳи
ҳавасмандӣ ва ҷустуҷӯи эҷодкоронаи донишҷуён оварда расонидааст.
Вобаста ба ин, зарурати гузаштан ба МБТ дар тайёр кардани кадрҳои
баландихтисоси тиббӣ дар коллеҷҳо бешуҳба аст. Вале яку якбора пурра
ҷорӣ кардани МБТ каме мушкилӣ дорад. Он омодагии ҳаматарафа ва иҷрои
корҳои зиёдро тақозо дорад.
Ҳоло қариб дар коллеҷҳое, ки мутахассисони миёнаи соҳаи тибро тайёр
мекунанд, раванди таълим дар асоси низоми кредитии таҳсилот ба роҳ монда
нашудааст ва дар соли нави хониш МТҒ «Коллеҷи тиббии н.Б.Ғафуров» ба
низоми кредитӣ мегузарад. Пеш аз ба низоми кредитӣ гузаштан бояд бо
омӯзгорони муассиса оид ба тарзи гузаронидани машғулиятҳои назариявӣ ва
амалӣ бо низоми кредитӣ семинарҳо гузаронида шавад. Ба омӯзгорон тарзи
ҳуҷҷатгузорӣ ва тарзи корбарӣ бо низоми кредитӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ
гузаронида шавад.
Дар аввал бояд бахшҳои якуми коллеҷҳои тиббӣ ба низоми кредитӣ
гузаронида шаванд, зеро дар бахши якум ҳам омӯзгорон ва ҳам донишҷӯён
бо равияи кор шинос гардида, гузариш ба ин низом осонтар мегардад.
Омӯзгор оид ба низом малакаю маҳорати хуб пайдо намуда, дар бахшҳои
дигар низ ҳаваси гузаштан ба низоми кредитӣ пайдо мешавад. Танҳо каме
вақт лозим аст.
Омӯзгор фаъолиятҳоро дар шаклҳои гуногун – инфиродӣ, дунафарӣ ё
гурӯҳӣ ташкил намуда, фазои ягонагӣ ва иҷтимоишавии донишҷӯёнро ба
вуҷуд меорад, қобилияти эҳтироми фикри ҳамдигар, дар доираи мавзӯъ сухан
гуфтанро ташаккул медиҳад, ба онҳо шароит фароҳам меорад, ки андешаҳои
худро баён кунанд, мавқеи худ, нуқтаи назари худро дар мавриди зарурӣ
иброз кунанд. Аз муносибати худкомагӣ омӯзгор даст мекашад. Ин гуна
муносибатро дар донишҷӯён низ ташаккул медиҳад. Омӯзгори имрӯзаро
зарур аст, ки донишҷӯёнро ба зиндагӣ дар кураи Замин омода намояд.
Натанҳо ба шароити Тоҷикистони имрӯзаву оянда, зеро дар асри ХХI кӯчиши
одамон хеле доман паҳн кардааст. Шароити аз як кишвар ба кишвари дигар
барои таҳсил, кор рафтани ҷавонон, шахсони баркамол авҷ гирифтааст. Ин
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боиси омезиш ва ба ҳам наздикшавии фарҳангҳо мегардад. Дар чунин
шароит танҳо шахси салоҳиятнок метавонад муваффақ гардад. Вазъияти ба
амаломада натанҳо дигаргуниро дар барнома, инчунин дар китоби дарсӣ ва,
пеш аз ҳама, дар муносибати омӯзгор талаб мекунад. Матнҳо ва маводе, ки
донишҷӯ бо онҳо кор мекунад, бояд инъикоскунандаи ҳаёти берун аз коллеҷ
бошад.
Азбаски коллеҷҳои тиббӣ мутахассисони миёнаи соҳаи тибро омода
месозанд ва кадрҳои омодашуда дар оянда бевосита бо ҳаёти одамон кор
мебаранд, бояд машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ дуруст ба роҳ монда
шавад.
Таҷриба нишон медиҳад, ки дар тайёр кардани мутахассисони миёнаи
соҳаи тиб таълими ҳам назариявӣ ва ҳам амалӣ афзалият дорад. Зеро он
маводҳое, ки дар назария аз худ мекунанд, донишҷӯён бояд дар амал тадбиқ
намоянд. Дар машғулиятҳои амалӣ бештар иҷрои корҳои амалӣ ва
дастамалҳо гузаронида шавад.
Барои тайёр кардани кормандони миёнаи соҳаи тибби ба талаботи
бозори меҳнат ҷавобгӯ бо дарназардошти ҷорӣ намудани стандартҳои
байналмиллалӣ дар ҷумҳурӣ бояд аввал такмили дониши омӯзгорон дар
сатҳи байналмилалӣ бошад. Ҳоло тариқи шабакаи интернет ва китобхонаҳои
электронӣ омӯзгорон метавонанд ҳамеша аз навовариҳои касби хеш бохабар
шаванд ва инчунин дар бахшҳои такмили ихтисос бояд кормандони сазовор
кору фаъолият баранд, то ин ки ҳангоми гузариш аз бахшҳои такмили
ихтисос омӯзгорон маълумоти хуб оид ба низоми кредитӣ, низоми нави
таълим ва усулҳои фаъоли таълим гирифта тавонанд.
Воситаи муносибе, ки ба самаранокии таълим ва рушд ёфтани
қобилияти фикронии эҷодкоронаи донишҷуён мусоидат мекунад, ин
масъалагузорӣ кардан дар машғулиятҳо мебошад.
Самти дигари МБТ пурра кардани мисолҳо бо ахбори гуногуни иловагӣ
мебошад, ки оид ба истифодаи онҳо худи донишҷуён қарор қабул менамоянд.
Масалан, ҳангоми иҷро кардани кори амалӣ дар мавзӯи «Пешгирӣ аз
бемории ВИЧ-СПИД» ахборро оид ба ин беморӣ ҷамъ оварда, бо роҳи нишон
додани слайдҳо ва маводи чопӣ ба омма пешниҳод кардан мумкин аст.
Донишҷӯёни коллеҷҳои тиббӣ метавонанд бо нафарони гирифтори ин
беморӣ суҳбатҳо гузаронида, оид ба эҳтиёткор будан ва ҳифз намудани
саломатӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ баранд. Ин имкон медиҳад, ки арзёбии
самаранокии МБТ амалӣ карда шавад. Нуктаҳои мазкур дарсҳои назариявӣ ва
амалиро дар таълим ҳамчун намунаи унсурҳои фаъолияти касбии минбаъдаи
донишҷуёни коллеҷҳо нишон медиҳад, ки принсипи асосии МБТ мебошад.
Дар таъмини муносибати босалоҳият ба таълим сатҳи омодагии омӯзгор
дар мадди аввал меистад. Чунин андеша, ки гӯё дар муносибати босалоҳият
ба таълим нақши омӯзгор коста мешуда бошад, ғалати маҳз аст. Нақши
омӯзгор тағйир меёбад (дар ҷараёни дарс ӯ аз «ҳокими мутлақ» ба «шарику
раҳнамои донишҷӯ» табдил меёбад), аммо масъулияти ӯ бештар мешавад .
Омӯзгор ҳамчун яке аз омилҳои асосии татбиқи муносибати босалоҳият боқӣ
мемонад.
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Муносибати босалоҳият яке аз равандҳои пешбарандаи соҳаи илму
маориф мебошад ва гузаштан ба он ба ояндаи давлату миллати тоҷик пояи
хубест. Итминон дорем, ки бо гузаштан ба низоми кредитӣ ва татбиқи
муносибати босалоҳият дар коллеҷҳои тиббӣ сифати таҳсилот баланд
бардошта мешавад ва мутахассисони арзандаи соҳаи тиб ба камол мерасанд.
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ҶАРАЁНИ ДОНИШАЗХУДКУНИИ ХОНАНДАГОН
ВА МУАЙЯН НАМУДАНИ ҲОЛАТИ ТАТБИҚИ ОНҲО
Сабуров Х. М., ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров, saburov.67@mail.ru
Эгамбердиева М. Х., ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров,
Муаллифон дар мақола оид ба татбиқи донишазхудкунӣ ва шароити
мусаллаҳгардонии хонандагон бо дониш, малака ва маҳорат сухан ронда, сухани устодро,
ки сарчашмаи ягонаи дониш маҳсуб меёбад, тавсиф додаанд. Ҳамчунин муаллифон
воситаҳои ташаккули қобилияти истифодаи дониш, меъёрҳои ҷаззобияи маводи
таълимиро муайян намудаанд ва дар шаклгирии маърифатӣ фаъолиятҳои беруназсинфӣ аз
рӯйи фанҳоро василаи муҳим шуморидаанд.
Калидвожаҳо: салоҳият, мусаллаҳкунӣ, маърифатнокӣ, қобилият, тамоюл.

ПРОЦЕСС ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Сабуров Х. М., ХГУ имени академика Б. Гафурова,
Эгамбердиева М. Х., ХГУ имени академика Б. Гафурова
В статье авторы рассматривают освоение знаний и создания условий для
вооружения учащихся полноценными знаниями, умениями и навыками, а также
определяют роль речи учителя, которая является источником знаний. Кроме того, авторы
определяют способность использования знаний как средство формирования и критерии
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привлекательности учебного материала. По мнению авторов, важнейшую роль в
формировании знаний играют внеклассные работы по предметам.
Ключевые слова: компетентность, вооружение, образованность, способность,
тенденция

THE PROCESS OF KNOWLEDGE APPLICATION AND THE
FORMATION OF STUDENTS' COMPETENCE
Saburov Kh. M., Academician B.Gafurov Khujand State University
Egamberdieva M. Kh., Academician B.Gafurov Khujand State University
In the article, the authors consider the development of knowledge and the creation of
conditions for the arming of students with full knowledge, skills and abilities, as well as
described the teacher's speech, which is a source of knowledge. The authors also determined the
ability to use knowledge as a means of formation and criteria for the attractiveness of educational
material. According to authors’ opinion, the extra class activities by subjects have the most
important role in knowledge formation.
Key words: competence, armament, education, ability, tendency

Раванди омӯзиш на танҳо таълими донишҳои андӯхтаи башарият,
балки фарогирии онҳо аз ҷониби хонандагонро низ дар бар мегирад. Шинохт
- ин раванди мураккаби дарк кардан ва инъикоси воқеият аст. Натиҷаи ин
раванди мураккаб дониш аст. Яъне, тасвири илмии ҷаҳон саҳеҳтар аз
инъикоси воқеият аст. Ҳамаи ашёҳо бар асоси ягонагии назария ва амалия
бунёд карда мешаванд. Ягонагии назарияи амалӣ яке аз муҳимтарин
муқарраротест, ки педагогика ва ҳамаи усулҳои хусусӣ ба он такя мекунанд.
Танҳо вақте ки ягонагии назария ва амалия амалӣ карда мешавад, шароити
мусоид барои мусаллаҳкунии хонандагон бо дониш, малакаҳо ва маҳоратҳо
фароҳам меояд.
Омӯзиши анъанавӣ аз он маншаъ мегирад, ки ҳар дониш таркиби худро
дар шакли абстракт ва таҳлили шифоҳӣ таҳия мекунад. Вале воқеият дар
қолаби абстрактҳои каломӣ нест, балки дар фаъолияти хонанда, ки ба
татбиқи донишҳои ба даст оварда дар раванди омӯзиш алоқаманд аст,
мебошад.
Фаҳмиши муосири принсипи амалӣ кардани донишҳои назариявӣ,
танҳо дар гуфтаҳои муаллим дар бораи аҳамияти дониш хулоса намешавад,
балки дар шакл гирифтани малакаи истифодаи фаъоли хонандагон аз ин
дониш мебошад.
Татбиқи дониш на танҳо воситаи аз ҳама самараноки муайян кардани
мизони донишҳои фаро гирифта тавассути хонандагон мебошад, балки роҳи
амиқтар шинохтани ҷанбаи илмии донишҳо аст. Танҳо бо роҳи татбиқи
дониш дар амал хонандагон метавонанд ба таври пурра донишҳоро фаро
гиранд ва маводи таълимиро дар шароитҳои гуногун истифода баранд.
Дар асоси дониш, малака ва таҷрибаи гуногун дар фаъолият ва
муносибатҳо, дар хонанда салоҳиятҳои асосӣ, ки ба мазмуни умумии маориф
вобаста мебошанд, шакл мегиранд, ки боиси ташаккули дониш ва салоҳияти
хонанда дар як соҳаи махсус мегарданд.
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Ҳамин тавр, дар шароити имрӯза, дар системаи навсозии таҳсилоти
умумӣ, баланд бардоштани маълумотнокии умумӣ ва ташаккули салоҳияти
хонандагон муҳим арзёбӣ мешавад.
Барои ташаккули салоҳият зарур аст:
 аз нав дида баромадани имкониятҳои ҳар як кӯдак, чунки ҳамаи
хонандагон метавонанд бо интихоб дар доираи васеи машғулиятҳо,
босалоҳият бошанд; бинобар ин, муаллим бояд омӯзад, ки дар ҳар як
кӯдак сифатҳои хоси ӯро, ки барои муваффақият дар соҳаи муайян
муҳиманд, бинад;
 ислоҳоти мақсадҳои омӯзиш; дар навбати аввал бояд вазифаи инкишоф
додани шахсият ба воситаи фардикунонии таълим қарор дошта бошад;
 тағйир додани усулҳои омӯзишӣ, ки ба муайян кардан ва ташаккул додани
салоҳияти хонандагон, вобаста ба тамоилот ва рағбати шахсии онҳо
мусоидат кунад;
 даст кашидан аз равишҳои маъмулии арзёбии хонандагон.[3]
Қобилияти ҳалли масъалаҳои амалии мураккаб, ки иҷрои онҳо на танҳо
дониш ва маҳорати муайян, балки ҳамчунин стратегияҳои муайян ва
муқаррароти расмии зарурӣ барои истифодаи ин дониш ва малакаро
мутобиқи эҳсосот ва робитаҳо талаб мекунад, ки ин ифодакунандаи
салоҳиятнокии шахс мебошад. Ҳамин тариқ, бо шакл додани қобилияти
хонандагон барои татбиқи дониш, мо салоҳиятнокии онҳоро инкишоф
медиҳем.
Дониш дар асоси малака ва маҳорат, хусусиятҳои ахлоқии инсон
муайян карда шуда, ҷахонбинии шахсро ташаккул медиҳад. Раванди
ташаккул ва азхудкунии дониш, малака ва маҳорат дар аксари асарҳои
олимон ва равоншиносон умдатарин маҳсуб меёбад, вале мафҳуми «дониш»
ба таври гуногун шарҳ дода шудааст. Баъзеҳо онро маҳсули шуур, дигарон
инъикос ва батартибоварии ҳақиқат ва ё тарзи бошуурона аз нав ҳосилкунии
мавзӯи дарк карда шуда меноманд.[2]
Азхудкунии дониш

Инкишофи
хусусиятҳои
шахсии инсон

Натиҷаи азхудкунии дониш –
маълумоти бошууронаи муттаҳидаи
гуногун: одӣ ва душвор

Ташаккули
малака

Ташаккули маҳорат
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Азхудкунии дониш аксар вақт аз роҳи интихоб намуда, ки инкишофи
пурраи зеҳнии хонанда аз он манша мегирад, вобаста аст. Худ аз худ
донишҳо наметавонанд инкишофи зеҳнии баландтаринро таъмин намоянд,
вале бе онҳо низ ин раванд номумкин мебошад. Ташаккули назари маънавӣ,
хусусияти боиродаи хислати инсонӣ, эътиқод ва шавқу завқ зери таъсири
дониш ба амал меояд, бинобар он дониш дар раванди инкишофи
қобилиятҳои инсон муқаддимаи аввалиндараҷа маҳсуб меёбад.
Сарчашмаи муҳими дониш - сухани устод - бояд ягона набошад.[1]
Усулҳо ва шаклҳои дигари самарабахши таълим, ки тавонанд қобилияти
эҷодии талабагонро инкишоф диҳанд, дар онҳо қобилияти кори мустақил бо
адабиёти таълимӣ, илмӣ ва оммавиро шакл диҳанд, ба онҳо хулосабарорӣ ва
таҳлили амалии маводи хондашуда, баёни ақидаи худро омӯзонанд, яъне ба
онҳо босалоҳият буданро таълим диҳанд, зарурӣ мебошанд.
Воситаҳои ташаккули қобилияти истифодаи дониш

Дарс

Мазмуни маводи
таълимӣ

Кори беруназсинфӣ

Фаъолияти
хонандагон

Тавре ки аз ҷадвал маълум аст, ташаккули қобилияти ба кор бурдани
дониш бояд на танҳо дар давоми дарс, балки дар фаъолияти иловагии
беруназсинфӣ низ анҷом дода шавад.
Дар инкишофи маҳорати истифода аз дониш, вуҷуди тамоюли
маърифатӣ – нишон додани ангезаи интихоби шахс, дар раванди шинохтан,
нақши муҳим ва муассир дорад. Талош барои маърифат, хоҳиши фаро
гирифтан, дониши беҳтар дар бораи он соҳаи илмӣ, омӯзиши амиқ ва
асосноки он, хоҳиши машғул шудан ба фаъолияти маърифатӣ, ба даст
овардани дониши зарурӣ ва малакаи самаранок – ин аст моҳияти рағбату
таваҷҷуҳи маърифатӣ. Яъне, предмети тамоюли маърифатӣ - фаъолияти
маърифатӣ, ҳам ҳамчун муҳтаво ва ҳам ҳамчун ҷанбаҳои амалиётии он
мебошад.
Тамоюли маърифатии шахс аз дигар тамоюлҳо бо он фарқ мекунад, ки
самти интихобии он ба соҳаи маърифат(идрок) равона шудааст, бинобар ин,
таъсири назаррас дар ташаккули шахсияти хонанда , салоҳиятнокии вай, ва
дар ниҳоят, ба ҷойгоҳи хатмкунанда дар ҳаёт дорад.
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Таҳқиқоти махсуси омӯзгорон ва равоншиносон таъсири мусбати
тамоюли маърифатиро на танҳо дар ҷараён ва натиҷаҳои фаъолият, балки дар
равандҳои равонӣ - тафаккур, хаёлот, хотира, ҳиссиёт, ки дар зери таъсири
тамоюли маърифатӣ фаъолият ва равиши махсусе мегиранд, ошкор месозад.
Дар педагогика, панҷ меъёри ҷаззобияти маводи таълимӣ вуҷуд дорад:
1. Навоварии маводи таълимӣ, ғайримунтазира будани бисёр хулосаҳо
ва қонунҳо. Ҷустуҷӯи далелҳои нави илмӣ на танҳо боиси тааҷҷуб, балки
рағбати дучандон мегардад.
2. Омӯзиши маводҳои барои хонанда ошно аз диди нав.
3. Истифодаи маълумот аз таърихи фан.
4. Моҳият вааҳамиятиҳаётӣ,.
5. Ошно намудани хонандагон ба дастовардҳои илми замонавӣ[4].
Шаклгирии маърифатӣ, одатан дар давоми кори илмӣ сурат мегирад,
вале танҳо дар доираи ин кор маҳдуд шудан дуруст нест ва ёрии бебаҳо дар
ин замина фаъолиятҳои беруназсинфӣ аз рӯи фанҳо расонида метавонанд.
Тавреки натиҷаҳои таҳлили равоншиносӣ нишон медиҳанд, мушкилоти
асосӣ барои дар амал татбиқ намудани донишҳо, зарурати мустақилона
амалӣ кардани равандҳои ҷудогона мебошад.
Гузариш аз тафаккури абстракт(номушаххас) ба амалия душвор аст,
аммо ғайримумкин нест. Барои бартараф намудани он зарур аст, ки
тафаккури мустақилонаи хонандагон дар истифодаи дониши назариявӣ барои
вазъиятҳои махсус дар давраи ташаккули мафҳумҳои абстрактӣ, инкишоф
дода шавад. Бо шарофати ин, консепсияҳо худ амалӣ ва воқеӣ мешаванд.
Ҳангоми равишҳои ғайрифаъоли омӯзиш, дар хонандагон системаҳои
ҷудогона ташкил мешаванд: донишҳои назариявӣ, аз як тараф, фаъолиятҳои
амалӣ - аз тарафи дигар. Ин ҷудосозии ду система дар дигар ҳолат - равиши
фаъоли таълимӣ, ба вуҷуд намеояд. Дар ин ҷо ба хонандагон вазифаҳои
амалӣ пешниҳод карда мешаванд, ки истифодабарӣ ва қисман азхудкунии
донишҳои назариявиро дар ҷараёни ҳал намудан, талаб мекунанд.
Сабабҳои муваффақияти омӯзгорони ҷудогона дар он аст, ки онҳо дар
раванди омӯзиши масъала ба таври васеъ аз роҳҳои бедоркунии шавқи
фаъолияти фикрии хонандагон ва талаботҳо дар заминаи гузаштани пай дар
пай аз назария ба амал ва аз амал ба назария, истифода мебаранд.
Усули дигари муҳим дар инкишофи қобилияти хонандагон барои
татбиқи донишҳо, истифода аз иттиҳодияҳо мебошад. Иттиҳодияҳо дарк ва
фаҳмиши иттилоотро дар ҷараёни мубодилаи афкор, ҳангоми хондани
адабиёти таълимӣ дар рафти супоришҳо, зиёд мекунанд. Агар барои
хонандагони дорои шакли "назариявӣ"-и тафаккур такя ба иттиҳодия як
ҷузъи зарурии таълим набошад, вале барои хонандагони дорои тафаккури
аёнӣ-амалӣ, махсусан тафаккури халлоқона, ба иттиҳодияҳо ҷалб кардан яке
аз воситаҳои самараноки осонсозии азхудкунии маводи нав аст.
Робитаҳои дастаҷамъӣ ба рушди муқоисакунӣ, ба ҳам муқобилгузорӣ
ва муколамаи хонандагон мусоидат мекунанд. Дониш ва маҳорати истифодаи
онҳо дар амалия ба таври худкор барқарор намешавад. Системаи махсуси
тадбирҳо зарур аст, ки таълимро бо истифода аз донишҳо ба роҳ монад.
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Дар сурати набудани робитаи лозими назария ва амалия,
дар
хонандагон ду системаи алоҳидаи дониш дар як соҳа ба вуҷуд меояд:
системаи дониш, ки аз ҷониби мактаб талаб карда мешавад ва системаи
дониш, ки «хизматрасон»-и таҷрибаи ҳаётии хонанда мебошад ва сатҳи ин
системаҳо метавонанд гуногун бошанд. Аз ин рӯ кори омӯзгор дар таъсис
додани иттиҳодияҳои зарурӣ дар байни мафҳумҳои назариявӣ ва зуҳуроти
амалӣ, ки бо онҳо ҳар як талаба дучор меояд ва дар навбати худ дар талаба ин
ё он системаи ассотсиативии берун аз мактабро шакл медиҳад, хеле муҳим
аст. Ҳамин тавр, натиҷаи он, салоҳияти хонандагон - қобилияти мушаххас
намудани баъзе намудҳои фаъолият дар асоси донишу малакаи
самаранокмаҳсуб меёбад.
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР
ТАЪЛИМИ АЛИФБОИ НИЁГОН
Байзоев А., Академияи таҳсилоти Тоҷикистон,
Исматов С., шуъбаи маорифи н. Фирдавсӣ, ш. Душанбе
Фанни “Алифбои ниёгон” дар байни фанҳои омӯзишӣ мавқеи хосса дорад. Аз як
тараф, ин фан омӯзиши забони дигарро дар назар надорад, аҳз тарафи дигар ин фан танҳо
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таълим дода мешавад. Маҳз ба ҳамин хотир омӯзгори ин фан
бештар ба тавсияҳои методӣ ниёз доранд. Муаллифон кӯшиш кардаанд, ки нозукиҳои
таълими фанро дар мисоли як мавзӯъ баррасӣ намоянд.
Калидвожаҳо: ҳарфҳои бисёрвазифа, вови маъдула, вови пайвандак, робитаи
байнифаннӣ, салоҳиятҳо, метод.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕДМЕТА «КЛАССИЧЕСКИЙ
АЛФАВИТ»
Байзоев А. М., Академия образования Таджикистана, azim_b@mail.ru
Исматов С., отдел образования р-на Фирдавси г. Душанбе
«Классический алфавит» имеет особое место среди всех школьных предметов. С
одной стороны, этот предмет не предполагает изучение другого языка, с другой стороны,
данный предмет преподается исключительно только в Таджикистане. Именно поэтому
учителя данного предмета больше всех нуждаются методическим рекомендациям. Авторы
статьи стараются познакомить учителей с тонкостями преподавания данного предмета на
примере одной темы.
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Ключевые слова: многофункциональные буквы, «вови маъдула», вов-союз,
межпредметная связь, компетенции, метод.

THE MAIN FEATURES OF COMPETENCE-BASED APPROACH
INTRODUCTION IN STUDYING «THE CLASSICAL ALPHABET»
Bayzoev A. M, Tajik Education Academy,
Ismatov S., Firdavsi District Education Department of Dushanbe city
«The Classical Alphabet» has a special place among all school subjects. On the one hand,
this subject does not assume studying of other language, on the other hand, the given subject is
taught exclusively only in Tajikistan. For this reason teachers of the given subject need to
methodical recommendations more than teachers of other subjects. The authors try to acquaint
teachers with subtleties of teaching of the given subject based on an one topic.
Keywords: multipurpose letters, «vavi ma’dula», vov-conjunction, intersubject
communication, competence, method

Фанни “Алифбо ва матни ниёгон”, ки таълими он аз соли таҳсили
2018/2019 тибқи барномаи нави таълим дар синфи 7 оғоз гардида, дар синфи
8 идома меёбад, дар байни фанҳои дигари мактабӣ мавқеи хосса дорад.
Аввалан, ин фан хосси фақат муассисаҳои таълимии Тоҷикистон ва он
ҳам муассисаҳои таълимии тоҷикӣ буда, ба ин маъно дар ҳеқ кишвари дигар
таҷрибаи таълими он мушоҳида намешавад.
Сониян, ин фанро дар гурӯҳи фанҳои филологӣ ва забонӣ дохил кунанд
ҳам, дар таълими ин фан омӯзиши забони муайян дар назар дошта
намешавад. Он омӯзиши навъи дигари алифборо дар назар дорад, ки зарурати
онро табдили алифбо бар асари ҳодисаҳои сиёсии нимаи аввали қарни
гузашта ва аз ҷониби дигар ба истиқлолияти давлатӣ ноил гардидани
Тоҷикистон дар ибтидои солҳои 90-ум ба миён овардааст.
Аз ин рӯ, татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими ин фан дар назди
муаллифони китобҳои дарсӣ ва маводи методӣ, мутахассисон ва омӯзгорон
вазифаҳои мушаххасро ба миён гузоштааст. Таҳлили салоҳиятҳои умумӣ
(калидӣ), ки имрӯз аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон пазируфта шудааст, аз мутахассисону муаллифони маводи
таълимӣ таҳия намудани салоҳиятҳои фаннӣ ва пешниҳоди роҳу усулҳои
самараноктари таълимро тақозо мекунад.
Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои таълими ин фан алоқамандии қавии
ҷараён ва мақсади таълим бо фанҳои дигар, пеш аз ҳама, забони тоҷикӣ ва
адабиёти тоҷик аст. Ба назар гирифтани дониши заминавии хонандагон аз
забони тоҷикӣ ва дар сурати зарурӣ тақвият додани он барои рушди
салоҳиятҳои эҷодкорӣ ва худомӯзӣ мусоидат мекунад. Аз ҷониби дигар,
дониши заминавии хонандагон аз фанни адабиёти тоҷик барои осонтар аз худ
кардани нозукиҳо ва малакаҳои хониш ва навиштан кумаки амалӣ мерасонад,
зеро алифбои арабиасоси тоҷикӣ маҳз дар заминаи матнҳои адабиёти
пурғановати тоҷик омӯзонида мешавад.
Дар ин мақола, ки ба ҷиҳатҳои амалии татбиқи муносибати босалоҳият
ба таълими ин фан бахшида шудааст, мо ин хусусиятҳоро дар мисоли
таҳлили як мавзӯъ – имлои вови маъдула шарҳ медиҳем. Барои онҳое, ки аз
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хусусиятҳои алифбои ниёгон баҳравар нестанд, ёдовар мешавем, ки вови
маъдула истилоҳи хоси алифбои ниёгон буда, он барои ҳарфи вове истифода
мешавад, ки дар баъзе калимаҳои хосси форсӣ/тоҷикӣ навишта шуда, хонда
намешавад. Ин мавзӯъ дар дарси 40-уми китоби дарсӣ барои синфи 7 ҷой
дода шудааст. Ҳамчунин таълими вазифаҳои вови пайвандак (ба вазифаи
пайвандаки пайвасткунандаи ва (-у, -ву) омадани ин ҳарф) низ мавзӯи дарси
мазкур аст.
Вобаста ба мавзӯъ мақсади дарсро чунин муайян кардан мумкин аст:
Омӯзиши вазифаҳои ҳарфи “вов”, дуруст навиштан ва хондани калимаву
ибораҳо ва ҷумлаҳо бо назардошти вазифаҳои ҳарфи “вов”, ташаккули
салоҳиятҳои омӯхтан, эҷодкорӣ, иртиботӣ ва ҳамкорӣ.
Равиши дарсро чунин ба роҳ мондан мумкин аст:
Пас аз омода кардани синф ба дарс (1) иҷрои вазифаи хонагӣ ва (2)
мустаҳкам кардани мавзӯи гузаштаро, ки он ҳам ба вазифаҳои ин ҳарф
бахшида шудааст, ба ҳам якҷоя кардан мумкин аст.
Аввал барои санҷидани сатҳи азхудкунии дарси гузашта саволу ҷавоб
ташкил мекунем. Намунаи саволҳо чунин буда метавонанд:
 Ҳарфи “вов” барои ифодаи кадом овозҳо истифода мешавад?
 Чӣ талаффуз шудани ҳарфи “вов”-ро чӣ гуна фаҳмидан мумкин аст?
 Кӣ барои ифодаи овози “в” (у, ӯ) бо ҳарфи “вов” мисолҳо меорад?
 Ҷонишини шахси сеюми танҳо “ӯ” дар алифбои ниёгон чӣ тарз
навишта мешавад?
Иҷрои вазифаи хонагиро бо чунин роҳ санҷидан мумкин аст:
1) Як кас (ё ду кас) ба назди тахта даъват шуда, вазифаи хонагиро
менависад.
2) Дигаронро ба гурӯҳҳои дунафарӣ (ҳампаҳлуҳо) ҷудо карда, хоҳиш
мекунем, ки дафтарҳои ҳамдигарро иваз кунанд ва иҷрои супориши хонагии
ҳампаҳлуяшонро санҷанд.
Ҳангоми иҷрои ин кор ба назди хонандагон рафта, дар сурати зарурӣ ёрӣ
расониданро фаромӯш накунед.
Дар охир кори дар тахтаи синф иҷрошударо якҷоя санҷида, аз ҳама
хоҳиш мекунем, дурустии иҷрои корро дар дафтарҳояшон мустақилона
санҷанд ва агар иштибоҳе рӯй дода бошад, ислоҳ кунанд.
(3). Мавзӯи нав. Омӯзиши вазифаи ҳарфи “вови маъдула” ва қоидаи
имлои он.
Зинаи 1. Шарҳи қоидаи “вови маъдула”
Дар тахтаи синф калимаҳои зеринро менависем:
хондан, хоҳар, дастархон, хостан, Хоразм, хоҷа, устухон, хоб, хор
шудан, ғамхор, писархонд.
Ба хонандагон чунин савол мегузорем: дар калимаҳои навишташуда чӣ
умумияте ҳаст? Қабули ҷавобҳоро то вақте идома медиҳем, ки хонандагон
худашон ё бо ёрии омӯзгор ба чунин хулоса оянд: Дар ҳамаи ин калимаҳо
ҳарфи “х” ҳаст, ки баъди он ҳарфи “о” омадааст.
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Сипас супориш медиҳем, ки калимаҳои додашударо аз с. 100 ба дафтар
нависанд ва хонанд:

، اﺳﺘﺨﻮان، ﺧﻮاﺟﻪ، ﺧﻮارزم، ﺧﻮاﻫﺶ، ﺧﻮاﺳﺘﻦ، دﺳﺘﺮﺧﻮان، ﺧﻮاﻫﺮ، ﺧﻮاﻧﺶ،ﺧﻮاﻧﺪن

 ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪ، ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ، ﺧﻮار ﺷﺪن، ﻏﻤﺨﻮار،ﺧﻮاب

Мепурсем, ки дар тарзи навишти калимаҳо дар алифбои кириллӣ ва
ниёгон чӣ тафовуте диданд? Ба натиҷа мерасем, ки дар алифбои ниёгон пас
аз ҳарфи “х” ҳарфи “вов” омадааст, ки он талаффуз намешавад. Қоидаро
шарҳ медиҳем ва таъкид мекунем, ки барои дуруст навиштани ин калимаҳо
онҳоро ба хотир гирифтан хуб аст.
Зинаи 2. Нозукиҳои имлои калимаҳои “хон” ва “хор”
Барои ҷалби таваҷҷуҳи хонандагон ба моҳияти масъала ва санҷиши
донишҳои онҳо аз забони тоҷикӣ хондани ҷумлаҳои додашударо супориш
медиҳем:

! ﻣﺘﻦ را ﺑﺨﻮان،ﮐﺘﺎب را ﺧﻮار ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﺳﻠﯿﻤﺨﺎن: !از ﺧﺎر ﮔﻞ اﺣﺘﯿﺎط ﺷﻮﯾﺪ

Сипас ба аҳли синф чунин саволҳоро пешниҳод мекунем:
1. Дар ҷумлаи якум калимаи “хор” ба кадом маъно омадааст?
2. Дар ҷумлаи дуюм чӣ?
3. Дар калимаи “Салимхон” ҷузъи дуюм (хон) ба кадом маъност?
4. Маънои калимаи “бихон” чист?
Барои дуруст навиштани калимаҳое, ки дар таркибашон ҷузъҳои “хон”
ва “хор” мавҷуданд, донистани маънои онҳо хеле муҳим аст. Бинобар ин дар
тахтаи синф (ё қаблан дар варақчаҳо) ҷумлаҳои зеринро навишта,
хонандагонро ба гурӯҳҳо ҷудо мекунем ва супориш медиҳем, ки маънои
калимаҳои ишорашударо аз рӯйи мазмуни ҷумла пайдо кунанд:
А) пайдо кардани маъноҳои калимаи “хон” ва гунаҳои тасрифии он:
1. Подшоҳ вазирро назди худ хонд.
2. Ман Умед Салимиро дар шоҳмот устоди худ мехонам.
3. Бародарам дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мехонад.
4. Падарам хондани рӯзномаю маҷаллаҳоро дӯст медорад.
6. Модарам барои меҳмонон хони пурнозу неъмат густурд.
7. Амир Олимхон хони охирини Аморати Бухоро буд.
Б) пайдо кардани маъноҳои калимаи “хор”:
1. Ҳар гуле хоре дорад.
2. Модарам ончунин серкор аст, ки ба сар хоридан вақт надорад.
3. Бе падару модар кас хор мешавад.
4. Модарон ҳамеша ғамхоранд.
Зимни иҷрои супоришҳо ба назди хонандагон рафта, дар сурати зарурӣ
ёрӣ мерасонем.
Пас аз иҷрои ин супоришҳо ба чунин натиҷаҳо мерасем:
Калимаи “хон” чунин маъноҳо дорад: 1) даъват кардан; 2) ҳисоб
кардан, эътироф кардан; 3) таҳсил кардан; 4) китоб хондан; 5) дастархон;
6) амир, подшоҳ.
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Хулосаи кори гурӯҳи якум: Калимаи “хон” ба маънои амир, шоҳ бе
“вов” ва бо ҳамаи маъноҳои дигар бо “вов” навишта мешавад. Ба хонандагон
таъкид мекунем, ки ҳангоми навиштани ин гуна калимаҳо аввал ба маънои
онҳо таваҷҷуҳ кунанд ва танҳо пас аз он нависанд. Масалан, дар таркиби
калимаи “бародархонд” ҷузъи дуюм (хонд) ба маънои ҳисоб кардан, эътироф
кардан аст, бинобар ин бо “вов” навишта мешавад, аммо дар калимаи
“Салимхон” ҷузъи хон ба маънои амир (ишора ба сулолаи хонҳо) аст,
бинобар ин бе “вов” навишта мешавад.
Калимаи “хор” чунин маъноҳо дорад: 1) растанӣ, хори гул; 2) феъли
фармоиш аз хоридан; 3) хору зор шудан; 4) хӯрдан, фурӯ бурдан.
Хулосаи кори гурӯҳи дуюм: калимаи “хор” бо маъноҳои номи растанӣ
ва феъли фармоиш бе “вов”, аммо бо маъноҳои хору зор шудан ва хӯрдан бо
“вов” навишта мешавад.
Ҳамин тариқ, калимаи “симхор”, ки дар он ҷузъи хор ба маънои хори
растанӣ омадааст, бе “вов”, аммо дар калимаи хунхор, ки ба маънои хӯрдан
омадааст, бо “вов” навишта мешавад.
Супоришҳои баъдӣ (с.100) барои санҷиши сатҳи азхудкунии хонандагон
ва рушди тафаккури онҳо равона шудаанд. Иҷрои онҳоро ба тарзи умумӣ (як
нафар дар тахтаи синф, дигарон дар ҷойи нишаст) ё дар гурӯҳҳо ташкил
кардан мумкин аст:
Хоҳарам бо хоҳиши хондани китоб аз ҷо бархост.
Хоҳари Хоҷа Аброр дар Хоразм зиндагӣ мекунад.
Аввал хеш, баъд дарвеш.
Модарон ҳамеша ғамхоранд.
(4) Мавзӯи дуюм: Вови пайвандак
Хониши мустақилонаи ҷумлаҳоро супориш дода, таъкид мекунем, ки ба
тарзи талаффузи ҳарфи вов таваҷҷуҳ кунанд ва дар дафтар қайд кунанд, ки
дар кадом ҳолат чӣ гуна хонда шуд (ва, -у, -ву, -ю):

 ﺧﺠﻨﺪ و ﮐﻮﻻب ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﻬﯽ.واﺣﺪ و دوران ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺐ و آﻟﻮ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ

 ﺑﺎﺑﺎ و ﻧﺒﯿﺮه ﺑﻪ ﺳﯿﺮ و ﮔﺸﺖ.ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎدﮔﺎرﯾﻬﺎي ﻣﻌﻤﺎري و ﺗﺄرﯾﺨﯽ دارﻧﺪ

.رﻓﺘﻨﺪ

Аз як-ду нафар бо овози баланд хонданро хоҳиш карда, ба дигарон
супориш медиҳем, ки дуруст ё нодуруст хонда шудани онро бо далелҳо шарҳ
диҳанд.
Хулоса мекунем: Ҳарфи “вови пайвандак” агар ду калимаи аз ҷиҳати
маъно ба ҳам наздикро пайваст кунад, -у (пас аз садонок -ву) ва агар ду
ҷумларо пайваст кунад, маъмулан “ва” хонда мешавад. Дар гурӯҳи калимаҳои
чидашуда дар байни ду калимаи охири чида низ “ва” хонда мешавад (Ман
китоб, қалам, дафтар ва ручка дорам).
Масъалаи талаффузи дурусти вови пайвандакро бо хондану навиштани
намунаҳои овардашуда баррасӣ мекунем:
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падару модар
Фарҳоду Ширин
арӯсу домод
бобову набера
обу ҳаво
чою асал

ﭘﺪر و ﻣﺎدر

ﻓﺮﻫﺎد و ﺷﯿﺮﯾﻦ

ﻋﺮوس و داﻣﺎد
ﺑﺎﺑﺎ و ﻧﺒﯿﺮه

آب و ﻫﻮا

ﭼﺎي و ﻋﺴﻞ

Хеле муҳим аст, ки хонандагон ба дуруст талаффуз кардани вови
пайвандак, махсусан, дар назм пай баранд, зеро ба ҷойи “ва” талаффуз
кардани “-у” ё баръакси он дар назм вазни шеърро хароб мекунад. Аз ҷониби
дигар, бо ин роҳ хонандагон пай мебаранд, ки “бобою бибӣ” навиштану
хондан дар забони тоҷикӣ дуруст нест, ҳарфи “вов” дар ин маврид ба ҳеҷ
ваҷҳ “-ю” хонда намешавад, он бояд ба шакли “бобову бибӣ” навишта ва
хонда шавад.
Ҷамъбасти мавзӯъро бо роҳи саволу ҷавоб ва навиштани баъзе ибораҳо
ташкил кардан мумкин аст. Намунаи саволҳо чунин буда метавонанд:
 Калимаи “падархонд” чӣ хел навишта мешавад? Чаро?
 “Хорпуштак”-ро чӣ хел менависем? Барои чӣ?
 Мисраи “Ҷойи гул гул бошу ҷойи хор – хор”-ро ба алифбои ниёгон
баргардонда, тарзи навишти “хор”-ро шарҳ диҳед.
 Падар ва модар гуфтан беҳтар аст, ё падару модар? Чаро?
Мавзъӯъро ҷамъбаст намуда, тарзи иҷрои вазифаи хонагиро
мефаҳмонем. Ёдовар мешавем, ки вазифаи хонагӣ барои арзёбии рушди
салоҳиятҳои хонандагон аз мавзӯи умумии “Вазифаҳои ҳарфи “вов” равона
шудааст. Он аз се қисм иборат аст:
1) Навиштани матн бо дарки талаффузи дурусти ҳарфи “вов” дар
таркиби калимаву ибораҳо (татбиқи дониш дар амал); 2) Кори мустақилона –
навиштани ҷумлаҳо бо истифода аз калимаҳо азхудшуда (эҷодкорӣ) ва 3)
мустаҳкам кардани дониш (навиштани қоидаҳо).
Бозии дар охири дарс овардашударо дар ҳар лаҳзаи муносиб истифода
бурдан мумкин аст. Он барои санҷиши сатҳи азхудкунии мавзӯи дарс равона
шудааст.
Ҳамин тариқ, таълими алифбои ниёгонро дар робитаи қавӣ бо фанҳои
дигари мактабӣ, пеш аз ҳама, забон ва адабиёти тоҷик ба роҳ мондан ба
татбиқи муносибати босалоҳият ба таълими ин фан мусоидат хоҳад кард.
Адабиёт:
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БАЪЗЕ ҶАБҲАҲОИ АРЗЁБИИ САЛОҲИЯТҲОИ ОМӮЗГОРОН
Убайдов М., Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А.Ҷомӣ
Дар мақола баъзе ҷабҳаҳои салоҳияти омӯзгор муайян гардидаанд. Ба андешаи
муаллиф, донистани навъҳои арзёбӣ барои омӯзгор ва шахсони татбиқкунанда хеле зарур
аст. Ба сифати муҳимтарин салоҳиятҳои омӯзгор муаллиф маҳорати касбӣ, донишҳои
касбӣ ва арзишҳову уҳдадориҳои касбиро қайд мекунад.
Калидвожаҳо: маҳорат, арзишҳо, салоҳият, усул, арзёбӣ, касбӣ. рефлексия,
муошират, куррикулум, иҷтимоӣ.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
Убайдов М., Институт развития образования имени А. Джами
В статье рассматриваются некоторые аспекты компетенции учителей. По мнению
автора, знание видов оценки для учителя и ответственных лиц за внедрение
компетентностного подхода к обучению является очень важным. В качестве основных
компетенций учителя автор перечисляет профессиональные навыки, профессиональные
знания, профессиональные ценности и обязанности.
Ключевые слова: навыки, ценности, компетенция, принцип, оценка,
профессиональный, рефлексия, общение, куррикулум, социальный.

SOME ASPECTS OF THE TEACHERS’ COMPETENCE
Ubaydov М., A. Jomi Education Development Institute
The main aspects of the teachers’ competence are considered in this article. According to
the author, the knowledge of evaluation ways for the teacher and officials for introduction of
competence based approach to training is very important. The author lists professional skills,
professional knowledge, professional values and duties as the basic teacher’s competences.
Keywords: skills, values, competence, principle, evaluation, professional, reflexion,
communication, curriculum, social.

Арзёбӣ ҷузъи таркибии раванди таълим ба ҳисоб меравад. Дар
марҳилаҳои банақшагирӣ роҳу усули арзёбӣ муайян карда мешавад. Усули
арзёбӣ пас аз муайян кардани натиҷа ё мақсадҳои таълимии дарс интихоб
карда мешавад. Пас аз иҷрои фаъолиятҳои таълимие, ки барои расидан ба
мақсадҳои таълим ба роҳ монда мешавад, арзёбӣ гузаронидан мумкин аст.
Дар ин марҳала арзёбӣ имконият медиҳад, ки омӯзгор роҳу воситаҳои дигари
таълимро барои ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда интихоб намояд.
Дар асоси натиҷаҳои арзёбӣ банақшагирии раванди минбаъдаи таълим
ба роҳ монда мешавад. Вақте,ки омӯзгор муайян мекунад, ки хонандагон ин
ё он малакаро аз худ кардаанд ё не раванди таълимро мутобиқан ба нақша
мегиранд.
- Муайян кардани салоҳиятҳои фаннӣ;
- Интихоби маводи таълим;
- Интихоби методҳои таълим;
- Интихоб ва мутобиқ сохтани воситаҳои арзёбӣ.
Дар натиҷаи татбиқи муносибати босалоҳият дар таълим дигаргуниҳои
назаррас ба чашм мерасад,ки ба низоми арзёбӣ бе таъсир намонд. Бо сабаби
он, тамоми воситаҳои арзёбӣ дар асоси салоҳиятҳо таҳия шуда, раванд ва
натиҷаи таълим дар асоси ин нишондодҳо баҳогузорӣ карда мешавад.
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маҳорат

дониш

арзишҳо

Барои дар амал татбиқ намудани муносибати босалоҳият дар таълими
фанҳои мактабӣ омӯзгорро зарур аст, дорои чунин салоҳиятҳо бошад:
- Мақсадҳо ва натиҷаҳои таълимиро муайян карда тавонад;
- Дар асоси натиҷаҳои қайдкардашуда хонандаро ба корҳо ва
фаъолиятҳои гуногуни вобаста ба хусусиятҳои шахсӣ, завқ ва майлу рағбат
сафарбар карда тавонад;
- Усул ва тарзҳои гуногунеро, ки хонандаро ба фаъолиятҳои гуногуни
ташаккули салоҳияташ водор месозад, истифода бурда тавонад;
- Майлу рағбати хонандаро қайд намуда, дар асоси он самти рушдашро
муайян карда тавонад;
- Кори гурӯҳи ва лоиҳавии фаъолияти таълимии хонандаро ташкил ва
роҳбарӣ карда тавонад;
- Ҳангоми нишон додани салоҳиятҳо аз рӯи меъёрҳои муайяншуда, дар
шаклҳои гуногуни фаъолияти хонандагон арзёбӣ карда тавонад;
- Дар ҷараёни таълим фаъолият ва рафтори худро баҳо дода, дар ҳолати
лозима тағйир дода тавонад;
- Баҳсу музокира ташкил карда дар он иштирок намояд, гарчанде ки
хонандагон шояд нуқтаи назарашро муҳокима намоянд.
Барои арзёбӣ намудан ба салоҳиятҳои омӯзгор самтҳои фаъолияти
омӯзгорро донистан зарур аст, ки он аз
• кор бо донишҳо
• кор бо одамон
• кор бо ҷомеа
• кор аз болои худ. иборат аст.
Ба замми ҳамаи ин омӯзгор дорои салоҳиятҳои касбии зерин аст;
таълим ва омӯзиш
Маҳорати касбӣ

ташкил ва идоракунии синф
арзёбии фаъолияти хонандагон
рефлексия ва муоширати касбӣ
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куррикулум (стандарт, барнома)
Дониши касбӣ

низоми таҳсилот ва масъулиятҳои касбӣ
ташкил ва идоракунии синф
назария ва амалияи педагогӣ
адолати иҷтимоӣ
поквиҷдонӣ

Арзиш ва уҳдадориҳои касбӣ

эътимод ва эҳтиром

уҳдадориҳои касбӣ
Барои он, ки мо ба салоҳиятҳои омӯзгор баҳогузорӣ намоем, худ
салоҳиятҳои омӯзгорро донем. Масалан, яке аз самтҳои асосии маҳорати
касбии омӯзгор таълим ва омӯзиш мебошад, ки омӯзгор бояд :
– Нақшаи дарсиро бо назардошти талаботи барномаи таълимӣ омода
созад;
– Кори гурӯҳӣ ва инфиродиро бо хонандагон ба роҳ монад;
– Барои рушди қобилиятҳои хонандагон ва қонеъ намудани эҳтиёҷот аз
стратегияҳо ва маводҳои таълимӣ истифода кунад.
Ташкил ва идоракунии синф:
– Фазои ғамхорона,ҳадафмандона ва омӯзиши бехатарро фароҳам орад.
– Муносибатҳои мусбатро рушт диҳад ва стратегияҳои рафтори
мусбатро коркард мекунад.
Арзёбии фаъолияти хонандагон:
–Барои дастгирӣ ва ташкили дониш,малака ва маҳорати хонандагон,
арзёбӣ,ҷамъоварӣ, хулосабарории натиҷаҳои таълимро истифода барад.
Рефлексия ва муоширати касбӣ.
– Санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маорифро, адабиётҳо ва
татқиқотҳои соҳавиро меомӯзад;
– Барои такмили таҷрибаи касбии худ ба рефлексия машғул мешавад;
–Ҳамкориро бо ҷомеа ва волидон дуруст ба роҳ мемонад.
Шахси баҳогузор ба салоҳияти омӯзгор арзёбӣ ва навъҳои арзёбиро
бояд донад, ки онҳо чунинанд:
Арзёбӣ – арзёбӣ ҷӯзъи пайвастаи раванди таълиму омӯзиш аст. Илму
арзёбиро аз ҳам ҷудо кардан ғайриимконпазир аст. Омӯзгорон меъёрҳо ё
нишондиҳандаҳои арзёбиро таҳия мекунанд.
Дар таълими салоҳиятнокӣ арзёбӣ мақсад. присип ва хусусиятҳои
худро дорад.
Хусусиятҳои арзёбӣ чунин аст:
- мутобиқшаванда;
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воситаҳои гуногун дошта бошанд;
фаҳмо бошад;
аз ҷиҳати равонӣ мувофиқ бошад;
гуногунсохтор бошад;
навъҳои гуногуни арзёбиро фаро гирад; ташхисӣ, ташаккулдиҳанда ва
ҷамъбастӣ.
Арзёбии ташхисӣ усули арзёбиест, ки барои муайян намудани дониш,
малака ва ё нофаҳмониҳои хонандагон, пеш аз банақшагирии масъалаҳо
гузаронида мешавад. Мақсади асосии он муайян намудани дониши аслии
хонандагон оид ба масъалаи таълим ва мавзӯъ буда, барои дар асоси онҳо
тартиб додани нақшаи дарс ва қадамҳои дигари раванди таълим истифода
мешаванд. Дар ин марҳала надонистани мавзӯъ ҳамчун асос ҳисобида
мешаванд. Натиҷаҳои ин навъи арзёбӣ имконият медиҳад, ки дарс ( мавзӯъ)ро ба талаботи хонандагон мутобиқ созад.
-

Арзёбии ташаккулдиҳанда – равандест, ки тавассути он омӯзгорону
хонандагон раванди таълимро таҳлил карда, хулосаи даркорӣ мебароранд.
Воситаи арзёбии ташаккулдиҳанда ба омӯзгор имкон медиҳад,ки раванди
таълимро назорат карда, тавассути маслиҳату роҳбаладӣ онро ба самти
муайян барои расидан ба мақсадҳои таълим равона созад. Ин навъи арзёбӣ ба
хонанда имконияти муайян намудани сатҳи инкишофашонро дода, ахборро
оид ба сатҳи дигари инкишоф ва тарзи ба он расиданро фароҳам меорад.
Арзёбии ташаккулдиҳанда метавонад нишондиҳанда, муайянкунанда,
пешгӯйикунанда ва ҳавасмандкунанда шавад.
Дар марҳалаҳои мухталифи дарс усулҳои гуногун истифода бурда
мешавад.
Арзёбии ҷамъбастӣ – ин усули арзёбӣ барои муайян кардани натиҷаи
таълим ва дастовардҳои хонандагон истифода шуда, ба ин васила оид ба
дараҷаи азхудкунии мӯҳтаво (матн, мавзӯъ), дониш ва ё малака ахбор ҷамъ
оварда, дар қолабҳои гуногун, аз он ҷумла дафтари (журнали) синф,
табелҳои гуногун, . шаҳодатномаи хатми мактаб дар шакли холҳо ҷамъбаст
карда мешавад. Вобаста ба мақсад, арзёбии ҷамъбастиро метавон ба воситаи
тестҳо (ки аз тарафи омӯзгор омода мегардад) ва ё баҳодиҳии васеъ
(имтиҳони шифоҳӣ, иншо, кори санҷишӣ ҷамъбасти чоряк) ба роҳ монд.
Барои дуруст ва воқеӣ арзёбӣ намудани салоҳиятҳои омӯзгор ба чунин
қисмҳо диққат додан лозим аст.Масалан,
Идоракунии синф ва фазои психологӣ дар дарс
Салоҳиятҳо
Сатҳи аввал
Сатҳи миёна
Сатҳи баланд
Ташкили фазои
Фазои таълимиро Омӯзгор баъзан
Омӯзгор фазои
таълимӣ.
вобаста ба шакл
вақт фаъолияти
таълимро вобаста
ва намуди
таълимро вобаста ба шакл ва
фаъолияти
ба шакл ва
намуди таълим
таълим тағйир
намуди фаъолият тағйир медиҳад.
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намедиҳад.
тағйир медиҳад.
Муҳити таълимӣ ва методҳои омӯзиш.
Истифодаи
Омӯзгор танҳо як Омӯзгор баъзан
Омӯзгор доимо
ашёҳои хониш ва манбаи дониш –
вақт ба ғайр аз
сарчашмаҳои
аёниятҳои
китобро истифода китоби дарсӣ аз
иттилоотиро
техникӣ.
мебарад.
як сарчашмаи
пешниҳод
иттилоотӣ
мекунад. Аз
истифода
аёниятҳои
мебарад.
гуногун истифода
мекунад. ТИК-ро
бо мақсади
муайян истифода
мебарад.
Омӯзгор ҳангоми арзёбӣ бояд тамоми дастовардҳои таълимии хонандаро
ба эътибор гирифта, онро қадрдонӣ кунад.Ҳар як хонанда бояд имконияти
гирифтани тавсия, тақриз ва таҳлили фаъолияти таълимии худро дошта
бошад. Аз эътибор дур сохтани дастовардҳои таълимии хонандагон
ҳавасмандии маърифатҷӯйии ӯро паст мегардонад. Аз ин сабаб тавсия
мешавад, ки дастоварди ӯдар доираи имкон қадрдонӣ гардад.
Ҳамин тариқ, мо наметавонем дар як муддати кӯтоҳ тамоми ҷабҳаҳои
салоҳиятҳои омӯзгорро арзёбӣ кунем. Барои арзёбии воқеӣ ба салоҳиятҳои
омӯзгорон вақти зиёде лозим аст.
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ГУЗАРИШ БА ТАҲСИЛОТИ БОСИФАТ ВА ОМӮЗИШИ
САЛОҲИЯТҲОИ КАЛИДИИ АСРИ XXI – ОМИЛИ АСОСИИ
РУШДИ УСТУВОРИ КИШВАР
Каримзода М.Б., Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А.Ҷомӣ
Дар мақола консепсия ва мақсаду вазифаҳои нави ҷаҳонии таҳсилот барои рушди
устувор ва ташаккули салоҳиятҳои калидии асри XXI, ки аз нишондодҳои санадҳои
муҳими СММ ва ЮНЕСКО дар соҳаи маориф, ҳамчунин Стратегияи миллии рушди
маорифи Тоҷикистон то соли 2020 вобаста ба ҷараёни инкишофу тағйирёбии талабот ба
омӯзиши насли нав бармеоянд, баррасӣ шудааст. Муаллиф ба манзури ташаккули
салоҳиятҳои асосии насли нав ба мувофиқи мақсад будани ҳамгиройии ғоя ва мақсадҳои
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таҳсилот барои рушди устувор бо барномаҳои таълимӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда,
назари хешро вобаста роҳҳои татбиқи ҳадафҳои таҳсилот ба хотири рушди устувор ироа
медорад.
Калидвожаҳо: рушди устувор, таҳсилот, шаҳрвандии глобалӣ, салоҳиятҳои
калидӣ, сифати таҳсилот, стандартҳои таҳсилот, захираҳои инсонӣ, системаи
таҳсилот.
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ПЕРЕХОД К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ XXI ВЕКА – ОСНОВНОЙ ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
Каримзода М.Б., Институт развития образования имени А.Джами
В статье рассматриваются основные концепции и новые современные задачи
образования в интересах устойчивого развития и формирования ключевых компетенций
XXI века в свете установок основопологающих документов ООН и ЮНЕСКО в сфере
образования, а также Национальной стратегии развития образования Таджикистана до
2020 года в зависимости от динамики изменений требований к обучению новых
поколений. Автор акцентирует внимание на целесообразности трансформации идей и
целей образования в интересах устойчивого развития с учебными программами с целью
формирования основных компетенций у нового поколения и представляет своё видение
по реализации задач образования в интересах устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, образование, глобальное гражданство,
ключевые компетенции, качество образования, стандарты образования, человеческие
ресурсы, система образования.

TRANSITION TO QUALITY EDUCATION AND TRAINING
KEY COMPETENCES OF THE XXI-ST CENTURIES - THE MAIN
FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COUNTRY
Каримзода M. B., A. Jomi Education Development Institute
The basic concepts and new modern problems of education tasks for sustainable
development and formation of the XXI-st centuries’ key competences according to installations
of the main documents of the United Nations and UNESCO in an education sphere, as well as
National strategy of the education development of Tajikistan till 2020, and depending on
dynamics of training requirements changes for new generations are considered in this article.
The author focuses attention on expediency of transformation of ideas and the formation
purposes in interests of a sustainable development with curriculums for the purpose of formation
of the key competences for new generation and represents the own vision on realization of
education problems directed to interests of the sustainable development.
Keywords: sustainable development, education, global citizenship, key competences,
quality of education, education standards, human resources, education system.

Аз ҷониби Ассамблеяи 70-уми генералии СММ дар доираи Ҷаласа оид
ба рушди устувор қабул шудани санади расмии «Азнавсозии ҷаҳони мо:
Рӯзномаи соҳаи рушди устувор дар давраи то соли 2030» [1] давраи нави
таърихии гузариши тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба рушди устувор (РУ) маҳсуб
мешавад. Ҳадафҳои нави рушди устувор (ҲРУ) идомаи самтгирӣ ва
чораҷӯиҳои мақсадноки ҳуҷҷатҳои қаблан қабулнамудаи СММ вобаста ба РУ
ва ҳам Ҳадафҳои рушди ҳазорсола (ҲРҲ) буда, аз ҷониби давлатҳои аъзои
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СММ дар соли 2000 қабул шудааст ва бояд то соли 2015 асосан ба анҷом
расонида мешуданд [2].
Дар шумули 17 ҲРУ мақсади 4-ум «Таъмини таҳсилоти босифати
фарогиру одилона ва ҳавасмандсозии имконияти таълим барои ҳама дар
тамоми тӯли ҳаёт» унвон шудааст. Ҳадафи 4 муайян намудааст, ки то соли
2030 ҳамаи хонандагон бояд “дониш ва малакаҳои барои рушди устувор ва
тарзи ҳаёти устувор, риояи ҳуқуқҳои инсон, баробарии гендерӣ, инкишофи
фарҳанги сулҳ ва инкори зӯроварӣ, консепсияи шаҳрвандии глобалӣ ва
эътирофи гуногунии фарҳангҳо ... заруриро тавассути омӯзиш соҳиб
шаванд...”. Барои ба ин ноил шудан зарурати бениҳоят муҳим дар рушди
салоҳиятҳои асри XXI дар алоқамандӣ бо бозори меҳнат арзи ҳастӣ мекунад
[3].
Ҳадафи 4 аз тарафи СММ ва ЮНЕСКО ба сифати консепсияи нави
таҳсилот пешниҳод шуда, мақсади он азнавсозии ҳаёти одамон тавассути
таҳсилот мебошад ва нақши муҳими таҳсилот ҳамчун нерӯи асосии
ҳаракатдиҳандаи рушд ва ноилшавӣ ба мақсадҳои дигари пешбининамудаи
ҲРУ эътироф шудааст. Махсусан ҷудосозии ҳадафи 4 чун мақсади
афзалиятноки ҲРУ ҳаргиз маънои онро надорад, ки мақсадҳои дигари
қабулшуда ба маориф ягон муносибате надоранд. Ҳамин тавр ва ба ҳар
васила онҳо бо таҳсилот иртиботи зичу ногусастанӣ доранд, аксаран алакай
дар мадди таваҷҷуҳи таҳсилот барои рушди устувор (ТРУ) қарор дошта, ба
мазмуни таҳсилот ворид шудаанд ё дар ояндаи наздик ворид хоҳанд шуд.
Дарки моҳияту аҳамияти қабули Рӯзномаи нави «азнавсозанда» дар
самти РУ то соли 2030 ва ҳуҷҷатҳои нави СММ ва ЮНЕСКО оид ба ҲРУ, аз
он ҷумла, Барномаи глобалии амал вобаста ба ТРУ, ҳадафҳои глобалии нави
таҳсилот барои рушди устувор ва дурнамои онҳо барои Тоҷикистон хеле
муҳим аст.
РУ одатан аз нигоҳи алоқамандии бонизоми иқтисод, экология ва
иҷтимоиёт (сегонаи устувор) матраҳ мешавад. Маорифро маъмулан ба соҳаи
иҷтимоӣ нисбат медиҳанд, ки на он қадар дуруст аст, зеро маориф чун шакли
фаъолият дар асл тамоми самтҳои фаъолияти инсон, ҷомеа ва табиатро фаро
мегирад. Аз ин рӯ, чунин ҳисобидан мумкин аст, ки «маориф дар кӯшишҳо
доир ба таҳия ва пешбурди қарорҳои устувор барои талабот дар соҳаи рушди
халқҳо нақши ҷузъи марказиро дорост» [4].
Дар ташаккули ТРУ Даҳрӯзаи таҳсилот барои РУ [5] (ДТРУ-с.20052014.) нақши муҳимро бозид. Ҳадафҳои ДТРУ ин эълон намудани маориф ба
сифати асоси бунёди ҷомеаи нисбатан устувори одамон ва ҳамгиройии
рушди устувор дар низоми таҳсилот дар тамоми зинаҳо, тақвияти
ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи рушд ва табодули методҳои
инноватсионии таълим тибқи барномаҳо, таҷриба ва сиёсати рушди устувор
буд. Мусаллам аст, ки пас аз анҷомёбии ДТРУ низ маориф ҳамчун воситаи
калидии комёбӣ ва дастёбӣ ба ҳадафҳои РУ, ки дар Ҷаласа оид ба РУ моҳи
сентябри соли 2015 коркард ва қабул шуда буд, боқӣ монд.
Дар «Ёддошти иттилоотӣ дар бораи Конференсияи умумиҷаҳонӣ оид
ба маориф барои рушди устувор дар соли 2014» [6] қайд гардидааст, ки ТРУ
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ба ҳар як шахс имконияти ба даст овардани арзиш, салоҳият, малака ва
донишҳои барои зиндагии оянда заруриро мутобиқ ба вазифаҳои рушди
устувор фароҳам месозад. ТРУ ҳамгиройии мазмуни ба рушди устувор
дахлдорро дар чаҳорчубаи таҳсилот ва истифодаи методҳои омӯзиш ва
таълими ба таври осон азхудкунии малакаҳоро чун дарки интиқодӣ ва
ҳавасмандии мустақилона ҷиҳати ба амал баровардани фаъолият ба хотири
бунёди ояндаи беҳтар фароҳам месозад.
Дар ин росто «Уҳдадориҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ вобаста ба
таҷрибаи таъмини устуворӣ дар иртибот ба Конференсияи СММ оид ба
рушди устувор»-и дар раванди омодагӣ ба Рио+20 қабулшуда [7], ки
роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва зерсохторҳои онҳо уҳдадор
шудаанд, талошҳои байналмилалӣ доир ба гузариш ба рушди устуворро
дастгирӣ намоянд, аҳамияти хеле муҳимро дорост. Дар ин ҷода «Стратегияи
Комиссияи иқтисодии аврупогии СММ барои ТРУ» [8] нақши ниҳоят
муҳимро бозид. Дар самти ташкили модели таҳсилот стратегияи мазкур
аввалин ҳуҷҷати расмии сатҳи минтақавӣ мебошад, ки қодир аст ҳаёти
мутамаддинро таъмин созад.
Оғози гузариш ба РУ ва ташаккули ТРУ амалан бо замони оғози ин
равандҳои глобалӣ мувофиқ омадааст. Вобаста ба ин то рафт аёнтар
мешавад, ки ТРУ на танҳо омили ба даст овардани ояндаи устувор, балки
воситаи афзалиятноки пешбарандаи он аст. Метавон гуфт, ки гузариш ба РУ
аз бисёр ҷиҳатҳо аз зуҳур ва амали нахустини таҳсилот барои рушди устувор
оғоз шуда, алакай наслеро ташаккул медиҳад, ки зарурати ҳаракати фаъол ба
самти устувории глобалиро дарк мекунад.
Аз он ки Раванди Болонӣ фазои умумиевропегии таҳсилоти олӣ ва
таҳқиқотро аз соли 2005 ин ҷониб муайян ва роҳандозӣ кардааст, хеле муҳим
аст, ки ТРУ ва Раванди Болониро ба як системаи ягонаи таҳсилотӣ ва илмӣмаърифатӣ, ки фаъолона амал мекунанд [9], бо ҳам муттаҳид сохт. Илм ва
таҳсилот замони гузариш ба рушди устувор бояд ба раванди ягонаи илмӣмаърифатӣ ҷиҳати бунёди ҷомеаи рушди устувор ба ҳам омода, якҷоя амал
кунанд. Консепсияи нави таҳсилоти дар Инчхоне қабулшуда, ки ҳадафи он
тағйири ҳаёти одамон тавассути таҳсилот аст, барои татбиқи ин мақсад
хизмат мекунад. Нақши таҳсилот дар ин ҷода ба сифати нерӯи асосии
батаҳриковарандаи рушд ва ноилшавӣ ба ҲРУ эътироф шудааст [10].
Мутобиқи консепсияи нав сухан ҳамчунин дар бораи рушди малакаву
салоҳиятҳо, муносибатҳо, арзишҳо ва рафтору кирдори шаҳрвандон меравад,
ки ба онҳо имконияти пешбурди ҳаёти солим ва сазоворро муҳаё созад ва
онҳо ба хотири рушди устувор тавассути таҳсилот қарорҳои асоснок қабул
карда, ба проблемаҳои маҳаллӣ ва глобалӣ эътино карда тавонанд. Биноан,
ТРУ самти ҳатмии тарбияи шаҳрванди ҳар як мамлакат дар тӯли тамоми
ҳаёташ эътироф шудааст.
Дар иртибот ба ин, дар амал татбиқ намудани Барномаи глобалии амал
(БГА) вобаста ба ТРУ, ки соли 2014 дар Айти-Нагое (Япония) дар
Конференсияи байналмилалии ЮНЕСКО эълон шуда буд, боиси дастгирист.
Зеро дар Барномаи мамавриди назар вазъи кунунии маориф дар ҷаҳони
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муосир ҳаматарафа арзёбӣ шуда, он ба ҳалли масоили гузариши тамаддун ба
РУ нигаронида шудааст [11]. БГА аз давлатҳо даъват ба амал овардааст, ки
тамоми саъйу талошашонро дар соҳаи ТРУ аз рӯи самтҳои афзалиятнок
сафарбар кунанд. Роҳҳои татбиқи ин самтҳо муфассал дар Барнома (Харитаи
роҳ)-и дахлдор зикр шуда [12], дар он мақсад, ҳадаф ва самтҳои
афзалиятноки фаъолият дар доираи БГА бо нишон додани стратегияи
татбиқи амалӣ ва арзёбии онҳо ироа шудааст.
ТРУ воситаи асосии гузариш ба РУ буда, ба ин васила он ҳамчун
раванди глобалӣ бояд ташаккули рушди ояндаро дар «шакли пурра»-и он
таъмин созад. Тавре дар санади Комиссияи иқтисодии аврупогии (КИА)
СММ «Омӯзиш ба хотири оянда» [13] қайд шудааст: «Таҳсилот бояд нақши
муҳимро барои одамон дар таъмини имконоти якҷоя зиндагӣ кардан тарзе
бозад, ки он тавонад ба рушди устувор мусоидат кунад. Мутассифона, айни
замон аз бисёр ҷиҳатҳо таҳсилот ба ташаккулёбии тарзи ҳаёти ноустувор
мусоидат мекунад. Ин ҳолат, мумкин аст, дар натиҷаи дар хонандагон мавҷуд
набудани имконияти ба таври интиқодӣ таҳлил намудани тарзи ҳаёти хеш ва
низому сохторҳои ба ташаккулёбии ин гуна тарзи ҳаёт мусоидаткунанда ба
вуқуъ ояд. Ҳамчунин, ин гуна вазъ дар натиҷаи амалисозии моделҳои
ноустувори амалия сурат мегирад. Ҳамин тавр, барои ислоҳи раванди рушд
тақозо мешавад, ки таҳсилот ба рушди устувор нигаронида шавад».
Дар мамолики Осиёи Марказӣ ташаббусҳои ЮНЕСКО ва КИА СММ
оид ба ТРУ мавриди дастгирӣ қарор гирифтанд [14]. Моҳи сентябри соли
2016 дар шаҳри Алмаатои Ҷумҳурии Қазоқистон аз ҷониби Бюрои Кластерии
ЮНЕСКО оид ба Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон ва
Маркази Осиё-Океани Ором доир ба тарбия дар руҳияи ҳамдигарфаҳмии
байналмилалӣ таҳти сарпарастии ЮНЕСКО семинарии 3-рӯзаи субрегионалӣ
ҷиҳати ҷорисозии низоми таҳсилот барои рушди устувор ва таҳсилот дар
руҳияи шаҳрвандии глобалӣ баргузор карда шуда буд [15]. Ин чорабинӣ як
ҷузъи кори муназзам ҷиҳати шиносонидани омӯзгорон бо масоили таҳсилот
дар руҳияи шаҳрвандии глобалӣ маҳсуб меёбад, ки дар он зарурати такмили
донишҳои кормандони минтақа дар ин самт ва масоили марбут ба он, ба
монанди бартарафсозии экстремизми зӯроварона тавассути таҳсилот муайян
шуда буд. Дар маркази таваҷҷуҳи семинар стратегияҳои глобалӣ ва
минтақавии ноилшавӣ ба мақсадҳо дар соҳаи маориф барои рушди устувор
қарор дошт.
Таҷрибаи ҳамкории субрегионалии Осиёи Марказӣ дар соҳаи ТРУ дар
манотиқи Аврупо ва Осиё аз беҳтаринҳо арзёбӣ шуда, ширкати фаъолонаи
Осиёи Марказӣ дар раванди таҳия ва татбиқи Стратегия ТРУ имконияти хуби
ҳамоҳангсозӣ ва ҳамгироийи барномаҳои миллӣ ва субрегионалии дорои
ташаббусҳои глобалӣ ва минтақавиро фароҳам месозад.
Баъзе аз ҳукуматҳои миллӣ, муассиса ва ташкилотҳо алакай ба
ҳамгиройӣ ва воидсозии тағйирот вобаста ба Рӯзномаи нав ба нақшаҳои
рушд, стратегия ва дурнамои худ оғоз кардаанд. Тоҷикистон низ, аз он ҷумла,
соли 2012 вобаста ба рӯзномаи рушди устувори глобалӣ то давраи солҳои
2030 машваратҳои миллӣ доир намуда, назари глобалии хешро вобаста ба ин
117

масъала ироа карда буд. Дар як муддати кутоҳ таҳия ва қабули Стратегияи
миллии рушди Тоҷикистон то соли 2015 (СМРТ) [16] ва Стратегияи миллии
рушди маорифи Тоҷикистон то соли 2020 (СМРМТ) [17], ки бо иштироки
озоди ҷонибҳои манфиатдори ҷамеа – бахши давлатӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ,
бахши хусусӣ, доираҳои илмӣ, ҷавонон, иттиҳодияҳои маҳаллӣ ва гуруҳҳои
осебпазири аҳолии кишвар рӯи кор омада буданд, тадбирҳои аввалини
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи гузариш ба рушди устувор арзёбӣ мешавад.
Дар Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли
2020 афзалиятҳои асосии Ҳадафҳои рушди ҳазорсола, ҳадафу вазифаҳои
«Таҳсилот барои ҳама» ва дигар санадҳои муҳими стратегии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба назар гирифта шудаанд. Ин ҳуҷҷат ба ҳалли мушкилоти
ҷойдошта мусоидат намуда, фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вазорату идораҳои манфиатдор ва ҷомеаи шаҳрвандиро дар самтҳои
афзалиятноки рушди маориф ва татбиқи ҳадафҳои дарозмуддати ислоҳоти
соҳаи маориф ҳамоҳанг ва таъмин намуд. Санади мазкур, ҳамчунин, асос
барои ҷудокунии оқилонаи захираҳои давлатӣ ва ҷалби маблағҳои донорҳо
ҷиҳати ҳалли мушкилот дар соҳаи маориф гардид. СМРМТ то соли 2020 ба
таҷдиди низоми маориф равона гардидааст, то ки он рисолати худро дар
мавриди баланд бардоштани некӯаҳволии ҷомеа ва шаҳрвандон пурра иҷро
карда, ба талаботи иқтисодиёти кишвари рӯ ба рушд ҷавобгӯ бошад. СМРМТ
то соли 2020 рушди пурсамари соҳаи маорифро дар асоси таҷрибаи ҷаҳонӣ ва
бо дарназардошти шароиту дурнамои рушди кишвар таъмин месозад.
Самтҳои асосии Стратегияи миллии рушди маориф навсозии мазмуни
таҳсилот, тағйироти сохтории соҳаи маориф ва таъмини дастрасии
таҳсилоти босифат буда, маориф самти афзалиятноки сиёсати давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон шудааст, зеро маҳз соҳаи маориф дар тарбияи
қувваи кории соҳибихтисос, ташаккули иқтидори ҷомеаи босуботи шаҳрвандӣ
ва рушди устувори кишвар нақши ҳалкунанда мебозад. Таъминоти илм,
истеҳсолот, мақомоти идора бо кадрҳои баландихтисос вазифаи муҳимтарини
маориф буда, бояд иқтидори зеҳнӣ батадриҷ ба омили муайянкунандаи рушди
ҷомеа мубаддал гардад.
Дар шароити имрӯзаи рушди иқтисодиёти ба дониш асосёфта маориф
яке аз омилҳои муваффақияти иқтисодии давлат мегардад. Рушди ҷомеа,
таъмини амнияти ҷамъият ва давлат, сифати зиндагии мардум, расидан ба
сатҳи ҷаҳонии иқтисодиёт, азхудкунии имкониятҳои нави технологӣ ва
умуман рушди иҷтимоӣ мустақиман аз фаъолияти маориф, ташкили ҷараёни
бонизому босифати таълиму тарбия, ба таври дигар, аз сатҳи саводнокии
миллат вобаста аст.
Аз давраи Саммити Ҳазорсола кори оҷонсиҳои СММ мутобиқ ба
ҳадафҳои дар Эъломияи Ҳазорсола зикршуда, ки он аз ҷониби сарони
кишварҳои ҷаҳон, аз он ҷумла, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моҳи
сентябри соли 2000 дар Нью-Йорк ба имзо расида буд, ба роҳ монда шудааст
[18]. ҲРУ самтҳои бениҳоят муҳими рушд, ба монанди кам кардани сатҳи
камбизоатӣ, беҳдошти саломатии модар ва кӯдак, баробарии гендерӣ,
118

мубориза бо касалиҳои аср, дастрасии васеъ ба таҳсилот ва устувории
экологиро дар бар мегирад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон алакай дар ҳалли бисёре аз ҲРҲ дар самти кам
кардани сатҳи камбизоатӣ, баробарҳуқӯқии занон ва баланд бардоштани
мақоми онҳо дар ҷомеа, беҳдошти саломатии модар ва кӯдак, баробарии
гендерӣ ва дастрасии васеъ ба таҳсилот комёб гашта, дар ин радиф бо
дарназардошти тағйир ёфтани шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ,
раванди ҷаҳонишавӣ ва воридшавӣ ба низоми ягонаи байналмилалии
таҳсилот, эҳтиёҷоти бозори меҳнат, талаботи нав ба шахсият ва сифатҳои
касбии он ва суръати навшавии маълумот (дониш) батадриҷ тадбирҳои
мушаххас амалӣ месозад.
Принципҳои РУ, ки дар тамоми зинаҳо ба низоми таҳсилот ҳамгиро
карда шудаанд, ба ҳалли масъалаҳои беҳдошти сифати таҳсилот имконият
фароҳам месозанд ва ба татбиқи мақсад ва ҳадафҳои СМРМТ то соли 2020
ҳаматарафа мусоидат мекунанд. Ҳадафҳои ТРУ дар СМРМТ то соли 2020
пурра инъикос ёфта, ба ҳалли вазифаҳои зерин, ки минбаъд рушди устувори
кишварро таъмин хоҳанд кард, равона карда шудааст:
• тағйир додан ва навсозии мазмуни таҳсилот дар асоси гузариш аз
модели донишандӯзӣ ба модели таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ
нигаронидашуда;
• ҷорӣ намудани барномаҳои нави замонавӣ ба манзури таъмини
инкишофи шахс;
• азхуднамоии малакаҳои ҳаётан муҳими тарзи ҳаёти
солим ва
ташаккули салоҳиятҳои амал дар ҳолатҳои фавқулодда;
• омодасозии касбӣ бо дарназардошти талаботи бозори меҳнат;
• таҷдиди мазмуни таҳсилоти иловагӣ бо дарназардошти рушди
фаҳмишу тасаввуроти бачагон оид ба муҳити атроф ва воридшавии онҳо ба
олами касбу ҳунарҳо;
• навсозии мазмуни таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва
мувофиқсозии он ба талаботи таҳсилоти байналмилалӣ, иқтисодиёт, бозори
дохилиу хориҷии меҳнат ва дархости оила.
Соҳаи маорифи кишвар бо роҳи гузаронидани ислоҳоти мухталиф дар
ин ҷода ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидааст. Аз ҷумла, заминаҳои
меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф, стандартҳои давлатии нави таҳсилот таҳия
ва қабул гардида, нақшаву барномаҳои нави таълимӣ дар ҳамаи зинаҳои
таҳсилот таҳия ва дар амал ҷорӣ карда шуданд, барномаи истифодаи
технологияи иттилоотӣ дар ҷараёни идоракунии низоми маориф ва
фаъолияти таълимӣ, шаклҳои мухталифи муассисаҳои таҳсилотӣ, таҳсилоти
фарогир, фосилавӣ, муттасил ва пешазмактабӣ бомаром роҳандозӣ ва ба
таври густурда амалӣ мешаванд, низоми миллии баҳодиҳии сифати таҳсилот
дар ҳамаи зинаҳо батадриҷ бунёд мешавад, сифати идоракунии маориф
баланд бардошта шуда, он ба натиҷаҳои ниҳоӣ равона мегардад, дастрасии
ҳамагон ба таҳсилоти босифат ва дастрасии ақаллиятҳои миллӣ ба таҳсилот
ба забони модарӣ таъмин карда шуда, ба гуногуншаклии фарҳангӣ ва забонӣ
дар муҳити таҳсилот аҳамияти вижа дода мешавад ва ғ.
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Таъмини дастрасӣ ба таҳсилоти босифат ва гузаштан аз
нишондиҳандаҳои миқдорӣ ба нишондиҳандаҳои сифатӣ самти афзалиятноки
сиёсати маорифи кишвар эълон шуда, самаранокии раванди таълим дар ҳама
зинаҳо тавассути нишондиҳандаҳои сифати таҳсилот арзёбӣ хоҳад шуд.
Илова ба ин, минбаъд зарур аст, ки ба шохис (индикатор)-и натоиҷи
ниҳоии фаъолияти муассисаҳои таҳсилотӣ нишондиҳандаҳои иҷтимоишавии
хонандагону донишҷуён ва аз рӯи ихтисос бо кор таъминсозии
хатмкунандагон ворид карда шавад. Вобаста ба ин, вазифаи аз ҳама
муҳими сиёсати давлатии ҷавонон дар ин самт бояд ҳамгироии иҷтимоӣиқтисодии ҷавонон тавассути фароҳамсозии шароит барои дарёфти
таҳсилоти касбӣ-техникӣ бошад.
Давраи нави гузариши ҷомеаи ҷаҳонӣ ба РУ бо ташаккули консепсияи
нави таҳсилот зич алоқаманд аст, ки дар он ТРУ нақши фаъолонаро мебозад.
Тавре ки дар Эъломияи Инчхонӣ таъкид гаштааст, «…зарур аст, ки таъҷилан
рӯзномаи ягонаи соҳаи маорифро таҷдид ва таҳия кард, то ки ҳамаро бе
истисно фаро гирад…». Ин консепсияи нав мухтасаран дар ҲРУ №4 чунин
ифода карда шудааст: «Таъмин сохтани таҳсилоти босифати ҳамгирою
одилона ва фароҳам овардани имконият барои омӯзиш дар тамоми тӯли ҳаёт
барои ҳама». Мақсади азнавсозанда ва универсалии зикршуда, ки ба анҷоми
татбиқи вазифаҳои Рӯзномаи таҳсилот барои ҳама, ҳамчунин, мақсадҳои бо
ҲРҲ алоқаманд нигаронида шудааст, ба ҳалли масоили мушкилоти глобалӣ
ва миллӣ бешак мусоидат хоҳад кард.
Аз рӯи принсип ба консепсияи ояндаи ТРУ ба тариқи афзалиятнок он
моделҳои таҳсилот ворид ва рушд хоҳанд ёфт, ки аз рӯи самти фаннӣ ба
масоили РУ наздикӣ ё иртибот доранд. Маълум аст, ки РУ ва ҳам ТРУ ва
таҳсилот дар самти шаҳрвандии глобалӣ бояд хусусияти системавӣ
дошта, бояд бо ҳама фанҳои таълимӣ ва курсҳо ва пеш аз ҳама, бо он самту
равияҳое, ки дар онҳо барои воридсозии ғояҳои РУ ва шаҳрвандии глобалӣ
асосҳои бештар мавҷуданд, ҳамгиро карда шаванд. Гузариши муносиби
таҳсилоти муосир ба ТРУ ва шаҳрвандии глобалӣ бо ҷорисозии тавсияҳои
аллакай таҳияшудаи анҷуманҳои ахири СММ ва ЮНЕСКО оид ба ТРУ ва
шаҳрвандии глобалӣ, вусъатбахшии минбаъдаи консепсияи рушди устувор
аксаран берун аз доираи назари экологӣ, ҳамчунин, бо коркарди меъёр ва
шохисҳои таҳсилот ба манфиати рушди устувор ва шаҳрвандии глобалӣ
иртибот хоҳад дошт. Сарфи назар аз он, ки таҳсилоти ҷанбаи экологидошта
(ва амсилаи мувофиқи он) айни замон бартарӣ пайдо кардааст ва аксари
омӯзгорон онро ТРУ меҳисобанд, ки ин алҳол танҳо оғози ташаккули модели
системавии нави таҳсилот барои рушди устувор ва шаҳрвандии глобалӣ
мебошад. Ба ТРУ-и ҷанбаи экологидошта модели таҳсилоти пешрафта
(пештоз), таҳсилот дар заминаи «амнияти устувор», модели глобалаии
таҳсилот ва минбаъд моделҳои дигари таҳсилот ҳамроҳ карда хоҳанд шуд.
Хатарҳои муосир дар соҳаи маориф ва панҷ самти афзалиятноки
Барномаи глобалии амал аз рӯи ТРУ-ро таҳлил намуда, ба чунин хулоса
омадан мумкин аст, ки дар Тоҷикистон тамоми шароит баҳри татбиқи
ҳадафҳои рушди уствор ва ҳамгиройии ТРУ мавҷуд ва муҳаё гаштааст. Аз
120

ҷумла, такмили қонунгузорӣ дар соҳаи маориф ва ҳамоҳангсозии он бо
санадҳои байналмилалӣ, қабул ва мавриди амал қарор гирифтани стратегияи
миллӣ ва барномаҳои давлатии рушди маориф ва илм ва нақшаҳои амал оид
ба навсозии мазмуни барномаҳои таълимии тамоми зинаҳои таълим бо
дарназардошти ташаккули салоҳиятҳои ба принсипҳои ТРУ ҷавобгӯ барои
татбиқи ҳадафҳои РУ ва ҳамгиройии ТРУ бо сиёсати миллӣ дар соҳаи
маориф имконоти васеъ фароҳам оварданд.
Аз ин рӯ, ба хотири ноилшавӣ ба ояндаи устувор зарур аст, ки ба
масъалаҳои сиёсат ва амалияи ташаккули салоҳиятҳо дар соҳаи ТРУ ва
рушди малакаҳои асри ХХ1 дар таълимгирандагон аҳамияти аввалиндараҷа
диҳем, то ки омӯзгорон ва тавассути онҳо хонандагон бо ҳадаф ва вазифаҳои
ТРУ, роҳу василаҳои ҳамгиройии ин ҳадафҳо ва татбиқи онҳо аз тариқи
такмили маҳорати касбии омӯзгорон ва воридсозии тағйироту иловаҳо ба
барномаҳои таълимӣ аз наздик шинос шаванд. Зеро дар замони кунунии
рушди ҷомеа масъалаи ташаккули салоҳиятҳои вобаста ба РУ ва рушди
малакаҳои асри ХХ1 бояд самти афзалиятноки фаъолияти муассисаҳои
соҳаи маориф бошад.
Дар ин ҷода кадом корҳоро метавон сараввал ба анҷом расонд?
1. Тақвияти нерӯи омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба таври
муназзаму доимӣ тавассути курсҳои такмили ихтисос, баргузории озмунҳои
«Омӯзгори беҳтарини сол», «Омӯзгори беҳтарини МТИМК», «Омӯзгори
беҳтарини МТОК», ҷоизаҳои давлатӣ ва стипендияҳои илмӣ, аз ҷумла, барои
олимони ҷавони болаёқат ва ғ.
2. Дар асоси қонунгузорӣ дастгирӣ ва ҷалби ҷавонон ба раванди
таҳсилоти муттасил ҷиҳати таҳкими нақши онҳо дар кори ноилшавӣ ба
рушди устувор тавассути ТРУ.
3. Ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли масоили рушди устувор дар сатҳи маҳаллӣ
тавассути ТРУ, ки ба беҳдошти сифати зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад, аз
ҷумла аз тариқи лоиҳаҳои муштарак бо ҷалби ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва
ғайриҳукуматӣ, тавассути фаъолиятҳои иттилоотӣ-маърифатии ВАО, ба
воситаи таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои ба иҷтимоиёт ва амалияи устувор
нигаронидашуда, аз ҷумла, бо истифодаи ТИК.
4.
Таҳияи барномаҳои такмили ихтисоси омӯзгорон бо
дарназардошти ҳамгиройӣ ва роҳандозии ҳадафҳои ТРУ дар низоми
таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбии ҷумҳурӣ бо
мақсади татбиқи вазифа ва чорабиниҳои зерин:
- коркарди барномаҳои мақсадноки омӯзишӣ (барои роҳбарон ва
омӯзгорони тамоми зинаҳои таҳсилот) вобаста ба ТРУ;
- ҳамгиройии барномаҳо бо мавзӯъҳои калидӣ вобаста ба ҳадафҳои
глобалии нав дар ТРУ;
- таъминоти методии омӯзиш (дастрасӣ ба воситаҳои таълим ва
дастурҳои таълимӣ-методӣ оид ба ТРУ);
- таъминоти техникӣ (дастрасӣ ба интернет-захираҳо, аз он ҷумла, ба
сомонаҳои интерактивӣ);
121

- ҷалби мутахассисон (экспертҳо)-и соҳаи ТРУ, устодону омӯзгорон ва
ТUҲ, ки дар методологияи таълими ТРУ таҷрибаи амалии беҳтар доранд;
- оnline дастгирии машваратии омӯзгорон дар интернет-захираҳо
(масалан аз тариқи сомонаҳои ВМваИ, АТТ, ПРМ, ДҶТИБКСМ, МТМ ва ғ.);
- истифодаи технологияҳои муосири таҳсилотӣ, аз ҷумла ТИК, ки ба
модели салоҳиятнокии такмили ихтисоси омӯзгорон нигаронида мешавад;
- амалисозии раванди таҳсилоти тағйирпазир, ки фаъолияти таълими
рӯзона, фосилавӣ ва мустақилонаи шунавандагон, кор дар гуруҳҳои хурд,
стратегияҳои фаъоли омӯзиш, дарсҳои маҳорат, бозиҳои нақшӣ ва лоиҳамуаррифиномаи мини-машғулиятҳоро дар бар мегирад;
- коркард ва истифодаи шохисҳои арзёбии самаранокӣ ва
натиҷабахшии омӯзиш дар самти ТРУ;
- аз шунавандагони КТИ дарёфти алоқаи мутақобила бо мақсади
такмили минбаъдаи барномаҳои омӯзишӣ дар самти ТРУ [19].
Дар баробари ин, стратегияи дарозмӯҳлати рушди устувори маорифи
Тоҷикистон ва дурнамои рушди таҳсилот дар солҳои охир тақозо дорад, ки
таҳсилот батадриҷ ба талаботи замона мутобиқ карда шавад ва минбаъд
дар ин ҷода пайгирона чорабиниву тадбирҳои зерин пешбинӣ ва рӯи кор
оварда шаванд:
 коркард ва роҳандозии низоми омӯзиш дар тӯли тамоми ҳаёт;
 таъмини баробарӣ, дастрасӣ ва ҳамгиройӣ (инклюзия) дар доираи
системаи таҳсилотӣ;
 беҳдошти сифати таҳсилот ва илм, беҳтарсозии низоми идораи сифати
таҳсилот ва системаи таъминоти ба натиҷа нигаронидашуда;
 таъмини мустақилият ва рушди институтсионалии муассисаҳои
таҳсилотӣ;
 такмили захираҳои инсонӣ дар тамоми сатҳҳо дар доираи системаи
таҳсилот ва илм;
 васеъсозии иштироки ҷомеа ва ҳамкории иҷтимоӣ;
 беҳтарсозии системаи идора дар соҳаи маориф ва илм ва навсозии
низоми маблағгузории он;
 дар баробари маблағгузории буҷавӣ пешниҳоди шаклҳои мухталиф
(алтернативаҳо)-и маблағгузории таҳсилот аз рӯи натиҷаи фаъолият.
Ба хотири таъмини рушди устувор стратегияи соҳаи маориф ва илми
кишвар дар оянда бояд вазифаҳои асосиву умумии зеринро дар бар гирифта
амалӣ созад:
Вазифаи умумии 1. Афзоиши фарогирии ҳудудии сифати таҳсилот бо
мақсади кам кардани нобоварӣ ва нобаробарӣ;
Вазифаи умумии 2. Баланд бардоштани сифати таҳсилот барои
ташаккули малакаҳои ҳаётии хонандагон, гузариши батадриҷ ва ноилшавӣ ба
натиҷаҳои беҳтарин дар мавриди азхудкунии барномаҳои таълим;
Вазифаи умумии 3. Беҳтар сохтани муҳити омӯзиш;
Вазифаи умумии 4. Зиёд кардани самаранокӣ ва шавқмандии
омӯзгорону маъмурияти муассисаҳои таҳсилотӣ;
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Вазифаи умумии 5. Коркарди системаи самараноки идораи амудии
тамоми зинаҳои таҳсилот.
Ҳадафҳои ТРУ тақозо менамояд, ки ҳадафҳои миллии таҳсилоти
умумӣ бояд фарогири ҷанбаҳои зерин бошанд:
а) дарки масъулияти шахсӣ дар нисбати манфиат, суннат ва арзишҳои
давлат;
б) доштани қобилияти дастгирӣ ва ҳифзи муҳити зист;
в) доштани қобилияти истифодаи самараноки дастовардҳои технологӣ
ва зеҳнӣ: ҷамъоварӣ, коркард ва таҳлили маълумот;
г) доштани қобилияти мустақилона зистан ва қабули қарорҳои
мустақил;
д) эҷодкор будан, офаридани арзишҳои худ, на зиндагӣ аз ҳисоби
дигарон;
е) омода будан ба рушди мунтазами қобилият ва манфиатҳои шахсӣ ва
доштани қобилияти татбиқи пурраи онҳо дар кишвари худ ва хориҷ аз он;
ё) доштани қобилияти муошират ва муносибат бо одамони андешаву
ақидаҳои мухталифдошта ва гуруҳҳои дигар;
ж) дар доираи қонун зиндагӣ карда тавонистан ва дар нисбати
шаҳрвандон босабру ботаҳаммул будан.
Гузариш ба татбиқи ҳадафҳои таҳсилот барои рушди устувор водор
месозад, ки минбаъд зарур аст, парадигмаи таҳсилот1 тағйир дода шавад,
яъне аз самти «омӯзгормеҳвар» ба самти «хонандамеҳвар» (Ин ҷо
«парадигмаи таҳсилот» – маҷмӯи арзиш, метод, муносибат, малака ва
воситаҳои техникии дар доираи низоми таҳсилот то ин вақт маъмул ва
амалкунанда).
Муносибати ба «омӯзгормеҳвар» асосёфта:
- омӯзгорон дар меҳвари дониш буда, раванди таълимро идора ва
дастрасии хонандагон ба иттилоотро назорат мекунанд;
- ба хонандагон ҳамчун ба «зарфҳои холӣ» муносибат мекунанд ва ба
раванди таълим ҳамчун ба раванди иловагӣ;
- омӯзиш ба хонандаи «миёнахон» нигаронида шудааст ва ҳама бояд
дар як сатҳ рушд ёбанд;
- омӯзгорон аксаран бо хонандагони хубу аълохон кор мебаранд ва
дигарон дар канор мемонанд.
Муносибати ба «хонандамеҳвар» асосёфта:
- хонандагон иштирокчиёни фаъоланд, онҳо бо консепсияҳои шахсии
худ ба дарс меоянд (Эриксон, с.1984);
- хонандагон бо усулҳои гуногун таълим мегиранд (Бриггс-Майерс,
с.1980; Колб, с.1984);
- омӯзиш раванди фаъол, босуръат, баваҷд ва батаҳриковаранда
мебошад (Кросс, с.1991);
- хонандагон тавассути муҳокима рондан, гӯш кардан, навиштан,
хондан, фикр кардан, баҳс кардан, пешниҳод кардани фарзия ва андеша
рондан дар бораи мазмун, ғоя, масъала, мавзӯъ, муаммо ва мушкилот худро
ҳамчун шахс ташаккул медиҳанд (Майерс ва Джонс, с.1993).
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ТРУ ҷузъҳои гуногуни таҳсилотро вобаста ба проблемаҳои рушд фаро
мегирад. Мавзӯъҳои калидии ТРУ ҳифзи муҳити зист, истифодаи самаранок
ва идораи захираҳои табиӣ, нигоҳ доштани гуногунии биологӣ ва ландшафтӣ,
кам кардани хавфи камбағалӣ, шаҳрвандӣ, сулҳу субот, одобу ахлоқ,
демократия ва идоракунӣ, адолат, амният, ҳуқуқи инсон, тандурустӣ,
гуногунии фарҳангӣ, шаҳрвандии глобалӣ, рушди муназзами деҳот, ноҳия ва
шаҳрҳо, иқтисоди самаранок, сохтори устувори истеҳсолот ва истеъмол,
масъулияти иҷтимоии корпоративӣ, баробарӣ, қадру қиммат ва эҳтироми
шахс, дарки амиқи проблемаҳои глобалӣ - тағйирёбии иқлим, захираҳои обӣ,
обшавии пиряхҳо, афзоиши муҳоҷират, ҳалли ихтилофҳо, қобилияти ба роҳ
мондани ҳамкорӣ бо одамони андешаву ақидаҳои мухталифдошта маҳсуб
меёбанд.
Барои хатмкунандагони муассисаҳои таълимиро бо салоҳиятҳои
зарурии зиндагӣ дар ҷомеаи устувор рушдкунанда таъмин намудан, зарур
аст, ки тадбирҳои зерин батадриҷ амалӣ карда шаванд:
1. Омодасозии таълимгирандагон ҷиҳати воридшавӣ ба ҳаёти ҷомеаи
иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ;
2. Ташаккули малакаҳое, ки гузариш аз таълим ба меҳнатро таъмин
мекунанд;
3. Фароҳамсозии платформаи салоҳиятҳо барои коркард ва роҳандозии
навгониҳои ба рушди ҷомеа мусоидаткунанда.
Самтҳои асосии фаъолият оид ба тағйир додани мазмуни таҳсилот,
ташаккули муҳити омӯзишӣ ва беруна, ки шиносоии хонандагонро бо
принсипҳои рушди уствор таъмин мекунанд, бояд ба таври зерин муайян
карда шаванд:
- коркард ва қабули стандартҳои давлатии таҳсилот дар тамоми зинаҳо
бо мақсади воридсозии принсипҳои рушди устувор ба мазмуни таҳсилот;
- таъмин намудани дастрасӣ ба таҳсилот дар ҳамаи зинаҳо тавассути
навсозии муассисаҳои таҳсилотӣ;
- пайгирии сифати таҳсилот тавассути тағйирдиҳии низоми баҳодиҳии
салоҳиятҳои дар раванди таълим ташаккулёбандаи хонандагон;
- ба амалияи таҳсилоти расмӣ ва ғайрирасмӣ воридсозии масъалаҳои
экология ва дар хонандагон ташаккул додани фаҳмиши рушди устувор;
- омодасозии касбии хонандагон бо назардошти талаботи муосири
бозори меҳнат.
Дар маҷмӯъ, дурнамои татбиқи ҳадафу вазифаҳои таҳсилот барои
рушди устувор ва омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ дар ин самт нишон медиҳад, ки
бо ин роҳ соҳаи маорифи кишвар ба талаботи замони муосир мутобиқ гашта,
барои рушди устувори Тоҷикистон нақши босазо хоҳад гузошт. Аз ҷониби
дигар, ба пуррагӣ ҳадафҳои стратегияи рушди маориф ва мақсадҳои гузариш
ба муносибати босалоҳият дар таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот роҳандозӣ
шуда, талаботу дархости ҳар як шаҳрванд ва ҷомеа вобаста ба ТРУ қонеъ
гардонида мешавад ва бад-ин васила барои рушди устувори Тоҷикистон
тавассути таҳсилот замина ва шароити мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. Аз
ин хотир, таҳқиқи илмӣ ва татбиқи амалии таҳсилот барои рушди устувор ва
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вобаста ба он ташаккули салоҳиятҳои асри XXI дар шогирдон имрӯз бояд яке
аз вазифаҳои аввалиндараҷаи мактабу маориф ва аҳли ҷомеа бошад.
Адабиёт:
1. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года // https://sustainabledevelopment.un.org/post2015
2. Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год//
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf
3. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века (ЮНЕСКО,
1998) //http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1496
4. Расширение возможностей преподавателей в интересах достижения устойчивого
будущего: инструментарий для рабочих совещаний по вопросам политики и практики в
целях повышения компетенции в области образования в интересах устойчивого развития
//http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
5. Образование для устойчивого развития. Декада ООН по образованию для
устойчивого развития (2005 – 2014) // http: www.unesco.org
6. Информационная записка о Всемирной конференции по образованию в интересах
устойчивого развития в 2014 году //
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
7. Обязательства учреждений высшего образования в отношении практики
обеспечения устойчивости в связи с Конференцией ООН по устойчивому развитию//
https://sustainabledevelopment.un.org/
8. Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития//
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
9. Реформирование высшего образования в Казахстане и Болонский процесс:
информационные материалы для практических действий//
http://tempuskaz.belight.net/files/reform.pdf
10. Инчхонская декларация. Образование-2030: обеспечение всеобщего
инклюзивного и справедливого качественного образования и обучения на протяжении
всей жизни //http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pd
11. Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого
развития // URL: http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
12. Дорожная карта осуществления Глобальной программы действий по
образованию в интересах устойчивого развития//
http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
13. Учиться в интересах будущего: компетенции в области образования в интересах
устойчивого развития // http://www.geogr.msu.ru/science/projects/our/docs/index.php
14. Образование для устойчивого развития//http://carececo.org/about/programmy/esd/
15. Субрегиональный семинар по образованию в интересах устойчивого развития и в
духе глобальной гражданственности//http://www.unesco.kz/news/3107/
16. Стартегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2015
17. Стартегияи миллии рушди маорифи Тоҷикистон то соли 2020
18. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций
//http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
19. Барномаи давлатии рушди системаи такмили ихтисос ва бозомӯзии касбии
кормандони соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022

125

