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МУҚАДДИМА 

Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот аз рӯйи мавзӯи 

диссертатсия. Асри ХХI барҳақ қарни технологияҳои компютерӣ ва 

телеиртиботҳои электронӣ ба ҳисоб меравад, бинобар ин, аксаран онро садаи 

«рақамӣ» меноманд. Муқовимат нишон додан ба компютеронии ҷамъият 

кори бемантиқ аст ва модоме ки чунин бошад, талабот ба мутахассисоне, ки 

технологияҳои иттилоотиро хуб медонанд, дар тамоми ҷаҳон рӯз аз рӯз 

бештар мегардад. Истифодаи воситаҳои иртибот ва технологияҳои иттилоотӣ 

дар фаъолияти касбӣ дар тайёр кардани мутахассисон ҷои махсусро ишғол 

мекунад. Технологияҳои иттилоотӣ аллакай оламро тағйир додаанд ва дар 

минбаъд дигаргунсозии он нақши калидиро бозида истодаанд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмин намудани пешрафти 

соҳаҳои илму маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ аз тамоми 

имкониятҳо истифода карда, ба рушди илмҳои техникиву табиатшиносӣ 

аҳаммияти аввалиндараҷа медиҳад ва доир ба баланд бардоштани сатҳу 

сифати таълим, ҷорӣ намудан ва васеъ гардонидани доираи истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ, аз ҷумла шабакаи интернет дар низоми 

таҳсилот, таъмини самаранокии фаъолияти омӯзгорон ва такмили малакаи 

педагогии онҳо тамоми чораҳои заруриро амалӣ мегардонад. Дар ин раванд 

як нуктаро дар назар бояд дошт: дар ҷаҳони муосир кишваре ба дастовардҳои 

бузург ноил мегардад, ки ба баланд шудани сатҳи маърифат дар ҷомеа 

таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, техникаву технологияи навро ба таври васеъ дар 

амал ҷорӣ намояд. Зеро ҷомеае, ки дар он сатҳи маърифати мардум баланд 

аст, ҳар гуна рафтори эҳсосотӣ ва дасисаву иғво натиҷа намедиҳад. 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ҳангоми ироаи Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соли 2014 ба масъалаи мазкур таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуд. Ӯ таъкид 

кард, ки “Минбаъд муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро лозим аст, ки 

истифодаи васеи технологияҳои иттилоотӣ - иртиботиро дар ҷараёни таълим 

ба роҳ монанд, таҷрибаи байналмилалиро омӯзанд, нақшаву барномаҳои 
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таълимиро ба талаботи бозори дохиливу ҷаҳонии меҳнат ва таҳсилот мутобиқ 

гардонанд ва то соли 2020 гузариш ба меъёрҳои ҷаҳонии таҳсилотро таъмин 

намоянд”*.
1
 

Барои ин, мо бояд нишондиҳандаҳои таъмини сифатро дар ҳамаи 

зинаҳои таҳсилот бо стандартҳои ҷаҳонӣ наздик созем, ҳамкории 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбиро бо субъектҳои бозори меҳнат 

густариш бахшем, дараҷаи рушди низоми инноватсияи миллӣ ва 

нишондиҳандаҳои азхудкунии технологияҳои иттилоотиву иртиботиро 

беҳтар гардонем. 

Таҳти истилоҳи технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ (ТИИ) мо маҷмӯи 

методу воситаҳои техникии ҷамъоварӣ, ташкил, ҳифз, коркард, интиқол ва 

пешниҳоди иттилоот (таҷҳизоти компютерӣ, таъминоти барномавӣ, 

технологияҳои телеиртиботӣ, воситаҳои мултимедӣ ва Интернет)-ро 

мефаҳмем, ки дониши одамонро васеъ мекунанд, имкониятҳои онҳоро дар 

идоракунии равандҳои техникӣ ва иҷтимоӣ инкишоф медиҳанд. 

Дар замони муосир компютер дар ҳамаи соҳаҳо ба таври васеъ истифода 

мешавад. Ҳоло ба муҳассилин доштани дониш ва маҳорати дастӣ тасвир 

намудани нақшаҳо кофӣ набуда, онҳо бояд аз муассисаҳои таълимӣ ба 

омӯзиши асосҳои графикаи компютерӣ шурӯъ намоянд. Самаранок роҳандозӣ 

намудани ин раванд аз омӯзгори фанҳои графикӣ вобастагии зиёд дорад. 

Самарабахшии таҳсилро бо роҳҳои гуногун баланд бардоштан мумкин 

аст: аз ҳисоби такмили ихтисоси омӯзгорон; аз ҳисоби такмили методикаи 

таълим ва ғайра. Вале як ҷанбаи дигари баланд бардоштани самарабахшии 

таҳсилот мавҷуд аст: бо шаклҳои нави таълим муҷаҳҳаз сохтани раванди 

таълим. Технологияҳои компютерӣ, ки дар назди ҳар як омӯзгор уфуқҳои 

нави имкониятҳои тадриси фанро боз мекунанд, аз ҷумлаи чунин шаклҳо ба 

ҳисоб мераванд. Вақте ки сухан дар бораи сохторбандии дарс, таҷзияи он ба 

унсурҳои аудиобасарӣ (аудиовизуалӣ), намоиши аёнии маводи машғулият дар 

                                                           
*
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистоназ 

23.04.2014. [манбаи электронӣ]. URL: http://president.tj/node/6598 (санаи истифодабарӣ: 10.03.2020); 



5 

тахтаи интерактивӣ, ки шавқу рағбати донишҷӯёнро ба фан назаррас баланд 

бардоранда меравад, истифодаи технологияҳои компютерӣ дар раванди 

таълим нисбат ба дигар шаклҳои таълим афзалиятҳои баҳснопазир дорад. 

Дарсҳое, ки ба тарзи анъанавӣ гузаронида мешаванд ё дарсҳои ҳамгиро ба 

истифодаи рӯнамоиҳои мултимедӣ ва маҳсулоти барномавӣ донишро чуқур 

мекунанд, самарабахшии таълим ва сатҳи зеҳниро баланд мебардоранд, дар 

донишҷӯён малакаҳои худомӯзӣ, худташкилкуниро ба вуҷуд меоранд, ҳалли 

вазифаҳои амалиро сабук менамоянд, ба омӯзгор ба ихтисори вақте, ки барои 

дар тахта бо бӯр навиштану расм кашидан сарф мекунад, имконият фароҳам 

меоранд. Истифодаи воситаҳои техникаи таълим ба сафарбаркунии иқтидори 

зеҳнии шахсият мусоидат мекунад: маърифатӣ, маънавию ахлоқӣ, эҷодӣ, 

иртиботӣ ва зебоишиносӣ. Алҳол низоми маориф дар тамоми ҷаҳон дар 

баробари зарурати истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ ва иртиботӣ 

қарор доранд. Барои он ки тамоми ин иқтидор бо натиҷаи аҳсан амалӣ гардад, 

зарур аст, ки омӯзгорон дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ба қадри кофӣ 

тахассусманд ва босалоҳият бошанд. 

Имрӯз донишҷӯ бояд ба ваҳдату гуногунии олам нигоҳи томи ба 

иҷтимоият нигаронида дошта бошад. Дарс шакли ташкилии раванди таълиму 

тарбия буд ва мемонад, ки ба таҳияи низоми донишу маҳоратҳо на танҳо оид 

ба фанни мушаххас, балки тамоми раванди маърифатӣниз имконият медиҳад. 

Баланд бардоштани сифати саводнокии графикии таълимгирандагон яке 

аз масъалаҳои калидии маорифи муосир ба ҳисоб меравад. Ба раванди таълим 

усулҳои нав, нисбатан мукаммали тадрису таълимро ҷорӣ кардан, оқилона 

воситаҳои таълими техникаро ҷалб намудан лозим аст. Баланд бардоштани 

самарабахшии таълими фанҳои графикӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

омӯзгорӣ аз истифодаи ТИИ вобастагии бевосита дорад. 

Раванди инноватсионии таълим, бо истифодаи технологияҳои 

компютерӣ дар муҳити таълимӣ алоқаманд аст. Компютеронии раванди 

таълим бо воситаҳои техникаи муосири таҳсилотӣ муҷаҳҳаз кардани 

муассисаҳои таҳсилотӣ мебошад, ки ба истифодаи мусоиди таъминоти 

иттилоотии раванди таълим бо ёрии компютер нигаронида шудааст. 
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Дар раванди таҳсил компютер метавонад ҳам объекти таълим ва ҳам 

воситаи таълим, тарбия, рушд ва ташхиси мундариҷаи таълим бошад. Ба 

ибораи дигар, дар раванди таълим ду самти истифодаи технологияҳои 

компютерӣ имконпазир аст. Дар самти аввал азхудкунии донишу маҳорат ва 

малакаҳо ба идроки имкониятҳои технологияҳои компютерӣ, ба ташаккули 

маҳоратҳои ҳини ҳалли вазифаҳои гуногун истифода бурдани онҳо мебарад. 

Дар самти дувум технологияҳои компютерӣ воситаи пуриқтидори баланд 

бардоштани самарабахшии ташкили раванди таълиму тарбия мебошанд. 

Вазифаи асосии истифодаи технологияҳои компютерӣ тавсеаи имкониятҳои 

зеҳнии инсон аст.  

Дар иртибот бо иттилоотонии глобалӣ ва паҳншавии васеи барномаҳои 

нақшакашии компютерӣ дар ҳаёти ҷамъият ба вазифаи таҳсилоти муосир 

амалҳои зерин дохил мешаванд: ҷустуҷӯи муносибатҳои илмию методологии 

тайёр кардани мутахассиси босалоҳият, ки ба фаъолияти бомуваффақияти 

касбӣ омода аст; баррасии масъалаҳои методии таълими графикаи 

компютерии донишҷӯёни донишгоҳҳо; таҳия, асосноккунӣ ва амалигардонии 

ҷузъҳои методикаи таълими графикаи компютерӣ; ошкор сохтани шароитҳои 

педагогие, ки ба тайёр кардани самарабахши донишҷӯён мусоидат 

менамоянд; Ҳамчунин, мудаллалсозӣ ва коркарди таъминоти таълимӣ- 

методӣ, дастурҳои таълимӣ ва тавсияҳои методӣ оид ба омӯзиши фанни 

нақшакашии компютерӣ. 

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ ва заминаҳои назариявию 

методологии таҳқиқот. Масъалаҳои методикаи истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълим аз тарафи мутахассисони хориҷӣ 

амиқ коркард шудаанд. Аз он ҷумла, таълифоти муҳаққиқон (А.В. Смирнов, 

А.Л. Сметанников, В.Г. Климов, Г.А. Кручина, И.Б. Горбунова, И.В. Роберт, 

М.И. Жалдак, Н.В. Апатова, С.П.Панюков, Т.Дубудко ва диг.) ба масъалаи 

мазкур бахшида шудаанд. 

Таъсири истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботиро дар раванди 

таълим аз нигоҳи илми писихология муҳаққиқон (В.Н. Карандашев, Г.А. 

Балл, Г.А. Цукерман, И.И. Чеснокова, И.М. Богдановская, О.К. Тихомиров, 
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Р.Солсо, Т.Ю. Удалова)таҳқиқ намудаанд, ки барои таҳқиқоти мо аҳамияти 

принсипиалӣ доранд. 

Олимони тоҷик низ оид ба масъалаҳои ҷорӣ намудани воситаҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълим таҳқиқотҳои илмӣ анҷом додаанд. 

Аз ҷумла, таҳқиқоти илмии Ф.Ф. Шарипов оид ба “Хусусиятҳои педагогии 

ташаккули фарҳанги иттилоотии донишҷӯён дар азхудкунии курси 

информатика” (2008), С.О. Латипов оид ба “Шартҳои педагогии ташаккули 

салоҳиятнокии иттилоотии донишҷӯёни донишгоҳ дар шароити низоми 

кредитии таълим” (2011),О.В. Ҷӯраева дар хусуси “Шартҳои педагогии 

истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар таълими забони 

русӣ дар донишгоҳ” (2012), Х.Ю. Ҷӯраева дар бораи “Роҳҳои татбиқи 

принсипҳои дидактикӣ дар таълими компютерии мактабҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” (2007), бахшида шудаанд. Боиси қайд аст, ки методикаи 

истифодаи воситаҳои компютерӣ дар таълими фанҳои мухталиф мавҷуданд, 

аммо методикаи таълими фанҳои геометрияи тасвирӣ ва нақшакашии 

компютерӣ то ҳол таҳия карда нашудааст. 

Таҳқиқоти илмии А.Р. Мирзоев оид ба “Асосҳои дидактикии тайёрии 

донишҷӯёни донишгоҳҳои Тоҷикистон дар истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ” (2015) ва И.И. Олимов “Муаммоҳои ташаккул ва 

тайёрии донишҷӯён ба маърифати компютерӣ” (2004) бо таҳқиқоти мо 

ҳамоҳанг мебошанд, аммо олимони зикршуда дар доираи муаммоҳои умумии 

иттилоотикунонии муассисаҳои олии касбӣ пажуҳиши худро анҷом додаанд, 

ки онҳо аз масъалаи мавриди назари мо аз ҷиҳати илмӣ-методӣ тафовут 

доранд.  

Оид ба истифодаи технологияҳои компютерӣ дар таълими фанҳои 

графикӣ як қатор рисолаҳо дар хориҷи кишвар таҳия карда шудаанд. Дар 

мавзӯъҳои гуманизм дар таълими графикаи компютерӣ барои хонандагони 

синфҳои графикӣ-бадеӣ (Северова Т.С., 2014), оид ба шартҳои дидактикии 

истифодаи графикаи компютерӣ (Кондратова В.В., 2005), амсиласозии 

графикаи компютерӣ ҳамчун воситаи ташаккули фарҳанги графикии 

мактаббачагон (Беженарь Ю.П., 2008) корҳои таҳқиқотӣ ба субот 
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расонидаанд. 

Оид ба методикаи таълими фанҳои графикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

олимон О.А.Исломов, С.Олов, К.Ҷӯраев, Т.Қ.Ҷӯраев, А.Додоҷонов 

таҳқиқотҳои илмӣ намуда, китобҳои дарсӣ таълиф намудаанд. Танҳо С.М. 

Юсупов оид ба “Ташаккули фарҳанги графикии донишҷӯёни муассисаҳои 

олии техникӣ дар асоси фанҳои графикӣ (дар мисоли омодасозии 

муҳандисони соҳаи куҳӣ)” (2019) таҳқиқоти илмӣ гузаронидааст, ки дар 

бахшҳои алоҳида ба масъалаи истифодаи воситаҳои компютерӣ низ аҳамият 

зоҳир намудааст. Аз сабаби он, ки самти омӯзиш ва барномаҳои таълими 

ихтисосҳои донишгоҳҳои техникӣ ва омӯзгорӣ аз ҳамдигар ба куллӣ тафовут 

доранд, мо метавонем зикр кунем, ки дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ оид ба ин 

масъала таҳқиқоти илмӣ то ҳол мавҷуд набуда, он таваҷҷуҳи хосаи олимони 

соҳаро талаб мекунад.  

Зикр намудан ба маврид аст, ки байни талабот ба сатҳи дониш, маҳорат 

ва малакаи муаллимон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва раванди 

омода намудани кадрҳои омӯзгорӣ дар соҳаи нақшакашӣ ихтилоф мавҷуд аст. 

Моҳияти ихтилоф чунин аст: дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар 

ҳаҷми 12 соат (се моҳ ҳафтае як соат) барои хонандагони синфи 9 дар фанни 

нақшакашӣ боби мустақили нақшакашии компютерӣ пешбинӣ гардидааст. 

Лекин дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ нақшакашии компютерӣ таълим дода 

намешавад. Суоле ба миён меояд, ки хатмкунандагони донишгоҳ дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ чӣ тавр аз нақшакашии компютерӣ ба 

хонандагон таълим медиҳанд?! 

Чӣ тавре ки аз гуфтаҳои боло возеҳ гардид, ба масъалаи коркарди 

методикаи истифодаи воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими 

фанҳои графикӣ дар Тоҷикистон то ҳол мавзӯи таҳқиқоти мустақил 

нагардидааст. Мубрамияти мавзӯи таҳқиқотии мо, ки методикаи истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои графикӣ 

(нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ, графикаи компютерӣ) дар донишгоҳҳои 

омӯзгории Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад, маҳз аз нуктаҳои мазкур 

бармеояд. 
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Бо вуҷуди теъдоди зиёди таҳқиқотҳое, ки коркардҳои методии 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботиро дар раванди таълими 

фанҳои графикӣ пешниҳод менамоянд, имконияти такмили минбаъдаи 

фаъолияти таълими фанҳои графикӣ дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 

вуҷуд дорад.  

Бинобар ин, коркарди методикаи истифодаи технологияҳои муосири 

иттилоотӣ-иртиботӣ дар таълими фанҳои графикӣ таҳқиқи махсуси илмиро 

тақозо мекунад. Ин хулосаро на танҳо таҳлили адабиёти мавҷуда, балки 

таҷрибаи имрӯзаи гузаронидани машғулиятҳои дарсии геометрияи тасвирӣ ва 

нақшакашӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тасдиқ менамояд. 

Интихоби мавзӯи таҳқиқотро шароитҳои зерин муайян кардаанд:  

1. Равандҳои таҷдид ва иттилоотонии соҳаи таҳсилот, ки ба вуқӯъ пайваста 

истодаанд, ҷорӣ шудани технологияҳои компютерӣ ба раванди таълими 

фанҳои графикӣ; 

2. Тағйирпазирии талаботи муассисаҳои таҳсилоти миёна дар шароитҳои 

муосири иттилоотӣ - иртиботӣ ба хатмкунандагони фанҳои графикии 

донишгоҳҳо, ҳамчунин методҳо, технологияҳо ва тарзҳои педагогии 

фаъолияти таълимӣ, ки тайёрии мутахассисони ояндаи рақобатпазир ва 

касбан босалоҳиятро таъмин карда метавонанд, талаботи баланд пешниҳод 

мекунад.  

3. Дар сарчашмаҳои педагогӣ, психологӣ ва методӣ моҳияти методикаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботии таълими фанҳои графикӣ 

дар муассисаҳои олии таълимии педагогӣ ба қадри кофӣ инъикос карда 

нашудааст. 

4. Коркарди комплекси таълимӣ-методӣ оид ба фанҳои графикӣ барои 

ташкили раванди самарабахши таълим дар асоси воситаҳои компютерии 

таълим дар сатҳи кофӣ иҷро нашудааст. 

Дар кори диссертатсионии пешниҳодшаванда кӯшиши 

иттилоотикунонии раванди таълими фанҳои графикӣ анҷом ёфтааст. 

Нуктаҳои дар боло зикршуда аҳамияти мавзӯи таҳқиқоти моро, ки барои 
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баланд бардоштан ва ба талаботҳои замони имрӯза мувофиқ намудани сатҳу 

сифати таълими фанҳои графикиро равона шудааст, асоснок менамоянд. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Ҳадафи таҳқиқот - дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ дар асоси коркарди 

методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълими фанҳои 

графикӣ баланд бардоштани дараҷаи азхудкунии дониши донишҷӯён 

мебошад. 

Объекти таҳқиқот: Раванди таълими фанҳои графикӣ дар 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ. 

Мавзӯи таҳқиқот: Методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ дар ҷараёни таълми фанҳои графикӣ. 

Масъалаҳои таҳқиқот: 

- муайян намудани мавқеи иттилоот дар замони муосир; 

- муайян намудани дурнамои рушди соҳаи таҳсилоти графикӣ дар асоси 

таҳлили ҳолати имрӯзаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълим; 

- таҳлили вазъи имрӯзаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

донишгоҳҳои омӯзгории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- таҳлил ва асоснок кардани имкониятҳои истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои графикӣ; 

- таҳияи амсилаи методикаи истифода аз технологияоҳои иттилоотӣ-иртиботӣ 

ва педагогии замонавӣ дар раванди таълими фанҳои графикӣ; 

- коркарди дастурҳои таълимӣ-методӣ ҷиҳати самаранок ба роҳ мондани 

нақшакашии компютерӣ; 

- таҳлил ва асоснок намудани методҳо, шакл ва намудҳои дарси нақшакашии 

компютерӣ дар раванди таълим; 

- таҳқиқи асосҳои методологии мавриди истифода қарор гирифтани 

воситаҳои аниматсионӣ ва мултимедӣ дар тартиб додани рӯнамои фанҳои 

графикӣ хусусияти графикидошта; 
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- тариқи озмоиш санҷидани донишазхудкунии донишҷӯён аз фанни 

нақшакашии компютерӣ. 

Усулҳои таҳқиқот: Омӯзиши ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, методҳои таҳқиқотии дидактика, таҳлили назариявии 

муаммои баланд бардоштани донишазхудкунии донишҷӯён бо воситаи шакл 

ва методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди 

таълими фанҳои графикӣ; 

- Методҳои назариявӣ: омӯзиш ва таҳлили адабиёт доир ба масъалаи 

мавриди таҳқиқ, стандартҳои таҳсилот, барномаҳои таълимӣ ва китобҳои 

дарсӣ, синтез, муқоиса, моделсозӣ. 

- Методҳои таҷрибавӣ: суҳбат, назарпурсӣ, мусоҳиба, санҷиши тестӣ, 

мушоҳидаи машғулиятҳои дарсии намунавӣ, омӯхтани таҷрибаҳо ва таҳлил 

намудани он, омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи кори омӯзгорони донишгоҳҳои 

омӯзгорӣ оид ба методикаи истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ-

иртиботӣ ва натиҷагирӣ намудани озмоиши педагогӣ. 

- Ташкили корҳои озмоиши педагогӣ ва дар асоси натиҷаҳои оморӣ-

математикӣарзёбӣ намудани онҳо. 

Соҳаи таҳқиқот. Мазмуну мундариҷаи диссертатсия фарогири 

соҳаҳои таҳқиқотии зерини шиносномаи ихтисоси 6D010700 – «Санъати 

тасвирӣ ва нақшакашӣ» мебошад: 

1. Назария ва методикаи омӯзиш 

1.1 Методологияи омӯзиши фанҳои мушаххас 

- таърихи ташаккул ва рушди назария ва методикаи омӯзиш тибқи соҳаҳои 

дониш ва дараҷаҳои таҳсилот;  

-  фаъолияти инноватсионӣ ва таҷрибавӣ-озмоишии муаллимони фанҳо 

ҳамчун яке аз сарчашмаҳои рушди назария ва методикаи омӯзиш тибқи 

соҳаҳои дониш ва дараҷаҳои таҳсилот;  

1.2. Арзиш ва ҳадафҳои омӯзиш  

- тавоноии рушдёбанда ва парваришии фанҳои санъат ва меҳнат, санъати 

тасвирӣ ва нақшакашӣ; 
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- ташаккули ҳавасмандии мусбати таълимот, ҷаҳонбинӣ ва манзараи илмии 

олам дар зеҳни субъектҳои раванди таҳсилот; 

1.3. Муҳтавои омӯзиш 

-арзёбии самаранокии барномаҳои омӯзишӣ. 

-тарҳрезии муҳтаво, методҳо ва шаклҳои ташкилии омӯзиш дар шароити 

шаклтағйирдиҳӣ, иттилоотисозӣ ва ҷаҳонишавии равандҳои ҷамъиятӣ, 

фарҳангӣ ва таҳсилотӣ;  

1.4. Таъминоти методӣ ва технологияҳои омӯзиш, сифати омӯзиш  

-коркард ва истифода намудани муҷтамаъҳои таълимию методӣ доир ба 

соҳаҳо, риштаҳои илмӣ ва фанҳое, ки хусусияти бадеӣ-графикӣ доранд; 

- ташкил ва истифодаи методҳои нав, равишҳои методӣ, воситаҳои техникии 

омӯзиш дар раванди таълими фанҳоисанъат ва меҳнат, санъати тасвирӣ, 

нақшакашӣ; 

-таъминоти методии омӯзиши компютерӣ, омӯзиши фосилавӣ ва ғайра;  

-коркарди методикаҳои истифодаи самараноки технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ дар таълими фанҳои графикӣ; 

Пойгоҳи таҷрибавию озмоишии таҳқиқоти мазкурро факултети 

санъати тасвирӣ ва технологияи МДТ "Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров" ва факултети технология ва соҳибкории 

Донишгоҳи давлатии омзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ташкил доданд. 

Марҳилаҳои таҳқиқот: Таҳқиқот аз солҳои 2017 - 2020 дар пойгоҳи 

факултети санъати тасвирӣ ва технологияи МДТ "ДДХ ба номи ак. Б. 

Ғафуров" ва факултети технология ва соҳибкории ДДОТ ба номи С. Айнӣ дар 

се марҳила гузаронида шудааст. 

Дар марҳилаи якуми таҳқиқот (солҳои 2017-2018) эътибори асосӣ ба 

интихоби мавзӯи таҳқиқот ва асоснок намудани он нигаронида шуд. Дар ин 

марҳила мақсади таҳқиқот, объект, предмет, вазифа ва фарзияи илмӣ муайян 

карда шуд. Адабиётҳои педагогӣ, психологӣ ва методӣ оид ба мавзӯи 

таҳқиқот омӯхта, таҳлил карда шуд; таҳлили маводҳо оид ба табиқи 

технологияҳои иттилоотӣ-иртиботии нав, арзёбии мавқеи нақшакашии 



13 

компютерӣ дар баланд бардоштани донишазхудкунии донишҷӯёни 

донишгоҳҳои омӯзгориро дар бар гирифт. 

Дар марҳилаи дуюми таҳқиқот (солҳои 2018-2019) аз ҷониби диссертант 

бо воситаи барномаи MS Power Point барои фанни геометрияи тасвирӣ 

дастури методии электронӣ (муаррифии фан) омода карда, дар ҷараёни 

таълим озмуда шуд. Дастури таълимӣ - методии "Нақшакашӣ тавассути 

барномаи AutoCAD" ба нашр расонида шуд ва дар раванди таълими фанни 

нақшакашии компютерӣ мавриди таҳқиқоти таҷрибавӣ-озмоишӣ қарор 

гирифт. Дар натиҷаи ҷорӣ намудани дастурҳои коркардшуда дар ҷараёни 

таълими фанҳои графикӣ (геометрияи тасвирӣ ва нақшакашии компютерӣ) 

дараҷаи донишазхудкунии донишҷӯён ташаккул ёфт. 

Дар марҳилаи сеюми таҳқиқот (солҳои 2019-2020) амсилаи методикаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълими фанҳои графикӣ 

дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ тартиб дода шуд. Натиҷаҳои санҷишҳои озмоишӣ 

ҷамъбаст ва хулосабардорӣ карда шуд. Ҷадвалҳо ва диаграммаҳо оид ба 

натиҷаҳои ба даст омада тартиб дода шуданд. Дар хотима хулосаҳо ва 

тавсияҳо вобаста ба таҳқиқот пешниҳод гардиданд.  

Эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот дар татбиқи 

методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди 

таълими фанни нақшакашӣ дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ тариқи таҳлили 

математикӣ-омории натиҷаҳо муайян карда шуд. Эътимоднокии натиҷаҳои 

тадқиқот бо истифодаи критерияи оморӣ-математикиихи-квадрат (  ) таъмин 

карда, аз лиҳози миқдорӣ мавриди коркард қарор дода шуданд. Ба сабаби T- 

9,25  Tкрит – 5,991 шудани натиҷаи ҳисобкунӣ, фарзияи сифр рад ва фарзияи 

Н1 қабул карда мешавад. Яъне, азхудкунии донишҷӯёни гурӯҳи таҷрибавӣ аз 

сатҳи азхудкунии донишҷӯёни гурӯҳи назоратӣ болотар аст. Ба ибораи дигар 

самарабахшии корҳои илмӣ-тадқиқотии мо собит гардид. 

Асоснокии тадқиқот, хулосаҳо ва тавсияҳои диссертатсия бо таҳқиқи 

теъдоди зиёди сарчашмаҳои илмӣ, усулҳои назарӣ ва амалии таҳқиқот, 

тасдиқи амалии натиҷаи таҷрибаҳо, истифодаи усулҳои мутобиқ ба 
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масъалаҳои таҳқиқот ва таҷрибаи шахсии муаллиф ба ҳайси омӯзгор 

мустаҳкам карда шудаанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки аз ҷониби мо коркард ва 

методикаи истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ бо воситаи санҷиши озмоишӣ аз ҷиҳати 

илмӣ таҳия гардида, асоснок карда шуд; 

- Зарурат ва имкониятҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ муайян гардидааст; 

- Бори аввал дастури таълимӣ -методӣ оид ба омӯзиши барномаи графикии 

AutoCAD барои донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ ба нашр расонида шуд.  

- Тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ доир ба методикаи истифодаи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои графикӣ дар 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ пешниҳод шудаанд. 

- Амсилаи методикаи истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ 

дар раванди таълими фанҳои графикӣ таҳия гардидааст. 

- Зарурат ва ба мақсад мувофиқ будани истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ дар таълими фанҳои геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ собит карда 

шудааст; 

- бо назардошти хусусиятҳои графикӣ, муаррифии фанни геометрияи тасвирӣ 

тариқи унсурҳои аниматсионӣ ва риояи пайдарҳамии тасвири нақшаҳо тартиб 

дода шудааст; 

-Тариқи таҷрибаи озмоишӣ муайян карда шудааст, ки истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар ҷараёни таълим басамарнок 

гардидани донишазхудкунии донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки ҳаҷм ва 

мундариҷаи методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикии донишгоҳҳои омӯзгорӣ муайян карда 

шудааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқотаз он иборат мебошад, ки аз ҷониби 

диссертант муносибати нав ба ташкили ҷараёни таълими фанҳои графикӣ, 
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методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ, низоми арзёбии 

самаранокии татбиқи таъминоти дидактикӣ дар асоси услуб, шакл ва 

воситаҳои технологияи иттилоотӣ-иртиботӣ дар дарсҳои нақшакашии 

компютерӣ таҷассум ёфтааст. 

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия: 

1. Арзёбии вазъи ҳозираи истифодаи технолгияҳои муосири иттилоотӣ-

иртиботӣ дар донишгоҳҳои омӯзгории Тоҷикистон; 

2. Дастури таълимӣ - методии нақшакашӣ тавассусти барномаи AutoCAD; 

3. Амсилаи методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ дар донишгоҳҳои омӯзгории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

4. Имкониятҳои татбиқи методии воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди 

таълими фанҳои графикӣ; 

5. Методикаи истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ; 

6. Самаранокии дастурҳои омӯзишии таҳиягардида дар асоси натиҷаи 

таҷрибаи озмоиши педагогӣ дар раванди таълим. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар он зуҳур меёбад, 

ки дар шароити донишгоҳҳои омӯзгории Ҷумҳурии Тоҷикистон муаммои 

методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботии муосирро дар 

раванди машғулиятҳои фанҳои графикӣ аз ҷиҳати назариявӣ ва амалӣ асоснок 

кардааст, ки яке аз таҷрибаҳои аввалин буда, дар ин самт аҳамияти махсуси 

илмию амалӣ дорад. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он: 

Муқаррароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷаласаҳои илмии 

кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълим ва 

конференсияҳои илмии ҳарсолаи дохилидонишгоҳии ҳайати профессорону 

омӯзгорон, докторантону магистрантон ва донишҷӯёни МДТ “Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” муҳокима карда шудааст. Дар 

конфронсҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд ва 
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Бӯстон (2017-2019) мубрамияти таҳқиқот ироа гардидааст. Дар маҷаллаҳои 

илмии аз ҷониби КОА-и назди Президенти ҶТ тақризшавандаи “Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон” (Душанбе), “Паёми Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Н. Хусрав” (Бохтар), «Номаи донишгоҳ» силсилаи илмҳои 

гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ (Хуҷанд) дар солҳои 2017-2019 панҷ мақола оид 

натиҷаҳои таҳқиқот, ду мақола дар маҷаллаҳои байналмилалии илмӣ ва 

амалии “Илми муосир: нигоҳи назарӣ ва амалӣ” ва “Интернаука” ба нашр 

расонида шуданд. Ҳамчунин, масъалаҳои таҳқиқот дар мақолаҳо, дастурҳо ва 

китобҳои дарсии аз ҷониби диссертант интишорёфта инъикос карда шудаанд. 

Маводҳои диссертатсияи мазкур дар раванди таълими фанҳои графикӣ, 

хусусан геометрияи тасвирӣ ва нақшакашии компютерӣ (AutoCAD) дар 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ, курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии омӯзгорони 

фанни санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ, ҳамчунин дар такмили барномаҳои 

таълимӣ ва китобҳои дарсии соҳавӣ истифода мешаванд. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия: 

Муҳтавои асосӣ ва натиҷаҳои кори диссертатсионӣ дар 27 мақолаю 

фишурдаҳои муаллиф, дастурҳои таълимӣ ва китоби дарсӣ, аз ҷумла панҷ 

мақолаи дар маҷаллаҳои аз ҷониби КОА-и назди Президенти ҶТ таъйидшуда 

чоп гардида, инчунин дар як қатор маърӯзаҳо дар конференсияҳои 

байнамилалӣ ва ҷумҳуриявӣ баён ёфтаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз қисматҳои зерин 

иборат аст: «Мундариҷа», «Муқаддима», «Тавсифи умумии кор», ду боб, 

«Хулоса» бо зерқисмҳои «Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия» ва 

«Тавсияҳо оид ба татбиқи амалии натиҷаҳо», инчунин «Номгӯи адабиёт» бо 

зерқисмҳои «Феҳристи сарчашмаҳои истифодашуда» ва «Феҳристи 

интишороти илмии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ». Диссертатсия дар 

ҳаҷми 222 саҳифа баён шуда, аз 7 расму 21 ҷадвал иборат аст. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ГРАФИКӢ БО 

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТӢ 

 

1.1. Иттилоот дар ҷаҳони муосир: тамоюл ва муносибатҳои умумӣ 

ба омӯзишу истифодаи самарабахш 

 

Олами муосирро бе воситаҳои гуногуни техникию иттилоотӣ, ки 

фаъолияти ҳаётии инсонро ҳам дар соҳаи касбӣ ва ҳам дар маишӣ, ташкили 

фароғат, муошират ва ғайра таъмин мекунанд, тасаввур кардан имконнопазир 

аст. Аз оғози асри ХХ бисёр олимон афзоиши нақши иттилоот ва 

технологияҳои иттилоотиро қайд кардаанд. Олимони маъруф Д.Белл, П. 

Друкер, Э. Тоффлер, М. Кастелс, Т. Стоунерин дар асарҳояшон аз фарорасии 

давраи нави иттилоотӣ дар инкишофи тамаддуни инсонӣ эълом доданд [20], 

[56], [165], [73], [157]. 

Хусусиятҳои моҳиятии дигаргуниҳои иҷтимоӣ дар марзи асрҳои ХХ-

ХХI бо афзоиши нақши иттилоот ва технологияҳои иттилоотӣ дар ҷанбаҳои 

мухталифи ҳаёти ҷамъият алокаманданд. Рушди пурҷӯшу хурӯши 

микроэлектроника, технологияҳои олӣ боиси тағйироти инқилобӣ дар ҳамаи 

сатҳҳои сохти иҷтимоӣ мегардад, барои ба вуҷуд омадани ҷамъияти нави 

глобалӣ дар асоси фарҳанги рамзии иттилоотӣ замина фароҳам меоварад. 

Ҷамъияти иттилоотӣ бо тамоюли афзоиши доимо рӯзафзуни вусъати 

инқилоби иттилоотӣ, суръатафзоии инкишоф ва кӯҳнашавии босуръати 

қарорҳои технологӣ алоқаманд аст [114]. И. Масуда қайд мекунад, ки суръати 

пайдошавии технологияҳои нави иттилоотӣ дар ҷамъият нисбат ба суръати 

инкишофи технологияҳои истифодаи энергия назаррас баланд аст ва 

мунтазам афзоиш меёбад.  

Тибқи ақидаи М. Кастелс, ҷамъияти муосир ҷамъияти шабакавӣ аст. 

Иттилоот қобилияти убури марзи дилхоҳ, рафъи мамониат ва саддҳоро дорад. 

Инкишофи технологияҳои иттилоотӣ боиси интишори принсипи шабакавии 

ташкили сохторҳои мухталифи ҷамъият мегардад. Ба туфайли ин инкишофи 

мантиқи шабакавии муносибат ва ҳамкориҳо ба амал меояд, ки дар пайдоиш 
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ва истифодаи робитаҳои сершумори чандир (тағйирпазир), ки мавҷудияти як 

марказро пешбинӣ намекунанд, паҳншавии тези иттилоот, глобализатсияи 

фазои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ифода меёбад [73]. 

Иттилоотонии ҷамъият чун раванди муташаккили иҷтимоию иқтисодӣ 

ва илмию техникии дар асоси ташаккул ва истифодаи захираҳои иттилоотӣ 

фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои қонеъ гардонидани талаботи 

иттилоотӣ ва амалигардонии ҳуқуқҳои шаҳрвандон, мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, мақомоти худидораи маҳаллӣ, ташкилот, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ 

фаҳмида мешавад. 

Дар рафти иттилоотонии ҷамъият як қатор масъалаҳои калидӣ ба миён 

меоянд, ки дар ҳалли онҳо дар баробари мутахассисони дигар психологҳо ва 

педагогон иштирок мекунанд [131], [50]. 

Додаҳои таҳқиқоти сотсиологӣ тасдиқ мекунанд, ки инкишофи 

босуръати технологияҳои иттилоотӣ бо нокифоягии саводнокии компютерии 

аҳолӣ пайваст мебошад. 

Бештар аз сеяки сокинони Иттиҳоди Аврупо таҷрибаи кор дар 

компютерро надоранд. Соли 2005 ҳамагӣ – 25% сокинони мамлакатҳои 

Иттиҳоди Аврупо дар соҳаи компютер дониши пойгоҳӣ доштанду халос. 37 

фоизи сокинон умуман ягон хел таҷрибаи кор дар компютер надоштанд. 22 

фоиз чунин мешумурданд, ки таҷрибаи кофӣ доранд. Додаҳо дар фоиз аз 

шумораи умумии аҳолии синнашон аз 16 то 74-сола оварда шудаанд. 

«Пурсиши оилаҳо ва шахсони хусусӣ: истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ» [131]. 

Тадбирҳое, ки ба таъмини шароит барои қонеъ гардонидани талаботи 

иттилоотии одамони синну солашон ва гурӯҳҳои иҷтимоияшон мухталиф 

нигаронида шудаанд, бояд дарбар гиранд: 

- азхудкунии оммавии саводнокии компютерӣ ва технологияҳои нави 

иттилоотӣ; 
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- ноил гардидан ба сатҳи муайяни дониш, ки ба инсон имкон медиҳад дар 

фазои иттилоотӣ озодона самтгирӣ кунад ва ба ҳамкории иттилоотӣ мусоидат 

менамояд; 

- коркарди маҳорату малакаҳое, ки амалигардонии мусоиди фаъолияти 

иттилоотиро таъмин мекунанд. 

Таҳсилоти муттасил дар давоми тамоми ҳаёт талаботи зарурии инсони 

муосир аст. Қонеъ гардонидани ин талабот идроки дақиқи зарурати ҷустуҷӯи 

доимӣ ва гирифтани иттилоотро тақозо менамояд. Вале дар мавриди афзоиши 

миқдории (экстенсивии) иттилоот дар назди фард ва давлат масоиле ба миён 

меоянд, ки дар қарни ХХ маълум набуданд ё чунин тезутунд намеистоданд. 

Мониторинги маҷроҳои иттилоотӣ нишон медиҳад, ки суръати рӯзафзуни 

ҷамъ шудани иттилоот ба беқадр шудани он боис мегардад. Эҳтимол меравад, 

дар оянда иттилооти муфид ҳамагӣ на зиёда аз 20% маҷрои иттилоотиро 

ташкил мекунад, ҳиссаи иттилоотӣ нозарур бошад 80% мешавад. Дар натиҷа 

нархи иттилооти арзанда хеле гарон мешавад ва “ба даст овардан”-и он, ки 

мисли пештара барои фард ва ҷомеа зарурати ҳаётан муҳим боқӣ мемонад, 

машғулияти хеле гаронбаҳо мегардад. 

Соли 1977 дар ИМА мафҳуми “саводнокии иттилоотӣ” ҷорӣ карда шуд. 

Тибқи ин мафҳум одаме аз ҷиҳати иттилоотӣ босавод ҳисоб мешавад, ки 

иттилоотро ошкор, ҷойгир, арзёбӣ ва ба қадри имкон самарабахш истифода 

бурда тавонад. 

Сифатҳои иттилоотии шахсият мушаххасаҳои ангезишӣ, когнетивӣ ва 

рафтории шахсият мебошанд, ки мутобиқшавии бомуваффақиятро ба 

шароити тағйирёбандаи ҳамкории инсону иттилоот ба даст овардани 

мақсадҳои муҳимми шахсиятию касбиро таъмин мекунад. Сифатҳои 

иттилоотии шахсият ҳамчунин мушаххасаҳои сифатии махсус, дониш ва 

маҳоратҳоро пешбинӣ мекунанд, ки ҳамкории инсон ва иттилоотро таъмин 

менамоянд [37]. 

Таҳти мафҳуми фарҳанги иттилоотӣ маъмулан он соҳаи фарҳангро 

мефаҳманд, ки бо фаъолияти иттилоотонӣ дар ҷамъият ва ташаккули, ба 
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қавли М.Г. Вохришева [37], сифатҳои иттилоотии шахсият ва ҷаҳоншинохти 

иттилоотӣ алоқаманд аст. 

Ба истифодаи васеи калимаи “иттилоот” дар мавридҳои гуногун нигоҳ 

накарда, худи фаҳмиши истилоҳи мазкур дар илм аз ҷумлаи истилоҳҳои 

баҳсбарангезтарин аст. Кӯшишҳои ёфтани хусусияту қонуниятҳои умумӣ, ки 

моҳияти ин мафҳуми серпаҳлӯро тавсиф намоянд, вазифаи мубрами дониши 

умумиилмӣ аст. Дар қаринаҳою шароитҳои мухталифи фаъолияти инсонӣ 

фаҳмиши мафҳуми “иттилоъ” бештар идроки беихтиёр (интуитивӣ) аст, он 

аксаран ҳатто дар доираи як самти илмӣ ба маъноҳои мухталиф истифода 

мегардад. Масалан, Ю.А. Горяев таърифи зерини иттилоъро меорад: 

- “дар таомул ҳар гуна дода ё маълумоте, ки мавриди таваҷҷӯҳи ягон кас 

аст, иттилоъ номида мешавад. Масалан, хабар дар бораи ягон ҳодиса, дар 

бораи фаъолияти ягон кас ва ғайра” “Иттилоъ додан” ба ин маъно “ягон 

хабари қаблан номаълумро додан аст”; 

- дар техника таҳти истилоҳи иттилоъ хабареро мефаҳманд, ки дар шакли 

аломат ё сигнал дода мешавад; 

- дар кибернетика таҳти истилоҳи иттилоъ он қисми донишро, ки барои 

самтгирӣ, амали фаъолона, идоракунӣ, яъне ба мақсадҳои ҳифз, такмил, 

инкишофи низом истифода мешавад, мефаҳманд [43, с. 11]. 

Асосгузори кибертнетика Н. Винер таърифи ба психологияи когнитивӣ 

шабеҳи иттилоъро пешниҳод кардааст. Ӯ таъкид мекунад, ки иттилоъ ифодаи 

аломати мӯҳтавои аз олами беруна гирифта дар раванди мутобиқшавии мо ба 

он ва мутобиқшавии ҳиссиёти мо мебошад. 

Мубодилаи иттилоот дар шакли хабарҳо амалӣ мегардад, ки онҳо 

манбаъҳою суроғаҳо доранд. Хабар аз маҷмӯи муайяни маълумот иборат аст, 

ки дар шакли матн, имою ишора, бӯй, нигоҳ, сигналҳои электронӣ ва садоӣ ва 

ғайра ифода ёфтааст. Аз як хабар одамони мухталиф метавонанд миқдори 

гуногуни иттилоъ – аз 0 то 100% ба даст оварда, онро фаҳмида, азхуд карда, 

дар фаъолияти ояндаашон истифода баранд. 
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Миқдори иттилоъ аз параметрҳои зерини инсони онро қабулкунанда 

вобаста аст: дониши ӯ, қобилиятҳои когнитивӣ ва ангезиш, ҳамчунин 

интизории марбут ба вазъияти идроки иттилоъ. Ҳамин тариқ, иттилоъ на 

мушаххасан мӯхтавоии хабар, балки меъёри таносуби байни иттилоъ ва 

гирандаи он мебошад. 

Алҳол иттилоотонии ҳамаи соҳаҳои фаъолияти ҳаётии инсон – илм, 

истеҳсолот, маориф нақши махсус касб мекунад. Технологияҳои иттилоотию 

иртиботӣ такондиҳандаи пешрафти илмию техникӣ ва ҷамъиятӣ мегарданд. 

Раванди иттилоотонии ҷамъият ба манфиатҳои ҳаётии ҳамаи аъзои 

ҷамъият дахл мекунад. Иттилоотонӣ фаъолона ба ҳамаи соҳаҳои амалияи 

иҷтимоӣ дохил мешавад. Айни замоннизоми маорифи ватанӣ дар фаҳмиш ва 

кабули ин тамоюлот назаррас қафо мемонад. Танҳо якчанд сабабҳои ин 

қафомониро зикр мекунем.  

Сабаби якум дар он аст, ки педагогикаи муосир комёбиҳои илмҳои 

ҳамҷавор – сотсиология, психология, физиологияи синнусолӣ, назарияи 

идоракуниро дар сатҳи зарурӣ истифода намебарад. Сабаби дувум он аст, ки 

дар илми педагогика имкониятҳои дидактикии воситаҳои муосири ТИИ ба 

қадри кофӣ омӯхта ва амалӣ гардонида нашудаанд. Анъанаи реша давонидаи 

такмили таҷрибаи таълим тавассути таҷрибаи инфиродии педагогҳои алоҳида 

сабаби севум ба шумор меравад. Лозим ба таъкид аст, ки анъанаҳои мазкур ба 

тезонидани динамикаи инкишофи раванди иттилоотонии маорифмусоидат 

намекунанд. 

Раванди иттилоотонии маориф яке аз самтҳои афзалиятноки 

иттилоотонии ҷамъияти муосир мебошад. Иттилоотонӣ дар соҳаи маориф бо 

ҷорӣ намудани воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ ба соҳаҳои 

предметӣ, ба фаъолияти касбии омӯзгорон ва ташкили идоракунии раванди 

таълиму тарбия якҷоя давом мекунад. 

Яке аз тамоюлҳои асосӣ, ки дар ҷамъият, аз ҷумла дар маориф ба вуқӯъ 

мепайвандад, фаъолона ҷорӣ намудани технологияҳои нави иттилоотӣ 

мебошад. Аз охири солҳои бистуми асри ХХ тадриҷан ва ба тариқи ғайриодӣ 
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босуръат нақши дониш дар ҷамъият афзоиш меёбад. Ҳуҷҷатҳои меъёрии 

аввалини марбут ба ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ ба низоми 

маориф ҳанӯз солҳои 80-уми қарни ХХ пайдо шуда буданд. Соли 1986 дар 

барномаҳои таълимии мактабҳои Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии 

Сотсиалистӣ (ИҶШС) бори аввал курси “Асосҳои информатика ва техникаи 

ҳисоббарор” дохил карда шуд, ки масъалаҳои тайёрии омӯзгорони 

информатика ва таҳияи мундариҷаю методикаи тадриси фанни навро ба миён 

овард [85, с. 41]. 

Раванди иттилоотонии таҳсилот таҳияи муносибатҳоро ба истифодаи 

иқтидори технологияҳои иттилоотонии таълим барои инкишофи на танҳо 

шахсияти донишҷӯ, балки дар онҳо ташаккул додани донишу маҳорат ва 

малакаҳои коркарди стратегияи ҷустуҷӯи ҳалли вазифаҳои амалӣ ва таълимӣ 

низ хеле муҳим мегардонад. Ба раванди таълим ҷорӣ намудани 

технологияҳои иттилоотии таҳсил барои ташаккули шакли усулан нави 

таҳсили муттасил, ки ба хударзёбии фаъолона такя мекунад ва бо воситаҳои 

техникӣ дастгирӣ мегардаду бо натиҷаҳои хударзёбии фаъолияти худомӯзии 

инсон ангезиш меёбад, чун асос хизмат карда метавонад [77, с. 5]. 

Иттилоотонии таҳсилот ногузир ба дигаргуншавии ҳамаи ҷузъҳои 

низоми маориф сабаб мешавад. Барои он ки ин дигаргуншавӣ дар такмили 

шаклу усулҳои таълиму тарбия ифода ёбанд на танҳо муассисаҳои 

таҳсилотиро бо таҷҳизоту барномаҳои таъминотии ҳозиразамон, воситаҳои 

электронии таъиноти таълимию таҳсилотӣ муҷаҳҳаз кардан лозим аст, балки 

тайёрии махсуси кормандони низоми маорифро дар соҳаи ба вуҷуд овардану 

истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ дар фаъолияти ҳаррӯзаи 

касбӣ ташкил кардан зарур аст.  

Заруратии тайёрии мазкур дар он аст, ки омӯзгори муосир на танҳо бояд 

дорои донишҳои бунёдӣ оид ба соҳаи худ бошад, балки имкониятҳои нодири 

ТИИ-ро хуб донад ва онҳоро дар раванди таълим истифода бурда тавонад. 

Омӯзгори фанҳои графикӣ бояд воситаҳои мазкурро ҳам ба сифати объекти 

омӯзиш ва ҳам ба сифати воситаи таълим истифода бурда тавонад. Ин 
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воситаҳо мунтазам инкишоф меёбанд, бинобар ин омӯзгор бояд на танҳо 

рушди технологияҳои рақамиро пайгирӣ намояд, балки мунтазам усул, 

воситаи таълим ва тарзҳои ташкили фаъолияти амалию маърифатии 

хонандагонро, ки бо истифодаи ТИИ амалӣ карда мешаванд, такмил диҳад, 

низомҳои автоматонидаи идоракунии раванди таълиму тарбияро азхуд кунад 

ва дар амал истифода барад. 

Олими тоҷик А.Р. Мирзоев дар таҳқиқоти худ таъкид кардааст, ки 

омӯзиши тамоюлҳои ҷорӣ нишон медиҳад, ки амалияи муосири ба сиёсати 

таҳсилоти маълумоти олӣ ворид сохтани технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ 

хусусияти ҳамгироӣ дорад. Дигаргуншавии мактаби олӣ таҳти таъсири ҷорӣ 

намудани ТИИ бо роҳи баланд бардоштани самарабахшии таълим сурат 

мегирад ва хусусиятҳои зеринро дорад [117]: 

- мавҷудияти мақсадҳои равшану возеҳи таҳсилотӣ ва интихоби васеи 

стратегияҳои таълимӣ; 

- истифодаи самарабахши захираҳои дастрас; 

- раванди таълимро фаҳмидани таълимгирандагон, ки нақшагирӣ, назорат, 

хударзёбӣ ва равандҳои адаптивии таълимро пешбинӣ мекунад. 

Иқтидори инноватсионии муассисаҳои таълимӣ қобилияти муассисаҳои 

мазкурро дар сохтан, идрок кардан ва амалӣ намудани навгониҳо, ҳамчунин 

саривақт аз баҳри ҳамаи чизҳои кӯҳна ва ғайриқобили қабул баромаданро дар 

назар дорад. Ин қобилият ба туфайли ҷиддуҷаҳди эҷодии аъзои ҷомеаи 

омӯзгорон, муносибати онҳо ба навгониҳо ба вуҷуд меояд. Иқтидори 

инноватсионии ҷомеаи педагогиро образнок карда, чун “таъсирпазирӣ ба 

навовариҳо” номидан мумкин аст. Дар хориҷа истилоҳи “таъсирпазирӣ”-ро 

бештар чун пазируфтани навгонӣ истифода мебаранд ва чун қарори 

истифодаи ягон навгониҳо шарҳ медиҳанд [49, с. 40]. 

Низомҳои таълимдиҳандаи муосир ба омӯзгор имкон медиҳанд, ки аз 

такрори дилгиркунандаи иттилоот даст кашида, диқкаташонро ба ёрии 

инфиродӣ ба донишҷӯён, ҳалли вазифаҳои рушди мӯътадили ҷузъҳои зеҳнию 

эҷодии шахсият равона созанд. Воситаҳои ТИИ ба сифати воситаҳои таълим 
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дар дасти омӯзгори баландихтисос ва эҷодкор муҳиммияту арзиши махсус 

касб мекунанд. Бинобар ин, нақщи омӯзгор дар ин шароит на танҳо чун 

нақши пешбаранда боқӣ мемонад, балки нисбатан мураккаб мегардад. 

Ин ҳолат ба сабабҳои зерин ба амал меояд: 

- барои аз лиҳози педагогӣ оқилона истифода бурдани воситаҳои 

навтарини иттилоотонӣ ва иртибот дар раванди таълим ба омӯзгор тайёрии 

иловагӣ лозим аст; 

- омӯзгор бояд методикаи истифодаи самарабахши вақти дарсро дар 

шароитҳои нав хуб донад; 

- омӯзгор бояд воситаҳои электронии таъиноти таълимиро интихоб карда 

тавонад; аз захираҳои ҷудокардаи шабакаи Интернет маводи таълимиро барои 

дарс ё кори мустақилонаи донишҷӯён интихоб намояд; методикаи 

гузаронидани машғулиятҳоро бо истифодаи воситаҳои мазкур коркард кунад;  

- омӯзгор на танҳо воситаҳои аллакай тайёри электронии таълим, бастаҳою 

(пакетҳо) низомҳои барномавиро дар раванди таълим аз лиҳози педагогӣ 

ҳадафманд истифода бурда тавонад, балки воситаю низомҳои мазкурро 

мутобиқ карда тавонад ва гузашта аз ин худаш аз ӯҳдаи коркарди воситаю 

низомҳо барояд. 

Ҳамаи ин имкон медиҳад чунин ҳадс занем, ки муҳокимарониҳо дар 

бораи коҳиши нақши омӯзгор ва сода шудани кори ӯ дар шароити нав асоси 

кофӣ надоранд. 

Инкишофи технологияҳо ва истифодаи онҳо дар раванди таълим 

худтакмилдиҳии муттасили касбии омӯзгоронро тақозо мекунад. Тайёрии 

омӯзгор дар соҳаи ба вуҷуд овардану истифодаи воситаҳои ТИИ дар таҳсилот 

бояд хусусияти пешгирикунанда ё пешдастикунанда дошта бошад. Пеш аз 

ҳама ин бо он вобаста аст, ки омӯзгорон бояд бо донишҷӯёни “пешрав” “ба як 

забон гап зананд”, то саъю кӯшиши онҳо барои ба даст овардани сатҳи 

баланди саводнокӣ ва тайёрӣ ба зиндагӣ дар ҷамъияти иттилоотӣ бар абас 

наравад. Шумораи китобҳои дарсӣ ва маводи методии мухталиф, ки дар 

ҳомилҳои электронӣ пешниҳод мешаванд, мунтазам меафзояд. Омӯзгор бояд 
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аз навовариҳои техникӣ бохабар бошад, аз китобҳои дарсӣ, дастурҳои 

таълимӣ ва методӣ, комплексҳои таълимӣ-методии нав огоҳӣ дошта бошад, 

сифати онҳоро арзёбӣ карда, беҳтаринашонро интихоб карда тавонад. 

Иттилоотонии маориф боиси тағйирот ҳам дар соҳаи таъминоти 

техникию технологии фаъолияти омӯзгори фанҳои графикӣ, ҳам дар соҳаи 

ҷанбаҳои физиологию гигиении ин фаъолият мегардад. Олимон чунин 

мепиндоранд, ки суръати рушди технологияҳо дар даҳсолаи минбаъда, ҳеҷ 

набошад, ба пешрафти илму технологияи даҳсолаи гузашта мутобиқат хоҳад 

кард. Бинобар ин, тавсеаи ногузири истифодаи воситаҳои мухталифи 

технологияҳои иттилоотию иртиботиро дар фаъолияти касбии мутахассиси 

дилхоҳ пешгӯӣ кардан мумкин аст [4-М]. 

Дар иртибот бо гуфтаҳои боло ба омӯзгор чунин пойгоҳи тайёриро дар 

соҳаи истифодаи методҳою воситаҳои информатика ва технологияҳои 

иттилоотию иртиботӣ таъмин кардан лозим аст, ки на танҳо сатҳи зарурии 

фарҳанги иттилоотии узви ҷамъияти муосир, балки сатҳи муайяни тайёрии 

касбиро низ кафолат диҳад. 

Иттилоотонии ҷамъият ва маориф қонунияти ногузири инкишофи 

тамаддуни муосир мебошад, ки дар ҳамаи мамлакатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ паҳн 

мешавад. Бинобар ин ба омӯзгори оянда донистани истилоҳоти нав, 

қонуниятҳои асосии инкишофи ин раванд ва натиҷаҳои таъсири он ба низоми 

маориф, фаҳмидани ногузирии тағйироти доимии сохтори маориф, ки ба 

соҳаи фаъолияти касбии омӯзгор таъсир мерасонад, зарур аст. 

Пайдо шудани воситаҳои барномавӣ ва барномавию абзорӣ, таҷҳизоти 

ҷонибӣ таҷдиди воситаҳои информатика, воситаҳои иттилоотонӣ ва иртибот 

боиси тасҳеҳи доимии истилоҳот мегардад. 

Суръати пайдоиши таърифҳои нав дар соҳаи назария ва амалияи 

иттилоотонии ҷамъият ва маориф бо суръати тағйироти ба вуқӯъ пайваста 

истода муқоисапазир аст. 

Дар фаҳмиши муосир иттилоотонии ҷамъият раванди глобалии 

иҷтимоии босуръат инкишофёбанда мебошад. 
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Иттилоотонӣ– раванди ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъият васеъ ҷорӣ 

намудани низомҳои муосири технологияҳои коркард ва истифодаи иттилоот, 

афзоиши захираҳои иттилоотӣ ва гирд овардани иқтидори зеҳнии ҷамъият 

дар формати рақамӣ мебошад. 

Фаъолияти иттилоотие, ки дар асоси воситаҳои муосири техникаи 

компютерӣ, ҳамчунин воситаҳои таъсири мутақобила ва мубодилаи 

иттилоотӣ амалӣ гардонида мешавад, дар фаъолияти инсон бартарӣ пайдо 

мекунад. 

Фаъолияти иттилоотӣ – фаъолият оид ба сабт, ҷамъоварӣ, коркард, 

ҳифз, интиқол, инъикос, интишор, тавлиди иттилоот дар бораи объект, 

ҳодиса, раванд, аз ҷумла равандҳои воқеан идома дошта аст. 

Хусусияти вижаи фаъолияти иттилоотӣ бо истифодаи воситаҳои 

муосири ТИИ интиқоли босуръати ҳаҷми дилхоҳи иттилоот мебошад, ки дар 

формати рақамӣ пешниҳод шудааст.  

Таҳти таъсири раванди иттилоотонӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёту 

фаъолияти касбии инсон тағйироти бунёдӣ ба вуқӯъ мепайванданд, 

зеҳнгароии фаъолияти меҳнатӣ, инкишофи ҳамаи соҳаҳои истеҳсолоти 

ҷамъиятӣ, ҳамгироии технологияҳои иттилоотӣ бо илм, истеҳсолот ва ба 

туфайли ин, суръатафзоии пешрафти илму техника амалӣ мегардад. 

Тағйироти мазкур то андозае миқёсию амиқанд, ки дар бораи 

ташаккули муҳити усулан нави иттилоотии муҳити зисти инсон сухан рондан 

мумкин аст. Муҳити мазкур ба узви дилхоҳи ҷамъият имкон медиҳад тамоми 

иттилоотро аз низомҳои кушодаи иттилоотӣ гирад. Муҳити нави иттилоотии 

инсон дар ҳама ҷо зуҳур мекунад: дар кор, соҳаи маишӣ ва истироҳат, 

фаъолияти ҷамъиятию сиёсӣ, маориф. Иттилоот на танҳо дар илм, истеҳсолот 

ва маориф, балки дар санъат, соҳаи хизматрасонӣ, соҳаи иҷтимоӣ низ 

аҳамияти якумдараҷа пайдо мекунад. Алҳол иқтидор ва динамикаи афзоиши 

захираҳои иттилоотии ҷамъият то он дараҷаанд, ки барои коркарди онҳо 

воситаҳои муосири информатика ва технологияҳои иттилоотиро истифода 
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бурдан лозим аст. Барои интиқоли фосилавии иттилоот шабакаи 

умумиҷаҳонии глобалии иттилоотӣ – Интернет ташкил карда шудааст. 

Тағйироти дар ҷамъият ба амалоянда ба соҳаи маориф дахл накарда 

наметавонад. Дар фаъолияти касбии педагогҳо беш аз пеш компютер, 

тахтаҳои интерактивӣ, пойгоҳи додаҳо ва донишҳо, воситаҳои интерактивии 

мултимедиявии электронии таъиноташон таълимӣ, низомҳои автоматонидаи 

тестгирӣ ва ташхис, захираҳои иттилооти шабакаи Интернет мавриди 

истифода қарор мегиранд. 

Ба амалигардонии имкониятҳои воситаҳои ТИИ дар соҳаи маориф 

соҳаи нави илми педагогика – иттилоотонии таҳсилот машғул мешавад. 

Истилоҳи “иттилоотонии таҳсилот”-ро ҳамчун соҳаи дониши педагогӣ ва 

ҳамчун раванд мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Иттилоотонии таҳсил – соҳаи нави дониши педагогӣ, ки масъалаҳои 

методология, технология ва амалияи ташкил ва истифодаи воситаҳои ТИИ-ро 

дар низомҳои ҳамаи сатҳҳои таҳсилот меомӯзад. Дар ин соҳаи донишҳои 

педагогӣ ба масъалаҳои коркарди низомҳои методии таълим, ки ба мақсади 

ба ҳаёт тайёр кардани насли ҷавон дар ҷамъияти иттилоотӣ, рушди сифатҳои 

шахсиятӣ ва иқтидори зеҳнии ӯ, баланд бардоштани самарабахшию сифати 

раванди таҳсил ба истифодаи васеи воситаҳои технологияҳои муосир асос 

меёбанд, диқкати махсус дода мешавад. Кори фаъолона дар ду самт давом 

дорад: такмили технологияҳои мавҷудаи педагогӣ, аз ҷумла шаклу усул ва 

воситаҳои таълим бо ёрии воситаҳои иттилоотонӣ ва иртиботӣ ва ба вуҷуд 

овардани технологияҳои инноватсионӣ дар пойгоҳи воситаҳои ТИИ. Агар 

самти аввал бо баланд бардоштани низоми мавҷуда дар шароити 

иттилоотонии маориф алоқаманд бошад, рушди фаъолонаи самти дувумро 

пайдошавии шаклу усулҳои нави таълим, ки ба истифодаи воситаҳои муосири 

техникӣ ва аудиобасарии таълим, воситаҳои иттилоотӣ - иртиботӣ асос 

меёбанд, муайян мекунанд. 

Алҳол инноватсияҳо дар маориф ба истифодаи методҳо ва воситаҳои 

информатика, имкониятҳои ТИИ асос меёбанд, ки онҳо ба ҳалли нисбатан 

самарабахшу босифати вазифаҳои таълимӣ, инкишоф додани шахсияти 

хонанда, қобилиятҳои эҷодӣ, иҷтимоӣ ва иртиботии ӯ ба мақсади 
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мутобиқшавии бомуваффақият ба шароити фаъолияти ҳаётӣ дар ҷамъияти 

иттилоотӣ имкон медиҳанд. Технологияҳои инноватсионии таълим 

чаҳорчӯбаи низоми анъанавии синфию дарсиро васеъ мекунанд ва ба 

истифодаи воситаҳои нави таълим, аз ҷумла низомҳои коршиносию зеҳнии 

таълимӣ, низомҳои идоракунии автоматонидаи муассисаи таҳсилотӣ ва 

низоми маориф, захираи ҷудошудаи иттилоотию таҳсилотии Интернет ва 

ғайра дар раванди таълим асос меёбанд. 

Иттилоотонии таҳсилот раванди бо методология ва амалияи коркарду 

истифодаи муносиби воситаҳои муосири ТИИ таъмин кардани соҳаи 

таҳсилот мебошад, ки ба амалигардонии мақсадҳои психологию педагогии 

таълиму тарбия нигаронида шудаанд. 

Раванди иттилоотонии таҳсил дар се марҳила амалӣ мегардад. 

Марҳилаи аввал – таъмин намуданисинфҳонаҳоимуассисаҳои таълимӣбо 

компютер ва таҷҳизоти техникии муосир, васли онҳо ба шабакаи Интернет. 

Марҳилаи дувум- коркарди комплексҳои таълимию методии насли нав. 

Марҳилаи севум – ворид намудани тағйирот методикаи таълим дар таҳсилоти 

анъанавӣ. 

Мақсадҳои асосии раванди иттилоотонии таҳсилот аз нуктаҳои зерин 

иборатанд: 

1. Амалигардонии дархости иҷтимоии ҷамъияти муосир. 

2. Рушди шахсияти таълимгиранда. 

3. Баҳрафизоӣ ва баланд бардоштани самарабахшию сифати раванди 

таҳсилот дар ҳамаи сатҳҳои низоми маориф. 

Дар шароити афзоиши доимии теъдоди одамоне, ки дар соҳаи иттилоотӣ 

шуғл доранд, вазифаи аввалин ва муҳимтарини иттилоотонии таҳсилот 

амалигардонии талаботи иҷтимоии ҷамъияти муосир – тайёр кардани ҷавонон 

барои соҳаи информатика ва технологияҳои иттилоотию иртиботӣ мебошад. 

Рушди минбаъда ва ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёту фаъолияти инсон ҷорӣ 

шудани воситаҳои иттилоотӣ - иртиботӣ имкон медиҳанд дар бораи 

ташаккули муҳити нави иттилоотӣ сухан ронем, ки дар солҳои наздик мо 
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бояд дар он зиндагӣ ва фаъолият намоем. Дар муассисаи таълимӣ барои 

амалӣ гардонидани ҷамъоварӣ, коркард,тавлид,дигаргунсозӣ, 

бойгонисозиииттилоот, фаъолият оид ба пешниҳод ва дарёфт кардани дониш 

аз манбаъҳои мухталифи иттилоотӣ, ки дар муҳити нави иҷтимоию фарҳангӣ 

ба фаъолият ҳатталимкон наздик мебошанд, шароит муҳайё карда шавад. Ин 

ба хатмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ имкон медиҳад, ки ба 

шароити тағйирёбандаи олами атроф тезтар мутобиқ гардад. Зимнан тайёрии 

ҷавонон на танҳо бояд барои аз ҷониби онҳо амалигардонии имкониятҳои 

ТИИ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёту фаъолият дар ҷамъияти иттилоотӣ кофӣ бошад, 

балки хусусияти афзалиятнокиро низ дошта бошад, ки аҳамияти махсус 

дорад. 

Мақсади дувум – инкишофи шахсияти хонанда, ташаккули 

қобилиятҳои эҷодӣ, сифатҳои иҷтимоӣ ва иртиботии ӯ ба мақсади тайёрӣ ба 

фаъолияти самарабахши ҳаётӣ дар ҷамъияти иттилоотӣ мебошад. Ноил 

гардидан ба ин мақсад такмили мунтазами мӯҳтаво, шакл, усулҳо ва 

воситаҳои таълимро дар пойгоҳи воситаҳои иттилоотӣ - иртиботӣ, ба 

ҳисобгирии ҳадди аксари хусусиятҳои инфиродии таълимгиранда ва тарзҳои 

афзалиятноки корро бо маводи таълим тақозо мекунад. 

Шаклу усулҳои нави таълим бояд рушди шахсияти эҷодӣ, фаъол, 

ташаббускорро таъмин кунанд; талаботи маърифатӣ ва маънавии 

муҳассилинро қонеъ гардонанд; ба инкишофи шахсият шароит ба вуҷуд 

оранд. Фаъолияти иттилоотии муҳассилин ва ҳамкории иттилоотӣ (байни 

таҳсилгиранда, омӯзгор ва воситаи таълим) бояд ба ташаккули чунин 

сифатҳои шахсиятии муҳассилин, аз қабили қобилият ба худомӯзӣ, 

худтарбиякунӣ, худинкишофдиҳӣ, тараққии шавқу рағбати маърифатӣ, 

меҳнатдӯстӣ, маҳорати истифодаи дониши андӯхта дар амалия мусоидат 

кунад. 

Мақсади севуми иттилоотонии таҳсилот – баҳрафизоӣ 

(интенсификатсия), баланд бардоштани самарабахшию сифати раванди 

таҳсил дар ҳамаи сатҳҳои низоми маориф аст. Иттилоотонии таҳсилот бо 
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ҷорикунии саросари усулу воситаҳои нави таълим дар пойгоҳи техникаи 

микропротсессорӣ, воситаҳои интиқоли иттилоот ва технологияҳои педагогӣ, 

ки ба ин воситаҳо асос ёфтаанд, ба амалияи педагогӣ мебошад, ки ба 

тағйироти ҷиддии сифатӣ дар методология ва амалияи ташкили раванди 

таълим шароит фароҳам меоранд. Амалигардонии имкониятҳои нодири ТИИ 

ба такмили шаклу усулҳои ташкилии таълим мусоидат мекунад, 

самарабахшии раванди таълиму тарбияро баланд мебардорад, инкишофи 

ҳамзамони шахсияти донишҷӯ ва иқтидори зеҳнии ӯ, дар ӯ ташаккул ёфтани 

маҳоратҳои ҷамъоварӣ, коркард ва интиқоли мустақилонаи иттилоотродар 

бораи объект, ҳодисаҳо, равандҳои мавриди омӯзиш таъмин мекунад. 

Пешвоёни аксарияти мамлакатҳои ҷаҳон ба мақсади ба талаботи асри 

ХХI мутобиқ сохтани шаҳрвандони худ нияти табдил додани 

мамлакаташонро ба ҷомеаи муттасил таҳсилкунанда эълом медоранд, зеро 

аъзои ҷомеаи иттилоотӣ бояд пеш аз ҳама одамони босавод бошанд. 

Аломатҳои асосии низоми таҳсилоти ҷамъияти иттилоотӣ инҳоянд: ба вуҷуд 

овардани дониши нав, мустақилияти ҳудудӣ ва муваққатии равандҳои 

андӯхтани дониш, навсозии сохторию мӯҳтавоии раванди таълим. Ба ин 

мақсад бояд корҳои зерин иҷро карда шаванд [75, с. 8]: 

- Ҷалб кардани омӯзгорони баландихтисос; 

- Истифодаи шаклу методҳои нави таълим; 

- Ба ҳама пешниҳод намудани имкониятҳои якхелаи таҳсил; 

- Таъмини муносибати чандир ва пешқадам ба сохтор ва ташкили таҳсил. 

Алҳол ҳукумати аксарияти мамлакатҳо ба таҷдиди низоми маориф дар 

асоси истифодаи технологияҳои навтарин ҷидду ҷахди назаррас ба харҷ 

медиҳанд. Дар як қатор мамлакатҳо истифодаи ТИИ-ро барои баланд 

бардоштани сифати таҳсил бо роҳи ворид намудани тағйирот ба курсҳои 

таълимӣ, ёд додани малакаҳои нави амалӣ, тавсеа ва ғанигардонии 

барномаҳои таълимиро зарур мешуморанд. Рушд ва ҷорӣ намудани 

технологияҳои нави иттилоотӣ ба амалияи таҳсилот боиси нав гардидани 

муҳити иттилоотии фаъолияти дилхоҳи фаннӣ мешавад, ки он таҷдиди 
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идроки куллии мақсаду мӯҳтаво, шаклу усулҳои тайёрии донишҷӯёни 

муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгориро дар сатҳи нави ҷавобгӯ ба талаботи 

замон тақозо менамояд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон равандҳои иттилоотонии низоми маориф ва 

ҷамъият дар як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои давлатӣ 

инъикос ёфтаанд. Аз ҷумла, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №502 

аз 31 декабри соли 2002 “Барномаи компютерикунонии мактабҳои асосӣ ва 

миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2003-2007” тасдиқ карда 

шуд [88]. Мақсади барномаи мазкур дар хонандагон ташаккул додани дониш, 

маҳорат, малакаҳо ва қобилиятҳои кор дар воситаҳои техникаи ҳисоббарор бо 

истифодаи таъминоти барномавии муосир ва бо ин роҳ таъмини мутобиқат ба 

сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ тайёр кардани мутахассисон буд. 

Қадами минбаъда дар соҳаи иттилоотонӣ ва истифодаи ТИИ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқи “Стратегияи давлатии технологияҳои 

иттилоотию иртиботӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз ҷониби 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 ноябри соли 2003 гардид. Ҳуҷҷати 

мазкур мақсадҳои зеринро пешбинӣ мекард [44]: 

- Таҳияи тадбирҳои иттилоотонии механизмҳое, ки мусоидатро ба 

ташаккули ҷамъияти иттилоотӣ дар Тоҷикистон таъмин мекунанд; 

- Таҷдид ва рушди соҳаҳои мухталиф дар пойгоҳи истифодаи васеи ТИИ 

дар Тоҷикистон; 

- Ташкили ҷойҳои нави кории сершумор, баланд бардоштани 

самарабахшии меҳнат. 

Мувофиқи стратегияи қабулкардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон(аз 

3 декабри соли 2004) Барномаи давлатии рушд ва ҷорӣ намудани 

технологияҳои иттилоотию иртиботӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва 

тасдиқ гардид, ки иҷрои он дар солҳои 2005-2008 пешбинӣ шуда буд [96], 

[90]. 

Мақсади асосии барнома фароҳам овардани шароит барои баланд 

бардоштани самарабахшии фаъолияти иқтисодиёти мамлакат, мақомоти 
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ҳокимияти давлатӣ ва маҳаллӣ аз ҳисоби ҷорӣ намудан ва интишори саросари 

ТИИ ба ҳисоб мерафт. 6 июни соли 2005 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон №188 “Дар бораи тасдиқи Барномаи татбиқ ва рушди 

технологияҳои иттилоотӣ ба забони тоҷикӣ” тасдиқ шуд [90], ки он самти 

иттилоотониро дар асоси баҳрафизоии (интенсификатсияи) истифодаи забони 

тоҷикӣ дар технологияҳои иттилоотӣ муайян кард. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 ноябри соли 2006 №484 

Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд 

[99], ки дар он зарурати таҷдиди назар ва навсозии барномаҳои таҳлилӣ, 

методу шаклҳои таълим, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, пеш аз ҳама, 

технологияҳои иттилоотию иртиботӣ таъкид гардида буд. 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №530 “Дар бораи Консепсияи 

низоми иттилоотии идоракунии таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки 2 

ноябри соли 2007 қабул гардид [89], давоми мантиқии консепсияи мазкур ба 

шумор меравад. Дар асоси қарори мазкур кор оид ба таҳия ва ҷорӣ намудани 

низоми иттилоотӣ дар Вазорати маориф оғоз ёфт, ки он сомонаи иттилоотии 

вазоратро дарбар мегирифт. Дар ин сомона маълумот дар бораи сатҳи 

истифодаи низомҳои иттилоотӣ, иттилоъдиҳӣ ба аҳли ҷамъият, 

нишондиҳандаҳои миқдории истифодаи барномаҳои компютерӣ дар раванди 

таҳсил ҷамъоварӣ мегардид. 

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007 № 

529 Барномаи давлатии рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар солҳои 2008-2015 тасдиқ гардид. Баъдтар бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 29 апрели соли 2009 ба он тасҳеҳ дохил карда шуд. Қарори 

мазкур Барномаи давлатии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар 

солҳои 2010-2015 тасдиқ кард [14]. 

Ҳар як вазифаҳои барнома хусусияти маҷмӯӣ дорад ва ба 

амалигардонии якчанд самтҳои афзалиятноки инкишофи низоми таҳсилоти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар бобати тайёр кардани мутахассисони 

баландихтисос, ки ба ҳалли вазифаҳои касбӣ дар шароити иттилоотонии 

ҷамъият ва ҷорӣ намудани технологияҳои нави илмӣ қобиланд, равона карда 
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шудааст. Мувофиқи ҳуҷҷатҳои мазкур қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи маориф” ва “Дар бораи таҳсилоти касбии олӣ ва баъди муассисаи 

таҳсилоти олӣ” бо моддаҳо дар бораи имконияти истифодаи ТИИ-и 

ҳозиразамон (гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ ва баланд бардоштани масъулият 

баҳри пешниҳоди иттилоот дар намуди электронӣ) такмил дода мешаванд. 

Ғайр аз ин, ташаккули муҳити ягонаи иттилоотии таҳсилоти касбӣ, такмили 

корҳои таълимӣ ва илмию методӣ дар соҳаи таҳсили касбӣ ва ҷорӣ намудани 

технологияҳои нав (ТИИ) дар раванди таҳсилот мақсадҳои якумдараҷа эълон 

гардиданд [117]. 

Компютеронии ҳамаи сатҳҳои маориф талаби боисрори замон ва 

вазифаи иҷтимоию иқтисодии умумидавлатии Тоҷикистон маҳсуб магардад. 

Ба таълим васеъ ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотию иртиботӣ яке аз 

самтҳои асосии компютерикунонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба шумор меравад. 

Омӯзгори муосир на танҳо ҳаҷми дониши барои фаъолияти касбӣ 

зарурӣ дошта бошад, балки онро дар фаъолияти таълимӣ эҷодкорона мавриди 

истифода қарор дода тавонад, аз ҷумла аз ӯҳдаи муайян кардани мақсади 

фаъолияти маърифатӣ барояд, роҳҳои мувофиқи амалигардонии мақсадҳои ба 

миён гузоштаро ёфта тавонад, манбаъҳои гуногуни иттилоотиро истифода 

бурда тавонад, иттилооти заруриро кофтаю ёфта ва натиҷаҳои ба дастомадаро 

арзёбӣ карда тавонад, фаъолияташро ташкил карда тавонад, бо 

таълимгирандагон ҳамкорӣ кунад [45].  

Амалияи истифодаи ТИИ ба сифати восита ва муҳити таълим дар 

муассисаҳои таҳсилотии ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки компютер асосан барои 

таълими фанни “Информатика” истифода мешавад. Дар таълими фанҳои 

дигар компютерро аҳёнан ба кор мебаранд. Баланд бардоштани сатҳи тайёрии 

касбии омӯзгорони ояндаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар бобати 

истифодаи ТИИ тақозо менамояд, ки такмили ташаккули маҷмӯи хислатҳои 

шахсият талаб карда мешавад, ки сатҳи зарурии худташкилро дар фаъолияти 

ояндаи касбӣ оид ба истифодаи ТИИ таъмин намояд [65]. 
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Алҳол аксари омӯзгорон ба масъалаҳои истифодаи воситаҳои 

технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ дар раванди таълим мароқ зоҳир 

мекунанд. Техникаю технологияҳое, ки баъди пайдоиши китобчопкунӣ 

инкишоф ёфтанд, ба низоми маориф таъсири махсус нарасонида, 

ғайричашмдошт ба расонидани таъсир ба технологияҳои педагогӣ шурӯъ 

намуданд, шаклу методҳои таълимро на ҳамеша муносибу мувофиқдигаргун 

сохтанд. Истифодаи имкониятҳои технологияҳои мазкур боиси тағйирёбии 

методикаҳои анъанавии таълими ҳамаи фанҳо, ворид сохтани ислоҳот ба 

назарияю амалияи педагогӣ, ҷустуҷӯи амсилаҳои нави таҳсилот гардиданд 

[22]. 

Рушди босуръати техникаи компютерӣ, паҳншавии низоми 

автоматонидаи идоракунии муассисаи таълимӣ, вусъат ёфтани спектри 

воситаҳои электронии таъиноти таҳсилӣ, пуршавии селосои Интернет баъзе 

омӯзгоронро ба изтироб овардааст. Пеш аз ҳама боиси изтироби омӯзгор на 

дигаршавии методикаи таълим, балки имкони иваз кардани худи омӯзгор бо 

омӯзгори электронӣ мебошад, ки беғаразона каллаи донишҷӯёнро бо дониш 

“пур” мекунад. Рӯҳафдодагон ҳатто дар бораи имкони сабукдӯш кардани 

омӯзгорон ва бастани муассисаҳои таълимии анъанавӣсухан меронанд. Дар 

ин ҷо кӯшиш ба харҷ медиҳем то пешгӯиҳои ҳузноварро рад намоем. 

Аввалан, технологияҳои “оқил” (smart - ҳушманд) мӯҳтоҷи одамони 

оқил мебошанд. Дар мамлакатҳои дорои сатҳи нисбатан баланди 

иттилоотонӣ, ки технологияҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъият васеъ 

мавриди истифода қарор мегиранд, нақши омӯзгор меафзояд. Дар уқёнуси 

дониш маҳз омӯзгормавқеи устуворросоҳиб мегардад, ки дар маҷрои 

технологияҳои босуръат инкишофёбанда иттилоотро ҳифз ва интиқол 

мекунад. Вақти холии омӯзгор барои кори инфиродӣ бо донишҷӯ зиёд 

мешавад. Бисёр педагогҳо қайд мекунанд, ки дар шароити истифодаи васеи 

имкониятҳои воситаҳои муосири техникӣ ва аудиобасарӣ фаъолияти 

омӯзгорон бештар шавқовартар, эҷодӣ мегардад. 
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Дувум, сатҳи иттилоотонии ҷамъият, сатҳу суръати инкишофи илму 

технология ва дар ин асос, ояндаи иқтисодию иҷтимоии мамлакатро муайян 

мекунад. Аз як тараф, дар чунин ҷамъият сатҳибаланди саводнокӣ имтиёзи 

табақаҳои баргузида нест ва ба қисми зиёди аҳолӣ дастрас аст. Аз ҷониби 

дигар, ҳар як узви фаъоли ҷамъият бояд мунтазам ба баланд бардоштани 

мустақилонаи сатҳи ихтисосаш машғул гардад ё таҳсили иловагӣ гирад, ки 

боиси афзоиши шумораи таълимгирандагон дар муассисаҳои таҳсилотии 

гуногунсатҳ мегардад. Ба туфайли ин, шумораи омӯзгорон низ меафзояд. 

Бинобар ин, хавфу ҳарос дар бобати ихтисори шумораи омӯзгорон дар 

муассисаҳои таълимӣ комилан беасос аст [18]. 

Ба соҳаи маориф ҷорӣ кардани технологияҳои нави иттилоотӣ боиси 

тағйир ёфтани нақши омӯзгор дар раванди таҳсилот, ақидаҳои педагогӣ ва 

муносибатҳои методологии ӯ, тайёрии ӯ ба интиқоли донишу таҷрибаи худ 

дар сатҳи нави назарӣ ва амалӣ мегардад. Чи тавре ки О.М. Корчажкина қайд 

мекунад, барои муҳассилин сарчашмаи ягонаи иттилоот будани омӯзгор ба 

охир мерасад. Омӯзгор бояд раванди таълимро чунон ташкил кунад, ки 

муҳити анъанавии таҳсилотиро ба муҳити баландтехнологӣ, муосир, ҷавобгӯ 

ба талаботи ҷомеаи иттилоотӣ табдил диҳад [84, с. 170]. 

Дар муассисаҳои муосири таҳсилотӣ истифодаи воситаҳои иртиботи 

глобалии оммавӣ тавсеа меёбад, ки он ба ташаккули маҳорати мустақилона 

дониш омӯхтан, амалӣ гардонидани намудҳои гуногуни фаъолияти 

мустақилонаи иттилоотӣ, ҷорӣ кардани ғояи таҳсилоти кушода аз ҷониби 

таълимгирандагон мусоидат мекунад. Воситаҳои телеиртиботӣ на танҳо худи 

манбаъҳои иттилооти гуногунро, ки дар пойгоҳҳо ва бонкҳои (хазинаҳои) 

додаҳои китобхонаҳо ва муассисаю ташкилотҳои мухталифи таълимӣ 

маҳфузанд, дастрас мегардонад, балки ба амалигардонии фаъолияти 

муштараки иттилоотӣ ва ҳамкории иттилоотиро бо дигар одамон новобаста аз 

макони ҷуғрофии онҳо имконпазир мекунад.  

Таҳти мафҳуми ҳамкории иттилоотонӣ, ки дар пойгоҳи воситаҳои ТИИ 

амалӣ гардидааст, мо фаъолиятеро мефаҳмем, ки ба татбиқи раванди 
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интиқолу қабул, ҷамъоварӣ, коркард, тавлид, бойгонисозӣ, интишори 

иттилоот, ки дар намуди дилхоҳ (матн, графика, аниматсия, аудио- ва 

видеоиттилоот) пешниҳод гардидааст, нигаронида шудааст. 

Ҳамкории иттилоотӣ ҳам байни ду ва ё бештар истифодабарандагон, ки 

ба шабакаи маҳаллӣ ё глобалӣ пайваст шудаанд ва ҳам байни 

истифодабарандагон ва низом (ҳангоми амалигардонии муколамаи 

интерактивӣ) имконпазир аст. 

Ҳамкории иттилоотии таъиноти таҳсилоти байни субъектҳои раванди 

таҳсилотӣ, ки ба он омӯзгор, донишҷӯ ва воситаи таълим мансубанд ва онҳо 

дар пойгоҳи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ фаъолият 

мекунанд, амалӣ карда мешавад. 

Инкишофи воситаҳои графикаи компютерӣ ва аниматсия ба донишҷӯ 

имкониятҳои зеринро фароҳам меорад: амалигардонии фаъолияти таълимии 

озмоишию тадқиқӣ, мустақилона гузаронидани таҳқиқоти илмии ҳодисаю 

равандҳо. Дар маҳсулоти барномавӣ барои маориф ҷорӣ намудани 

имкониятҳои низоми зеҳни сунъӣ ба такмил додани методикаҳои тестгирӣ ва 

ташхискунии назорат ва арзёбии сатҳи дониш аз ҳисоби имкониятҳои 

худназораткунӣ, муносибати инфиродию тафриқавӣ ба ҳар донишҷӯ шароит 

фароҳам меорад. 

Ҷорӣ намудани воситаҳои иттилоотонӣ ва иртиботӣ ба низоми 

идоракунии муассисаи таълимӣ ба такмили механизмҳои идоракунии низоми 

маориф, ба вуҷуд овардани истифодаи бонкҳои автоматонидаи додаҳои 

иттилооти илмию педагогӣ ва маводи иттилоотию методӣ мусоидат мекунад. 

Иттилоотонии маорифчун раванд ва чун соҳаи дониши илмӣ ба ҳалли 

маҷмӯи вазифаҳо ва масъалаҳо нигаронида шудааст. Вазифаҳои асосиеро, ки 

дар назди низоми маориф истодаанд, ҷудо мекунем: 

1. Коркарди методҳо вашаклҳои нави ташкилии таълим 

2. Ба вуҷуд овардани комплексҳои таълимӣ-методии насли нав 

3. Коркард ва ҷорӣ намудани низомҳои автоматонидаи идоракунӣ дар 

муассисаи таълимӣ, барои амалигардонии ҳамкории иттилоотӣ байни 
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кормандони низоми маориф бо иттилооти илмию педагогӣ пур кардани 

пойгоҳ ва бонкҳои (махзанҳои) додаҳо. 

4. Пур кардану истифода бурдани захираи иттилоотии ҷудошудаи 

шабакаи Интернет ба мақсадҳои таҳсилотӣ. 

Амалигардонии ғояҳои иттилоотонии маориф коркарди методҳои 

махсус ва шаклҳои ташкилии таълимро талаб мекунад, ки гузаришро аз 

методҳои намоишию шарҳӣ ва азхудкунии механикии донишҳои фактологӣ 

ба азхуд кардани маҳорати мустақилона ба даст овардани дониши нав бо 

истифода аз тарзҳои муосири пешниҳод ва дарёфти маводи таълимӣ, 

технологияҳои ҳамкории иттилоотиро таъмин менамояд. 

Дар раванди иттилоотонӣ ба таъсири воситаҳои нави таълим ба 

шахсияти таълимгиранда диқкати махсус дода мешавад. Дар шароити нав 

таълимгиранда истеъмолкунандаи одии иттилооти таълимӣ нест. Ӯ 

мутафаккир, яъне фикркунанда, генератори донишҳои нав барои худ 

мегардад. 

Захираҳои иттилоотии электронӣ дар пойгоҳи воситаҳои ТИИ пойгоҳи 

одии маводи таълимию методӣ нест, он воситаи қавии инкишофи тафаккур, 

ташаккули шахсияти эҷодкор, фаъол, ташаббускор мебошад. 

Коркарди амсилаи нави таҳсилот дар шароити тавсеаи доираи 

истифодаи компютер дар раванди таълим кори ҷиддиро оид ба таълифи 

комплексҳои таълимию методӣ тақозо мекунад. 

Комплексҳои таълимию методӣ на танҳо вариантҳои коғазии дастурҳои 

таълимӣ (китобҳои дарсӣ, дафтарҳои корӣ ва ғайра)-ро барои муҳассилин ва 

маводи методиро барои омӯзгорон (тавсифи муфассали методикаи 

гузаронидани ҳар машғулият), балки маводи гуногуни электронии таълимию 

методиеро, ки барои ҳамаи иштирокдорони раванди таълим зарур аст, дарбар 

мегиранд. Маводҳои электронии таълимии мазкур метавонанд воситаҳои 

электронии иттилоотӣ, амсиласозӣ, намоишӣ ва дигар намудҳои воситаҳои 

электронии таъиноти таҳсилотӣ; барномаҳои тестӣ ва ташхисиро барои 

назорат ва арзёбии сатҳи дониши таълимгирандагон, муқаррар кардани 
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иқтидори зеҳнӣ, гузаронидани ташхиси психологӣ;низоми автоматикунонии 

равандҳои коркарди озмоиши лаборатории таълимӣ, тадқиқӣ, намоишии ҳам 

воқеӣ ва ҳам виртуалиро дарбар гиранд. 

Автоматонии равандҳои коркарди маҷроҳои иттилоотии дохили 

муассисаи таълимӣ, коркарди иттилооти меъёрӣ, таълимию методӣ, техникӣ 

ва иттилооти дигар, ки ба муассисаи таҳсилотӣ ворид мешаванд, коргузориро 

осон менамояд, муассирии қарорҳои маъмуриро муайян мекунад. 

Низомҳои муосири идоракунии муассисаи таълимӣ модулҳо барои 

сохтани сомонаҳо, ташкили ҳамкории иттилоотии таъиноти таҳсилотӣ дар 

шабакаҳои маҳаллӣ ва глобалӣ, модулҳои тестгирӣ ва назорати дониш, 

модули таҳияи китобҳои дарсии электронӣ, маводҳои таълимию методӣ, 

пешбурди маҷаллаҳои электронӣ ва бисёр модулҳои дигар доранд. Яке аз 

воситаҳои арзёбии инфиродии комёбиҳои донишҷӯён “Портфолиои 

комёбиҳои донишҷӯ” ном дорад. 

Портфолиои электронӣ (е-портфолио) дар пойгоҳи воситаҳои ТИИ аз 

маҷмӯи ҳуҷҷатҳое иборат аст, ки натиҷаҳои корҳои тахассусии донишҷӯён ва 

мисолҳои онҳо, тасдиқи сертификату дипломҳо дар низоми маорифи академӣ, 

ҳамчунин натиҷаҳои арзёбии муттасилу ояндабинии комёбиҳои шахсӣ, аз 

ҷумла берун аз низоми таҳсилотиро дарбар мегиранд. 

Иттилоотонии таҳсилот ба таҳияи муносибатҳои методӣ, ки истифодаи 

фаъолонаи захираҳои иттилоотии ҷудошудаи шабакаи интернети 

технологияҳои геоиттилоотиро пешбинӣ мекунад, ангезиш бахшид. Интернет 

– технологияҳо имкон медиҳанд дар раванди таълим муҳити иттилоотии илму 

фарҳанг (китобхонаҳои электронӣ, музейҳо ва намоишҳои виртуалӣ, 

муаррифиҳо ё рӯнамоҳои бадеӣ) истифода бурда шаванд. 

Марҳилаи навбатии иттилоотонии ҷамъият ва таҳсилотро профессор 

Стэфен Хеппл (Бритониёи Кабир) марҳилаи баъдии компютерҳои фардӣ ( 

post-РС) номидааст. Олим тахмин кардааст, ки дар ин марҳила нақши мини – 

компютерҳо (ноутбук), телефонҳои мобилӣ бо вазифаҳои тавсеаёфта дар 

соҳаи коркард, таҷдид ва интиқоли аудиова видеоиттилоот зиёд мешавад. 
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Ҳамин тариқ, таҳлили тамоюлҳои муосири истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таҳсилот нишон дод, ки иттилоотонӣ сатҳи 

асосии суръатафзоии рушди ҷамъият мегардад. Баъдан, ба таҳсилот ҷорӣ 

кардани технологияҳои компютерӣ умуман чун иқдоми зарурӣ дар инкишофи 

олами муосири иттилоотӣ тавсиф гардидааст. Яке аз самтҳои муҳимтарини 

иттилоотонӣ муттаҳид сохтани ҳамаи унсурҳои технологияҳои иттилоотӣ дар 

муҳити ягонаи иттилоотии таҳсилотӣ ба шумор меравад. 

Коркарди барномаҳои компютерикунонӣ ва иттилоотонии муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, инкишофи низоми таҳсилоти муттасил, арзёбии самарабахшии 

истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ дар раванди таълим дар 

тадриси фанҳои графикӣ, компютеркунонии таҳсилот, таъмини сифати 

таҳсилоти умумӣ, тайёрии омӯзгорони оянда, кормандони муҳандисӣ –

техникӣ ва бисёр чизҳои дигар воситаҳои асосии истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таҳсилот гардиданд. 

Якҷоя кардани таҷрибаҳои назарию амалӣ ба ташаккули босалоҳиятӣ 

дар соҳаи истифодаи имкониятҳои воситаҳои муосири ТИИ дар фаъолияти 

касбии омӯзгорони фанҳои графикӣ имконият медиҳад. 

 

 

1.2. Вазъи имрӯзаи таълими фанҳои графикӣ ва тамоюли инкишофи он 

дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ 

 

«Нақшакашӣ» забони графикии нодири фарҳанги инсон аст. Ин забон 

яке аз забонҳои қадимтарини ҷаҳон буда, бо мӯҷазӣ, дақиқӣ ва аёният фарқ 

мекунад. Дар алифбои ин забон ҳамагӣ ду аломат ҳаст: нуқта ва хат. 

Хат баъди забони графикӣ дар асоси образҳои расмӣ, яъне мусаввирӣ 

инкишоф ёфтааст ва тавассути унсурҳои графикӣ басарӣ гардонида шудааст. 

Хати шумерӣ чун расмӣ арзи ҳастӣ намуда, сипас чун шартии тасвирӣ 

инкишоф ёфтааст. Дар графикаи Миср бисёр намунаҳое дучор мешаванд, ки 

ба тарзу усулҳои муосири тасвир хосанд. Дар Юнони бостон графикаро 
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ҳангоми кашидани лоиҳаи иншооти азим, барои намоиши асарҳои 

математикӣ истифода мебурданд. Пайдоиши илмҳои дақиқ ва табиӣ ба 

инкишофи графика такони ҷиддӣ бахшидаанд. Дар байни илмҳои дақиқу 

табиӣ кабл аз ҳама астрономия ва математика ба вуҷуд омадаанд. Дар 

ҳазорсолаҳои V-IV пеш аз мелод дар Мисру Бобул ба сабаби сохтмони 

низомҳои обёрӣ истифодаи баъзе асбобҳои заминченкунӣ ва чунин олатҳо, аз 

қобили чӯби андозагирӣ, тароза кардан бо ёрии об оғоз меёбад. Дар ҳамин 

давра андозагирии масоҳатҳои зери об монда инкишоф меёбад, ки ба 

геометрия оғоз бахшидааст. Барои сохтани объектҳои бузург, аз қабили 

аҳром, маъбад, дамбаҳо, каналҳо нақшаҳои корию эскизҳо зарур буданд. 

Нақшаи хонаи мансуб ба асрҳои ХIV-ХIII дар минтақаи Байнаннаҳрайн 

қадимтарин шаҳодати арзи вуҷуди нақша мебошад [38]. 

Соҳаи дилхоҳи фаъолияти инсонӣ то ин ё он дараҷа бо интиқоли 

иттилооти графикӣ, яъне маълумот дар бораи предмет ё ҳодисаҳои олами 

атроф алоқа дорад. Графика ҳамеша ёвари вафодори ҳаёти одамон буд ва 

мемонад.  

Геометрияи тасвирӣ як шохаи геометрияи олӣ мебошад, ки шаклҳои 

геометрӣ бо ёрии дар ҳамворӣ сохтани хар гуна тасвирҳояш омӯхта мешавад. 

Сохтани тасвирҳои шаклҳои геометрии алоҳида ё ҷамъбасти шаклҳо дар 

ҳамворӣ ва инчунин тадқиқва чен кардани онҳо мазмуни асосии геометрияи 

тасвириро ташкил медиҳанд. 

Геометрияи тасвирӣ дар байни фанҳои дигар ҷои махсусро ишғол 

мекунад. Он ба инкишофи тасаввури фазоӣ ёрӣ мерасонад, ки на фақат дар 

техника, балки умуман дар ҳаёти одам низ зарур аст. Геометрияи тасвирӣ 

фанҳои дақиқро бо аёният (накшаҳо) бой намуда, дар ҳалли бисёр масъалаҳо 

ёрӣ мерасонад. Баъзе масъалаҳои амалии математикӣ ва техникӣ бевосита бо 

ёрии геометрияи тасвирӣҳал карда мешаванд. Аз масъалаҳои амалие, ки 

геометрияи тасвирӣҳал мекунад, ду гурӯҳи асосиро ҷудо кардан лозим аст: 

1) муайян кардани тарзҳои дар ҳамворӣ кашиданишаклҳои фазоӣ; 

2) омӯхтани тарзҳои ҳал ва тадқиқи масъалаҳои фазоӣбо ёрии нақшаҳо 
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(тасвирҳо). 

Тасвирҳоеро, ки аз рӯи онҳо андозаҳои ҷисмро муайян мекунанд, 

тасвирҳои аз ҷиҳати метрӣ муайяншуда меноманд. Тасвиреро, ки бо назардид 

кашида шуда, ҳама чизро ба он шакле,ки мо дар хақиқат тасаввур мекунем, 

нишон медиҳад, расм меноманд. Тасвире, ки аз рӯи қоидаҳои махсус бо ёрии 

лавозими нақшакашӣ кашида шуда, андозаҳои ҳақиқӣ ва вазъияти 

ҷойгиршавии байниякдигарии унсурҳои ҷисмро инъикос менамояд, нақша 

номида мешавад. Нақшаҳо ба мо дар бораи ҷисм маълумоти саҳеҳ медиҳанд. 

Онҳо, бар хилофи расмҳо, хосиятҳои геометрии ҷисмҳоро инъикос мекунанд.  

“Нақша” –таъкид кардааст олим ва муҳандиси фаронсавӣ Гаспар Монж 

(1745-1818) -яке аз офарандагонигеометрияи тасвирӣ, «забони техника» 

мебошад. Ин фикри Г. Монжро пурра карда, олими барчастаи рус, профессор 

В.И. Курдюмов (1853 - 1904) навишта буд: «Агар нақша забони техника 

бошад, пас, геометрияи тасвирӣ грамматикаи ҳамин забон аст, зеро вай 

дуруст хондани фикри дигарон ва саҳеҳ баён кардани фикри худро 

меомӯзонад ва барои ифодаи калимаҳо фақат хату нуқтаҳоро чун унсурҳои 

ҳар гуна тасвирот истифода мебарад» [190]. 

Фанни нақшакашӣ қобилияти тасаввуркунӣ ва тафаккури 

донишомӯзонро баланд бардоштанро дорад. Яке аз шартҳои асосии 

бомуваффақият аз бар намудани донишҳо оид ба нақшакашӣ саводомӯзии 

графикӣ (тасвири нақша ва хонда тавонистани он) мебошад. Асоси хондани 

нақша ва тасвири он дар нақшақашӣ ба таври шартан сода гардонида, аз 

мукаммал омӯхтани ҳар як ашёи тасвиршаванда иборат мебошад. Барои 

ифода кардани ғояву фикрҳои худ тамоми муҳандисон танҳо аз нақша 

истифода мебаранд. Аз ин рӯ, ҳамаи нақшаҳо ҳуҷҷат маҳсуб дониста шуда, 

кулли маҳсулоти саноатӣ ва асбобу анҷоми рӯзгор, ки дар саросари ҷаҳон 

истеҳсол мегардад, ҳамчунин фақат дар асоси нақшаҳо омода мегарданд. Дар 

умум, тамоми фанҳо асосан бо ёрии нақшаҳо фаҳмонда мешаванд, зеро нақша 

тасвири ҳуҷҷате ба ҳисоб меравад, ки намуди равшани чизи дилхоҳро таъмин 
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месозад. Тасвири аниқи шакл ва андозаи пурраи ҷисмро ифодакунанда дар 

ҳамворӣ нақша номида мешавад.  

Таърихи пайдоиши ҳар як фан то чӣ дараҷа дар ҳаёт аҳамият касб 

кардани он, қадимӣ будан ва ба тараққиёти ҷамъият ҳисса гузоштани он 

гувоҳӣ медиҳад. Одамони ҷамъияти ибтидоӣ барои ифода намудани эҳсосоти 

худ дар деворҳои ғорҳо, харсангҳои куҳҳо тасвирҳои гуногунро кашидаанд. 

Дар соҳаи нақшакашӣ тасвирҳои мазкур саромади нақшакашии ҷамъияти 

ибтидоӣ маҳсуб ёфта, фарзияе ҳаст, ки маҳз ҳамин нақшаҳо одамонро ба 

фикр кардан водор сохта, эҳтимол ба инкишофи шуурашон сабабгор 

шудаанд.  

Мисриёни қадим ҳангоми бунёди манзилгоҳ, қасру кӯшк, ибодатхонаҳо 

ҳарчанд бо усули одӣ бошад ҳам, шаклу андозаи иншоотҳои мазкурро ба 

тасвир даровардаанд. Тарҳҳои то ҳол нигоҳдоштаито имрӯз маҳфуз мондаи 

шаҳрҳо, нақшаву намуди биноҳо, ҳамчунин ҳуҷҷатҳои мухталиф далели ин 

иддао мебошанд. 

Баъзан тарҳро дар рӯи замин бевосита дар ҷои сохтани бино мекашиданд. 

Меъморони Юнони Қадим қоидаҳои тарҳрезии шаҳрҳоро тартиб додаанд, ки 

дертар асоси шаҳрсозии на танҳо Юнону Рим, балки Осиёи Марказӣҳам 

гардид. Масалан, Искандарияи Ақсо (Хуҷанди Қадим) бо риояи ин қоидаҳо 

сохта шудааст. «Даҳ китоб доир ба меъморӣ» аз рисолаҳои аввалинест (Марк 

Витрувий, асриII то милод), ки то замони мо расидааст. Дар ин асар доир ба 

тарҳрезии шаҳрҳои империяиРим, биноҳои алоҳида, иншоотҳои муҳандисӣ 

маълумот мавҷуданд. Аксар шаҳрҳои Осиёи Марказӣ (Самарқанд, Бухоро, 

Хуҷанд, Марв ва ғ.) гарчанде ба тартиби ягона сохта нашуда бошанд ҳам, 

вале дар онҳо арк(тоқ), бозор, қалъа, қасрҳо, майдону хиёбонҳои шаҳр 

мақоми хосае доштанд [190]. 

Аз асри VII то асри XV дар ҳудуди Осиёи Миёнаи ҳозира дар тамоми 

соҳаҳои илм ба комёбиҳои калон муваффақ гардида буданд. Масалан, олими 

машҳур Муҳаммад ибни Мӯсо ал-Хоразмӣ (783-850) аниқ набудани баъзе 

масъалаҳоеро, ки олими юнонӣ Птоломей баён карда буд ба воситаи нақшаҳо 
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исбот намудааст. Ӯ дар асарҳои худ харитаи давлатҳои гуногун, баҳру куҳҳо, 

дарёву кӯлҳои бузургро тартиб додааст. Чор харитаи аз тарафи олим кашида 

то ба замони мо омада расидааст. Абӯнасри Форобӣ (873-950) дар асари худ 

оид ба сохтаҳои (шаклсозии) геометрӣ ҳал кардани бисёр масъалаҳои 

геометриро ба таври конструктивӣ баён намудааст. Алалхусус, бо ёрии 

паргори тағйирнаёбанда дар асоси нақшаҳо ҳаллу фасл намудани масъалаҳои 

геометриро муфассал баён кардааст. Абурайҳони Берунӣ (973 - 1048) дар 

дохили кура (шар) имконпазир будани сохтани панҷ намуд кунҷҳои 

мунтазамро дар асоси нақшаҳо исбот намудааст. Онҳо норӣ-чоррӯя 

(тетраэдр), орзу-шашрӯя (гексаэдр), ҳавоӣ - ҳаштрӯя (октаедр), фазоӣ-

дувоздаҳрӯя (додекаедр), моӣ-бистрӯя (икосаэдр) мебошанд. Муқаррар 

будани нақшакаширо дар Осиёи Миёна суханони Абӯрайҳони Берунӣ 

«Ҳаҷми ҷисмҳо дар фазо ба се тараф: якум “дарозӣ”, дуюм “фарохӣ”, сеюм 

“чуқурӣ ё баландӣ” равона мегардад, тасдиқ менамояд. Абӯалӣ ибни Сино 

(980-1037) дар асари худ «Меъёри ақлҳо» бо сарфи қувваи кам ба боло 

бардоштани борҳои вазнин, ба қисмҳо тақсим намудани ҷисмҳои сахт, панҷ 

хели асбобҳои механикиеро, ки барои ҳамворкунии ҷисмҳо ва дигар мақсадҳо 

истифода мегарданд, тасвир кардааст. Онҳо тир, фишанг, ғарғара (блок), мехи 

печнок (винт) ва фона ба ҳисоб мераванд [144]. 

Мусаввири бузург Камолиддини Беҳзод (1455-1535) дар яке аз 

миниатураҳои худ меъмореро тасвир намудааст, ки дар даст тарҳи 

сохтмонродорад. Мусаввир дар асарҳои худ «перспектива»-ро истифода 

бурдааст, ки аксонометрияикаҷкунҷа ба ҳисоб меравад. Олимони 

ОсиёиМиёна барои офаридани асарҳои худ асбобҳоинақшакашӣ: ҷазвар 

(хаткашак), ҷуфтак (рейсфедер), мастура (лекало), паргор (сиркул)-

роистифода бурдаанд. Ба нақшаҳо ҳандаса (геометрия), тарҳ (план), тарз 

(фасад), ҷадвали нақша (проексия ё ки нақша) барин номҳо дода шудаанд 

[144]. Аз ин бармеояд, ки дар Осиёи Миёна нақшакашӣ якҷоя бо фанни 

геометрияи тасвирӣ рушд карда буд.  
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Баробари равнақи илму техника нақшакашӣ ҳам ташаккул ёфт. Нақшаҳо 

баробари соҳиби таърихи худ будан таърихеро ҳам маҳфуз медоранд, ки аз 

рушди маданияти халқҳо шаҳодат медиҳанд. Дар асоси таҳлили расмҳо, 

пайкараҳо ва нақшаҳо оид ба халқҳои гуногун бисёр маълумот ба даст 

овардан, ҳамчунин ёдгориҳоеро ҳам аз нав бунёд кардан мумкин аст, ки 

дорои аҳамияти калон мебошанд. 

Олими фаронсавӣ ва арбоби давлатӣ Госпар Монж (1746-1818) тамоми 

илмҳои ба нақшакашии то замонааш тааллуқ доштаро умумӣ гардонда, соли 

1799 китоби «Геометрияи тасвирӣ»-ро аз чоп баровард. Дар он давр аҳамияти 

фавқулода калони геометрияи тасвириро идрок карда буданд, бинобар ин 

Монж гуфтааст: «Нақша забони фаҳмо барои тамоми миллатҳои дунёст, яъне 

забони техникҳо аст» [5]. 

Тасвирот (нақша, лоиҳа ва ғ) китобро, ки ангезандаи пешрафти бузурги 

фарҳангию техникии ҷамъият, омили инкишофи илму санъати ҷаҳонӣ, 

бузургтарин мӯъҷизае аз кулли мӯъҷизоти олам аст, на танҳо бо айёният ғанӣ 

мегардонад, балки дар техника, саноату сохтмон санади асосиест, ки 

тавассути он дастгоҳу мошин, биною иншооти гуногун сохта мешаванд. 

Нақша бозабони ба худ хос, «забони техника» ва геометрияи тасвирӣ,ҳамчун 

грамматикаи ҳамин забонтабдил ёфтааст, зеро дуруст хондани фикри 

дигарон, саҳеҳ баён кардани фикри худро меомӯзонад ва барои ифодаи 

калимаҳо асосан хату нуқтаҳоро чун унсурҳои ҳар гуна тасвирот истифода 

мебарад [190]. 

Бори аввал таълими нақшакашӣ дар Русияи подшоҳӣ дар асри ХVIII 

оғоз гардидааст. Дар мактабҳои шаҳри Екатеренбург соли 1721 фанни нақша 

ҷорӣ карда шуд, ки кадрҳои тайёрнамудаи он ба ривоҷ додан ва истифодаи 

канданиҳои табиии Уралу Сибир саҳми худро гузоштанд [189]. 

Дар соли 1828 барномаи таълими санъати тасвирӣ якҷоя бо нақшакашӣ 

таҳия шуд, ки ин соли ҷоришавии нақшакашӣ ҳамчун фан ба ҳисоб меравад. 

Пас аз Инқилоби Октябри соли 1917 таҳсилоти графикӣ ба зинаи нави 

тараққиёт ворид гардид. Дар қаламрави 15 давлати иттифоқ пайваста 
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мактабҳои типи нав ва омӯзишгоҳҳои касбии техникӣ таъсис дода мешуданд. 

Барномаҳои таълимии ягона ва дастуру китобҳои дарсӣ барои фанҳои 

омӯхташаванда дар мактабҳо ва омӯзишгоҳҳо мутамаркизонида шуда буданд 

ва аз Москва таҳия мешуданд. 

Нақшакашӣ аз соли 1932 ҳамчун фанни мустақил таълим дода мешавад. 

Барномаи таълимии он аз чор боб иборат буд: нақшакашии геометрӣ; 

нақшакашии проексионӣ; нақшакашӣ дар аксонометрия; нақшакашӣ аз асл. 

Лекин барои мактабҳои Тоҷикистон мушкилоти ҳуруфӣ ва забонӣ 

мавҷуд буд. Дар мактабҳои миёна фанни нақшакашӣ барои синфҳои 7, 8 ва 9 

ҳафтае ду соат таълим дода мешуд. Бори аввал китоби дарсии нақшакашӣ 

соли 1934 аз тарафи В.О. Гордон бо номи «Асосҳои нақшакашии техникӣ» 

навишта шуд. Дар ин китоби дарсӣ оид ба асоси сохтани тасвир дар ҳамворӣ, 

нақшакашии проексионӣ ва ҷузъҳои нақшакашии техникӣ маълумот дода 

шудааст. 

Ҳамин тавр дар ин солҳо барои ташкили таълими нақшакашӣ дар 

мактаб шароит муҳайё карда шуд, ки ба мақсад ва вазифаи таълими 

политехникии муҳассилин ҷавоб дода метавонист.  

Пас аз як сол ба мазмун ва усули таълим тағйирот дароварда шуд. Дар 

барномаи таълимии соли 1935 таълими нақшакашӣ дар синфҳои 7 - 10 ҷорӣ 

карда шуд,ки то соли 1947 бетағйир монд. 

Мазмуну мундариҷа ва методикаи таълими нақшакашӣ соли 1947 

таҷдиди назар гардида, ба он тағйирот дохил карда соли хониши 1947 - 1948 

фанни нақшакашӣ ба ду қисм тақсим карда шуд:синфхои VII, VIII-Х. Дар 

синфи VII он шакли муқаддимавӣ дошт. Таълимгирандагон бо ёрии абзорҳои 

нақшакашӣ шаклҳои геометриро тасвир намуда, бо тасвири ашё дар ҳамворӣ 

шинос мешуданд. Асоси ин фанро дар синфҳои VIII-Х нақшакашии геометрӣ 

ва проексионӣ бо қисми геометрияи тасвирӣ ташкил мекард. 

Дар соли 1963 бо ташаббуси Вазорати маданияти РСС Тоҷикистон 

китоби дарсии муаллиф А.А. Абрикосов “Нақшакашӣ” (барои синфҳои 7-8 

зери таҳрири Ю.Б. Иванов) дар Нашриёти давлатии Тоҷикистон бо теъдоди 
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37 ҳазор ба нашр расид. Онро ба забони тоҷикӣ М. Мирҷонова тарҷума карда 

буд [2]. Ҳамчунин, соли 1965 қисми дуюми китоби дарсии “Нақшакашӣ” 

(барои синфи 9) бо таъдоди 13 ҳазор нусха бо забони тоҷикӣ нашр гардид [2]. 

Аз соли 1970 фанни нақшакашӣ дар мактабҳои миёна аз рӯи тарҷумаи 

китобҳои дарсии А.Д. Ботвинников, И.С. Вишнеполский ва В.Н. Виноградов 

барои синфҳои 8-9 таълим дода мешуд [34]. 

Методикаи таълими нақшакашӣ ҳамчун фан дар илми омӯзгорӣ солҳои 

60-уми асри ХХ ба вуҷуд омадааст. Барои ҳамчун фанни таълимӣ ташаккул 

ёфтани он, китоби дарсии С.И. Денбинский ва В.И. Кузменко «Методикаи 

таълими нақшакашӣ дар мактабҳои миёна» (соли 1965) нақши ниҳоят калон 

бозидааст. Соли 1966 дар зери таҳрири А.Д. Ботвинников китоби «Асосҳои 

усули таълими нақшакашӣ» нашр карда шуд, ки дар ин асар бори аввал 

муаллифон пешниҳодҳои худро доир ба роҳҳои беҳтар кардани усули таълим 

ва тайёрии графикии хонандагон дар асоси таҳқиқоти равоншиносӣ арз 

намуда, мафҳуми «дониш», «маҳорат», «малака» - ро ҳамчун истилоҳи 

педагогӣ дар таълими нақшакашӣ таҳлил кардаанд. Инчунин, намудҳои 

гуногуни супоришҳои графикии тартибдодаи А.Д. Ботвинников ва В.Н. 

Виноградов дар мактабҳо дар амал татбиқ гаштанд [189]. 

Соли хониши 1980 – 1981 дар асоси барномаи таълимӣ ба фанни 

нақшакашӣ ҳамагӣ 68 соат ҷудо карда шуд. Аз барномаи таълими нақшакашӣ 

бобҳои «Ишоратҳои ноҳамвории сатҳ», «Тасвири дандоначархҳо, намудҳои 

интиқол» ва ғайраҳо бароварда шудаанд. 

Дар асоси ислоҳоти мактабӣ соли хониши 1986 - 1987 таълими фанни 

нақшакашӣ ба як сол пеш гузаронида шуд, яъне нақшакаширо дар синфҳои 8-

9 таълим медоданд. Аз ин сабаб ба мазмуни фанни нақшакашӣ тағйирот 

ворид шуда, барномаи таълимии нав коркард, ҳамчунин китоби дарсӣ низ ба 

синну соли хонандагон мувофиқ гардонида шуд. Мақсад ва вазифаи фанни 

нақшакашӣ бо ин мундариҷаю мазмун дар мактабҳои маълумоти умумӣ 

Тоҷикистон низ бе тағйир қабул карда шудааст [189]. 

Дар Русия ба таълими фанни геометрияи тасвирӣ аз ҷониби шогирдони 
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Г.Монж асос гузошта шудааст ва ҷанбаҳои назариявии ба туфайли фаъолияти 

пурмаҳсули олимон Я.А.Севостянов, Н.П.Дуров, А.Х.Редер, Н.И.Макаров, 

В.И.Курдюмов дар асри ХIХ тақвият ёфт.  

Дар Тоҷикистон низ барои рушди илми нақшакашӣ муҳити хуб муҳайё 

гардида, кафедраҳои соҳавии донишгоҳу донишкадаҳои техникӣ ва омӯзгорӣ 

дар таълими геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ саҳми босазо гузоштаанд. 

Дар донишгоҳ ва омӯзишгоҳҳои миёнаи махсуси Тоҷикистон таълими 

геометрияи тасвирӣ соли 1935 дар Донишкадаи давлатии омӯзгории 

Ленинобод ба номи С.М. Киров (МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”), 

соли 1949 дар Политехникуми осиёимиёнагӣ дар шаҳри Чкалов 

(Бӯстон),соли1950 дар факултети механикӣ-математикии Донишгоҳи 

давлатии ба номи В.И. Ленин (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон), соли 2006 

дар Донишкадаи куҳӣ-металургии Тоҷикистон ба роҳ монда шудааст [205]. 

Ҳарчанд соли 1932 аввалин Донишкадаи давлатии омӯзгории 

Ленинобод ба номи С.М. Киров дар РСС Тоҷикистон дар шаҳри Ленинобод 

(Хуҷанд) таъсис дода шуда буд, соли 1967 бо Қарори Вазорати маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ин донишкада бори аввал шӯъбаи расм, 

нақша ва меҳнат таъсис ёфт, ки ҳадафи асосии он бо кадрҳои баландихтисоси 

омӯзгорони фанни санъати тасвирӣ, нақшакашӣ ва таълими меҳнат таъмин 

намудани мактабҳои миёнаи минтақа буд [189]. Шӯъбаи мазкур сипас ба 

факултети рассомӣ – графикӣ табдил дода шуда, соли 2015 ба факултети 

санъати тасвирӣ ва технология ивази ном намуд. 

Соли 1956 Донишкадаи политехникии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки 

соли 1992 ба Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва соли 1997 бо Қарори шӯрои 

вазирон ба донишгоҳ номи аввалин ректор М.С. Осимӣ гузошта шуд. Дар 

донишгоҳи мазкур кадрҳои баландихтисоси соҳаҳои техникӣ омода 

мегарданд. Бо вуҷуди ин, барои донишкадаҳо кадрҳои илмӣ дар самти 

таҳсилоти графикӣ мавҷуд набуданд, ки яке аз муаммоҳо ташвишовар маҳсуб 

меёфт. 

Соли 1984 С.Олов аввалин шуда таҳқиқоти илмии худро доир ба мавзӯи 
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“Муаммоҳои дидактикии ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯёни 

донишкадаҳои педагогӣ (дар мисоли омода намудани плакатҳои таълимӣ аз 

фанни нақшакашӣ)” [129] дар шаҳри Москва дифоъ намуда, дар пешрафти 

таълими фанҳои графикӣ ҳамчун соҳаи илм дар Тоҷикистон саҳм гузоштааст. 

О.А. Исломов рисолаи доктории худро таҳти унвони “Назария ва амалияи 

ташаккули муносибати эҷодии омӯзгорони оянда ба фаъолияти графикӣ (дар 

асоси таълими геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ)” ҳимоя намудааст [67], ки 

ин таҳқиқот дар самти методикаи таълими геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ 

дар Тоҷикистон назир надорад. Ҳамчунин, А.А. Додоҷонов оид ба “Тарбияи 

меҳнатӣ ва таҳсилоти политехникии мактаббачагон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” таҳқиқоти илмӣ ба анҷом расонидааст [55]. 

Мувофиқи пешгӯиҳои илмӣ ва дурнамои рушди устувори кишвар, 

Тоҷикистон дар ояндаи наздик бояд ба яке аз давлатҳои саноатии калидӣ дар 

минтақа табдил ёфта, рушди иқтисодиёташро таъмин намояд. Таҷрибаи 

бисёре аз давлатҳо собит намудаанд, ки амсилаи иқтисодии устувори низоми 

давлатдориро рушди инноватсионии маорифи он таъмин менамояд. Бартарии 

асосии рушди инноватсиониро сармояи инсонӣ ташкил медиҳад. Давлатҳои 

Аврупо, Ҷопон ва ИМА барои омода намудани мутахассисони муҳандисӣ – 

техникии лаёқати эҷодкоридошта аҳамияти махсус зоҳир намуда, айнан бо 

ҳамин роҳ ба тараққиёт ноил гаштаанд. Аз ин сабаб муаммои методикаи 

ташкили таълими фанни нақшакашӣ тавассути технологияҳои иттилоотӣ – 

иртиботӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот масъалаи мубрам маҳсуб меёбад. 

Мутаастифона аз сабаби дар ҷомеъа ба фанҳои графикӣ ҳамчун фанни 

дуюминдараҷа муносибат намудан, таълими ин фанҳо дучори буҳрон гардид. 

Фанни таълимии нақшакашӣ дар чанде аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

умумӣ аз ҷониби омӯзгорони ғайритахассусӣ таълим дода шуда, натиҷаи он 

тайёрии сусти графикӣ ва сатҳи пасти тасаввуроти фазоии довталабони 

донишгоҳҳо мебошад, ки барои минбаъд омода намудани мутахассисони 

сатҳи ҷаҳонӣ муаммоҳои зиёдеро ба бор овардааст [10-М]. 

Баъди ба даст овардани истиқлолият, пайваста ба сифати таълим 



49 

таваҷҷуҳи махсус зоҳир мегардад. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ дар тарбияи кадрҳо дар шароити муосир хеле муҳим арзёбӣ 

мегардад. Аз ин рӯ, омӯзгорони ояндаи фанҳои графикӣ бояд дар қатори 

технологияҳои муосири компютерӣ, нозукиҳои истифодаи барномаҳои 

графикии компютериро азхуд кунанд. Омӯзгорони оянда бояд дорои малакаи 

истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ ва таълимдиҳии онҳо 

бошанд. Зеро ҳар як омӯзгори ояндаи фанҳои графикиро зарур аст, ки ба 

нақшаҳо рӯ оварда, дар давоми дарс аз онҳо ба таври назаррас истифода 

намояд ва шавқи хонандагону донишҷӯёнро ба илмомӯзӣ афзоиш диҳад. 

Омӯзгори ояндаи фанҳои графикӣ бояд тавассути тасвир озодона фикри 

худро баён кунад, аз ин рӯ дар омӯзиши омӯзгорони оянда нақши геометрияи 

тасвирӣ ва нақшакашӣ хеле муҳим аст. 

Муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи умумӣ бо таҷҳизот ва 

компютерҳои ҳозиразамони таълимӣ муҷаҳҳаз мебошанд. Дар муассисаҳои 

олии омӯзгорӣ технологияҳои нави педагогӣ ва дастгоҳҳои муосири таълимӣ, 

таҷҳизоти компютерӣ барои таълими фанҳои графикӣ истифода мешаванд. 

Таъкид кардан ба маврид аст, ки муаллифи рисолаи илмӣ ҳамчун 

ассистенти кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълими 

МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров” фаъолият намуда, дар раванди 

таҳсил дар докторантура (PhD) бевосита таҷрибаҳои озмоиши педагогиро 

ташкил намудааст, ки натиҷаҳои муфассали он дар боби II - §2.3 пешниҳод 

гардидаанд. 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар таълими фанҳои графикӣ 

тасаввуроти фазоии донишҷӯён ва қобилияти мустақилона фикронии онҳо 

ташаккул меёбад. Омӯзгорон барои ташаккулдиҳии тасаввуроти фазоии 

донишҷӯён аз воситаҳои гуногуни таълимӣ (моделҳо, плакатҳои намоишӣ, 

воситаҳои компютерӣ) истифода мебаранд. Бо вуҷуди ин, дар таълими 

фанҳои графикӣ як қатор мушкилот мавҷуданд: 

1. Ҳангоми таҳлили китобҳои дарсӣ ва дастурҳои мавҷудаи фанҳои 

графикӣ, муаммоҳои зерин ошкор карда шуданд: 
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- китобҳое, ки дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ таҳия карда шудаанд, 

куҳна (корношоям) гардидаанд; 

- тасвирҳо ва расмҳои китобҳои дарсии мазкур сиёҳу сафед мебошанд 

[2], [34], [29], [130], [190], [191], [206]; 

- мушкилӣ дар муайян кардани пайдарпаии хатҳое, ки барои тасвир ва 

ҳалли масъалаҳои геометрӣ ва нақшакашӣ оварда шудаанд; 

- таҳияи китобҳои дарсӣ ва маводҳои таълимии ранга метавонад 

мушкилоти иқтисодиро ба миён орад; 

- дар ҷумҳурии мо китобҳои дарсии электронии ҷавобгӯи талаботи замон 

дар самти таҳсилоти графикӣ мавҷуд нест. 

2. Дар кишвар ҳанӯз методикаи таълими нақшакашӣ тавассути 

технологияи компютерӣ таҳия карда нашудааст. 

3. Нарасидани вақти омӯзгор барои шарҳи пурраи маводи барнома ба 

донишҷӯён дар давоми дарсҳои анъанавӣ. Дар ин бобат сатҳи пасти 

самаранокии усулҳои гуногуни ташаккули тасаввури фазоии донишҷӯён, 

тафаккури фазоӣ ва эҷодии онҳо шаҳодат медиҳанд. 

Бештар аз нисфи вақти омӯзгор дар синф ба шарҳу тафсили роҳи ҳалли 

масъалаи дар тахтаи синф аксшуда сарф мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 

дар вақти барои дарс муқарраршуда омӯзгор имконияти ба таври кофӣ ба 

донишҷӯён мавзӯъ ва маводи дарсиро расонидан надорад. 

Омӯзгор барои нишон додани ҳар як тасвиру шакли геометрӣ бояд 

ҳамаи намунаҳоро бо худ ба синфхона орад. Аммо, аз сабаби набудани 

амсилаҳо ва имконнопазирии ворид кардани баъзе моделҳо, омӯзгор онҳоро 

ба донишҷӯён нишон дода наметавонад. Чунин амсилаҳоро танҳо 

донишҷӯёни дорои тасаввуроти васеи фазоӣ дарк карда метавонанд, дигарон 

бошанд амсилаҳоро намефаҳманд ва аз ин рӯ дар азхуд намудани мавзӯъҳо ба 

мушкилии ҷиддӣ рӯ ба рӯ мешаванд. 

Дар давоми дарс, агар донишҷӯ дар сабти лексия каме аз 

маърӯзакунанда дер монад, тасвири тахтаи синфро намефаҳмад ва конспектро 

пурра навишта наметавонад. Вақте ки донишҷӯён аз омӯзгор ҷои нафаҳмидаи 
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худро мепурсанд, омӯзгор маҷбур аст, ки нақшаро дар тахтаи синф аз нав 

кашад ва онро бори дигар ба донишҷӯён тавзеҳ диҳад. Ин боиси изофатан 

сарф шудани вақти омӯзгор мегардад. Дар дарсҳои амалӣ ҳалли масъалаҳо 

пурра шарҳ дода мешавад. Донишҷӯён ҳарчанд дар ҷараёни дарс масъаларо 

дарк карда, бо фаъолияти маърифатӣ-графикӣ машғул мегарданд, баъзеи онҳо 

ҳангоми бозгашт ба манзилашон пайдарпайии ҳалли масъаларо муайян карда 

натавониста, дар иҷрои кори мустақилона ба мушкилӣ дучор мешаванд. 

Донишҷӯён ҳалли вазифаҳои хонагиро аз адабиётҳои тавсияшуда 

меҷӯянд ва баъзеи онҳо аз сабаби нафаҳмидани тартибу роҳи ҳалли вазифа, 

супоришро иҷро карда наметавонанд. Дуруст аст, ки китобхонаҳо адабиёти 

зиёде дар бораи геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ бо забонҳои русӣ ва 

тоҷикӣ доранд. Ҳалли масъалаҳое, ки дар китобҳо оварда шудаанд, бо як расм 

ифода карда шудааст, ки дарк кардани онҳо мушкил аст [2], [34], [29], [130], 

[156], [190], [191], [206]. Аз ҳамин сабаб, байни донишҷӯён ақидае пинҳон 

шудааст, ки омӯзиши фанҳои геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ хеле душвор 

аст. Ин ақидаи донишҷӯён дар таълими онҳо душвориҳои зиёдеро ба вуҷуд 

меорад. Барои тағйир додани чунин андешаи донишҷӯён дар бораи 

геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ, омӯзгорон бояд технологияҳои муосири 

педагогӣ ва усулҳои ғайримуқаррарии таълим истифода намуда, барои 

шавқовар шудани дарсҳо кӯшиш ба харҷ диҳанд. 

Махсусан, ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, донишҷӯён ба 

мушкилоти зиёд дучор мешаванд, ки ин мушкилот асосан аз сабаби 

нарасидани китобҳои дарсии электронӣ ва дастурҳои методӣ ба вуҷуд 

омадаанд. Донишҷӯёни бахшҳои ғоибона аз сабаби норасоии соатҳои дарсӣ, 

супоришҳоро хело бо азоб иҷро карда истодаанд. Агар китобҳои дарсӣ ва 

дастурҳои методии электронӣ таҳия карда шаванд, ин мушкилӣ метавонад 

роҳи ҳалли мусбати худро ёбад. 

Технологияҳои нави таълимӣ ба беҳтар шудани сифати таълим 

мусоидат мекунанд. Вобаста ба хусусияти фанни мавриди таълим бояд ҳама 

гуна технологияи нави таълимӣ, истифода шавад. Дар ҷараёни таълими 
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геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ аз проектор (нурафзо) ва маводи гуногуни 

басарӣ (визуалӣ) истифода мегардад. Истифодаи чунин воситаҳои таълимӣ 

гузаронидани дарсро осон карда, вақти омӯзгоронро сарфа мекунад. Дар 

роҳнамоҳои методии муассисаҳои олӣ, ҳалли масъала ба якчанд марҳилаҳо 

тақсим карда шудааст [173]. 

Ба якчанд марҳилаҳо тақсим шудани масъала дар китобҳои дарсӣ, ки 

барои донишгоҳҳо тартиб дода шудаанд, ба андоза ва арзиши китобҳои дарсӣ 

таъсир мерасонад. Ин намуд китобҳо ва дастурҳои таълимиро ба таври 

эллектронӣ тартиб додан ба мақсад мувофиқ аст. Дар натиҷаи муҷаҳҳаз 

гардонидани донишгоҳҳо бо компютер, истифодаи технологияҳои компютерӣ 

дар дарсҳо ҷорӣ карда шуд. Дар баъзе ҳолатҳо, компютерҳо танҳо ба сифати 

постерҳои (экспонат) намоишӣ истифода мешаванд, ки аз нокифоя будани 

малакаи омӯзгорони фанҳои графикӣ дар истифодаи технологияҳои 

компютерӣ шаҳодат медиҳанд. Аз ин рӯ, китобҳои дарсии электронӣ, 

дастурҳо, лексияҳои электронӣ оид ба фанҳои графикӣ ба таври кофӣ таҳия 

карда нашудаанд.  

Таҳлили адабиёти ҳозиразамони таълимӣ нишон медиҳад, ки 

технологияҳои компютериро дар ҷараёни таълим бештару васеътар истифода 

бурдан имкон дорад. Таълим чунин фаъолияти инсон аст, ки ӯ услубҳои 

гуногуни расонидани иттилоотро меҷӯяд. Пештар дар соҳаи маориф 

видеофилмҳо, матни маърӯзаҳои дар лентаҳои магнитӣ сабтшуда, айни замон 

бошад технологияҳои компютерӣ истифода мешаванд. Дар ҷумҳурии мо ва 

хориҷи кишвар бахшида ба масъалаи компютеркунонии ҷараёни таълим 

корҳои зиёде анҷом дода шуда, боз корҳои зиёд амалӣ карда шуда истодаанд. 

Аксари рисолаҳои илмӣ оид ба технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ 

ба омӯзиши информатика бахшида шудаанд. Масалан, масъалаҳои таълими 

фосилавӣ дар мактабҳои олӣ (А.А. Андреев [7], А.А. Ҷабборов [51]), таъсири 

технологияҳои иттилоотӣ ба метод ва мазмуни таълим дар мактаб (Н.В. 

Апатова [9]) ташаккули сатҳи касбии омӯзгорони информатика дар 

иттилоотонии соҳаи таълим (Т.В. Добудко [54]), низоми таълими омӯзгорони 
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информатика (М.И. Жалдак [58]), таълими дидактикии омӯзгорон дар 

истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ (Г.А. Кручина [86]), асосҳои 

назариявии истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботии ба шахс 

бахшидашуда (С.В. Панюкова [134]), асосҳои назариявии офариниш ва 

истифодаи воситаҳои иттилоотонии таълим (И.В. Роберт [145]) мавриди 

тадқиқ қарор гирифтаанд. 

Дар таҳқиқоти А.В. Смирнов технологияҳои нави иттилоотӣ чунин 

муайян шудааст: “... таҷҳизот ва воситаҳои барномавии хусусияти омӯзишӣ 

дошта, технологияҳои нави иттилоотӣ дар таълим мебошанд” [153].  

Усулҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботиро ба 

мақсади таълим И.В. Роберт ва П.И. Смойленко дар таҳқиқоти худ 

“Технологияҳои иттилоотӣ дар илм ва таълим” чунин тасниф кардаанд [146, 

с.178]: 

 воситаи ҷараёни таълим; 

 воситаи дарки ҳодисаҳои атроф ва худшиносӣ; 

 воситаи рушди шахсияти таълимгиранда; 

 объекти омӯзиш дар таҳсили курси информатика; 

 воситаи таъмин ва идоракунии иттилоотӣ ва методологии ҷараёни таълим; 

 воситаи ислоҳ, озмоиш ва ташхиси психикии натиҷаҳои фаъолияти 

таълимӣ; 

 воситаи ташкилкунии вақти холии зеҳнӣ. 

 Истифодаи технологияҳои компютерӣ дар таълими нақшакашӣ аз инҳо 

иборат аст: 

 воситаи омӯзиши курси нақшакашӣ; 

 объекти азхудкунии курси нақшакашии компютерӣ; 

 воситаи ташаккули тасаввуроти фазоӣ. 

Мувофиқи ақидаи А.Л. Сметанников, технологияи иттилоотӣ бояд зуд 

ба соҳаи маориф ворид карда шавад. Бартариҳои ташкилии технологияи 

компютерӣ дар алоҳидагӣ ё дар гурӯҳҳои хурд намоён мешаванд. Дар ин 

ҳолатҳо, барномаҳои тайёр (дарсӣ ё намоишӣ) дар муҳити лоиҳаи компютерӣ 
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истифода мешаванд [152]. Барномаи махсус таҳиягардида, василаи педагогӣ-

барномавӣ, ки махсус бо маводи дидактикӣ тарҳрезӣ шудаанд, аз ҷумлаи 

воситаҳои дастгоҳҳои нави технологияҳои иттилоотӣ (компютерӣ) ба шумор 

мераванд. 

Дар бобати истифодаи технологияҳои компютерӣ ва иттилоотӣ дар 

таълими нақшакашӣ то ҳол дар ҷумҳурии мо корҳои алоҳидаи илмӣ-

таҳқиқотӣ гузаронида нашудааст. 

Корҳои илмии И.Б. Горбунова [42], В.Г. Климов [76], С.П.Панюков 

[135], И.В. Роберт [145], А.В. Смирнов [153] А.Л. Сметанников [152] ва 

дигарон ба истифодаи технологияҳои компютерӣ дар фаъолияти таълимӣ 

бахшида шудаанд.  

Олимони тоҷик низ оид ба масъалаҳои ҷорӣ намудани воситаҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълим таҳқиқотҳои илмӣ анҷом додаанд. 

Аз ҷумла, таҳқиқоти илмии Ф.Ф. Шарипов оид ба “Хусусиятҳои педагогии 

ташаккули фарҳанги иттилоотии донишҷӯён дар азхудкунии курси 

информатика” [199], С.О. Латипов оид ба “Шартҳои педагогии ташаккули 

салоҳиятнокии иттилоотии донишҷӯёни донишгоҳ дар шароити низоми 

кредитии таълим” [104], А.Р. Мирзоев оид ба “Асосҳои дидактикии тайёрии 

донишҷӯёни донишгоҳҳои Тоҷикистон дар истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ” [117], О.В. Ҷӯраева дар хусуси “Шартҳои педагогии 

истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар таълими забони 

русӣ дар донишгоҳ” [52], Х.Ю. Ҷӯраева дар бораи “Роҳҳои татбиқи 

принсипҳои дидактикӣ дар таълими компютерии мактабҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” [53] бахшида шудаанд. Лозим ба таъкид аст, ки методикаи 

истифодаи воситаҳои компютерӣ дар таълими фанҳои мухталиф мавҷуданд, 

аммо методикаи таълими фанҳои геометрияи тасвирӣ ва нақшакашии 

компютерӣ таҳия карда нашудааст. 

Оид ба истифодаи технологияҳои компютерӣ дар таълими фанҳои 

графикӣ як қатор рисолаҳо дар хориҷи кишвар таҳия карда шуданд. Аз ҷумла 

дар бораи гуманизм дар таълими графикаи компютерӣ барои хонандагони 



55 

синфҳои графикӣ-бадеӣ (Т.С.Северова [151]), шартҳои дидактикии 

истифодаи графикаи компютерӣ (В.В. Кондратова [83]), амсиласозии 

графикаи компютерӣ ҳамчун воситаи ташаккули фарҳанги графикии 

мактаббачагон (Ю.П. Беженарь [18]) корҳои таҳқиқотӣ ба анҷом расидаанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо С.М. Юсупов дар мавзӯи “Ташаккули 

фарҳанги графикии донишҷӯёни муассисаҳои олии техникӣ дар асоси фанҳои 

графикӣ (дар мисоли омодасозии муҳандисони соҳаи куҳӣ” [205] таҳқиқоти 

илмӣ анҷом дода, дар бахшҳои алоҳида масъалаи истифодаи воситаҳои 

компютериро низ баррасӣ намудааст. Бо назардошти он, ки самти омӯзиш ва 

барномаҳои таълими ихтисосҳои донишгоҳҳои техникӣ ва омӯзгорӣ аз 

ҳамдигар тафовути куллӣ доранд, метавонем таъкид кунем, ки дар 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ ин масъала то ҳол мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор 

нагирифтааст. Мубрамияту зарурати таҳқиқоти мо дар мавзӯи методикаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои 

графикӣ (нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ, графикаи компютерӣ) дар 

донишгоҳҳои омӯзгории Ҷумҳурии Тоҷикистонро маҳз аз ҳамин нуктаҳо 

сарчашма мегирад. 

Истифодаи технологияи компютерӣ асоси назариявии таҳқиқоти илмии 

А.П.Ершов ҳисобида мешавад. Кори илмиашро ӯ солҳои 1980-ум бо номи 

“Барномасозӣ-саводи дуввум” интишор сохт. Баъди ба тасвиб расидани 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқи “Низомномаи 

тайёр кардани кадрҳои илмӣ ва илмию педагогӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

[98], ба масъалаи омодасозии кадрҳои замонавӣ дар таҳсилоти олӣ ва миёнаи 

махсус аҳамияти хоса зоҳир карда шуд. Истифодаи таҷҳизоти муосири 

компютерӣ барои таълими кадрҳои оянда яке аз талаботи аввалиндараҷаи 

низомномаи мазкур мебошад. Илова бар ин, ”Барномаи давлатии 

компютерикунонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015” [15] баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи технологияҳои муосири компютериро дар муассисаҳои таълимӣ 

пешбинӣ мекунад. Дар ин замина таҳқиқоти илмӣ оид ба истифодаи 
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технологияҳои компютерӣ дар раванди таълим оғоз ёфт. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ дар ҷараёни таълим самараи хуб медиҳад. Иқтидори бузурги 

технологияҳои муосири иттилоотӣ дар илми педагогика имкониятҳои 

беназирро ба миён овард, ки ба раванди таълим такон бахшид ва ба ҳамин 

васила ба шахси таълимгиранда, самти методологии ташаккули шахсиро 

фароҳам овард. 

Ин имкониятҳо аз инҳо иборатанд: муоширати мустақим байни 

истифодабаранда ва компютер; басаригардонии (визуализатсияи) объектҳои 

иттилооти таълимӣ ё зуҳури ҳақиқатмонанди қонуниятҳо, равандҳо, 

рӯйдодҳо, яъне виртуалӣ; қобилияти ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва интиқоли 

ҳаҷми зиёди иттилоот; дастрасии осон ба муштариён ва манбаъҳои 

иттилоотӣ, ҷустуҷӯи маълумот; автоматонии ҷараёни ҳисоббарорӣ ва таҳлили 

натиҷаҳои корҳои таълимӣ ва таҷрибавӣ; автоматонии таъминоти иттилоотию 

методӣ; назорати фаъолиятҳои таълимӣ ва натиҷаҳои омӯзишӣ [145, с.13]. 

Т.П. Воронин яке аз аввалинҳо шуда, кори илмии худро ба 

асосноксозии фалсафии иттилоотонӣ дар ҷараёни таълим бахшидааст. Т.П. 

Воронин изҳор дошт, ки технологияҳои иртиботӣ бидуни “коркардҳои хоси 

назариявӣ”, “бидуни тафаккури педагогӣ ва муносибати эҷодӣ” ба раванди 

таълим татбиқ карда намешаванд [35, с.17]. 

Технологияҳои нави иттилоотӣ-иртиботӣ низомҳои аудио ва видео, 

низомҳои мултимедӣ, таъминоти барномавӣ, муҳитҳои иттилоотӣ ва ғайра, 

инчунин низомҳои идоракунӣ, равандҳо ва объектҳои таълимро дар бар 

мегиранд [145]. 

Таъсири технологияҳои компютерӣ ба фаъолияти маърифатӣ-идрокии 

инсон ва ба ҳолати равонии он дар таҳқиқоти Б.С. Гершунский, В.В. Рубцов, 

О.Тихомиров ва дигарон мавриди баррасӣ қарор дода шудааст [40], [148], 

[162]. 

Технологияи компютерӣ муҳлати таълимро тағйир намедиҳад. 

Истифодаи технологияи мазкур албатта вақти муайянеро талаб мекунад, аммо 
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ба омӯзгор имкон медиҳад, ки маводи таълимиро ба сифати нав пешниҳод 

намояд. Ҳамзамон, технологияҳои компютерӣ ҳалли муназзами мушкилоти 

таълими фанни нақшакаширо таъмин мекунанд, ки ба туфайли он дарки 

донишҷӯён осон мегардад [4-М]. Истифодаи нақшакашии компютерӣ 

ҳангоми супоришҳои графикӣ тасаввуроти фазоии донишҷӯёнро васеъ 

мекунад, имконияти иҷрои амалҳоеро фароҳам меорад, ки дар амсилаҳо 

нишон додан ғайриимкон аст. Масалан, тасвири айёнии ҳар гуна деталҳо дар 

нақшакашӣ бо истифодаи воситаҳои графикаи компютерӣ имконпазир аст, ки 

шарҳи додани онро ба омӯзгор осон мекунад. Аз ин рӯ, технологияи 

компютерӣ муносибати эҷодкоронаи донишҷӯёнро ба илм тақвият мебахшад. 

А.А. Сметанников самарабахшии истифодаи компютерҳоро дар ҷараёни 

таълим дар чунин ҳолатҳо собит кард: 

 истифодаи барномаҳои таълимӣ ва коркардҳои методӣ, ки фанҳо ва 

бахшҳоро дарбар мегиранд (аз рӯи фанҳо) [152, с. 25]; 

 истифодаи воситаҳои барномавӣ, ки курси таълимӣ ва ё қисми зиёди 

курсро фаро мегиранд; 

 низомҳои омӯзишӣ-касбӣ. 

Корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба истифодаи технологияҳои компютерӣ ва 

иттилоотӣ дар таълими фанҳо ва таъсири онҳо ба руҳияи донишҷӯён 

натиҷаҳои мусбат доданд. Яъне истифодаи технологияҳои компютерӣ ва 

иттилоотӣ дар раванди таълим самаранокии таълимро баланд мебардорад. 

Бинобар ин, таълими нақшакашӣ тавассути истифодаи технологияҳои 

компютерӣ мувофиқи мақсад ҳисобида мешавад. 

Ба ақидаи мо, муассисаҳои олии омӯзгории ҷумҳурӣ ба таълими 

нақшакашӣ дар заминаи технологияҳои компютерӣ дар даҳсолаи аввали 

қарни ХХ ба қадри кофӣ аҳамият намедоданд. Фанни “Технологияҳои 

мултимедӣ ва графикаи компютерӣ” танҳо дар равияҳои ихтисоси 

“Автоматикунонии системаҳои ҷамъоварӣ, ҳисоб ва коркарди иттилоотӣ 

молиявӣ ва тиҷоратӣ”, “Кибернетикаи иқтисодӣ” ва “Технологияҳои 

иттилоотӣ” таълим дода мешавад. Барномаи таълимии фанни технологияҳои 
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иттилоотӣ, ки барои соҳаҳои ғайри ихтисос таҳия шудааст, омӯзиши 

барномаҳои Paint, Microsoft Word, Microsoft Excel ва Microsoft Power Point 

пешбинӣ гардида, дар муҳлати як сместр таълим дода мешавад. Аммо ин 

барои омӯзгори ояндаи фанҳои графикӣ кофӣ нест. Омӯзгори ояндаи фанҳои 

графикӣ бояд натанҳо барномаҳои таҳриргари матнӣ, балки бо барномаҳои 

графикӣ (AutoCAD, 3DMAX, Corel Draw) кор карда тавонад. Аз ин сабаб, 

ҷорӣ намудани фанни нақшакашии компютерӣ барои ихтисосҳои соҳавӣ 

зарур дониста мешавад 

Таҳқиқоти диссертатсионии T.С. Северова [151] ва С.В. Панюкова [135] 

ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ ва донишгоҳҳо бахшида шудааст. Дар як қатор таҳқиқотҳои 

илмӣ масъалаи ташаккули омодагии омӯзгорон дар заминаи 

компютеркунонии таълим мавриди баррасӣ қарор гирифтааст (Т.С. Добудко 

[54]); Ҳамчунин бахшида ба масъалаҳои низоми такмили ихтисоси омӯзгорон 

бо истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим (М.И Жалдак 

[58]); асосҳои методологии тайёр кардани омӯзгорони ояндаи информатика 

ҳангоми истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ (И.В. Маърусьева [112]); 

усулҳои ташаккули иттилоотию технологии фарҳанги касбии муаллим (Н.В. 

Молоткова [120]) ва ғайра таҳқиқотҳо ба субот расидаанд. 

Зарур аст, ки дар низоми таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

дастури алоҳидаи барномаи графикаи компютерӣ таҳия карда шавад ва дар 

таълими омӯзгорони ояндаи фанҳои графикӣ истифода шавад. Ҳамзамон, 

устодони муассисаҳои олии омӯзгорӣ бояд малакаҳои компютерии худро 

такмил диҳанд. Ба саволи: Технологияи компютерӣ ба донишҷӯён чӣ 

медиҳад? - чунин ҷавоб додан мумкин аст: 

- ҷаҳонбинии донишҷӯёнро васеъ мекунад; 

- донишҷӯёнро ба эҷодкорӣ ташвиқ мекунад; 

- донишҷӯёнро ба эҷод кардани чизи нав дар соҳаи худ ҳавасманд мекунад; 

- тарбияи зебоишиносии донишҷӯёнро тарғиб мекунад; 

- дар иҷрои нақшаҳои корҳои курсӣ ва рисолаҳои хатм мусоидат мекунад; 
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Бартариҳои графикаи компютерӣ барои омӯзгорони фанҳои графикӣ, ки 

донишгоҳро хатм кардаанд: 

- бо истифодаи технологияҳои компютерӣ гузаштани дарс; 

- дар тайёр кардани маводи зарурии таълимӣ, маводи дарсӣ, дастурҳои 

электронии методӣ ва маводи аёнӣ мусоидат мекунад; 

- дар раванди таълим аз лиҳози эстетикӣ баланд шудан; 

- дар зиёд кардани шавқу ҳаваси донишҷӯён, зиёд шудани иштироки онҳо 

дар дарсҳо ва дар ғайра корҳо кӯмак мекунад. 

Графикаи компютерӣ як воситаест, ки аз ҷониби омӯзгорони фанҳои 

графикӣ ҳангоми тайёрӣ ба дарсҳо ва таълим истифода мешавад. То ба имрӯз 

дар ҷумҳурии мо оид ба истифодаи технологияҳои компютерӣ дар таълими 

нақшакашӣ таҳқиқоти илмӣ ба миқдори кофӣ гузаронида нашудааст. 

Дар таълими фанни нақшакашӣ истифода бурдани технологияҳои 

графикаи компютерӣ дар муқоиса бо усулҳои анъанавии таълим натиҷаҳои 

мусбат хоҳад дод, яъне сифати таълим ва қабули маълумот аз тарафи 

хонандагону донишҷӯён беҳтар мегардад. Хаёлан эҷод намудани ашё дар 

фазои сеченака дар барномаҳои графикии компютерӣ тасаввуроти фазоии 

донишҷӯёнро ташаккул медиҳад ва давомнокии хотираро афзун мекунад [11-

М]. 

Омӯзгорони фанни нақшакашӣ бо истифода аз Интернет ва технологияи 

компютерӣ барои донишҷӯён маърӯзаҳои электронӣ ва дастурҳои методиро 

барои осон кардани дарсҳо омода мекунанд. Чунин воситаҳои барномавӣ-

педагогӣ робитаи нақшакаширо бо дигар фанҳо, аз ҷумла графикаи 

компютерӣ, зебоишиносӣ, информатика, эҷодкории техникӣ ва дизайн 

таъмин мекунанд. Ин аз афзоиши иқтидори илмии омӯзгор дарак медиҳад. 

Тартиби осони кашидани шаклҳои геометрӣ, элементҳои геометрӣ ва ашёи 

геометрӣ, ки бо истифодаи барномаҳои графикӣ амалӣ карда мешаванд, вақти 

омӯзгорро сарфа намуда, ба ӯ имконияти таҳияи дастурҳои методиро фароҳам 

меоранд. Гузаронидани дарс бо истифодаи аёниятҳои басарӣ (визуалӣ) ва 

мултимедӣ ба донишҷӯён дар дарки мақсади ниҳоии дарс кӯмак мекунад.  
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Дар таҳқиқоти диссертатсионии мо барномаи Microsoft Power Point, 

AutoCAD таҳлил карда шуд ва дар ҳар кадоми онҳо махсусиятҳои омӯзиш 

муайян карда шуд. Инчунин, ба ин василаи педагогӣ-барномавӣ ҳалли фазоии 

масъалаҳои дар AutoCAD эҷодшударо бо истифода аз нармафзори Camstudio 

аксбардорӣ карда, ба он ворид карда шуд. 

“MEDIA”- муҳит аст. Он бояд хусусиятҳои нави мултимедияро эҷод 

кунад, дар графика, эффектҳои аудио ва видео кор кунад. Дар ҷаҳони муосир 

зери мафҳуми мултимедия дар системаи компютерӣ ба ғайр аз матн, 

аниматсия, садо ва видеотасвирҳо фаҳмида мешавад [41]. Мултимедиа 

натиҷаи синтези воқеият аст: 

- Маълумоти хусусияти рақамидошта (матн, графика, аниматсия); 

- намоиши басарии иттилооти алтернативӣ (видеоҳо, аксҳо ва ғ.); 

- иттилооти алтернативии овозӣ (нутқ, мусиқӣ ва дигар садоҳо). 

Тавре олими барҷастаи тоҷик Ф.Шарифзода қайд мекунад: Технологияи 

мултимедиа (мултимедиа аз калимаи англисии multimedia гирифта шуда, 

маънояш «муҳити серҷузъа» мебошад) фарогири барномаҳое мебошад, ки 

истифодаи матн, графика, видео ва дигар воситаҳоро имконпазир мегардонад 

[202]. 

Ҳамин тариқ, китобҳои дарсии мултимедӣ - гиперматн ва 

технологияҳои компютерӣ - технологияи интиқолдиҳандаи дорои садоҳои 

графикӣ, видео ва ба ҳамин монанд комбинатсияҳоро дар бар мегирад. 

Саприкина Г.А. ва Сратцева Н.А. компютерҳои шахсиро аз нуқтаи 

назари психология баррасӣ карданд [150]. Онҳо истифодаи компютерҳои 

шахсиро барои такмил додани ҷараёни таълим пешниҳод кардаанд (Ҷадвали 

1.1). 

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки ба василаи педагогӣ-барномавӣ ва 

нақшакашӣ чунин талабот гузошта мешаванд:мултимедия; бисёрсатҳӣ; 

гиперматн; графикаи муосир. 

Амсилаҳои компютерӣ дар асоси технологияҳои муосир Macromedia Flash, 

AutoCAD, 3D-Max бояд интерфаъол бошанд. Илова бар ин, шабакаи глобалии 
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василаи педагогӣ-барномавӣ (ВПБ) бояд дар Интернет озодона кор карда 

тавонад. 

Ҷадвали 1.1. - Имкониятҳои истифодаи компютерҳои шахсӣ барои суръат бахшидан 

ба омӯзиши маводи таълимӣ 

Унсурҳои раванди 

азхудкунӣ 

Имкониятҳои технологияи компютерӣ барои суръат 

бахшидан ба раванди азхудкунии унсурҳо 

Қабул 
Дарки озмоишгоҳҳои виртуалӣ ва амсилаҳои интерактивӣ, 

аниматсияҳо, садо, рангҳои гуногун 

Дарк 
Барномаҳои гарфикӣ, моделиронии геометрӣ, ҷадвалҳои 

маълумотӣ, луғати интерактивӣ. 

Муттаҳидкунӣ Муайян кардани фикрҳои асосӣ, схемаҳо, ҷадвалҳо ва ғайра 

Мустаҳкамкунӣ 
Бозгардонидани унсурҳои калидӣ, навишта гирифтани дигар 

вариантҳо, тренинг ва низоми таҳсили фосилавӣ 

Ҷорӣ кардан Иҷрои вазифаҳои таъиншуда 

Дар компютеркунонии фанни нақшакашӣ як қатор мушкилоти зерин 

мавҷуданд: 

- мавҷуд набудани дастгирии методологӣ, дастурҳои методӣ ва назорати 

методологӣ, асосноккунии дидактикии равандҳо ва коркардҳои электронии 

мултимедӣ; 

- набудани таҷрибаҳои маҷозӣ (виртуалӣ) оид ба нақшакашӣ, қодир 

набудани омӯзгорон ва донишҷӯён дар ташкили амсилаҳои интерактивӣ. 

Дастурҳои таълимӣ-методӣ ба донишҷӯён малакаҳои тасвир намудани 

нақшаҳо ва ҷадвалҳои графикиро бо ёрии компютерҳои фардӣ, истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ вобаста ба қобилияташон дар раванди 

таълим фароҳам оранд. 

Тартиб додан ва пешниҳод намудани замимаҳои электронии мултимедӣ 

ба як вазифаи таъхирнопазир табдил ёфтааст. Чунин таҳияҳо бояд низомҳои 

зеринро дар бар гиранд: ядро (модули назорат), маҷмӯи маълумотҳои 

таълимӣ бо тасвирҳо; озмоишгоҳи виртуалӣ ва маҷмӯаи амсилаҳои 

интерактивӣ; маҷмӯи озмоишҳо (тестҳо); масъалаҳои зарурӣ; системаи 

дастгирии методӣ; низомҳои алтернативии ҷустуҷӯи маълумот аз интернет, 

ба интернет ва шабака пайваст карда шаванд. 

Фаъолнокии донишҷӯён ва мушкилоти тасаввуроти мустақили фазоӣ 

яке аз решаҳои дидактикии амалияи нақшакашӣ мебошад. Фаъолияти 
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таълимӣ дар самти графикӣ то он даме, ки донишҷӯён ғайрифаъол бошанд ва 

ба тасаввуроти фазоӣ қобил набошанд, маънӣ надорад [132]. Таҳияи усулҳои 

интерактивии таълим, пеш аз ҳама бояд ба муҳассилин ҷиҳати мустақилона 

фикр кардан ва фаъол будан ёрӣ расонад. Технологияҳои компютерӣ ба 

донишҷӯён метавонанд дар фикрронии озодона ва ташаккули ғояҳои фазоӣ 

кӯмак расонанд. 

Барои ҳалли мушкилиҳои дар боло зикршуда, аз технологияи 

компютерӣ ва графикаи компютерӣ барои омӯзиши таълими нақшакашӣ ва 

геометрияи тасвирӣ истифода намудан мумкин аст. Вобастагии ин ду фан 

кафолат медиҳад, ки донишҷӯён корҳои курсӣ, корҳои илмӣ ва дипломии 

соҳавии худро пурра бо ёрии таҷҳизоти компютерӣ ба иҷро расонанд. 

Таносубҳои дурусти истифодаи технологияҳои муосири педагогӣ, усулҳои 

анъанавии таълим ва технологияҳои компютерӣ муваффақияти дарсро 

кафолат медиҳанд. Баъзе олимон боварӣ доранд, ки бо пайдоиши технологияи 

компютерӣ баъзе илмҳо (нақшакашӣ) ҷои худро ба барномаҳои графикаи 

компютерӣ додаанд. Омӯзиши нақшакашии компютерӣ бе омӯзиши 

геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ имконнопазир аст, зеро барномаҳои 

графикаи компютерӣ мувофиқи қоидаҳои геометрияи тасвирӣ ва стандартҳои 

ягонаи нақшакашӣ таҳия шудаанд ва ба стандартҳои байналмилалӣ 

мувофиқанд (масалан, намудҳои хат, муайяншавии қисмҳои мавод ва ғайра). 

Технологияҳои компютериро дар таълими фанҳои графикӣ (ба сифати 

воситаи муосири таълими техникӣ) ва корҳои нақшакашӣ дар масъалаҳои 

графикаи компютерӣ барои нишон додани ҳалли фазоии масъала (муайян 

кардани буриши ҳамдигарии ҷузъҳо ва нишон додани тасвири возеҳи объект) 

истифода намудан мумкин аст. Истифодаи технологияҳои компютерӣ ба 

донишҷӯён имкон медиҳад, ки ин фанҳоро боз ҳам бештар азхуд кунанд. 

Истифодаи барномаҳои графикаи компютерӣ бошад донишҷӯёнро ба 

мустақилона иҷро кардани масъалаҳои компютерӣ дар соҳаи информатика 

имкон медиҳад. Таҷҳизоти муосири таълимӣ дар кишвари мо васеъ истифода 

мешаванд ва зинаи аввалини таълими фанни нақшакашӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии омӯзгорӣ ин истифодаи технологияҳои компютерӣ мебошад. 
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Ҳангоми истифодаи технологияҳои компютерӣ ва барномаҳои графикаи 

компютерӣ дар таълими нақшакашӣ мушкилиҳои зерин ба миён меоянд: 

 норасоии донишу малакаи омӯзгорон дар таълими технологияҳо ва 

графикаи компютерӣ; 

 китобҳои дарсии электронӣ ва дастурҳои электронии мавҷуда ба талаботи 

дидактикӣ ҷавобгӯ нестанд; 

 мавҷуд набудани синфхонаҳои графикаи компютерӣ; 

 пайваст набудани компютерҳои синфхонаҳо ба шабакаи дохилии 

компютерӣ; 

 таҳия нагардидани методикаи таълими фанни нақшакашӣ бо истифодаи 

технологияҳои компютерӣ. 

Азбаски компютер дорои иқтидори калон аст, онро ҳамчун воситаи 

таълимӣ дар ҳамаи самтҳои педагогика истифода намудан мувофиқи мақсад 

мебошад. Дар айни замон, ҷараёни дарсомӯзӣ бо усули анъанавии таълим ба 

донишҷӯён он қадар рағбатангез нест. 

Истифодаи технологияҳои компютерӣ дар омӯзиши фанни нақшакашӣ 

ба донишҷӯён чунин имкониятҳоро фароҳам меорад: 

- тасаввуроти фазоии донишҷӯёнро ташаккул медиҳад. Ҳангоми таълим 

додани лексияи одӣ ё фаъолияти амалӣ, истифодаи воситаҳои аёнии гуногун 

дар ташаккули тасаввуроти фазоии донишҷӯён ва устодон мусоидат карда, 

вақтро сарфа мекунад. Бо ёрии технологияи компютерӣ тасвирҳои ҳамворӣ, 

проексияҳо ва ҳар гуна тасвирҳоро чарх доронда ва ё дар гирду атрофи он 

давр гашта намоиш додан мумкин аст. Дар натиҷа таваҷҷуҳи донишҷӯён ба 

омӯзиши фан меафзояд; 

- матни дар асоси мултимедия таҳияшудаи маърӯзаҳо, дастурҳои 

электронии методӣ барои дарсҳои амалӣ буда, дар омӯзиши мавзӯъ барои 

донишҷӯён хеле мувофиқанд; 

- тасвирҳои динамикӣ, ки дар раванди ҳалли масъала истифода мешаванд, 

ба суръатафзоии азхуд намудани мақсадҳои таълим мусоидат мекунанд; 

- истифодаи воситаҳои аёнӣ (тасвирҳои ранга, намоиши фазоии онҳо, 

ҳаракатҳои динамикӣ) барои шарҳу тавзеҳ додани қисми назариявии илм 

ҳангоми омӯзиш; 
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- назария пайдарҳам, мураттабу мунтаззам пешниҳод мегардад; 

- ҳаракати примитивҳо ё амалҳои одӣ ҳангоми пешниҳоди мушкилот ва 

ҳалли онҳо ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки мустақилона кор кунанд; 

- намоиши ҳалли масъала ва даврияти ҳалли вазифаҳо дар компютер ба 

кори мустақилонаи донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад; 

- ба туфайли кори мустақилона, донишҷӯ ба такрори маводи омӯзишӣ ниёз 

пайдо мекунад, ки дар ин маврид метавонад аз наворҳои таълимӣ, муаррифии 

фаннӣ ва дастурҳои таълимӣ истифода намояд. 

Фаъолияти мустақилонаи инсон дар ҷомеа бо кору фаъолияти ӯ муайян 

карда мешавад. Барои мутахассиси ҷавобгӯ ба талаботҳои замон тарбия 

ёфтан, таъкид кардан лозим аст, ки яке аз шартҳои асосии ба ҳадафи гузошта 

ноил гардидани донишҷӯ фаъолияти маърифатии омӯзгор ба шумор меравад. 

Фаъолнокӣ ба ду дараҷа тақсим мешавад: 

- фаъолнокии иҷроишӣ ва эҷодӣ; 

- фаъолнокии репродуктивӣ ва эҷодӣ. 

Тафаккури эҷодӣ ва мустақилонаи донишҷӯён, ки қобилияти бидуни 

кӯмаки дигарон дар ҷараёни омӯзиш ноил шудан ба ҳадафҳои дар пеш 

гузошта (хонда дарк кардан ва ҳал кардани масъала)-ро дар бар мегирад, бо 

воситаи истифодаи воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ такмил меёбад [132]. 

Фаъолияти фикронии умумии (глобалии) мустақилонаи донишҷӯёнро 

ҳамчун низом ба ду ҷузъи асосӣ тақсим кардан мумкин аст: 

- мазмунӣ (дониш, фаҳмиш ё қабул ва пешниҳод кардан); 

- суръатнокӣ (фаъолиятҳои гуногун); ҷанбаи натиҷавии он (донишҳои нави 

шахс, усулҳои қабули қарорҳо, таҷрибаи нави иҷтимоӣ, ғояҳо, муносибат, 

малака ва сифат).  

Раванди фаъолияти дарки мустақили донишҷӯён оид ба истифодаи 

технологияи компютерӣ ду роҳ дорад: 

- барои фаъолияти дуруст, дақиқ, зеҳнӣ ва амалии донишҷӯён дар асоси 

қарорҳои эҷодӣ ба онҳо пешниҳод кардани донишу намунаҳои тайёр; 

- ба донишҷӯён пешниҳод намудани супоришҳои инфиродӣ барои кори 

мустақилона. 
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Ҷадвали 1.2. - Таъминоти барномавӣ ва имкониятҳои он мувофиқи фанҳои таълимӣ 

Фанни 

таълимӣ 
Таъминомти барномавӣ ва имкониятҳои он Намуна 

Санъати 

тасвирӣ 

Paintбарномаи содатарини расмкашӣ мебошад. Дар 

он имкониятҳои тасвири расм ва таҳрири он, 

интихоби гуногуни қалам ва муйқалам, гузориши 

шаклҳои геометрӣ, палитраи рангҳо мавҷуд аст. 

Барномаи Gimp барои хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёна пешбинӣ шуда, нисбат ба 

барномаи Paint имкониятҳои зиёдро доро мебошад. 

 
 

Геометрияи 

тасвирӣ ва 

нақшакашӣ 

Барномаҳои AutoCAD ва Kомпас 3D дар тартиб 

додани нақшаҳои ҷузъ, нақшаҳои васлӣ ва ҳар гуна 

лоиҳаҳо васеъ истифода мегардад. 

 
Дизайни 

графикӣ 

Барномаи Corel Draw таҳриргари векторӣ буда, 

барои омода намудани лавҳаҳои реклама ва дигар 

заруриятҳо истифода мегардад. Adobe Photoshop 

барномаи таҳриргари растрӣ мебошад ва объекти 

кори он расм ба ҳисоб меравад. 

 

 
Дизайни 

ландшафт 

Artlantis барномаест, барои басаригардонии 

(визуализатсия) виртуалии дизайни ландшафт. Ин 

барномаро дар компютерҳои иқтидори баланд 

дошта насб мекунан. 

 
Дизайни 

меъморӣ 

Барномаҳои T-Floor ва 3D Max studio имконияти 

ороиши дохили бино (интерйер) ва намои берунаи 

онро дар шакли виртуалӣ инъикос намуданро 

фароҳам меорад. 

 
Амсиласозии 

либос 

Дар самти тарҳкашӣ ва амсиласозии либос 

барномаҳои Julivi ва Grafis истифода мегарданд, ки 

аз он ҳам дар донишгоҳҳо ва ҳам дар саноати 

сабук истифода мегардад.  
Лоиҳакашӣ Grafisоft ArhiCAD барномаи автоматонидаи 

лоиҳакашии меъморӣ маҳсуб меёбад ва дар самти 

тартиб додани лоиҳаҳои меъмории биноҳо ва 

ҳуҷҷатнигории онҳо имкониятҳои беҳамторо 

барои истифодабарандагон пешниҳод намудааст.  
Масъалаи ташаккули дарки мустақилонаи донишҷӯёнро бисёре аз 

мутахассисони соҳаи дидактика, психологҳо ва методистон, ба монанди И.Я. 

Лернер [106], Н.A. Половникова [139] ва дигарон тадқиқ кардаанд. Дар 
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натиҷаи таҳқиқоти бунёдӣ онҳо роҳҳои назариявии ҳалли масъалаи гузариш 

ба сатҳи тафаккури мустақилонаро аз як сатҳ ба сатҳи дигар таҳия намудаанд. 

Г.И. Шукина раванди ҳавасмандкуниро ба тафаккур таҳлил намуда, муқаррар 

менамояд, ки тафаккури мустақилона аз сатҳи рушди ҳавасмандӣ ба фикронӣ 

вобаста аст. 

Истифодаи барномаҳои компютерӣ дар раванди таълим дар 

донишгоҳҳо назаррас аст. Танҳо барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани он 

мутахассиони дорои донишҳои замонавӣ заруранд. Дар ҷадвали 1.2. 

имкониятҳои чанде аз барномаҳои компютериро, ки ба фанҳои графикӣ 

вобаста мебошанд муайян намудем. 

Боиси хушнудист, ки солҳои охир дар ҳамаи самтҳои таҳсилот 

аҳамияти хоса зоҳир гардида, муассисаҳои таълимӣ пурра бо компютерҳо 

таъмин ва сол то сол теъдоди мутахассисони касбӣ дар соҳаи маориф 

меафзояд. Дар барномаи таълимии фанни нақшакашӣ, ки соли 2003 нашр 

гардида буд [194], соати умумии таълими нақшакашӣ дар ду сол 68 соатро 

ташкил медод. Аз теъдоди умумии соатҳои таълими нақшакашӣ 12 соати он 

ба таълими нақшакашии компютерӣ ҷудо карда шудааст. Лекин дар китоби 

дарсӣ [192] танҳо се мавзӯъ доир ба нақшакашии компютерӣ мавҷуд аст. 

Омӯзгорон барои гузаронидани ин соатҳои дарсӣ ба мушкилии ҷиддӣ рӯ ба 

рӯ мешуданд. Аз ин бармеояд, ки солҳои дароз як қисми барномаи таълимӣ 

дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иҷро намегардид. Солҳои пеш 

барои пурра ҷорӣ намудани нақшакашии компютерӣ пайгоҳи моддӣ-

техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣмувофиқат намекарданд. Пас 

аз қабул гардидани барномаи давлатии компютерикунонии муассисаҳои 

таълимӣ [15] ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо компютер 

таъмин гаштанд. Инчунин, дар нашрҳои минбаъдаи китоби дарсии 

нақшакашӣ мавзӯъҳои боби нақшакашии компютерӣ такмил ёфта, дастраси 

хонандагонимуассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ гардонида шуд. Масъалаи 

дигар, ин омода намудани омӯзгорони баландихтисос мебошад, ки методҳои 

муосири таълим ва истифодаи воситаҳои техникиро дар таълим донанд ва дар 

фаъолият симои навовариҳоро татбиқ намуда тавонад. Дар факултети санъати 

тасвирӣ ва технологияи МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
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академик Бобоҷон Ғафуров”, ки мутахассисони омӯзгорони фанҳои санъати 

тасвирӣ, нақшакашӣ, технология ва дизайн бо дарназардошти пешрафти илму 

техника ва зарурати омода карда мешаванд. Барои тайёр намудани кадрҳои 

баландихтисоси ҷавобгӯйи стандартҳои муосир, шурӯъ аз соли 2008 фанни 

графикаи компютерӣ ба нақшаи таълимӣ дохил карда шуд. 

Соли 2017 бо супориши Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои ба низоми нави таҳсилот – низоми муносибати босалоҳият 

гузаштани таълими фанни нақшакашӣ Т.Қ.Ҷӯраев, Ш.Ю.Азизов, Ф.Н.Яҳёев 

стандарти фаннӣ ва роҳнамои омӯзгорро [193] таҳия ва чоп карданд.Боиси 

қайд аст, ки стандарти ва раҳнамои фанни нақшакашӣ ба кулли муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ дастрас карда шуд. Дар стандарти мазкур мавзӯъҳои 

дарсӣ таҷдиди назар карда шуда, дар боби нақшакашии компютерӣ мавзӯъҳои 

амалия дар “AutoCAD” ва шиносоӣ бо барномаҳои “ArchiCAD” ва 

“Photoshop” ворид карда шуд, ки дар натиҷа ба дастрас шудани маводи 

таълимӣ ба омӯзгорони фаннӣ мусоидат намуд. Дар роҳнамои фанни 

нақшакашӣ ҳамаи 68 соати дарсӣ коркарди методӣ карда шуда, он барои 

банақшагирии раванди таълим ба омӯзгорон воситаи муҳим маҳсуб мегардад. 

Дар натиҷаи тағйиротҳои солҳои охир зарурати аз курсҳои такмили ихтисос 

ва бозомӯзӣ гузаштан, сатҳи дониш, маҳорат ва малакаро баланд бардоштани 

омӯзгороне, ки солҳои пеш донишгоҳро хатм кардаанду он вақт нақшакашии 

компютерӣ таълим дода намешуд, ба миён меояд. 

Бо тараққиёти босуръати ҷамъият ва шароити зуд тағйирёбандаи ҳаёти 

имрӯзаи одамон, омӯзиши нақшакашӣ тавассути воситаҳои техникии 

лоиҳакашӣ бениҳоят зарур арзёбӣ мегардад. Ба ҳамагон маълум аст, ки 

майнаи сари одам дар нимаи аввали ҳаёташ маълумотҳоро зуд аз бар намуда, 

фаъолияти босамар мебарад. Аз ин ҷост, ки муҳайё кардани шароит барои 

омӯзиши нақшакашии компютерӣ ба мисли дигар фанҳо, дар марҳилаи 

барвақтии инкишофи шахсият самараи нек ба бор меорад. 

«Бори аввал схемаю нақшаҳо бо ёрии мошин дар аввали солҳои 

шастуми асри ХХ кашида шуданд. Инкишофи нақшакашии мошинӣ ба 

пайдоиши олоти воридии графикӣ вобаста аст. Вақте ки воситаҳои воридии 

графикӣ ва дисплей ба вуҷуд омаданд, нақшакашии мошинӣ хеле инкишоф ва 
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ба таври васеъ татбиқ ёфт. Ҳоло нақшакашии мошинӣ (компютерӣ) ба яке аз 

соҳаҳои нави истифодаи техникаи ҳисоббарор табдил ёфтааст. Ин соҳа, ғайр 

аз воситаҳои техникӣ, ҷамъбасти воситаҳои барномавию забонҳои графикиро 

дар бар гирифта, сохтану хондани нақшаҳо ва ҳалли оқилонаи масъалаҳои 

графикии гуногунро ба ҷо меорад ва аз ин ҷиҳат яке аз қисмҳои низоми 

автоматонидашудаи лоиҳакаширо ташкил медиҳад… Маҷмӯи восита ва 

тарзҳоеро, ки автоматонидани равандҳои тайёру табдил додан, нигоҳ доштану 

тасвир кардани ахбори графикиро ба вуҷуд меорад, нақшакашии компутерӣ (ё 

мошинӣ) меноманд» [6-М]. 

Воситаҳои техникии воридсозандаи ахбори графикӣ ташаккул ва 

хуруҷи натиҷаҳоро дар намуди тасвири графикӣ (нақша) ва ислоҳу таҳрири 

онҳоро таъмин менамоянд. Асоси ин воситаҳоро компютер ташкил медиҳад, 

ки одатан аз олоти вуруди ахбор, сабт ва чопи он, хотира иборат аст. Дар 

экрани компютер (дисплей) ахбори графикию рамзӣ зоҳир мегардад. Сипас 

имконияти онро таҳрир намудан, тасвирро рафъ кардан ё ташкил додан пайдо 

мешавад, яъне дисплей ба дастгоҳи автомат мубаддал мегардад. Тасвир дар 

дисплей дар натиҷаи пайдарпай иҷро шудани як қатор фармонҳои мувофиқ 

кашида мешавад [6-М]. 

Вазифаҳои асосии омӯзиши нақшакашии компютерӣ аз шиносоӣ бо 

мафҳумҳои асосии технологияҳои иттилоотӣ, барномаи таҳриргари графикии 

«AutoCAD», нақшакашӣ бо воситаи компютер ва ғайра иборат аст. 

Омӯзгор ба муҳассилин дониш ва фаҳмиши назариявӣ ва амалии худро 

дар ҷодаи ҳалли масъалаҳои зерин интиқол карда метавонад: 

 Донишҳои назарии азхудкардаашро тавассути нақшакашӣ дар компутер 

дар амал татбиқ менамояд; 

 Бо истифодаи барномаи «AutoCAD» нақшаҳои ҷузъҳои содаро сохта 

метавонад; 

 Аз фармони қабатҳо истифода бурда, намудҳои хати нақшакаширо танзим 

менамояд; 

 Нақшаҳои дар барнома тасвирнамудаи худро дар хотираи компутер ҳифз 

карда, инчунин метавонад онро чоп кунад. 
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Донишҷӯён дониш ва фаҳмиши оид ба ин фан андӯхтаашонро оянда дар 

зинаҳои минбаъдаи таҳсилоти касбӣ дар ҳошияи ихтисосҳои муҳандисӣ, 

меъморӣ, нақшакашӣ ва фаъолияти дизайнерии соҳавӣ татбиқ карда 

метавонанд. 

Ҳар як омӯзгори фанни нақшакашӣ барои таълим додани боби 

нақшакашии компютерӣ бояд амалиётҳои зеринро бо маҳорати баланд иҷро 

карда тавонад: 

- Компютерро ҳамчун воситаи муҳими таълимӣ истифода намуда тавонад; 

- Таъминоти барномавии компютерро таъмин карда тавонад; 

- Ба қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми амалиёт бо компютер риоя карда тавонад; 

- Аз уҳдаи насб ва танзими барномаи графикии «AutoCAD» барояд; 

- Имкониятҳои барномаи графикии «AutoCAD»-ро истифода бурда тавонад; 

- Тасвири нақшаҳои ҷузъро тавассути компютер бо роҳҳои гуногун иҷро 

карда тавонад; 

- Сохтанҳои геометриро бо воситаи фармонҳои махсуси барномаи графикии 

«AutoCAD» амалӣ карда тавонад; 

- Нақшаҳоро сабт ва интишор карда тавонад; 

- Таълими нақшакашии компутериро дар муассисаҳои таҳсилоти миёна 

оқилона ташкил карда тавонад. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили амиқи таърихи омӯзиши фанҳои 

графикӣ (геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ), сарчашмаҳои илмӣ-тахассусӣ, 

ҳамчунин, вазъи имрӯзаи таълими фанҳои графикӣ, масъалаҳои зерин бояд 

мавриди таваҷҷуҳ қарор гиранд: 

- Мутобиқати нақшаҳои таълимии ихтисосҳои соҳавии (нақшакашӣ) 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ бо мазмун ва мундариҷаи барномаҳои таълимии 

фаннӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ; 

- Интишори китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии ба талаботи имрӯза 

ҷавобгӯй вобаста ба фанҳои графикӣ; 

- Оид ба ҳар як фанни таълимӣ мураттаб намудани бастаҳои портфолиои 

электронӣ; 

- Тартиб додани муаррифии фаннӣ оид ба мавзӯи ҳар як дарс; 
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- Истифодаи васеи имкониятҳои воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди 

таълими фанҳои графикӣ; 

- Таҳияи методикаи истифодаи воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ;  

- Таҳия намудани методикаи таълими барномаҳои графикии компютерӣ; 

- Барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ омода намудани кадрҳои 

баландихтисоси босалоҳият дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ. 

Хулоса истифодаи технологияи компютерӣ дар таълими нақшакашӣ 

қобилияти маърифатии донишҷӯён, майлу хоҳиши идрок, қобилияти 

тафаккури фазоӣ ва эҷодии онҳоро баланд мебардорад. 

 

 

1.3. Аҳамияти воситаҳои муосири технологияҳои иттилоотӣ ва 

иртиботӣ ва таъминоти барномавӣ дар таълими фанҳои графикӣ 

 

Компютер ба ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон ворид гардид ва инсони 

муосир бояд ба зиндагӣ кардан дар ин олами компютеронида омода бошад. 

Раванди таълими муассисаҳои таҳсилоти олӣ низ истисно нест. Алҳол бе 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ гузаронидани машғулиятҳои 

таълимиро тасаввур кардан ғайриимкон аст. Татбиқи технологияҳои 

иттилоотӣ-иртиботӣ алҳол ҳам дар ташкили раванди таълим ва ҳам дар 

ташаккули босалоҳиятии иттилоотии хатмкунанда мавриди истифодаи васеъ 

қарор мегирад. 

“Мактабҳои асри ХХI қатъиян талаб менамоянд, ки толибилмон бояд 

ҷиҳати мутобиқшавӣ ба шароити олами тағйирёбанда, муаррифии худ бо 

малакаҳои эҷодкорӣ ва дастовардҳои эҷодӣ дар ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятӣ, 

инчунин дар фаъолияти тахассусии оянда бештар ҷалб карда шаванд. 

Ташаккулёбии ҳамаҷонибаи шахс яке аз масъалаҳои глобалии таълим ба 

ҳисоб меравад” [1-М]. 

Таълими фанҳои хусусияти графикидошта бешак ба қобилиятҳои 

эҷодкории донишандӯзон ва равона намудани андешаи онҳо ба меҳнатдӯстӣ 

ва таҳаммулпазирӣ, ташаккулёбии сифатҳои инсондӯстӣ, дарки моҳияти 
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масъалаҳои ҳаётан муҳим, густариши қобилиятҳои ақлониву фикрӣ мусоидат 

менамояд. Дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ба масъалаи таълими фанҳои 

графикӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намудан аз аҳамият холӣ нест. Яке аз 

талаботҳои замон истифодаи босамари технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ 

дар таълими фанҳои графикӣ ба шумор меравад. Татбиқ кардани 

технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ ба дигаргуншавии мазмуни таҳсилот ва 

фаъолияти педагогӣ оварда мерасонад. Аммо ин гуна дигаргуниҳо 

метавонанд, танҳо дар вақти омӯзиш бо истифодаи технологияҳои педагогии 

пешқадам, натиҷаҳои назаррас диҳанд [16-М]. 

Шарҳи муосири мафҳумҳои технологияи иттилоотӣ ва иртиботӣ, 

воситаҳои технологияҳои иттилоотию иртиботиро баррасӣ мекунем. 

Мафҳумҳои мазкурро аз ҷумлаи мафҳумҳои асосӣ, мафҳумҳои пойгоҳии 

соҳаи предметии “иттилоотонии таҳсилот” ҳисоб кардан лозим аст.  

Сараввал, фарқҳои асосии мафҳумҳои “технология” ва “восита”-ҳоро 

мавриди таҳлил қарор медиҳем. 

Технология маҷмӯи амалиёт, методҳо ва равандҳои истеҳсолӣ дар соҳаи 

муайяни истеҳсолот, усулҳоест, ки дар ягон кор истифода бурда мешавад. 

Воситаҳо – олати (предмет, асбоби ёрирасон ё маҷмӯи онҳо) барои 

амалӣ гардонидани ягон намуди фаъолият зарурӣ аст. Масалан, воситаҳои 

техникии таълим (ВТТ) маҷмӯи таҷҳизоти техникӣ бо таъминоти дидактикӣ 

мебошад, ки дар раванди таълиму тарбия ба мақсади мувофиқсозии 

(оптимизатсияи) он, пешниҳод ва коркарди иттилоот истифода мешаванд. 

Мафҳумҳои “технологияҳои иттилоотӣ”, “технологияҳои иртиботӣ” ва 

“воситаҳои технологияҳои иттилотӣ ва иртиботӣ”-ро баррасӣ мекунем. 

Мафҳуми “технологияи иттилоотӣ” яке аз мафҳумҳои умдаи соҳаи илми 

“информатика” мебошад.  

Технологияҳои иттилоотӣ маҷмӯи воситаҳо, тарзу усулҳои 

автоматнонидаи ҷамъоварӣ, коркард, ҳифз, интиқол, истифода, тавлиди 

(истеҳсоли) иттилоот барои ба даст овардани натиҷаҳои мунтазираки пешакӣ 

мебошад. Бинобар ин, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар таҳсилот 
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имкон медиҳад ҷамъоварӣ, ҳифз, коркард, хуруҷ ва нусхабардории ҳамаи 

намудҳои иттилоот амалӣ гардонида шавад. 

Имкониятҳои асосии технологияҳои иттилоотиро ҷудо мекунем: 

- амалигардонии воситаю дастгоҳҳои барномавӣ, барномавию аппаратӣ ва 

техникӣ, ки дар пояи техникаи компютерӣ, восита ва низомҳои интиқол, 

интишори захираҳои иттилоотӣ, мубодилаи иттилоотӣ амал мекунанд; 

- таъмини низоми интерактивии ҳамкории истифодабаранда ва низом 

ҳангоми истифодаи забонҳои касбии барномарезӣ ва воситаҳои зеҳни сунъӣ; 

- таъмини ҳамкории иттилоотии истифодабаранда бо компютер, истисно 

сохтани зарурати пуштибониитанзимӣ. 

Технологияҳои иртиботӣ барои таъминиробитаи фаврӣ ва дастрасӣ ба 

захираҳои иттилоотӣ дар соҳаи дилхоҳи дониш бе маҳдудият аз рӯи ҳаҷм ва 

суръат, таъмини ҳамкории иттилоотии истифодабарандагон дар сатҳи 

маҳаллӣ ва ё глобалӣ пешбинӣ шудаанд. 

Воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ (воситаҳои ТИИ) – 

восита ва дастгоҳҳои барномавӣ, барномавию аппаратӣ (дастгоҳӣ) ва 

техникӣ, ки дар пойгоҳи микропротсессории техникаи ҳисоббарор фаъолият 

мекунанд. Воситаҳо ва низомҳои интиқоли иттилоотӣ, мубодилаи иттилоотӣ, 

ки амалиётро оид ба ҷамъоварӣ, истеҳсол, ҷамъоварӣ, ҳифз, коркард, 

интиқоли иттилоот ва имкони дастрасӣ ба захираҳои иттилоотии шабакаҳои 

маҳаллӣ ва глобалии компютериро таъмин мекунанд. 

Воситаҳои электронии таъиноти таҳсилотиро, ки дар пойгоҳи 

технологияҳои мултимедиа, ҳиперматн, ҳипермедиа, телеиртибот татбиқ 

шудаанд, низ ба воситаҳои ТИИ мансуб донистан мумкин аст.  

Воситаҳои иттилоотонӣ ва иртиботии таъиноти таҳсилотӣ гуфта 

воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ - иртиботиеро меноманд, ки якҷоя бо 

маводи таълимию методӣ, меъёрию техникӣ ва ташкилию дастурӣ истифода 

бурда мешаванд ва амалигардонии технологияи оптималии истифодаи 

педагогии онҳоро таъмин мекунанд. 
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Самараи педагогии истифодаи чунин воситаҳои ТИИ, аз қабили тахтаи 

интерактивӣ, воситаҳои электронии таъиноти таълимӣ ва таҳсилотӣ, 

комплексҳои барномавию дастгоҳӣ барои омӯзиши ин ё он фан, аз бисёр 

ҷиҳат аз сатҳи таҳияи ҳуҷҷатҳои таълимию методӣ вобаста аст. Маҳз 

набудани тавсияҳои муфассали методӣ оид ба истифодаи воситаҳои 

электронии таъиноти таълимӣ (китобҳои дарсии электронӣ, захираҳои 

таҳсилотии шабакаи интернет ва ғайра) истифодаи ин маҳсулоти 

барномавиро дар амалияи педагогӣ маҳдуд мекунад. 

Воситаҳои таълим ҳамеша ба мақсадҳои ангезиши шавқу рағбат ба фан, 

беҳтар намудани аёният ва ҷалб намудани диққати донишҷӯ ба маводи 

таълимии аз ҳама муҳим ё мураккаб мавриди истифода қарор мегирифтанд. 

Китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ,макетҳо, ҷадвалҳо, амсилаҳо, 

воситаҳои таълимию техникӣ, таҷҳизоти лабораторӣ ва бисёр чизҳои дигар ба 

воситаҳои анъанавии таълим тааллуқ доранд. Воситаҳои мазкур ба воситаҳои 

фаҳмонидани маводи нав, воситаҳои мустаҳкамкунию такрор ва воситаҳои 

назорат тақсим мешуданд. Истифодаи ҳамаи ин воситаҳо дар раванди дарс то 

ин ё он дараҷа ба ангезишу давомоти таълим ва рушди ақлии донишҷӯён 

таъсир мерасониданд, вале ҳеҷ як аз воситаҳои мазкур он имкониятҳои 

нодири дидактикиро, ки воситаҳои ТИИ доранд, надоштанд. 

Имкониятҳои нодири дидактикии технологияҳои иттилоотӣ ва 

иртиботӣ (имкониятҳои дидактикии воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва 

иртиботӣ): 

- амалигардонии муколамаи интерактивӣ; 

- басарисозӣ (таҷассумгардонии иттилооти таълимӣ); 

- амсиласозии ҳодисаю равандҳои мавриди омӯзиш; 

- ҳифзи иттилоот дар формати рақамӣ; 

- автоматикунонии равандҳои фаъолияти ҳисоббарорӣ ва иттилотию 

ҷустуҷӯӣ; 

Имкониятҳои муҳимми дидактикии воситаҳои ТИИ-ро номбар 

мекунем: 
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1. Амалӣ гардонидани муколамаи интерактивӣ бо алоқаи таъҷилии акси 

байни истифодабаранда ва воситаҳои ТИИ таъмин мешавад. Истилоҳи 

“interaction” маънои ҳамкорӣ ва ҳамкуниш, таъсири мутақобиларо дорад. 

Интерактивияти муколама ба донишҷӯ имконият медиҳад бо низом ҳамкории 

фаъолона дошта бошад, ҳар як дархости ӯ амали ҷавобии низомро 

бармеангезад ва баръакс, ишораи низом вокуниши истифодабарандаро талаб 

менамояд. 

2. Басаригардонии (таҷассумкории) иттилооти таълимӣ дар бораи 

объекту раванди мавриди омӯзиш, тасаввури аёнии статикии объекти 

мавриди тадқиқ ё қисмҳои таркибии он, раванди дилхоҳ ё амсилаи онро дар 

экрани компютер бо имкони ҳаракат ба умқи экран, баррасии нисбатан 

муфассали объекти омӯхташаванда, стенд ё агрегатро пешбинӣ мекунад. Дар 

баъзе барномаҳо равандҳое пешниҳод гардидаанд, ки дар макро- ё микроолам 

ҷараён доранд, ҳамчунин равандҳое, ки омӯхтани онҳо бо ёрии стендҳои 

таълимии лабораторӣ имконнопазир аст. Шарҳи графикии қонуниятмандии 

мавриди омӯзиш низ имконпазир аст. 

3. Амсиласозии равандҳою ҳодисаҳои воқеӣ ё виртуалӣ, шабеҳсозии 

кори стендҳои лабораторӣ, агрегату мошинҳо, шарҳи иттилоот дар бораи 

объектҳои омӯхташаванда ё тадқиқшаванда дар намуди ҷадвал, графикҳо. 

4. Нигоҳдории ҳаҷми калони иттилоот дар формати рақамӣ бо имкони 

дастрасии осон ба он, нусхабардорӣ, интиқоли он ба масофаи дилхоҳ; 

автоматикунонии ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, коркарди иттилоот ва фаъолияти 

иттилоотию ҷустуҷӯӣ. 

5. Автоматикунонии равандҳои фаъолияти ҳисоббарорӣ, ҳамчунин 

коркарди натиҷаҳои озмоиши таълимӣ (аз ҷумла дар миқёси вақти воқеӣ) бо 

ёрии стендҳои махсуси лабораторӣ дар пойгоҳи техникаи микропротсессорӣ, 

маҷмӯъҳои барномавию дастгоҳӣ амалӣ гардонида мешавад. Онҳо бо 

гирандаҳо таъмин карда шудаанд, ки бо КФ созгоранд ва ин имкон медиҳад 

додаҳои дар рафти озмоиш ба даст омада ба экрани компютер бароварда, 
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коркарди омории онҳо ба иҷро расонида, графику ҷадвалҳо ва диаграммаҳо 

таҳия карда шаванд. 

6. Автоматикунонии идоракунии фаъолияти таълимӣ ва назорати 

натиҷаҳои азхудкунӣ, пешрафт дар таълим, машқ, тестгирӣ; автоматикунонии 

фаъолияти иттилоотии ҳамкории иттилоотии байни иштироккунандагони 

раванди таҳсил шабакаҳои маҳаллӣ ва глобалии компютерӣ ба мақсади 

беҳтар намудани идоракунии раванди таҳсилот дар муассисаи таълимӣ. 

Дар коркардҳои барномавии муосир, ки барои таҳсилот пешбинӣ 

шудаанд, имкониятҳои нодири дидактикии қабл аз ин зикршудаи воситаҳои 

ТИИ то ин ё он дараҷа амалӣ гардонида мешаванд. Ин имкон медиҳад 

самарабахшии таълим, пеш аз ҳама, аз ҳисоби тақвияти аёнияти намоиши 

маводи таълимӣ, фардгароӣ ва тафриқабандии раванди таълим, таъмини 

айниятӣ ё объективӣ будани назорат, арзёбии дониш, маҳорат ва малакаҳо 

баланд бардошта шавад. 

Ташаккули тамаддуни иттилоотӣ, масъалаҳои таҳсилотӣ, вазъи 

ҳозирава ояндаи он дар шароити муосир мубрамияти махсус касб кардааст. 

Дар марҳилаи ҳозира ягон комёбии илму техника чунин ҷустуҷӯи 

пурмашаққати татбиқро дар раванди таълим мисли истифодаи компютери 

шахсӣ ба бар наовардааст. Истифодаи технологияҳои компютерӣ дар 

таҳсилот марҳилаи мантиқӣ ва ҳатмӣ дар тараққии олами муосири иттилоотӣ 

мебошад. Технологияҳои компютерии таълим пеш аз ҳама равандҳои 

иттилоотии интиқоли иттилоот ба донишҷӯ мебошанд, ки воситаи асосии 

амалигардонии онҳо компютер аст. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар 

раванди таҳсилот барои гузаштан ба технологияи таҳсилотии 

интегратсияшуда (ҳамгиро) имконият медиҳад. Дар технологияи мазкур 

ҳамаи тарзҳо ва имкониятҳои муосири пешниҳоди иттилоот мавриди 

истифода қарор мегирад. Рушди босуръати техникаи компютерӣ боиси кашфи 

давраи графикаи компютерӣ гардид, ки он яке аз соҳаҳои муосир ва хеле тез 

тараққиёбандаи илми компютерӣ ба ҳисоб меравад. Мақсади асосии графикаи 

компютерӣ ёрӣ расонидан ба донишҷӯён дар ҳосил кардани донишу малака 
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ва мафҳумҳои кор бо технологияҳои муосири компютерии автоматикунонии 

тарроҳӣ (тарҳрезӣ) мебошад. 

Дар шароити тавсеаи истифодаи воситаҳои ТИИ дар раванди таълим ба 

омӯзгор донистани хусусиятҳои ташкили ҳамкории иттилоотии таъиноти 

таҳсилотӣ байни ҷузъҳои раванди таълимӣ, таркиб ва сохтори ҷузвҳои мазкур 

хеле муфид аст. 

Дар навбати аввал мафҳуми “ҳамкории иттилоотии таъиноти 

таҳсилотӣ”-ро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Ҳамчунин сохтори ҳамкории 

иттилоотӣ ва шаклу фаъолияти таълимии донишҷӯёнро ҳангоми истифодаи 

воситаҳои ТИИ дида мебароем. 

Дар шароити истифодаи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва 

иртиботӣ таҳти истилоҳи ҳамкории иттилоотии таъиноти таҳсилотӣ 

фаъолиятеро мефаҳмем, ки ба ҷамъоварӣ, коркард, татбиқ ва интиқоли 

итттилооти таълимӣ нигаронида шудааст. Фаъолияти мазкур байни 

субъектҳои раванди таҳсилот (омӯзгор, донишҷӯ ва воситаи таълим, ки дар 

пойгоҳи ТИИ фаъолият мекунад) амалӣ гардонида мешавад ва таъсири 

психологию педагогиро таъмин менамояд, ки ба амалҳои зерин самтгирӣ 

шудааст: рушди иқтидори созандаи (эҷодии) фард; ташаккули низоми 

дониши соҳаи муайяни фаннӣ; ташаккули маҷмӯи маҳорату малакаҳои 

амалигардонии фаъолияти таълимӣ, аз ҷумла оид ба омӯзиши қонуниятҳои 

соҳаи предметӣ. 

Ҳамкории ин ҷузъҳо раванди педагогӣ мебошад, ки асоси онро 

мубодилаи иттилоот ташкил мекунад. Маводи таълим ва воситаҳои 

анъанавии таълим робитаи аксро таъмин намекунанд, онҳо ҷузъҳои фаъоли 

ҳамкории таълимӣ нестанд. Омӯзгор ва донишҷӯ ба маводи таълим муроҷиат 

карда метавонанд, вале дар ин маврид робитаи акс вуҷуд надорад, зеро худи 

воситаи таълим аз чунин фаъолнокӣ маҳрум аст. Робита метавонад танҳо 

яктарафа бошад. 
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Сохтори муосири ҳамкории иттилоотии байни донишҷӯ, омӯзгор ва 

воситаҳои таълимро, ки дар пойгоҳи технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботӣ 

амалӣ гардидаанд, баррасӣ мекунем. 

Истифодаи воситаҳои муосири таълим, ки имкониятҳои нодири 

дидактикии ТИИ-ро амалӣ мегардонанд, ба алоқаҳои мавҷудаи байни 

донишҷӯ, омӯзгор ва воситаҳои таълим таъсири назаррас мерасонад, 

ҳамчунин ба пайдоиши робитаи акс байни омӯзгор ва воситаи таълим, 

донишҷӯ ва воситаи таълим мусоидат менамоянд. Дар ин шароит воситаҳои 

ТИИ субъектҳои фаъоли раванди таҳсилот мегарданд. Дар ин маврид робитаи 

дутарафаи байни ҳамаи иштирокдорони ҳамкории таълимӣ – донишҷӯ, 

омӯзгор ва воситаи таълим – мавҷуд аст. 

Хатмкардаи муассисаи таҳсилоти олии муосир бояд дониши 

универсалӣ дошта бошад, ки ба ӯ имкони дар оянда татбиқ кардани дониши 

мазкур ва рақобатпазир будан ҳангоми дарёфти ҷойи кориро фароҳам созад. 

Имрӯз дастпарвари муассисаи таҳсилоти олии омӯзгориро ҳаҷми калони 

дониши андӯхта ва амалан набудани таҷриба тавсиф мекунад. Дар ҳоле, ки 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ омезиши оптималии сифатҳои касбии 

ӯ зарур аст. Таҷрибаро танҳо дар раванди фаъолияти амалӣ ҳосил кардан 

мумкин аст. Айни замон ба ин кор танҳо бо ёрии маҳоратҳои муайян метавон 

ноил гардид. Бинобар ин ҳангоми ҳалли масъалаи тайёр кардани мутахассиси 

баландихтисос муассисаи таҳсилотӣ бояд ҷидду ҷаҳдашро ба тайёр кардани 

мутахассисони босавод – амалияпардозон, ки дар бозори меҳнати муосир 

серхаридоранд, равона кунад.  

Дар ин шароит дар омӯзиши муҳаррирони тарҳрезии графикӣ мо 

пешниҳод мекунем, ки “Компас – 3D” ва “AutoCAD” интихоб шавад [1-М]. 

Ҳамкора, яъне универсалӣ, одӣ ва дастрас будани онҳо имкон 

медиҳад,нақшакашӣбо воситаи барномаи мазкур дар асоси таълими фанни 

“нақшакашии компютерӣ” дар мӯҳлати як сместр (дар ҳаҷми 6 кредит) азхуд 

карда шавад. Нақшакашии компютериро чун фанни таълимӣ ва ё ҳамчун 
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синтези фанҳои графикӣ ва информатика мансуб донистан мумкин аст, ки ба 

инкишофи он робитаҳо бо дигар фанҳои илмӣ ёрӣ мерасонанд. 

Бо ёрии компютер кашидани нақша ба донишҷӯён имкон медиҳад, ба 

офариниши образҳои техникӣ эҷодкорона машғул шуда, иҷрои амалиёти 

дилгиркунандаи равиясозии образҳои техникиро ба компютер вогузор 

намоянд. Нақшаҳои бо ёрии техникаи компютерӣ офарида пеш аз ҳама бо 

дақиқии олӣ ва покизакорӣ фарқ мекунанд. Ғайр аз ин ҳангоми муқоисаи 

тарҳҳо ва суръатафзоӣ дар иҷрои кор имкони интихоб ва муқоисаи 

вариантҳои мухталиф вуҷуд дорад. Бино бар ин, дар солҳои охир ба тадриси 

асосҳои автоматонии лоиҳакашӣ беш аз пеш диққат дода мешавад. Яке аз 

сабабҳое, ки истифодаи низомҳои лоиҳакашии автоматонидаро дар 

муассисаҳои таълимӣ ҳангоми тадриси фанҳои графикӣ маҳдуд мекарданд, 

дастрасии паст ба истифодаи бастаҳои барномавӣ барои корбаст дар корҳои 

мустақилонаи берун аз аудитория буд. Алҳол масъалаи мазкур ҳал шудааст, 

зеро ширкатҳое, ки бастаҳои графикиро таҳия менамоянд, ба муассисаҳои 

таҳсилотӣ имкон медиҳанд иҷозатномаҳои нисбатан арзони донишгоҳиро 

харидорӣ кунанд, ба донишҷӯён бошад иҷозати дар кори мустақилона 

истифода бурдани онҳоро пешниҳод менамоянд. Ба туфайли ин истифодаи 

муҳаррирҳои тарҳрезию графикӣ, аз қабили “Компас – 3D” ва “AutoCAD” дар 

раванди таълим имконпазир гардид. Сифатҳои асосии муҳаррирҳои мазкур 

ҳангоми истифода дар раванди таълимӣ сода ва ҳамакора ё универсалӣ будан 

ва дастраси онҳо мебошад. Истифодаи низомҳои мухталифи тарҳрезӣ, низоми 

идоракунӣ дар раванди таълимӣ хангоми омӯзиши мавзӯъҳои дахлдор ба 

инкишофи таҳқиқоти илмии донишҷӯён сабаб мегардад, ба 

интенсификатсияи (суръатфизоии) кори омӯзгор имконият фароҳам меорад, 

сифати истифодаи донишҳои назарии ҷомеаи донишҷӯёнро таъмин мекунад 

[1-М]. 

Имрӯзҳо системаи САD (аз забони анг. cоmputer aided design – воситаи 

автоматонидаи лоҳакашӣ) нафақат имконияиҳои 3D моделиронӣ, балки 4D 

моделирониро доро мебошад, ки иқтидори корашон зиёдтар буда, 
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натиҷабахшии фаъолияти истифодабарандаро мувофиқан баланд мегарданад. 

[19-М]. 

Дар ин шароити инкишоф ва такмили раванди таълим идома ёфтани 

рушди босуръати технологияҳои иттилоотиро дар олами зудтағйирёбанда ва 

нақши баланди мутобиқшавии омӯзгорро ба тағйироти ба вуқӯъоянда қайд 

кардан зарур аст. Зимнан вазифаҳои зерин вазифаҳои муҳимтарини 

иттилоотонии таҳсилот ба шумор меравад: 

- баланд бардоштани сифати тайёр кардани мутахассисон дар асоси дар 

раванди таълим истифода бурдани ТИИ-и муосир; 

- истифодаи усулҳои фаъоли таълим, баланд бардоштани ҷузъҳои эҷодию 

зеҳнии фаъолияти таълимӣ; 

- муттаҳид сохтани намудҳои гуногуни фаъолияти таҳсилотӣ; 

- мутобиқ кардани ТИИ – таълим ба хусусиятҳои инфиродии донишҷӯ; 

- коркарди ТИИ-таълими фосилавӣ; 

- такмили таъмини барномавии раванди таълим; 

- ҷорӣ намудани ТИ-таълим дар раванди тайёрии махсуси хатмкунандагон. 

Барои амалӣ гардонидани вазифаҳои мазкур ҳангоми омӯхтани низоми 

лоиҳакашии автоматонида дар раванди тадрис истифодаи комплекси 

таълимию методӣ (КТМ) аҳамияти калон дорад. 

Ҳангоми кор бо КТМ, дар вақти омӯхтани маводи барномавӣ 

донишҷӯён малакаи истифодаи компютери фардӣ ва кор бо муҳаррири 

графикиро ҳосил мекунад. Ғайр аз ин, кор бо КТМ чунин уснурҳои фарҳанги 

умумии меҳнат, аз қабили мустақилӣ, покизакорӣ, аниқӣ дар корро тарбия 

мекунад. Курси таълими нақшакашии компютерӣ башавқовар кардани 

раванди таълим имконият медиҳад. 

Кор бо донишҷӯён, ки барои ноил гардидан ба салоҳиятҳои касбӣ 

нигаронида шудааст, бояд аз машғулиятҳои муқаддамотӣ оғоз ёбад. Дар ин 

машғулиятҳо онҳо дар бораи барнома маълумоти ибтидоӣ мегиранд. Танҳо 

баъди ин ба таҳияи объектҳои аввалини геометрӣ шурӯъ намуда, усулҳои 

таҳрири нақшаро ёд додан мумкин аст. Донишҷӯён дар аввалбоядбо ёрии 
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омӯзгор супоришҳои одиро азхуд кунанд, сипас, аз дониши андӯхта истифода 

бурда, ба иҷрои кори мустақилона гузаранд. 

Зимнан қайд кардан зарур аст, ки яке аз масъалаҳои калидии методии 

тадриси фан нарасидани адабиёти таълимӣ ба донишҷӯён аст. Дар ин бобат 

нақши дастурҳои электрониеро, ки солҳои охир пайдо шудаанд, махсус қайд 

кардан лозим аст. Нашрияҳои тарҷумавӣ оид ба графикаи компютерӣ барои 

истифода дар таълим қобили қабул нестанд, зеро аксаран хусусияти 

маълумотномаро доранд. Алҳол дар интернет худомӯзҳои кор бо низомҳои 

автоматонидаи лоиҳакашӣ хеле зиёд аст, адабиёт нашр мешавад, видео-

дарсҳо ҳастанд, дар сомонаҳои таҳсилотӣ дастурҳои мухталифи методӣ 

ҷойгир карда мешаванд. Ҳамаи онҳоро ҳангоми шарҳи маводи нав истифода 

бурдан мумкин аст, донишҷӯён бошанд ин маводро дар сурати аз хотир 

фаромӯш кардани ягон чиз ё ба сабабе ҳузур надоштан дар дарс истифода 

бурда метавонанд. 

Мавҷудияти таъминоти гуногуни методӣ имкон медиҳад ҳар як 

машғулияти таълимӣ диққатҷалбкунанда бошад. Ҳангоми истифодаи КТМ 

дар раванди тадриси нақшакашии компютерӣ ба донишҷӯён супоришҳои 

умумӣ ва инфиродиро истифода бурдан мумкин аст [6-М]. Натиҷаҳои 

мобайнӣ ва хотимавии корро дар ҳомилони мошинӣ нигоҳ доштан матлубтар 

мебошад. Тавсия мешавад, ки супоришҳои инфиродӣ баъди равиясозии 

пурраи ҳуҷҷатҳо тибқи системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои конструксионӣ ба чоп 

бароварда шавад. 

Истифодаи супоришҳои тестӣ барои мустаҳкам кардани дониши назарӣ 

ва касбии малакаҳои амалии истифодаи чунин маҳсулоти барномавӣ, аз 

қабили КОМПАС ва AutoCAD дар раванди таълим аҳамияти калон дорад. 

Дар азхудкунии бомуваффақияти раванди таълим истифодаи 

нишондодҳои методӣ ва дастурҳои мухталиф барои кори мустақилонаи 

донишҷӯён аҳамияти калон дорад. Ба дастури методӣ мисолҳои иҷрои 

супоришҳо дар компютер илова карда мешаванд. Имконияти истифодаи 

донишҳои андӯхта ҳангоми иҷрои қисми графикии лоиҳаҳои курсӣ дар дигар 
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кафедраҳои муассисаи таҳсилоти олӣ натиҷаи кор бо низомҳои 

автоматонидаи лоиҳакашӣ мебошад. 

Назарияи нақшакашии компютерӣ дар пойгоҳи робитаҳои мутақобила 

бо дигар фанҳои таълимии хусусияти маълумоти графикидошта инкишоф 

меёбад. Дар иртибот бо ин нукта тайёрии донишҷӯёни ихтисосҳои омӯзгорӣ 

дар доираи омӯзиши фанни “Нақшакашии компютерӣ” бояд ба азхудкунии 

воситаҳои муосири коркарди иттилооти графикӣ равона карда шавад. Ин 

бошад истифодаи комплексии низомҳои автоматонидаи лоиҳакаширо 

(НАЛК) пешбинӣ мекунад [10-М]. 

Таҳлил нишон дод, ки омӯзиши асосҳои графикаи компютериро дар 

семестри дувуми соли хониш гузаронидан ба мақсад мувофиқ аст, зеро дониш 

ва мафҳумҳои дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ андӯхта ба идроки 

пурраи ин курс имкон намедиҳанд. Ба ибораи дигар тайёрии аксарияти 

донишҷӯён дар ин марҳила суст аст ва ба дарки мӯҳтавои курс намерасад. 

Курсҳои таълимии марбут ба фанҳои графикӣ яке аз унсурҳои таркибии 

тайёрии донишӯёни муассисаи таҳсилоти олӣ ба шумор меравад. Тибқи 

талаботи корфармоён дастпарварони муассисаҳои таҳсилоти олӣ бояд 

стандарстҳои давлатӣ ва стандартҳои соҳаи лоиҳакаширо донанд, ҳуҷҷатҳои 

лоиҳавию техникиро таҳия ва равиясозӣ карда тавонанд, методҳои лоиҳакашӣ 

ва гузаронидани ҳисобкардҳои техникию иқтисодиро донанд, малакаҳои 

лоиҳакашию нақшакашӣ дошта бошанд. Бо назардошти он ки аксари 

донишҷӯёни курси якум дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ фанни 

геометрияи тасвириро нагузаштаанд, онҳо бояд донишу маҳорат ва малакаҳои 

фанни мазкурро дар муассисаи таҳсилоти олӣ ба даст оранд. Зимнан ба назар 

гирифтан лозим аст, ки дар курсҳои “Геометрияи тасвирӣ” ва “Графикаи 

муҳандисӣ” низ воситаҳои муосири иттилоотии таълим хеле васеъ мавриди 

истифода қарор мегиранд, бинобар ин аксаран дар раванди таҳсил фанҳои 

мазкурро нақшакашии компютерӣ муттаҳид месозанд. Ғайр аз ин методҳои 

анъанавии истифодаи олатҳои нақшакашӣ ҷояшонро ба тарҳсозӣ ё эскизсозӣ 

ва тибқи он иҷро кардани амсилаҳои (моделҳои) “3D” ҷузъҳо ва ҳамбаст 

кардани онҳо бо иҷрои минбаъдаи “2D” нақшаҳои корӣ ва бозсозии онҳо аз 
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рӯи стандартҳои давлатӣ тибқи системаи ягонаи ҳуҷҷатҳои конструксионӣ 

(СЯҲК) ва стандартҳои байналхалқӣ дар низомҳои САD додаанд. Истифодаи 

низомҳои лоиҳакашӣ ҳамчунин имкон медиҳанд, китаҳқиқоти илмии 

донишҷӯён инкишоф дода шавад, суръати кори омӯзгор тезонида шавад, 

истифодаи босифати донишҳои назарии донишҷӯён таъмин гардад ва ба 

раванди таълим низоми идоракуниро ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои дахлдорро 

ҷорӣ намоем. Маҳз ҳамин вазифаҳо алҳол дар назди таҳсилоти олӣ истодаанд.  

Бинобар ин, вазифаҳои асосӣ оид ба ташаккули дониш ва ҳосил кардани 

малакаҳои амалии истифодаи муҳаррирони графикӣ бояд баъди омӯзиши 

курси информатика баррасӣ гардад. Омӯзиши низомҳои лоиҳакашӣ кори осон 

нест. Он на танҳо диққати зиёд, балки азхудкунии давра ба давраро тақозо 

мекунад, ин ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ имкон медиҳад,ҳамчун 

мутахассисони ояндаи баландихтисос ҳуҷҷатҳои тарҳрезиро омода карда 

тавонанд. Донишҳои пойгоҳӣ оид ба истифодаи чунин низомҳои лоиҳакашӣ, 

мисли Компас ва AutoCAD-ро бояд на танҳо донишҷӯёни тахассусҳои 

техникӣ, балки гуманитарӣ низ гиранд. Бинобар ин дар давраи ҳозира ба 

раванди таълим ворид сохтани низомҳои лоиҳакашии автоматонида 

мубрамияти махсус касб кардааст. Дар натиҷаи омӯзиши фанни нақшакашии 

компютерӣ донишҷӯён бояд аз ӯҳдаи корҳои зерин бароянд: 

- сохтан, таҳрир кардан ва равиясозӣ намудани нақша дар компютери шахсӣ; 

бояд донанд: 

- усулҳои асосии кори компютерӣ бо нақша. 

Зимнан диққат додан лозим аст, ки тасвирҳои графикӣ чун ҳалқаҳое 

мебошанд, ки намудҳои гуногуни эҷодиётро ба ҳам мепайванданд. 

Фаровонии иттилооти гуногун ва зарурати коркарди босуръати бехатои он 

рушди доимии технологияҳои иттилоотонӣ ва татбиқи компютерҳои фардиро 

тақозо мекунад. Ин бошад дар навбати худ аз зарурати истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ – иртиботии раванди таълимӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ шаҳодат медиҳад. Шароитҳои ҳозираи инкишофи ҷамъият 

умуман тақозо менамояд, ки ба иттилоотонии раванди таълим диққати ҷиддӣ 

дода шавад. Дар раванди таълим таҳти мафҳуми иттилоотонӣ, пеш аз ҳама, 

раванди ба вуҷуд овардани муҳити иттилоотӣ дар назар дошта мешавад, ки 
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истифодаи пурраи донишҳои муосирро дар хамаи соҳаҳои фаъолияти инсонӣ 

таъмин мекунад. 

Аз гуфтаҳои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки сифати таҳсилот 

ояндаи мамлакатро муайян мекунад. Бинобар ин, алҳол на танҳо зарурати 

ислоҳоти маориф, балки тағйир додани талабот ба тайёр кардани 

мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ оид ба тамоми самтҳо ва 

ихтисосҳои таълим низ ба миён омадааст. Аз ин рӯ, дар таҳсилот ташаккули 

шахсияте, ки мустақилона захираҳои иттилоотию зеҳниро дарёфту таҳлил ва 

истифода бурда метавонад, вазифаҳои ба миёна гузоштаро эҷодкорона ҳал 

мекунад, афзалият пайдо менамояд [15-М]. 

Ҷорӣ намудани методикаҳои мухталифи инноватсионӣ дар таълими 

донишҷӯён ҳангоми азхудкунии фанҳои графикӣ як қатор мушкилот дорад. 

Аз ҷумла: 

- таъмини нокифояи синфхонаҳои таълимӣ бо техникаи компютерӣ; 

- миқдори нокофии кадрҳо ҳангоми тадриси фанҳои хусусияти 

графикидошта; 

- набудани низоми ягонаи идоракунӣ; 

- зарурати алоқаи байнифаннӣ дар соҳаи тайёр намудани омӯзгорони фанҳои 

графикӣ; 

- нарасидани вақти дарс барои таълими фанҳои хусусияти графикидошта. 

Аз суханони боло метавон ба натиҷае расид, ки таваҷҷӯҳи калон ба 

нақшакашии компютерӣ баррасии ҷиддиро талаб мекунад. Зимнан рушди 

босуръати он чун соҳаи муосири таҳқиқот дар пойгоҳи технологияҳои 

ояндадори иттилоотӣ, ки бе онҳо ноил гардидан ба тайёрии босифати 

графикии мутахассисони муассисаи таҳсилоти олӣ имконнопазир аст, бояд ба 

назар гирифта шавад. 

Масъалаи мазкур на танҳо диққати донишҷӯёну омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти олиро ба худ ҷалб мекунад, зеро нақшакашӣ дар 

компютер ё нақшакашии компютерӣ ба омодасозии мутахассисони 

баландихтисос, ки барои кор дар соҳаи иттилоотию истеҳсолӣ дониш доранд, 

имкон медиҳад. Барномаҳои AutoCAD ва КОМПАС-ро азхуд кардани 
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донишҷӯён имкон медиҳад донишу малакаҳое ба даст оварда шаванд, ки ба 

мутахассиси оянда барои фаъолияти касбӣ заруранд.  

Ба таври назаррас баланд бардоштанисамарабахшии раванди 

иттилоотонӣ аз ҳисоби истифодаи воситаҳои муосири телеиртиботӣмумкин 

аст. Истифодаи воситаҳои телеиртиботӣ ба васеъ карадани фазои иттилоотии 

таҳсилот, ворид сохтани шакли нави таълим – таълими фосилавӣ, ташкил 

кардану гузаронидани олимпиадаҳои донишҷӯён тавассути почтаи электронӣ 

имконият фароҳам меорад. Вазифаи иттилоотониро бо муваффақият танҳо 

кадрҳое ҳал карда метавонанд, ки дорои тахассуси олӣ ва касбияти амиқ 

мебошанд. 

Низоми тайёрии мутахассисони сатҳи олӣ бояд ба принсипҳои зерин 

асос ёбад: 

- нақши марказӣ дар ҳифз ва коркарди иттилоот бояд бо ёрии компютер иҷро 

шавад; 

- таъмини барномавиро имрӯз чун сатҳи таҳсилотии “истифодабарандаи 

КФ” баррасӣ кардан зарур аст; 

- тайёрии бунёдӣ дар соҳаи фаннӣ имкон медиҳад техникаи компютерӣ 

нисбатан самарабахш истифода бурда шавад; 

- истифодаи усулҳои анъанавии тадрис такмил ва рушди муносибатҳои нави 

методиро, ки онҳоро пайдо шудани барномаҳои нави компютерӣ имконияти 

фарох медиҳанд, тақозо мекунанд; 

Воситаҳои техникии таълим (ВТТ) маҷмӯи дастгоҳҳои техникӣ бо 

таъмини дидактикӣ, ки дар раванди таълиму тарбия барои пешниҳод ва 

коркарди иттилоот ба мақсади мувофиқсозии (оптимизатсияи) он мавриди 

истифода қарор мегиранд. ВТТ ду мафҳумро муттаҳид месозад: дастгоҳҳои 

техникӣ ва воситаҳои дидактикии таълим, ки бо ёрии ин дастгоҳҳо таҷдид 

мегарданд. 

Дар сарчашмаҳои англисӣ ВТТ-ро воситаҳои аудиобасарӣ 

(аудиовизуалӣ) меноманд, ки ба сахтафзор ва нармафзор ҷудо мешаванд. Ба 

сахтафзор мансуб аст: магнитофон, проектор, телевизор, компютер. Ба 

нармафзор мутааллиқ аст: ҳомилони иттилоот, лентаи магнитӣ, фиттаи 

магнитӣ ва оптикӣ, слайдҳо, кинофилмҳо. 
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Ба сабаби гуногунии сохт, имкониятҳои функсионалӣ, тарзҳои 

пешниҳоди иттилоот тасниф кардани воситаҳои техникӣ хеле мушкил аст. 

Таснифоти асосии онҳоро номбар мекунем: 

1) аз рӯи таъиноти функсионалӣ (вазифаҳои таълимию тарбиявии 

ҳалшаванда); 

2) аз рӯи принсипи сохт ва кор; 

3) аз рӯи намуди таълим; 

4) аз рӯи мантиқи кор; 

5) аз рӯи хусусияти таъсир ба аъзои ҳис; 

6) аз рӯи хусусияти пешниҳоди иттилоот. 

Аз рӯи таъиноти функсионалӣ ВТТ-ро ба воситаҳои техникии интиқоли 

иттилооти таълимӣ, назорати дониш, машқӣ (тренажерӣ), воситаҳои таълим 

ва худомӯзӣ, воситаҳои ёрирасон ҷудо мекунанд. Ғайр аз ин воситаҳои 

техникие мавҷуданд, ки вазифаҳои таъиноташон гуногунро иҷро мекунанд. 

Онҳоро воситаҳои омехта меноманд. 

Воситаҳои техникии интиқоли иттилоот: проектор, радиодастгоҳ, 

марказҳои мусиқӣ (аудионизомҳо), сафҳамонак, кинопроектор, телевизор,  

компютерҳои шахсӣ ва ғайра. Ҷиҳати фарқкунандаи ҳамаи ин асбобҳои 

техникӣ дигаргун сохтани иттилоот аст, ки дар ин ё он ҳомил дар шакли 

барои идрок қулай сабт шудааст. 

Воситаҳои техникии назорат ҳамаи дастгоҳу комплексҳои техникии 

имконпазирро, ки барои аз рӯи барномаи муайян ва меъёрҳои додашуда бо ин 

ё он дараҷаи мӯътамадӣ ба муайян кардани сатҳи азхудшавии маводи таълим 

имконият фароҳам меоранд, муттаҳид месозад. 

Воситаҳои техникии назорат ҳамаи дастгоҳу комплексҳои техникии 

имконпазирро, ки барои аз рӯи барномаи муайян ва меъёрҳои додашуда бо ин 

ё он дараҷаи мӯътамади ба муайян кардани сатҳи азхудшавии маводи таълим 

имконият фароҳам меоранд, муттаҳид месозад. 

Воситаҳои техникии таълим ва худомӯзӣ ба таълимгирандагон 

пешниҳод кардани иттилооти таълимиро аз рӯи барномаҳои муайян, ки дар 
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дастгоҳҳои техникӣ насб шудаанд ва худназорати азхудкунии донишро 

таъмин мекунад. Чунин барномаҳо маводи таълимиро дар намуди қисмҳо ё 

фаслҳои наонқадар калон пешниҳод мекунанд. Пас аз ҳар фасл ё қисм суоли 

назоратӣ меояд. Суръати азхудкунии мавод вобаста аз имкониятҳои 

инфиродӣ, талабот ва қобилияти таълимгиранда муқаррар карда мешавад.  

Воситаҳои техникии тренажёрӣ дастгоҳҳои махсуси таълимию машқӣ 

мебошанд, ки барои ташаккули маҳорату малакаҳои ибтидоӣ пешбинӣ 

шудаанд. Дар таълим истифода бурдани тренажерҳо ба корбасти барномаҳои 

махсус таҳияшудаи амалиёт асос меёбанд. Барномаҳои мазкур дар асоси 

раванди амсиласозии фаъолияти азхудшаванда тартиб дода мешаванд. 

Воситаҳои мазкур дар раванди таълими ихтисосҳои техникӣ махсусан васеъ 

истифода мешаванд. 

Воситаҳои ёрирасони техникӣ воситаҳои автоматонии (механиконии) 

ҷузъӣ ва дастгоҳҳоеро муттаҳид месозанд, ки барои мақсадҳои ёрирасон 

истифода мешаванд: тахтаи синфии лентадори мутаҳаррик, дастгоҳ барои 

давр гардонидани харитаҳо, плакатҳо; дастгоҳи идоракунии фосилавии 

комплексҳои техникаи компютерӣ ва торик кардани утоқҳои фаннӣ, 

радиомикрофонҳо, техникаи ноқилдори микрофонӣ, тақвиятдиҳанда, 

тахтаҳои электронӣ ва ғ. Ба воситаҳои техникии омехта (универсалӣ) 

воситаҳое мансубанд, ки якчанд вазифаро иҷро мекунанд. Аз ҷумла, 

дастгоҳҳои лингофонӣ, низомҳои телевизионии таълимии баста, низомҳои 

компютерӣ. 

Ба воситаҳои таълим талаботи ҳаматарафаи зерин пешниҳод карда 

мешавад: вазифавӣ, педагогӣ, эргономӣ, зебошиносӣ, иқтисодӣ. 

- Талаботи вазифавӣ ё функсионалӣ - қобилияти низомҳои зарурии корро 

таъмин карда тавонистани дастгоҳҳо мебошад 

- Педагогӣ – мутобиқати имкониятҳои воситаҳои техникӣ ба он шаклу 

методҳои раванди таълиму тарбия, ки ба талаботи муосир созгор мебошанд. 

- Эргономӣ – қулаӣ ва бехатарии истифода, ҳадди ақалли амалиёт 

ҳангоми ба кор омода сохтани дастгоҳ, қулайии муоина, таъмир, ҳамлу нақл. 
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- Зебоишиносӣ – эътидоли шакл (ифодаи зоҳирии таъинот, миқёс, 

эътидоли қисмҳо), томияти композитсия, назаррабоии дастгоҳ. 

- Иқтисодӣ – нархи нисбатан паст дар баробари сифати олию бадоштии 

воситаҳои техникӣ. 

Дар раванди таълиму тарбия техникаи компютерӣ вазифаҳои 

мухталифро иҷро мекунад. Онҳо, яъне вазифаҳо ҳамдигарро пурраю 

ғанӣмесозанд. Ба ин ё он техникаи компютерӣ на ҳамаи вазифаҳо ба ҳаҷми 

пурра хос буда метавонанд. 

Вазифаи аввалини техникаи компютерӣ вазифаи иртиботӣ ё интиқоли 

иттилоот аст. 

Вазифаи дувум – идоракунӣ мебошад, ки омодагии донишҷӯро ба 

иҷрои супоришҳо, ташкили иҷрои онҳо (интихоб, сохторбандӣ, 

мураббатсозии иттилоот), гирифтани алоқаи акс дар раванди идрок, 

азхудкунии иттилоот ва тасҳеҳи равандҳои мазкурро пешбинӣ мекунад. 

Севум – кумулятивӣ, яъне ҳифз, санадсозӣ ва низомбандии иттилооти 

таълимӣ ва таълимию методӣ. Равандҳои мазкур тавассути ҷпмъоварӣ, таъсис 

маъхазҳоивидеоӣ, нигоҳдорӣ ва интиқоли иттилоот бо ёрии технологияҳои 

муосири иттилоотӣ амалӣ гардонида мешаванд. 

Вазифаи чаҳорум – илмию таҳқиқотӣ буда, бо табдилдиҳии иттилооте, 

ки бо ёрии техникаи компютерӣ бо мақсади тадқиқӣ ба даст меорад, ҷустуҷӯи 

роҳҳои истифодаи воситаҳои техникии таълим ва тарбия аз ҷониби омӯзгор, 

амсиласозии мӯҳтаво ва шакли таҳвили иттилоот вобаста аст. 

Самарабахшии истифодаи техникаи компютериро се ҷанбаи баҳам 

алокаманди таъминоти он – техникӣ, методӣ, ташкилӣ муайян мекунанд. 

Таъмини техникӣ мутобиқшавӣ, такмил ва коркарди техникаи 

компютериро, ки донишҷӯён барои интиқоли иттилоот истифода мебаранд, 

ҳамчунин барои алоқаи акс аз донишҷӯ ба омӯзгор, назорати дониш, ташкили 

машғулиятҳои мустақилона, коркард ва санадсозии иттилоот корбаст 

мегардад, дарбар мегирад. Вале ҳатто техникаи абармуосири компютерӣ 

самараи матлуб нахоҳад дод, агар он ноӯҳдабароёна, бе омодагии зарурии 

методӣ ва маводи дидактикӣ, бо вайрон кардани талаботи эргономӣ ва 
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психологию педагогӣ, васеъ кардани беасоси соҳаҳои татбиқи онҳо, яъне аз 

лиҳози методӣ бесаводона истифода шавад. 

Таъмини ташкилии техникаи компютерӣ дар муассисаҳои таҳсилотӣ – 

хизматрасонӣ ва нигоҳдории он дар ҳолати корӣ, таҷдид ва ивази саривақтии 

таҷҳизот аҳамияти калон дорад. 

Дар раванди тафсири электронии машғулиятҳо (лексионӣ, лабараторӣ ё 

амалӣ), ки дар ондараҷаи максималии пешниҳоди маводи таълимӣ бояд ба 

ҳисоб гирифта шавад, барои ҷалби таваҷҷуҳи муассири таълимгирандагон 

барои муаррифӣ ва аёнияти маълумоти пешниҳодшаванда ВТТ хизмат 

мекунад. Ин бошад ҷараёни таълимии интерактивии динамикӣ дар муайян 

кардани эргономикаи таҳсилот бо истифодаи ВТТ мебошад. Муайян кардани 

намудҳои эргономикаи таҳсилот бо ёрии ВТТ ва гуногунии он вобаста аз 

омодасозии мутахассисон дар таълимгоҳ ба амал мепайвандад.  

Тахтаи интерактивӣ – воситаи техникии омӯзишии муасир, ки 

имконияти дар экрани махсус таҷассум кардани мизи кории компютери 

фардиро бо идоракунии сенсории (ламсӣ) оинаи графикии системаи амалиётӣ 

ва сохтани обеъктҳои графикӣ фароҳам меоварад. Мавриди истифода қарор 

додани тахтаи интерактивӣ, ба мо мушоҳида намудани дарёфти тасаввуроти 

нави ҷараёни таълим, ки дар он тараққиёти коркарди технологияҳои муосир 

ва таҳияи методикаи истифодаи технологияҳои педагогӣ дар таҳсилотро 

фароҳам меоварад [7-М], [14-М], [20-М]. 

Ин таҷҳизоти замонавии таълимӣ имкон медиҳад, ки бо миқдори зиёди 

гуногуни маводҳои дидактикӣ (слайдҳо, навор, наворҳои таълимии намоиши 

ҷараёни амалиёти муайян, сохтан, намоиш, амалиёт бо объектҳои графикӣ, 

кор бо махзанҳои гуногун, асбобҳои ёридиҳанда, кор бо муаррифӣ ва ғ) фаврӣ 

дар муҳлати кӯтоҳ истифода намоем. Тахтаи интерактивӣ имконият фароҳам 

меорад то омӯзгор бо донишҷӯён робитаи фаъол дошта бошад. Дар ҷараёни 

дарс омӯзгор бо истифодаи тахтаи интерактивӣ аломатгузорӣ кардан, 

кашидани тасвир, давр гардонидани ҷузъ дар фазои сеченака ва имконияти 

намоиш додани ҷузъҳо ё конструксияҳо, намунаи иҷроиши масъалаҳо ва 

дигар амалиётҳоро бо роҳи ба кор бурдани донишҳои зеҳнӣ, графикӣ, 
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компютерӣ ва маҳорати педагогӣ моҳирона иҷро намояд. Бар зами ин ҳама 

маълумотҳо ва тасвирҳое, ки дар ҷараёни дарс истифода шуданд, дар хотираи 

барномаи махсуси насбшуда дар компютери фардӣ сабт карда мешавад. 

Файли сабтшударо дар дарсҳои дигар истифода кардан ё ба донишҷӯён 

интиқол намудан мункин аст, ки такрор кардани пайдарпаии дарс барои 

мустаҳкам шудани дониш ва дарки мазмуни масъала ба онҳо мусоидат 

мекунад. Инчунин донишҷӯёни дар ҷараёни дарс иштирок надошта файли 

сабтшудаи дарсро такрор ба такрор дар компютери фардии худ то аз бар 

намудани пурраи маълумоти дар раванди дарс пешниҳодшуда метавонанд 

тамошо кунанд [7-М], [22-М]. 

Имкониятҳои тахтаи интерактивӣ ҳамчун дар сифати воситаи таълимии 

ёрирасони графикии одӣ дар муҳити нави иттилоотӣ ҷойгоҳи худро касб 

кардааст. Масалан, дар таълими фанҳои «Графикаи компютерӣ» ва 

«Нақшакашии компютерӣ (AutoCAD)» барои намоиши пайдарпаи амалиётҳо, 

эзоҳ додани тасвирҳо ва тарзи омода кардани онҳо ба таври васеъ истифода 

кардан мункин аст. Дар мавриди ба кор бурдани имкониятҳои иловагӣ 

функсияи тахтаи интерактивӣ шакли ташкили ҷараёни таълим тағйир ёфта, 

донишҷӯён аз болои лоиҳаҳои мустақилонаашон кор карданро оғоз намуда, 

дар иҷрои вазифаҳо фаъол иштирок мекунанд. 

Воситаҳои техникии интерактивӣ таҷҳизоти беҳамтои таълимӣ маҳсуб 

ёфта, онро омӯзгороне самаранок истифода намуда метавонанд, ки натанҳо 

мақсадҳои дидактикӣ, балки педагогиро дар умум возеҳ тасаввур карда онро 

дар раванди таълим татбиқ намоянд. Зиёда аз ин тахтаи интерактивӣ 

вазифаҳои тамоми намудҳои тахтаҳои синфиро якҷоя намуда, инчунин як 

қатор масъалаҳои ба худ хосро иҷро мекунад [7-М]: 

- Имкон медиҳад, ки маводҳои таълимиро ба шакли муаррифӣ бо воситаи 

компютер ва нурафзо ба донишҷӯён пешкаш намоем; 

- Самаранокии маводи таълимиро баланд мекунад (дар ҳолати истифодаи 

моҳиронаи тахтаи интерактивӣ қувваи таъсири он дар таълим метавонад 

мисли филм ва театр таъсири маънавӣ расонида бошад); 
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- Дар ташкили фаъолияти гуруҳӣ кӯмак мекунад (донишу маҳорате, ки 

имрӯзҳо барои фаъолияти бомуваффақият намудан дар соҳаҳои гуногун 

заруранд); 

- Гузаронидани дарсҳои анъанавиро ба намуди электронӣ такмил медиҳад. 

Таҷҳизотҳои интерактивии замонавӣ бо ҳама хосиятҳои дидактикиашон 

фаъолона таъсирашонро ба ҷузъҳои омӯзиш: мақсад, мундариҷа, метод, 

шаклҳои ташкили таълим имкони ҳал кардани масъалаҳои хеле мушкили 

педагогика – масъалаҳои ташаккули шахсияти инсон ва соҳибихтиёрии ӯ 

барои аз худ кардани дониш мусоидат мекунад [14-М]. 

Бо вуҷуди ин дар таҳсилоти интерактивӣ таҷҳизот муҳим маҳсуб ёфта, 

лекин мазмуни муайянкунандаро надорад. Барои дар таълим босамар 

истифода намудани тахтаи интерактивӣ, сохтани методологияи хуб талаб 

карда мешавад, ки дар он маҷмӯи маводҳои дидактикӣ ва методии бо воситаи 

технологияҳои омӯзишӣ пешниҳодшаванда мувофиқи фанҳои таълимӣ 

ҷамъоварӣ кардашуда, воситаҳои техникии омӯзишро бо барномаҳои махсус 

таъмин намуда, омӯзгоронро дар курсҳои махсуси такмили маҳорат ҷалб 

карда, барои гузаронидани дарсҳои намунавӣ бо истифодаи воситаҳои 

муосири таълимӣ омода кардан зарур аст. 

Имкониятҳои ВТТ аз инҳо иборат аст [7-М]: 

- ВТТ барои боз ҳам чуқуртар қабул кардани маълумоти таълимӣ ва 

ташаккули маҳорати амалӣ бо воситаи рушди тафаккури таҳлилӣ мусоидат 

мекунад. 

- ВТТ фаъолияти таълимгирандагонро дар рушди тафаккури таҳлили барои 

гузаронидани коркарди оқилонаи маълумоти барномаҳо, натиҷаи назорати 

сифат ва танзими ҷараёни таълим фаъол мекунад. 

- ВТТ барои васеъгардии маърифатнокии фаъолияти омӯзгорон баландравии 

фаъолнокӣ ва мустақилияти таълимгирандагон зарур аст. 

- ВТТ барои зиёд кардани ташаббус ва дарёфти омӯзиши оқилонаи ба даст 

овардани дониш имкон медиҳад. 
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- ВТТ омӯзгоронро дар ҷараёни таълим аз корҳои дуюминдараҷа озод карда, 

бар зами ин функсияи идоракунӣ ва роҳбарии ӯро дар раванди омӯзиш 

тақвият медиҳад. 

Яке аз сабабҳои техникаи компютериро кам истифода бурдани бисёр 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилотӣ дар он аст, ки на ҳамаи омӯзгорон ҳолати 

кории чунин воситаҳои техникии таълимро таъмин карда метавонанд. Ҳарос 

аз мураккабии техникии дастгоҳҳо, мушкилоте, ки ҳангоми носоз шудани 

онҳо ба миён меоянд, дар роҳи истифодаи васеи техникаи компютерӣ монеаи 

хеле қавии психологӣ мебошанд. Чи қадаре ки техника гаронқимату 

ҳозиразамон бошад, ҳамон кадар омӯзгорон аз истифодаи он канораҷӯӣ 

менамоянд. 

Бинобар ин педагоги ояндаро на танҳо бо техникаи компютерӣ ва 

методикаи истифодаи он дар машғулиятҳои ҳамин курс шинос кардан, балки 

техникаи компютериро фаъолона дар ҳамаи намудҳои таҷрибаомӯзии 

педагогии донишҷӯён ҷалб намуда, оид ба истифодаи он супоришҳои амалии 

гуногун додан лозим аст. 

Дараҷаи истифодаи техникаи компютерӣ аз хусусияти фанни таълимӣ, 

омодагӣ ва шавқу рағбати донишҷӯён, шакли машғулият, майли омӯзгор, 

мавҷудияти воситаҳо, таъминоти барномавию методӣ вобаста аст. Шартан се 

сатҳи истифодаи техникаи компютериро ҷудо кардан мумкин аст: 

ғайримунтазам ё эпизодӣ, мунтазам ва ҳамзамон. 

Дар сатҳи ғайримунтазам омӯзгор техникаро дар вақти зарурияти ҷиддӣ 

доштан истифода мебарад. 

Сатҳи мунтазам имкон медиҳад, киба туфайли мулоҳизакорона ва 

мураттаб ба раванди таълим аз ҷониби омӯзгор ворид сохтани техникаи 

компютерӣ ҳаҷми иттилооти омӯхташаванда ва гуногунии пешниҳоди он 

барои идрок васеъ карда шавад. 

Сатҳи ҳамзамон ҳангоми баёни мавод бетанаффус, яъне муттасил, дар 

тӯли тамоми дарс ё қисми назарраси онамалан истифода бурдани техникаи 

компютериро пешбинӣ мекунад.  
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Таҳсилоти муосир тағйир додани муносибатро ба таълим тақозо 

мекунад. Пеш аз ҳама ба фаъолгардонӣ ва басарисозии ҳадди аксари таълим 

ноил гардидан лозим аст. Ба ин кор истифодаи воситаҳои гуногуни техникӣ 

мусоидат мекунад. Онҳо ба ихтисори вақти баёни иттилооти зарурӣ имконият 

медиҳанд. Технологияҳои муосир бошад дар таҳсилот ба осон сохтани 

пешниҳоди мавод мусоидат мекунанд. 

Алҳол тағйироти аз ҳама назаррас дар соҳаи иттилоот ба амал меояд. 

Воситаҳои анъанавии техникаи таълим ба хусусияти ғайрифаъол, назорати 

азхудкунии иттилоот нигаронида шудаанд. Дар иртибот бо гуфтаи мазкур 

бояд дар муассисаи муосири иттилоотӣ воситаҳои мултимедии таълими насли 

нав ба асоси низомҳои воситаҳои таълим табдил ёбанд, зеро онҳо дар худ 

афзалиятҳои технологияҳои муосири компютериро муттаҳид месозанд, 

сифати таълимро ба дараҷаи нав мебароранд, ба он тарзи идроки иттилоот, ки 

ба насли нави мактабиёни дар замони мавҷудияти телевизион, компютер ва 

телефонҳои ҳамроҳ ба воя расида,ба иттилооти басарӣ ва ангезиши басарӣ 

эҳтиёҷи нисбатан баланд дошта,бартариятҳои технологияҳои муосири 

иттилоотӣ, иртиботӣ ва таҳсилотиро дар сатҳи ҳадди аксар истифода баранда 

хос аст, мутобиқ мебошанд. 

Имрӯз истифодаи мултимедиа дар соҳаи таҳсилот нисбатан 

бомуваффақият идома меёбад ва самтҳои зерин дорад: видеоэнсиклопедияҳо 

(доиратулмаорифҳои басарӣ); роҳнамоҳои интерактивӣ; тренажерҳо; 

роҳбаладҳои шахсии зеҳнӣ оид ба фанҳои мухталифи илмӣ, низоми 

худтафтишкунии дониши таълимгирандагон ва ғайра. 

Ҳангоми истифодаи мултимедиа методикаҳои нави омӯзишӣ, 

педагогикаи нав, абзорҳои нав пайдо мешаванд. Медиатаҳсилот, ки бо 

фанҳои таълимӣ ҳамгиро шудааст, раванди таълимро бо шаклу методҳо ва 

усулҳои нави кор ғанӣ мегардонад. Шаклу усулҳои нав ба фаъолгардонии 

раванди маърифатии донишҷӯён имконият фароҳам меорад. 

Ҳангоми кор бо лоиҳаҳои мултимедиа донишҷӯён аз як тараф таҷрибаи 

истифодаи воситаҳои муосири техникиро пайдо мекунанд, аз ҷониби дигар, 

малакаи кори инфиродӣ ва дастаҷамъӣ пайдо мекунанд.  
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Алҳол оид ба фанни дилхоҳ ва мавзӯи дилхоҳ маводи аёнӣ ва захираҳои 

омӯзишии сершуморро пайдо кардан мумкин аст. Ғайр аз ин ҳар як фанни 

графикӣ вижагии худро дорад ва мутаносибан барои он таъмини барномавии 

нисбатан мувофиқро тавсия кардан мумкин аст. 

Пеш аз тайёрӣ дидан ба дарс (новобаста аз мавзӯъ ва барнома, ки 

омӯзгор дарсашро аз рӯи он мегузаронад), схемаи умумии сохти дарсро ба 

хотир овардан муҳим аст. Дар дарс ҳатман бояд нусхаи чопии расм, нақшаҳо, 

тасвирҳои сеченака ё видеомаводро, ки нақли омӯзгорро намоиш медиҳанд, 

мавҷуд бошад. Мурофиқати (пуштибонии) овозии дарс низ қобили қабул аст. 

Баъзе истилоҳҳои асосиро, ки донишҷӯён бояд ҳифз кунанд ё нависанд ё 

расмашонро кашанд, ҷудо кардан мумкин аст. Мавҷудияти намунаҳои 

тайёрии кор ва нақшаҳои мобайнӣ, ки рафти марҳила ба марҳилаи корро 

шарҳ медиҳанд, ҳатмист. Дар дарсҳои нақшакашӣ, технологияҳои 

иттилоотиро истифода бурда, омӯзгор метавонад ба барномаҳои “BlokCAD”, 

“AutoCAD”, “3D Studio Max”, “КОМПАС” муроҷиат кунад.  

Бо вуҷуди интерфейси барномаи “3D Studio Max”ба забони англисӣ 

будан ҳам азхуд карданион хеле осон аст. Ҳамаи нармафзорҳо ё тугмачаҳоро 

аз рӯи фиросатидрок кардан кори мушкил нест. Китобхонаи хуб, блокҳои 

тайёр ва намуна-лоиҳаҳои тайёр дорад. Ба истифодабаранда имкони таҳрири 

блокҳои китобхонаро фароҳам меорад. Имкон медиҳад бо намудҳои 

(проексияҳои) мухталифи предмет кор карда шавад. Тафаккури эҷодӣ ва 

тахайюлро инкишоф медиҳад. Ба ташаккули малакаҳои кор бо муш мусоидат 

мекунад. Ба сохтани лоиҳаҳои зебо имкон медиҳад, ки дар омӯзиши 

нақшакашӣ муҳим аст. Барномаи КОМПАС-3D комплекси ё маҷмӯи 

низомҳои автоматонида мебошад, ки махсус барои ҳалли доираи васеи 

масъалаҳои лоиҳакашӣ ва тарҳрезӣ, баъди таҳлили низоми AutoCAD сохта 

шудааст. Содагию самарабахшӣ, дастгирии стандартҳои ватанӣ ва самтгирӣ 

ба технологияи маъмулии кори тарроҳ, махсусгардонии нисбатан маҳдуд, 

интерфейси тарроҳӣ – ҳамаи ин имкон медиҳад, ки он дар байни 

истифодабарандагон маъруфияти махсус касб кунад. Бо вуҷуди маҳдудияти 

равияи таълимӣ ин барнома малакаҳои нақшакашии дақиқро хуб инкишоф 
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медиҳад, азхуд кардану истифода бурдани он осон аст. Сабукӣ ва қулайии 

идоракунии барнома, имконияти таҳрири хатоҳо, натиҷаи аёнии кор эҳсоси 

муваффақ будани донишҷӯёнро баланд мебардорад. 

Донишҷӯён имкони истифодаи ин олатро дар фаъолияти ояндаи 

таълимию касбӣ пайдо мекунанд. Мавҷудияти дастурҳои методӣ ва 

коркардҳои хуб оид ба татбиқи барнома дар омӯзиш кори омӯзгорро осон 

мекунад. 

Дар раванди дарсҳои амалӣ ва назариявӣ омӯзгор якчанд аёниятро 

истифода бурда, ба донишҷӯён тасаввуроти фазоиро метававонад ба шакли 

муайян дарорад. Ҳангоми шарҳ додан бо ёрии технологияҳои компютерӣ 

имконияти намоиши ҳолатҳои фазоии ҳамвориҳо дар тасвири аёниятҳо дар 

гардишҳои гуногун ва градусҳо истифода мешаванд, ки асоси баланд 

бардоштани шавқу ҳаваси донишҷӯён барои беҳтар намудани азхудкунии 

донишҳои графикӣ боис мегардад. Истифодаи технологияҳои компютерӣ 

барои ташаккули омилҳои зерин таъсир мерасонад [19-М]: 

- намоиши тасвирҳои аёнӣдар барномаи AutoCAD тасаввуроти фазоии 

донишҷӯёнро ба шакли муайян медарорад; 

- истифодаи тасвири ҷузъ бо рангҳои гуногун ва таъсирҳои овозӣ ба раванди 

ҳалли вазифа ба азхудкунии тартиби иҷроиши амалиёт мусоидат мекунад; 

- ҳангоми ҳалли масъала марҳила ба марҳила намоиш додани тасвири нақша 

ва имконияти такроран намоиш додани марҳилаҳои алоҳидаи онро фароҳам 

меорад. 

Воқеияте муқаррар аст, ки дар мавриди бо ҳомон як метод, бо ҳамон 

шаклҳои ташкили таълим, тақрибан дар шароити якхела оғоз, ҷараёни таълим 

роҳандозӣ гардаидан, натиҷаҳои онҳо метавонанд гуногун бошанд. Аз ин 

лиҳоз, қабл аз оне ки ягон намуди технологияҳои иттилоотӣ таълим дода 

шавад, хуб мешуд амсилаи раванди он таҳия карда шавад. Амсиласозӣ дар 

дидактика барои ҳамоҳангсозии (оптимизатсияи) раванди таълим истифода 

мешавад [1-М]. 

Ташкили ҷомеаи инсонӣ аз қадимулайём бо коркард, омӯзиш ва 

истифодаи амсилаҳои объектҳо, равандҳо ва ҳодисаҳои гуногун вобаста аст. 

Дар гузаштаи дур расму харитаҳои заминҳои кашфгардида, солномаҳо ин 
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нақшро мебозиданд ва дар онҳо рухдодҳои алоҳида сабт мегардиданд. Бачаҳо 

бозиҳоро барои амсиласозии муносибатҳое истифода мебаранд, ки дар ҳаёти 

воқеӣ ва фаъолияти одамон ҷой доранд. Амсила объект ё низоми объектҳо, 

раванд ё ҳодиса мебошад, ки дар ин ё он маъно ба объект ё низоми объектҳо, 

раванд ё ҳодисаҳои дигар шабоҳат доранд. Амсиласозӣ методи маърифатӣ 

аст, ки барои инъикоси тарафҳои муҳимми объект, раванд ё ҳодисаи мавриди 

тадқиқ бо ёрии амсила истифода мешавад. Инсон ҳангоми амсиласозии 

объект метавонад мақсадҳои мухталифро дунболагирӣ кунад, бинобар ин дар 

раванди амсиласозӣ мумкин аст амсилаҳои гуногуни объект сохта шаванд. 

Амсилаи дилхоҳ ба туфайли иттилооти дар ихтиёри инсон дар бораи 

объектҳо, ҳодисаҳо ва ё равандҳо қарор дошта сохта мешавад. Маҳорати 

сохтани амсила аз қобилияти иттилоотро дуруст фаҳмидан ва коркард 

кардани инсон вобаста аст. Барои омӯхтани объекти воқеӣ ба таври 

мақсаднок дар бораи он иттилоот ҷамъ мекунанд, ҳифз менамоянд ва аз 

коркард мегузаронанд. Мо дар таҳқиқоти худ амсилаи методикаи истифодаи 

воситаҳои муосири технологияҳои иттилоотӣ-иртиботиро дар раванди 

таълими фанҳои графикӣ дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ таҳия намудем, ки 

барои самаранок гардидани натиҷаҳои таълим мусоидат мекунад (расми 1.1.). 

Амсилаи методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ бисёр сода таҳия гардидааст, ки онро 

метавон чунин шарҳ дод: 

- Мундариҷа, мақсад ва принсипҳои таълим, ки дар асоси стандарти давлатӣ 

ва нақшаи таълимии ихтисос таҳия таҳия шудаанд, маҳаки асосии таҳсилотро 

дар бар мегиранд; 

- Таълими фанҳои хусусияти графикидошта дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ, ба 

монанди: геометрияи тасвирӣ, нақшакашӣ, лоиҳакашӣ, моделиронии 

геометрӣ, дизайн ва ғ. барои ташаккули донишҳои графикӣ мусоидат 

мекунанд; 

- Истифодаи имкониятҳои технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ ҳамчун 

воситаҳои дидактикӣ, аз воситаҳои техникӣ (компютер, тахтаи эллектронӣ, 

проектор, dvd player, video camera), воситаҳои иттилоотии омма (интернет, 

радио, телевизион) ва барномаҳои компютерӣ, ки барномаҳои таҳриргари 
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стандартӣ, графикӣ, растрӣ ва векторӣ иборат мебошанд дар бар гирифта, ҳар 

яке методикаи таълими ба худ хосро талаб мекунад; 

- Се марҳилаи асосии методҳои интерактивӣ: «Водоркунӣ», «Дарккунӣ» ва 

«Мулоҳизаронӣ» бо таснифоди усулҳои мушаххас баррасӣ гардидаанд, ки он 

дар боби дуюм §2.2. возеҳ баён гардидааст. 

- Дарстурҳои таълимӣ-методӣ ва муаррифии фаннӣ, ки бо назардошти 

бандҳои боло дар асоси методҳои интерактивӣ таҳия шудааст, дар мавриди 

фаъолияти якҷояи ҳадафманд байни омӯзгор ва донишҷӯ натиҷаҳои 

назаррасро ба бор меоранд, ки ин раванд методикаи истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои графикиро 

ташкил медиҳад. 

Истифодаи технологияи иттилоотӣ дар дарсҳои нақшакашӣ барои 

баланд бардоштани самарабахшии раванди омӯзиш шароитҳои хеле васеъ 

пешниҳод мекунад [24-М]. Масалан, истифодаи ҳамзамони якчанд каналҳои 

идроки таълимгирандагон дар раванди омӯзиш, ки ба ноил гардидан ба 

ҳамгироии иттилооти пешниҳодкунандаи якчанд аъзои мухталифи ҳис имкон 

медиҳад. Ёимкони тақлиди вазъиятҳои мураккаби воқеӣ ва озмоишҳо, имкони 

инкишоф додани сохторҳои когнитивӣ ва ташреҳи донишҷӯён, тавассути ба 

контексти васеи таълимӣ, ҷамъиятӣ ва таърихӣ ҳошиябандӣ кардани мавод ва 

бо шарҳу тавзеҳи донишҷӯ алоқаманд кардани маводи таълимӣ. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ барои ба донишҷӯён пешниҳод 

кардани имконияти кори мустақилона ва озодона шароит фароҳам меорад. 

Ҳамзамон, мисли истифодаи китобҳои дарсии анъанавӣ истифодаи 

технологияҳои таълимии иттилоотӣ стратегияи тадрисро танҳо дар ҳолате 

ғанӣ мегардонад, ки агар омӯзгор на танҳо иттилоотро пешкаш намояд, балки 

дар раванди таълим ба донишҷӯён роҳбарӣ кунад, дастгирӣ намояд, ёрӣ 

диҳад. Омӯзгор дигар манбаи ягонаю мӯътабари дониш набуда,нақши ӯ дар 

ҷамъияти муосири иттилоотӣ тағйир меёбад. Ӯ дар раванди таҳсилоти муосир 

роҳбар ва ёвари таълимгирандагон мегардад. 
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Амалан ҳар як омӯзгор метавонад технологияҳои нави мултимедӣ, 

методу усулҳоро барои баланд бардоштани сатҳи дониш, суръатафзоӣ ва 

такмили пешниҳоди мавод, фаъолгардонии таълим дар муассисаҳои 

таълимии муосир истифода барад. 

Дар хотима гуфтан лозим аст, ки воситаҳои таълим, ки дар муассисаҳои 

таҳсилотӣ истифода мешаванд, яке аз шартҳои асосӣ ва ҳатмии таҳсили 

босифат мебошанд. Барои кори босамар дар муассисаҳои таҳсилотии муосир 

на компютер ё воситаҳои техникии алоҳида, балки маҷмӯи (утоқҳои) том 

ташкил кардан лозим аст, ки ба таркиби онҳо маҷмӯи воситаҳои техникӣ ва 

таҷҳизот, таъминоти барномавии дахлдор, ки барои истифодаи омӯзгор 

пешбинӣ гардидаанд, дохил мешаванд ва ҷои кории автоматонидаи 

омӯзгорро ташкил мекунанд. Ин имкон медиҳад раванди нисбатан 

самарабахши таълим ва назорат аз ҷониби омӯзгор амалӣ гардонида шавад. 

Чунин комплексҳо бояд мебели махсус дошта бошанд ва ба стандарту меъёр, 

қоидаҳои амалкунанда мувофиқат намоянд. 

Ҳамин тариқ, воситаҳои муосири таълим дар муассисаҳои таҳсилотӣ 

иборатанд аз: 

- комплексҳои компютерӣ ва предметӣ (аз ҷумла ҷои кори омӯзгор ва 

донишҷӯ); 

- техникаи таълим тибқи номгӯй (принтер, сканер, проектор ва ғайра), ки 

доира ва самарабахшии татбиқи техникаи компютериро васеъ мекунад; 

- комплексҳои барномавию методӣ (барномаҳои омӯзиши компютерӣ) оид 

ба ҳар фанни таълимӣ; 

- таҷҳизоти шабакавӣ ва телеиртиботӣ; 

- мебели махсус барои утоқҳои таълимӣ; 

- воситаҳои экранию овозии таълим, аз ҷумла дастовардҳои охирини 

технологияҳои нав – тахтаи интерактивӣ; 

- таҷҳизоти лабораторӣ; 

- дастгоҳу асбобҳои таълимӣ ва ғайра иборатанд. 
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Баланд бардоштани сифати таҳсилот бо истифодаи усулҳои нави 

фаъоли таълим, аз қабили мултимедиаро низ пешбинӣ мекунад. Дар 

муассисаҳои таълимӣ васеъ истифода шудани технологияҳои нав ва 

истифодаи воситаҳои муосири техникии таълим метавонанд самарабахшии 

таълимро дар ҳамаи шаклҳои ташкили раванди онтадриҷан баланд бардоранд. 

 

Хулосаи боби якум 

Таҳлили ҳамаҷонибаи сарчашмаҳои илмӣ-методӣ ва омӯзиши таҷрибаи 

ватанию хориҷӣ оид ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таҳсилот, ҳамчунин таҳқиқоти назариявӣ-методологӣ дар самти 

муаммоҳои иттилоотикунонии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ имкон медиҳад, ки истифодаи ТИИ-ро дар раванди таълими фанҳои 

графикии донишгоҳҳои омӯзгорӣ ҳамчун самти афзалиятноки ташкил ва ба 

талаботи ҷаҳонӣ мутобиқсозии таҳсилот шуморем. 

Тадқиқи моҳияти бунёдии мафҳумҳои “Технология”, 

“Иттилоотикунонии таҳсилот”, “Технологияҳои иттилоотӣ”, “Технологияҳои 

иртиботӣ”, “Графикаи компютерӣ”, тамоюлҳои истифодаи ТИИ ва маъхазҳои 

илмӣ-педагогӣ аз рӯи муаммоҳои истифодаи технологияҳои мазкур дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ, ҳамчунин таҷрибаи омода намудани 

кадрҳои омӯзгорӣ дар донишгоҳҳо имконият медиҳанд, ки чунин хулосаҳо ба 

миён гузошта шаванд: 

1. Адабиёти илмӣ-методӣ, рисолаҳо, таҷрибаи пешқадами педагогӣ оид 

ба истифодаи технологияҳои муосири компютерӣ дар низоми таҳсилот, 

инчунин истифодаи ТИИ дар таълими геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ аз 

нигоҳи илмӣ, педагогӣ ва психологӣ омӯхта ва таҳлил карда шуданд. Таҳқиқи 

илмии мавзӯъ собит месозад, ки ҳарчанд истифодаи технологияҳои 

компютерӣ дар таълим яке аз воситаи баланд бардоштани сатҳи мустақилона 

аз худ намудани донишҳои графикии донишҷӯён мебошад, вале таҳқиқот оид 

ба истифодаи технологияи компютерӣ дар таълими фанҳои графикии 

муассисаҳои олии омӯзгории кишварамон нокифояанд. 
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2. Таҳлили адабиётҳои таълимӣ оид ба фанҳои графикӣ аз ҷиҳати илмӣ, 

педагогӣ ва психологӣ моро ба хулосаҳои зерин оварданд: а) ҳаҷми аксар 

китобҳои дарсии фанҳои графикиро 40-50% нақшаҳо ташкил медиҳанд, вале 

нақшаҳои пешниҳодшуда ба таври муфассал шарҳ дода нашудаанд, ки ин 

ҳолат дар роҳи азхудкунии мустақилонаи донишҷӯён мушкилиҳо пеш 

меорад; б) масъалаҳо ва ҳалли онҳо дар китобҳои дарсии геометрияи тасвирӣ 

ва нақшакашӣ дар як сурат ва бо ранги якхелаи сиёҳ пешниҳод шудааст, ки 

он низ дар омӯзиши мустақилонаи мавзӯъҳо мушкилиҳо ба миён меорад; в) 

чопи ранга ва тасвирии масъалаҳои сершумори геометрияи тасвирӣ ва 

нақшакашӣ, пайдарпайии тасвир намудани он дар китобҳои дарсӣ ва 

дастурҳои таълимӣ, ба самарабахш гардидани раванди таълим ва афзудани 

шавқу таваҷҷуҳи донишҷӯён нисбат ба фанҳои графикӣ мусоидат мекунад. 

3. Истифодаи васеи технологияҳои компютерӣ дар таълим яке аз 

масъалаҳои муосири таълими фанҳои графикӣ мебошад. Дар зербанди сеюми 

боби 1, аҳамияти як қатор василаҳои педагогӣ ва барномавӣ баён гардидааст, 

ки аз ҷиҳати назарӣ барои босуръат рушд додани азхудкунии маводи таълимӣ 

аз ҷониби донишҷӯён ва баланд бардоштани самаранокии таълим 

имкониятҳои мусоидро фароҳам меоранд. Истифодаи ҳадафманди василаҳои 

педагогӣ-барномавӣ барои ҳалли мушкилоти омӯзиши фанҳои геометрияи 

тасвирӣ ва нақшакашӣ ёрӣ мерасонад. 

Ҳамин тариқ, татбиқи ТИИ дар раванди таълими фанҳои графикии 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ ба сатҳи сифатан нав баромадани раванди педагогиро 

таъмин менамояд. Дар асоси омӯзиши муаммоҳои дидактикии 

иттилоотикунии таҳсилот ва натиҷаҳои таҳқиқоти олимони соҳаи педагогика, 

психология ва методикаи таълим, роҳандозӣ намудани ТИИ дар раванди 

таълими фанҳои графикӣ ба самарабахшии мақсадҳо, вазифаҳо ва натиҷаҳои 

он таъсири мусбат расонида, ба ташаккули имкониятҳои зеҳнӣ ва психологии 

донишҷӯён мусоидат менамояд.  
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БОБИ 2. ТАҶРИБАИ ОЗМОИШИИ МЕТОДИКАИ ИСТИФОДАИ 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ИТТИЛООТӢ-ИРТИБОТӢ ДАР 

РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ГРАФИКӢ 

 

2.1. Воситаҳои аудиобасарӣ ва имкониятҳои он дар таҳияи рӯнамоҳои 

маълумоти хусусияти графикидошта 

 

Солҳои зиёд дар таҳсилот шакли каломии таълим ва адабиёти чопӣ 

мавҷуд буд, ки тавассути калимаҳо тафаккури бештар хаттиро ба вуҷуд 

меовард. Имрӯз инсонро аз лаҳзаи таваллуд муҳити технологияҳои рушдёфта, 

ки осонии ҳамкорӣ бо он тавассути воситаҳои образноку графикӣ бо 

имконияти гузариши ғайрихаттӣ аз як иттилоъ ба иттилои дигарро таъмин 

менамояд, иҳота кардааст. Иттилои образнок ҳаҷмдор аст ва он нисбат ба 

инъикоси тасвири сатҳии предмет, раванд ё ҳодиса дониши бештарро дарбар 

мегирад. Ба туфайли технологияҳои иттилоотӣ ҷаҳони имрӯза ҷаҳонест, ки ба 

биноӣ нигаронида шудааст. Ин ҳолат ба раванди ташаккул ёфтани тафаккури 

инсон таъсир нарасонида наметавонад, зеро раванди тафаккур беш аз пеш на 

ба сафороии занҷираҳои хаттию мантиқии алоқаҳои сабабию оқибатӣ, балки 

ба диди хориқаҳо (феноменҳо) дар томияти мӯҳтавои онҳо ва робитаашон бо 

дигар хориқаҳо асос меёбад. Педагогҳо ва психологҳо бояд ин нуктаро ба 

назар гиранд. Аудиобасарӣ (лот. “аudio” – мешунавам ва visuо – басарӣ, 

дидашаванда) ба идроки ҳамзамон бо шунавоӣ ва биноӣ асос меёбад. 

Мултимедиа технологияҳо – технологияҳои муосири аудиобасарианд, 

ки ба ҳифз ва интиқоли маҷрои иттилооти шаклаш (овоз, матн, графика, 

видео) гуногун дар рамзи ягонаи рақамӣ имкон медиҳанд. 

Дар қонунгузории амалкунанда маҳсулоти технологияҳои 

аудиобасариро бо истилоҳи «асари аудиобасарӣ» ифода мекунанд. Асари 

аудиобасарӣ асарест, ки аз силсилаи кадрҳо ё тасвирҳои (бо ҳамроҳии овоз ё 

беҳамроҳии овоз) байни ҳам алоқаманди сабтгардида иборат буда, барои 
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идроки басарӣ ё самъӣ (дар сурати ҳамроҳ будан бо овоз) бо ёрии дастгоҳҳои 

дахлдори техникӣ пешбинӣ шудааст. 

Образи аудиобасарӣ ё овозию басариро чун низоми динамикии 

шаклҳои пластикӣ муайян кардан мумкин аст, ки дар шароити экрании 

андозагирии фазоию замонӣ мавҷуд аст ва бо ёрии воситаҳои аудиобасарӣ 

пайдарпайии инкишофи фикри муаллифро интиқол мекунад [142]. 

Раванди идроки иттилооти бо ёрии воситаҳои аудиобасарӣ 

интиқолёфтаро аз ҷониби аудитория шартан ба сатҳҳо ҷудо кардан мумкин 

аст: 

- ассимилятсияи муҳит ё азхудкунии эҳсосии воқеият, ки дар экран пешниҳод 

шудааст; 

- шабоҳат ба қаҳрамон – арзёбии ҷудогонаи лаҳзаҳои алоҳида, ки дар он 

хислати шахси амалкунанда, идроки заминаи воқеот зоҳир мегардад ва дар он 

мантиқи рафтори қаҳрамон, идроки робитаҳои мантиқии лаҳзаҳо, ки 

хусусияти қаҳрамонро инъикос мекунанд, кушода дода мешавад; 

- айният додан бо муаллиф – дарк кардани алоқаи мантиқии лаҳзаҳо 

(эпизодҳо) мебошад, ки инкишофи фикри муаллиф, идроки шакли нақлро дар 

асоси таносуби эҳсосию мӯҳтавоии қисмҳои маънодор, дарки сохтори бадеии 

филм, ки консепсияи асари санъати экраниро ба зуҳур меорад,ошкор месозад. 

Асоси идроки образи аудиобасарӣ ё овозию басариро методи эвристӣ 

ташкил мекунад: ҳар тамошобин ба фаҳмидани сабабҳои пайдоиши 

таассуроти эҳсосӣ кӯшиш ба харҷ медиҳад ва ба фаҳмиши ин ё он унсур 

мерасад. Дар рӯҳия ё зеҳни тамошобин ташаннуҷи махсуси эҳсосӣ ба вуҷуд 

меояд: алоқаҳо бо таҷрибаи мушаххаси тамошобин муқаррар мегарданд ва 

дар асоси онҳо дарки фиросатии рӯйдодҳо сурат мегирад, ҷамъбасти образҳои 

қисмҳои алоҳидаи таркибӣ [178] пайдо мешавад, ки боиси ба вуҷуд омадани 

образҳои устувори менталӣ мегардад, алоқаҳои байнифаннӣ инкишоф 

меёбанд ва фаъол мешаванд. 

Технологияҳои аудибасарӣ воситаи қавӣ ва самарабахши таъсири 

полисенсорӣ ба инсон мебошанд, ки бо ёрии образҳои аудиобасарӣ 
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ташкилаҳои гуногуни психикиро ташаккул дода, инсонро ба тафаккуру 

ҳамдардии фаъолона водор карда метавонанд. 

Дар асоси таълифи асарҳои аудиобасарӣ назарияҳои таъсири 

аудиобасарӣ қарор доранд, ки байни онҳо ҳафт назарияи асосиро ҷудо кардан 

мумкин аст: 

- Назарияи ворид намудани медиа ё назарияи тири мӯъҷизакор [161] 

солҳои 20-40-уми қарни ХХ дар Ғарб маъруфияти махсус дошт. Он таъсири 

сахт ва бевоситаи воситаҳои иттилоотию технологӣ – медиаро пешбинӣ 

мекард. Чунин таъсир ангезаи мустақим мебошад, ки вокуниши фавриро ба 

амал меорад. Зимнан аудитория аз анбӯҳи ғайрифаъоли фардҳои алоҳида 

иборат мебошад, ки ба таъсири фармонфармоёнаи медиа муқовимат карда 

наметавонад. 

- Назарияи истеъмол ва қонеъгардонӣ (назарияи таъсири маҳдуди 

медиа)солҳои 40-50-уми қарни гузашта дар Ғарб маъруфият пайдо кард. Вале 

алҳол низ ҷонибдорони худро дорад. Онҳо чунин мешуморанд, ки дар бобати 

таъсири медиа ба инсон ба муболиға роҳ дода мешавад. Тибқи ин назария 

медиа ҷаҳоншинохти инсонро ташаккул намедиҳад. Он танҳо як қисми 

талаботи инсон, яке аз воситаҳои рушди зеҳнӣ мебошад. Зимнан, аудитория 

фаъол аст, на ғайрифаъол. Он барои худ он маводи медиавиро интихоб 

мекунад, ки талаботашро қонеъ мегардонад (маҷмӯи воситаҳои аудио, теле ва 

иртиботи басарӣ) [169]. 

- Назарияи култиватсионӣ. Онро олими маъруфи амрикоӣ Ҷ. Гербнер 

бунёдгузорӣ кардааст [177]. Консепсияи ӯ солҳои 60-70-уми қарни ХХ 

таъсири хеле зиёд дошт. Назарияи мазкур самараи қавӣ, ғайримустақим, 

маҷмӯии таъсири медиаро ба аудитория пешбинӣ мекунад. Умуман медиа 

муносибатро дар ҷамъият ташаккул медиҳад, устуворию пойдории онро 

нигоҳ медорад.  

- назарияи медиа ба сифати барномаи рӯз. Интишори ин назария аз 

солҳои 70-уми садаи ХХ оғоз ёфт. Назарияи мазкур таъсири сахти 

ғайримустақими умумии медиаро пешбинӣ мекунад. Медиа ба аудитория 
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бомуваффақият талқин мекунад, ки дар бораи ин ё он хабар кӣ чи бояд фикр 

кунад [178]. 

- Назарияи идеологии медиа. Дар Русия дар солҳои 20-80-уми қарни 

ХХ, ҳамчунин солҳои 50-70-уми ҳамон аср дар мамлакатҳои Аврупои Шарқӣ 

хеле паҳн шуда буд. Дар Аврупо солҳои 1930муқаррароти ин назарияро 

намояндагони мактаби франкфуртӣ низ ҷонибдорӣ мекарданд. Чапгароёни 

итолиёвию фаронсавӣ дертар солҳои 40-70-уми асри гузашта муносибати 

марксистиро ба назарияи медиа фаъолона истифода мебурданд. Дар ИМА, 

Канада, Австралия назарияи мазкур доираи таъсири маҳдуд дошт: он асосан 

солҳои 1960-1970 байни радикалҳои чапгаро, ки таҳти таъсири марксизм ва 

тротскизм қарор доштанд, паҳн шуда буд. 

Дар ин назария таъсири хеле сахти медиа ба аудитория пешбинӣ 

мешавад. Медиа идеологияро бевосита ба шуури омма тазриқ мекунад ва 

ғояҳоро тибқи муқаррароти синфи ҳукмрон паҳн менамояд. Дар ҷамъияти 

капиталистӣ синфи коргар қурбонии ғайрифаъоли медиаиттилоот аст, ки 

онро синфи ҳукмрон паҳн мекунад [185]. Синфи ҳукмрон мекӯшад 

манфиатҳои худро чун манфиатҳои ҷамъиятӣ ва миллӣ муаррифӣ кунад. Дар 

ҳар сурат арзишҳои сиёсӣ, синфӣ ва ахлоқӣ ба мадди аввал мебароянд. Медиа 

чун як майдони набард баррасӣ мешавад.  

- назарияи семиотикии медиа (медиа чун низоми рамзҳо).Дар нимаи 

дувуми солҳои 50-уми қарни ХХ интишор ёфт. Тибқи ин назария, медиа ба 

аудитория таъсири хеле сахт мерасонад. Медиа чун матритсаи асотири нави 

иҷтимоӣ шарҳ дода мешавад, ки ба омма дар намуди «далелҳои равшану 

маълум», яъне бебаҳс пешкаш мегардад. Медиамавод хусусияти семиотикӣ 

(аломатӣ) дорад. Зимнан аудитория анбӯҳи ғайрифаъоли 

истеъмолкунандагони асотири сохторбандишуда маҳсуб мегардад. Маҳсули 

дилхоҳи медиа чун маҷмӯи воситаҳои аудио, телеиртибот ва иртиботи басарӣ, 

ки ба таҳқиқи ҳамаҷониба дастрас аст, баррасӣ мешавад. Ҷонибдорони 

пешрави ин назария Р.Барт, К.Метс, У.Эко [188] мебошанд. Ю.М. Лотман низ 

то андозае ҷонибдори ақоиди шабеҳ буд. Олимон чунин мепиндоранд, ки 
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бояд ҳар як инсони ҷамъияти иттилоотӣ бо аломатҳо ва низомҳои аломатҳо 

кор карда тавонад. Ӯ бояд аз ӯҳдаи тарҷума аз як низоми аломатҳо ба низоми 

дигар, рамзбандию рамзкушоӣ ва дигар корҳо барояд [195].  

- Назарияи фарҳангшиносии медиа. Дар миёнаи солҳои 60-уми қарни 

ХХ дар Аврупои Ғарбӣ ба вуҷуд омад ва алҳол низ дар доираҳои илмии ҳар 

Аврупо ва Амрико мавқеи нисбатан қавӣ дорад. Дар ин назария таъсири хеле 

сахти медиа ба аудитория пешбинӣ мешавад. Медиоматн дар намуди сохтори 

мураккаби маъноҳо ва «рамзҳо» баррасӣ мегардад. Медиамаводе, ки бо як 

мақсад ирсол шудааст, метавонад аз ҷанбаи дигар мавриди мутолиа қарор 

гирад. Медиа майдони набарди консепсияҳои мухталифи илмӣ мебошад. 

Зимнан аудитория на чун анбӯҳи ғайрифаъоли идорашавандаи афрод, балки 

чун ҷомеа ё гурӯҳҳо, ки ҳамон як медиамаводро ба тариқи мухталиф 

«рамзкушоӣ» карда, дорои тамоюлоти гуногуни фарҳангӣ мебошад [178], 

[196]. 

Ҷанбаи психологию педагогии истифодаи технологияҳои аудиобасарӣ 

дар омӯзиш хеле муҳим ба шумор меравад. Афзалияти воситаҳои басарӣ дар 

он аст, ки он чиро ки бо калом баён кардан имконнопазир аст, бо тасвири 

дастрас нишон додан, кори аудиторияро фаъол намудан, ба ҳифзи пойдори 

иттилоот мусоидат кардан мумкин аст. 

Алҳол дар омӯзиш истифода шудани технологияҳои аудиобасарӣ хеле 

васеъ паҳн шудааст. Калимаи аудиобасарӣ аз вожаи лотинии «audio» - 

мешунавам ва калимаи арабии «басар» – «биноӣ, қувваи босира» ташкил 

шудааст. Бинобар ин истифодаи технологияҳои аудиобасарӣ дар омӯзиш ба 

таъсири ҳамзамон ба сомеа ва босираи донишҷӯён асос меёбад, ки он бояд 

идрок ва азёдкунии хубро таъмин кунад. 

Вале дар амалия аксари омӯзгорон, ки пешниҳоди аудиобасарии 

маводро истифода мебаранд, сатҳи на он қадар амиқи аз ҷониби 

таълимгирандагон азхудшавии маводи таълимиро ошкор сохтаанд. Сабаби ин 

падида аз бисёр ҷиҳат эътибориҷиддӣнисбати кор бо маводи басаригардонида 

ва овоздор шуда мебошад. Зимнан ба қадри кофӣ баланд набудани сатҳи 
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фаъолнокии таълимию маърифатии донишҷӯёнро низ қайд кардан зарур аст. 

Омӯзгор бояд раванди таълимро бо ёрии рӯнамоиҳо тавре ташкил кунад, ки 

амалан ҳамаи таълимгирандагон ба раванди маърифат ҷалб шаванд. 

Технологияҳои рӯнамоиҳои аудиобасарӣ дар таълим яке аз принсипҳои 

муҳимтарини дидактика – принсипи аёниятро амалӣ мегардонанд. Дар 

машғулият на танҳо ташкил кардани баррасии мавод чун намуна ба мавзӯи 

мавриди омӯзиш муҳим аст, балки таъмини иҷрои супоришҳо дар асоси 

иттилои аудиобасарӣ пешниҳод гардида, ҳамкории интерактивӣ дар раванди 

таълим низ аҳамияти калон дорад. Дар ин шароит таълимгиранда на ба 

сифати объекти таъсири педагогӣ, балки ба ҳайси субъекти фаъолияти 

маърифатӣ баромад мекунад, ки ба парадигмаи муосири таҳсилотӣ 

мувофиқат менамояд. Агар омӯзгор на танҳо олотро барои сохтани 

аудиовидеонаворҳои омӯзиширо хуб донад, балки аз хусусияти ин жанри 

компютерӣ ва психологияи идроки иттилоотӣ, ки дар экрани компютер 

пешниҳод гардидааст, бохабар бошад, ҳалли вазифаҳои қаблан зикршуда 

бомуваффақият мегузарад. Ҳангоми истифодаи технологияҳои аудиобасарӣ 

истифодаи ҳар чи бештари методҳои таълими фаъол аҳамияти махсус дорад. 

Имрӯз аксарияти омӯзгоронимуассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ хусусияти асосии технологияҳои аудиобасарӣ – 

ифоданокӣ ва ҷаззобияти бадеии рангҳо, шрифтҳо, ҳалли композитсионии 

наворҳо, омезиши ҷузъҳои таркибии матн ва графика, истифодаи аниматсия 

ва эффектҳои овозиро нисбатан моҳирона истифода мебаранд. 

Рӯнамои аудиобасарӣ маҷмӯи слайдҳо мебошад, ки бо мавзӯи умумӣ 

муттаҳид карда шудаанд ва дар як файли умумӣ нигоҳ дошта мешаванд. Як 

рӯнамо теъдоди дилхоҳи слайдҳои формати технологияашон мухталиф ва ё 

таркиби онҳоро дарбар гирифта метавонад, ки дар он слайд сохтори нисбатан 

мухтори иттилоотӣ ба шумор равад. 

Дар мавриди сохтани рӯнамо дар назар доштан лозим аст, ки он барои 

кӣ ва ба кадом мақсад мавриди истифода қарор мегирад. Ҳангоми шурӯъ 

кардани таҳияи рӯнамо ба он чиз диққат додан лозим аст, ки рӯнамо барои кӣ 
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пешбинӣ шудааст ва ба кадом мақсад истифода мешавад. Дар акси ҳол, 

вазъияте ба амал омоданаш мумкин аст, ки натиҷаи кори нисбатан 

меҳнатталаб ба аудитория таъсири матлуб намерасонад. Хусусияти рӯнамо 

пеш аз ҳама аз типи машғулият ва методҳои таълим вобаста аст. 

Хусусияти рӯнаморо пеш аз ҳама намуди машғулият, ки дар он мавриди 

истифода қарор мегирад, муайян мекунад, ба монанди: 

- муқаддамотию ангезишӣ – барои ворид шудан ба фасли (боби) курси 

таълимӣ; 

- иттилоотӣ – ҳангоми омӯзиши маводи нав ва ё пешниҳоди маводи нав; 

- рушдкунанда – барои мустаҳкам кардани дониш, ташаккулу инкишофи 

салоҳиятҳои ба мавзӯи машғулиятҳо дахлдор; 

- ҷамъбастӣ – барои ҷамъбаст ва низомбандии маводи омӯхташуда; 

- назоратӣ – барои тафтиш ва тасҳеҳи қисми азхудкардаи мӯҳтавои таҳсилот; 

Хусусияти рӯнамо ҳамчунин аз усулҳои таълим, ки намуди фаъолияти 

таълимию маърифатии таълимгирандагонро муайян мекунад, вобаста аст: 

- шарҳию намоишӣ – мантиқи тақрир ва аёнияти хуб таъмин мешавад; барои 

қабул ва дарк дар иттилооти пешниҳодшаванда лаҳзаҳои муҳимтарин ҷудо 

карда мешаванд; 

-репродуктивӣ – ба таълимгирандагон намунаҳои супоришҳои дуруст иҷро 

карда пешниҳод мегардад ва сипас иҷрои супоришҳои шабеҳ тақозо карда 

мешавад; 

- муаммоӣ – вазъияти муаммоӣ пешкаш мешавад, масъала баён карда 

мешавад ва таркибкушоии раванди ҳалли масъалаи мазкур инъикос меёбад; 

-таҳқиқотӣ-пешниҳод намудани асоси эҳтимолии фаъолияти таҳқиқотии 

донишҷӯён. 

Барои он ки маводи рӯнамо бомуваффақият азхуд карда шавад, бояд 

шартҳои зерин ба назар гирифта шаванд, ки ба коркарди бошууронаи 

иттилоот мусоидат мекунанд: 

- дар маводи мавриди омӯзиш бояд нуктаҳои муҳим, асосӣ ҷудо карда 

шаванд; 
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- маводи таълимӣ бояд бо дониши андӯхтаи донишҷӯён ҳамгиро шавад; 

- бояд чунин шакли пешниҳоди маводи маврид омӯзиш интихоб шавад, ки он 

донишҷӯёнро ба ташаккули тасаввуроти мувофиқ бо мавзӯи омӯхташаванда 

равона созад; 

- донишҷӯён бояд маводи мавриди омӯзишро ҳадафманд идрок намоянд. 

Дар шароити ҳамзамон додани овозу тасвир пешниҳод кардани 

иттилоот хусусиятҳои худро дорад. Бинобар ин ба чи тавр идрок шудани нутқ 

ва видеообраз, ҳамчунин созгории онҳо аҳамият додан лозим аст. 

Идроки навори басарӣ хусусиятҳои худро дорад. Инсон образҳои 

видеонаворро дар намуди тайёр мебинад. Зимнан онҳо мӯҳтавои хеле 

дурахшону ғановатманд доранд. Дар шуур идроки видеонавор мавқеи 

ҳукмфарморо ишғол мекунад, зеро ба ташаккули образҳо тасаввурот -

хароҷоти иловагиро талаб наменамояд.  

Рамзҳое, ки тарҳ ё суроби онҳо пасту баландиҳои возеҳ доранд, тез ва 

аниқ шинохта мешаванд. Аз рӯи аниқии шинохт шаклҳои одитарин аз рӯи 

тартиби зерин (бо афзоиш) ҷойгир мешаванд: секунҷа, ромб, - росткунҷа, 

доира, мураббаъ. Калимаҳои муҳимро бо ранг ё бо андозаи аломат ва фосилаи 

байни аломатҳо ҷудо кардан беҳтар аст. Агар порчаи матн як фикри томи ба 

охир расидаро ифода кунад, ду-се шрифтро истифода бурдан тавсия дода 

намешавад, зеро шрифтҳои гуногун дарки тези онро мушкил мегардонанд. 

Барои он ки хондан ё идроки хабар осон шавад, ҳамеша ранги шрифт ва 

паснаморо зидди якдигар кардан беҳтар аст. Рангҳо бояд мутаносиб бошанд: 

тавозуну таносуби муайяни рангҳо метавонад дар инсон таасуроти муайянро 

ба вуҷуд орад. Масалан, таносуби қаҳваранг – норинҷӣ чун ранги меҳрубонӣ, 

дӯстӣ, хонагӣ, хайрхоҳӣ идрок мешавад. Чашми инсон рангҳоро аз зард ба 

сабз беҳтар идрок мекунад. 

Ҳангоми мутобиқкунии наворҳои басарӣ ва нутқӣ мумкин аст 

мушкилиҳо ба миён оянд. Сабабаш дар он аст, ки масрафҳои фикрии иловагӣ 

пайдо мешаванд, мунтазам аз нутқ ба тасвир кӯчиши диққат сурат мегирад, 

ки дар натиҷа умқи идрок коҳиш меёбад. Аксаран ба донишҷӯён пешкаш 
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намудани имконияти кор бо пешниҳоди компютерии иттилоот бе ҳамроҳии ё 

мурофиқати нутқии омӯзгор ба мақсад мувофиқтар менамояд. Азбаски 

образҳои басарӣ равшантаранд ва дар шуур мавқеи ҳукмфарморо ишғол 

мекунанд, мумкин аст идроки бошууронаи иттилооти аудионутқӣ халалдор 

гардад. 

Алгоритмияти пешниҳоди иттилоот тавассути рӯнамо на танҳо мантиқи 

маърифати таълимиро таъмин мекунад, балки ба ташаккули алоқаҳои 

байнифаннӣ имконият медиҳад, ки ба парадигмаи муосири таҳсилотӣ 

мутобиқат дошта бошанд. 

Дар асоси рӯнамои аудибасарӣ алоқаҳои бештар идрокгардида ва дигар 

алоқаҳои байнифаннӣ ташаккул меёбанд. Алоқаҳои таълимию байнифаннӣ 

ҳамон вақт ташаккул меёбанд, ки азхудкунии як фан ба дониши фанни дигар, 

ҳамҷавор ё якчанд фанн такя мекунад. Барои ташаккули чунин алоқаҳо ҳини 

истифодаи технологияҳои аудиобасарӣ на танҳо пешниҳоди баъзе 

маълумотҳо аз фанҳои таълимии дигар, балки истифодаи маҳз ҳамон кадрҳо 

дар ин бора, ки онро қаблан омӯзгори дигар аллакай истифода бурдааст, ба 

мақсад мувофиқ аст. Муроҷиат ба образҳои пеш аз ин мушоҳида шуда, аз як 

тараф, дониши пештар дар соҳаи дигар азхудкардаро мустаҳкам мекунад ва аз 

тарафи дигар, алоқаи мустақими таълимию байнифанниро ба вуҷуд меорад. 

Алоқаҳои зеҳнӣ бавосита ҳамон вақт ташаккул меёбанд, ки бо ёрии воситаҳои 

фанҳои нави таълимӣ дар донишҷӯён амалҳои ақлии универсалӣ инкишоф ва 

амалҳои таълимии универсалӣ, аз ҷумла иттилооти графикӣ ташаккул ёбанд. 

Фаъолияти иттилоотӣ, ки дар фаъолияти предметӣ дар намуди амалҳои 

таълимии универсалӣ татбиқ мешавад, дар контексти мавриди баррасӣ 

метавонад ҳам дар рафти кор бо маҳсулоти тайёри аудиобасарӣ, ҳам дар 

рафти фаъолияти эҷодии таълимгирандагон аснои ба вуҷуд овардани 

маҳсулоти мазкур инкишоф ёбад. 

Самтҳои асосии истифодаи технологияҳои аудиобасарӣ тахайюли 

фазоӣ, тафаккури образноку фиросатӣ ва мантиқӣ, қобилият ба рефлексия, 

таҳлил, ҷамъбаст ва хулосабарориро ташаккул ва инкишоф медиҳанд. 
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Алоқаҳои бавоситаю амалӣ дар мавриде ташаккул меёбанд, ки 

мафҳумҳои як илм ҳангоми омӯзиши илми дигар истифода шавад. Ба 

мӯҳтавои навори басарӣ ворид сохтани порчаҳо дар бораи равандҳо ва 

ҳодисаҳо, ки дар онҳо робитаҳои илмҳои гуногун ва таъсири онҳо баҳамдигар 

зоҳир мегарданд, имкон медиҳад дар донишҷӯён дар бораи томияти олами 

атроф ва робитаҳои мутақобил дар он тасаввурот ҳосил шавад. Иттилооти 

аудиобасаришуда мумкин аст мувофиқи фасли омӯхташавандаи фан аз 

филмҳои илмӣ ва илмию оммавӣ, аз маводи барномаҳои телевизионӣ, ки 

имрӯз дастрасӣ ба онҳо дар Интернет вуҷуд дорад, интихоб шавад. Дар ин ҷо, 

мумкин аст барои хонандагони синфҳои поёнӣ мултфилм, барои хонандагони 

синфҳои болоӣ филмҳоеро, ки тавассути фиттаҳои аудиою видео ва кассетаҳо 

паҳн мегарданд, истифода бурд. Барои донишҷӯён бошад наворҳои таълимӣ 

ва барномаҳои омӯзишии худкор муфид аст. 

Воситаҳои аудиобасарӣ ба туфайли дурахшонӣ ва арзишмандии 

иттилоотии образҳои басарию шунавоӣ, ки вазъияти муошират ва воқеияти 

атрофро таҷдид мекунанд, манбаи самарабахши баланд бардоштани сифати 

таълим мебошанд. 

Мисолҳои аудиобасарӣ, ки пешкаш мегарданд, ҳатман маводи ҷиддӣ 

буданашон шарт нест. Онҳо ҳаҷвияҳои кӯтоҳе буда метавонанд, ки дар сурати 

надонистан ва идрок накардани муҳиммияти робитаҳои мутақобилаи илмию 

амалӣ инсон ба кадом вазъиятҳо дучор гардиданаш мумкин аст, нишон 

медиҳанд. Ба ҷанбаҳои сифатии ҳодисаю равандҳои физикӣ ё иҷтимоии дар 

шакли образҳо пешниҳод гардида, махсусан дар жанри ҳаҷвия мутаваҷҷеҳ 

сохтани донишҷӯён ба фаҳмиши чуқур ва ҳифзи мавод мусоидат мекунад, 

идроки ғояҳоро дар бораи глобалӣ будани донишҳо дар бораи ҷаҳон, 

экологонидани муҳити зист, таҳаммулпазирии байнишахсиятӣ, 

байнифарҳангӣ, байнимиллатҳо ва ғайра осон мекунад. 

Алоқаҳои тадқиқию байнифаннӣ аз ҳама хубтар ҳангоми фаъолияти 

мухталифи лоиҳавиро иҷро кардани донишҷӯён ташаккул меёбанд.  
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Лоиҳаҳо метавонанд ҳам дарсӣ ва ҳам беруназдарсӣ бошанд. Фазои 

таълимӣ ҳангоми истифодаи технологияҳои аудиобасарӣ ба 

таълимгирандагон имкон медиҳад комёбии худ ва мустақилияти зеҳниашонро 

ҳис кунанд, ки дар натиҷа самарабахшии таълим баланд мешавад. 

Дар фаъолияти таълимӣ донишҷӯён метавонанд объектҳо (аз ҷумла 

матнӣ), ҳодисаҳо, равандҳои мухталифро, ки ба мӯҳтавои лоиҳаи 

иҷрошаванда медароянд, басарӣ ва овоздор гардонанд, бо слайду расм ва 

схемаҳо раванди кори лоиҳавӣ ва натиҷаҳои онро намоиш диҳанд ва ғайра. 

Муҳиммаш донишҷӯён робитаҳои хоси байни фанҳои мухталиф ё донишҳои 

базавии фанҳои алоҳидаи таълимиро фаҳманд ва дуруст муқаррар карда 

тавонанд. Басарӣ гардонидани чунин робитаҳо на танҳо ба инкишофи 

тафаккури низомманд мусоидат мекунад, балки ба ёфтани иштибоҳоти худ 

дар фаҳмиши донишҳои дарбаргирандаи лоиҳаи таълимӣ, аз ҷумла дар бораи 

ҳамкории табиату инсон, ҳамдигарро пурра кардани илмҳои инсоншиносӣ ва 

табиатшиносӣ, касби мушаххас ва гуногунии донише, ки барои 

бомуваффақият дар ҳамин соҳа фаъолият бурдани мутахассис зарур аст ва 

ғайра имконият медиҳад. 

Дар лоиҳаҳои беруназдарсӣ, интернет-лоиҳаҳо ва дигар тадбирҳое, ки 

дар вақти фароғат иҷро мешаванд, барои ҳамгироии байнифаннӣ 

имкониятҳои аз ин ҳам васеъ мавҷуданд. Иштирок дар онҳо коркарди 

маҳсулоти шахсии аз лиҳози мавзӯъ самтгирӣ шуда, пешниҳоди иттилооти 

аудибасариро дар сомонаи дастрас пешбинӣ мекунад. 

Ҳангоми сохтани рӯнамои аудиобасарӣ ҳам принсипҳои дидактика, ҳам 

вижагиҳои психологию педагогии истифодаи пешниҳоди компютерии 

иттилоотро ба назар гирифтан лозим аст. 

Фаъолияти дастаҷамъӣ низ нақши муҳимро мебозад. Дар он ҳар 

донишҷӯ пешниҳодҳои худро манзур намуда ё бевосита ягон иттилои 

аудиобасариро барои иҷрои кори гурӯҳӣ пешниҳод карда, бояд муфидии он 

ва алоқаашро бо мавзӯи мавриди назар собит созад. Дар ин маврид ташаккул 
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ва амиқрафти ҳамаи намудҳои қаблан зикркардаи алоқаҳои байнифаннӣ ба 

вуҷуд меояд. 

Рӯнамои аудиобасарии ба сохтори фаъолияти зеҳнии инсон 

ҳадафмандро ворид сохта, вазифаҳои самарабахшию эҷодии тафаккурро 

фаъолона ангезиш медиҳад. 

Ба нуктаҳои зерин диққати махсус додан лозим аст. Аввалан, дар 

рӯнамои аудиобасарӣ ба ҳам овардани одии идрокҳои мухталифи эҳсосӣ – 

самъӣ, басарӣ, ламсӣ кофӣ нест, зеро онҳо равандҳои маърифатиро ба таври 

автоматӣ, худ ба худ такмил намедиҳанд. Яке аз шартҳои муҳим қобилияти 

истифодабарандагон ба рамзкушоии низомҳои рамзию аломатӣ мебошад. Чи 

тавре ки амалия собит месозад, истифодаи сершумори эффектҳои мухталифи 

болои ҳам гузошта, пешниҳоди гуногунранги иттилоот натиҷаи манфӣ 

мебахшад. Истифодаи оқилонаи воситаҳои аудиобасарӣ дар вазъиятҳои 

мухталифи таълимӣ, тавассути онҳо водор сохтан ба амалигардонии қарорҳои 

ғайристандартӣ ба инкишофи тахайюл, қобилиятҳои эҷодии 

таълимгирандагон мусоидат мекунад. 

Дувум, навташкилаҳоеро, ки таҳти нуфузи таъсири аудиобасарӣ ба 

вуҷуд меоянд, донишҷӯён ба шароитҳои воқеии таълими анъанавӣ 

мегузаронанд. Бинобар ин талабот ба мантиқи пешниҳоди иттилооти 

таълимӣ, аниқии ифода, саҳеҳии истифодаи истилоҳу мафҳумҳо меафзояд. 

Севум, азбаски дар шароитҳои мавриди баррасӣ аҳамияти рефлексия 

меафзояд ва идроки иттилоот нисбатан пурэҳсос ба амал мепайвандад, мавод 

бояд дуруст тафриқабандӣ шавад: ғояи иттилооти пурмӯҳтаво набояд боиси 

гаронии сарборӣ ва хасташавӣ гардад, зеро кор бо низомҳои воқеияти 

виртуалӣ ба донишҷӯ имкони дар киберфазо хаёлпарастӣ карданро фароҳам 

меорад [203]. 

Интерактивият, ки барои амалӣ гардонидани амсилаҳои ба шахсият 

нигаронидаи таълим имкониятҳои васеъро таъмин мекунад, афзалияти 

муҳимтарини истифодаи рӯнамо дар раванди таълим ба шумор меравад. Дар 

психология истилоҳи “интераксия” қобилияти ҳамкорӣ кардан ё бо ягон кас ё 
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ягон чиз дар сӯҳбат ва муколама қарор доштанро мефаҳмонад. 

Технологияҳои интерактивӣ намуди махсуси мубодилаи иттилоотии 

донишҷӯён бо муҳити иттилоотии атроф мебошад [46]. Таълими интерактивӣ 

шакли махсуси ташкили фаъолияти маърифатии донишҷӯён мебошад, ки ба 

ҳамкории омӯзгор ва донишҷӯ, донишҷӯ ва компютер имконият медиҳад. 

Зимнан таълимгиранда ва омӯзгор субъектони раванди таълим ба шумор 

мераванд. Аксаран омӯзгор нақши ташкилкунандаи раванди таълимро 

мебозад, ки он барои донишҷӯёни ташаббускор шароит фароҳам меорад. 

Ҳангоми таълим бо истифодаи технологияҳои интерактивии таълимӣ 

мантиқи раванди таҳсилот аз мантиқи низоми анъанавӣ фарқ мекунад: на аз 

назария ба амалия, балки аз касб намудани таҷрибаи нав ва идроки назарии 

истифодаи он. Бинобар ин, дар таълими интерактивӣ таҷрибаи худии 

таълимгирандагон фавқулода муҳим аст. 

Баланд бардоштани самарабахшии таълими нақшакашӣ аз бисёр ҷиҳат 

аз истифодаи босаводонаи технологияҳои иттилоотӣ дар машғулиятҳо 

вобаста аст. Низоми аниқ, ҳадафманд ва аз лиҳози методӣ мулоҳизашудаи 

баёни дониш дар рафти машғулиятҳои дарсӣ ба баланд бардоштани сифати 

тайёрии графикии донишҷӯён мусоидат мекунад. Барои ба дарси нақшакашӣ 

тайёр шудани омӯзгор мо тавсия медиҳем барномаи PowerPaint истифода 

гардад. Он барномаи ба қадри кофӣ паҳнгардида ва азхуд карданаш нисбатан 

осон мебошад. Идоракунии он осон буда, барои сохтани дарсҳои пуробуранг, 

ғанӣ ва ҷолиб малакаҳои барномарезиро талаб намекунад. 

Принсипҳои умумии коркарди рӯнамоҳои мултимедиро баррасӣ 

мекунем. Рӯнамо файлест, ки маҷмӯи слайдҳои бо як мавзӯъ муттаҳидшударо 

дарбар мегирад. Слайд объекти иттилоотии нисбатан мухтасар мебошад, ки 

ҷузъҳои мухталифро дарбар мегирад ва онҳо дар экран чун композитсияи 

ягона пешниҳод мешаванд. Яке аз афзалиятҳои муҳимтарини ин замима 

имкони истифодаи иттилооте мебошад, ки дар форматҳои мухталиф 

пешниҳод шудааст. 



114 

Имрӯз рӯнамоҳои мултимедӣ воситаи хеле васеъ паҳншудаи дастгирии 

хабарҳои мухталиф – аз баромад ё маърӯза то маҳсули мустақилонаи 

пешбурди ягон ғоя, ҳуҷҷати мухтор мебошад. Бо вуҷуди ин қоидаҳои умумии 

равиясозӣ кардани рӯнамоҳо, ки сифати идроки онҳоро таъмин мекунад, 

мавҷуданд:  

1. Рӯнамои компютерӣ фишурдаи мӯҳтавои ягон хабари муфассал оид 

ба ягон мавзӯъ ё масъала мебошад. То андозае рӯнамо ҷои реферати мухтасар  

ё конспекти хабарро мегирад ва ба шунавандагон имкон медиҳад, ки 

маърӯзаро конспект накарда, диққаташонро ба шунидан ҷалб намоянд. 

2. Ҳар як слайд дар рӯнамо бояд хуб мулоҳиза карда шавад ва мантиқан 

бо слайди гузаштаю оянда иртибот дошта бошад. Мӯҳтавои он бояд он 

иттилоотро аёнан тасдиқ кунад, ки маърӯзакунанда пешкаш менамояд. 

Зимнан, агар иттилоотро бо такя ба канали басарӣ ба шунаванда расонидан 

имконпазир бошад, инро дар рӯнамо ҷойгир кардан лозим нест. 

3. Слайд набояд матни баромадро такрор кунад. Вазифаи слайд пурра 

кардани он аст. Аз ин қоида вазъияте истисно аст, ки агар рӯнамо объекти 

мустақилонаи омӯзиш қарор гирад. 

4. Сарлавҳаи слайд бояд дар пасманзари дигар мундариҷаи слайд бо 

шрифти калони худ ҷудо шуда истад. Дарозии он набояд аз ду сатр зиёд 

бошад. Ҳаҷми аз ҳама мувофиқи сарлавҳа 8-9 калима аст.  

5. Бо иттилоот аз ҳад зиёд пурбор накардани слайд яке аз шартҳои 

муҳимтарини дастрасии рӯнамо барои идрок аст. Схемаҳои одӣ нисбат ба 

схемаҳои мураккаб осонтар идрок мегарданд. Агар зарурати пешниҳоди 

амсилаи бисёрзинаи мураккаб ба миён ояд, беҳтар аст онро ба якчанд 

зерсхемаҳои одӣ тақсим намуда, дар якчанд слайдҳо ҷойгир кунем. Зимнан 

бояд мисли слайдҳои пештарае, ки як амсиларо кушода медиҳанд, ҳар слайд 

ҳамон сарлавҳаро (бо ишораи «идома») дошта бошад. 

6. Рӯнамои стандартӣ аз қисмҳои зерин иборат аст: 
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- унвонслайд, ки номи хабар (мавзӯи рӯнамо), фамилияи муаллифи рӯнамо, 

номи ташкилот ва чорабинӣ, ки дар он хабар баргузор шудааст ё мешавад ва 

санаи чорабиниро дар бар мегирад; 

- слайди дувум (агар зарурат бошад), ки сарлавҳа ё нақшаи хабарро дарбар 

мегирад; 

- слайдҳои хабари асосӣ – слайдҳои пурмӯҳтаво; 

- слайди пешазохирин, ки номгӯи манобеъ ва захираҳои истифодашударо 

дарбар мегирад; 

- слайди охирин, ки арзи сипосро ба шунавандагон ва ё бинандагон, ҳамчунин 

дар мавриди зарурат иттилоотро барои тамос (e-mail, телефон) дарбар 

мегирад. 

7. Ҳангоми коркарди слайдҳои мӯҳтавоии рӯнамо бояд қоидаи иҷрои 

«Схема-расм-график-ҷадвал-матн» риоя шавад. Моҳияти ин қоида дар он аст, 

ки дар шакли схема пешниҳод кардани иттилоот афзалтар аст. Агар ин кор 

мушкилӣ дошта бошад, расмро истифода бурдан мумкин аст. Агар сохтани 

расм низ имконнопазир бошад, график ё ҷадвалро истифода бурдан мумкин 

аст. Дар слайд матн танҳо дар он маврид истифода мешавад, ки инъикоси 

иттилоот бо ёрии дигар тарзҳои пешниҳоди он ғайриимкон бошад. 

8. Байни слайдҳои муҳтавоӣ ду намудро ҷудо кардан мумкин аст: 

слайдҳои додаҳо ва матнӣ. 

9. Слайдҳои матнӣ дар рӯнамо маҷмӯи сархатҳои ишорагузошта- 

бандҳои хабарро дар бар мегирад. Маъмулан чунин сархат на ибораҳои 

пурра, балки ҷумлаҳои унвонӣ мебошанд, ки нуқтаҳои такягоҳии хабарро 

ифода мекунанд. Истисно, аз ин қоида иқтибос ва таърифҳо ҳастанд. Чунин 

ҷумлаҳоро ба рӯнамо дар мавриде дохил мекунанд, ки агар бе онҳо кушода 

додани мавзӯи хабар имконнопазир бошад. Дарозии сархат набояд аз ду сатр 

зиёд шавад. Теъдоди мувофиқи сархат дар слайд - 7±2, аз ҷумла сарлавҳа аст.  

10. Слайди додаҳо схема, расм, диаграмма, ҷадвалро дарбар мегирад. Аз 

ҷойгир кардани ҷадвал дар слайд канораҷӯӣ кардан лозим аст, зеро идроки он 

мушкил аст. Агар ҷойгир кардани ҷадвал ҳатмӣ бошад, кӯшиш ба харҷ додан 
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лозим аст, ки шумораи сатру сутунҳои он аз чаҳор зиёд набошад, дар катакҳо 

бошад ҳадди ақалли матнро ҷойгир намудан лозим аст. Ҳангоми интихоби 

диаграммаҳо дар хотир доштан лозим аст, ки диаграммаҳои сутундор 

муқоисаи додаҳоро аз ҳама беҳтар намоиш медиҳад. Диаграммаҳои мудаввар 

бошанд таносуби фоизиро хубтар нишон медиҳанд.  

11. Андозаи ҳуруф барои равиясозии (ба расмият даровардан) матни 

слайдҳо: сарлавҳа – г 44 пункт (ҳадди ақалл - 36), матни асосӣ – 24 пункт 

(ҳадди ақалл - 18). Дар слайд аз се андоза бештар истифода бурдани ҳуруф 

тавсия намешавад.  

12. Ҳуруфи тавсияшаванда барои равиясозии рӯнамоҳо – бенишона 

(бедумча) (SansSeref, ArialVerdana, Tahoma) бошад беҳтар аст, зеро онро аз 

масофаи дур хондан осонтар аст. Ҳуруфи TimesNewRoman бештар барои 

маводи таблиғотӣмувофиқ аст, дар слайд он хираю ноаён мебарояд. Дар 

рӯнамо ҳуруфи мухталифро истифода бурдан нашояд, зеро идроки онро 

мушкил мегардонад. 

13.Сабки  равиясозии рӯнамо бояд бамулоҳиза ва пайдарпай бошад.Дар 

акси ҳол он нисбат ба мундариҷа диққати бештарро ҷалб мекунад. Истифода 

бурдани сабкҳои мухталифи равиясозӣ барои слайдҳои гуногуниҳамон як 

рӯнамо қобили қабул нест. 

14. Услуби равиясозии рӯнамо бояд тарзе иҷро карда шавад, ки ранги 

ҳуруф ё равиясозии схема, расм, диаграмма ба қадри имкон аз пасманзари 

слайд фарқ кунад. Рангҳои дар слайд истифодашаванда набояд аз се зиёд 

бошад: як ранг барои пасманзар, як ранг барои матн, як ранг барои схема, 

диаграмма, расмҳо. Барои пасманзар рангҳои хунукро интихоб кардан беҳтар 

аст.  

15. Эффектҳои аниматсионӣ набояд аз ҳад зиёд бошанд. Дар акси ҳол 

онҳо диққати муҳассилинро ба худ ҷалб карда дар азхуд намудани муҳтавои 

таълим халал мерасонад. 

16. Присипи мувофиқтарини коркарди рӯнамоҳои компютерии 

«10/20/30»-ро Г. Кавасаки пешниҳод кардааст. Мувофиқи ин принсип 10 
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слайдро дар давоми 20 дақиқа баромад нишон медиҳанд, ҳаҷми ҳарфи матн 

30 пункт аст [203, с. 162].  

Тайёр кардани рӯнамо дар PowerPoint. PowerPoint чун қисми таркибӣ ба 

бастаи  MicrosoftOffice медарояд, бинобар ин воситаи мазкур дараҷаҳои 

паҳншудатарин барномаи сохтани рӯнамо гардид. Ғояи маҳсули барномавии 

мазкурро донишҷӯи донишгоҳи Беркли В. Гаскинс пешниҳод кард. Маҳз ӯ 

мубрамият ва аҳамияти маводи графикию интерактивиро барои ҳалли 

вазифаҳои мухталиф арзёбӣ карда тавонист. Соли 1984 Б. Гаскинс ҷидду 

ҷаҳдашро бо таҳиягар Д. Остин дар доираи компанияи Forethought муттаҳид 

сохт. Онҳо барномаи Presenter-ро сохтанд, ки баъди муддате номи 

PowerPoint-ро гирифт. 

Имрӯз PowerPoint яке аз барномаҳои маъруфтарини омодасозии 

рӯнамоҳои мултимедиявӣ ба шумор меравад. Малакаҳои кор бо ин барномаро 

ба хонандагон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ меомӯзанд. Азбаски 

донишҷӯёни муосир дар бораи вазифаҳои асосӣ ва олатҳои барномаи мазкур 

маълумоти кофӣ доранд, мо бо баёни мухтасари вижагиҳои кори он дар 

равияҳои охирини барнома иктифо меварзем. Аз соли 2007 сар карда, 

бастаҳои офисии Microsoft бо гузориш ба пешниҳоди пиктографии олатҳои 

худ ва истифодаи наворҳои аз лиҳози мавзӯъ муайян ба ҷои сатрҳои меню 

(феҳристи интихоб) тавсиф мешавад. PowerPoint низ истисно нашуд ва 

интерфейси ин маҳсули барномавӣ бо интерфейси дигар замимаҳои офисии 

MS (расми 2.1.) ҳамгун карда шуд. 

 

Расми 2.1. - Интерфейси корбари барномаиMSPowerPoint (2010) 

Ҳангоми омода сохтани рӯнамоҳо, ки дар фаъолияти илмӣ, педагогӣ ва 

амалӣ мавриди истифода қарор мегиранд, бояд омӯзгорон олатҳои аз ҳама 

бештар мавриди истифода қароргирандаро азхуд намоянд (Замимаи 1). 

Ба баланд бардоштани сифати омодагии графикии донишҷӯён бештар 

низоми аниқ, ҳадафманд ва аз лиҳози методӣ мулоҳизашудаи баёни дониш 
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дар соатҳои машғулияти дарсӣ мусоидат мекунад. Ба раванди таълим 

методҳои нав, нисбатан мукаммали тадрис ва таълимро ҷорӣ кардан, оқилона 

ҷалб намудани воситаҳои техникии таълим лозим аст. Баланд бардоштани 

самарабахшии таълими нақшакашӣ аз бисёр ҷиҳат аз истифодаи маводи 

дидактикӣ, бозиҳои дидактикӣ ва технологияҳои компютерӣ дар дарс вобаста 

аст. 

Раванди иттилоотонии ҷамъияти муосир аз ҳар инсон маҳорати 

истифодаи компютери фардиро (КФ) тақозо мекунад. Агар ҳангоми омӯзиши 

нақшакашӣ технологияҳои компютерии таълимро (ТКТ) истифода барем: 

- раванди таълим фаъол мешавад; 

- малакаҳои кор бо компютер ташаккул меёбанд; 

- маҳорати истифодаи технологияҳои иттилоотонӣ дар ҳаёти рӯзмарра 

ташаккул меёбад; 

- маҳорати истифодаи захираҳои иттилоотии инсоният ташаккул меёбад; 

- вақти дарс сарфа мешавад; 

- имконияти афзоиши ҳаҷми маводи нав дар дарс ва ихтисори вақт барои 

шарҳи он пайдо мешавад; 

- вақти тайёрӣ ба дарс ихтисор мегардад; 

- имконияти иҷрои намоишҳои виртуалӣ бо истифодаи таҷҳизоти дастнорас 

пайдо мешавад. 

Технологияҳои компютерӣ, аз ҷумла рӯнамоҳо чун дастурҳои аёнӣ ба 

омӯзгор дар баёни маводи таълимӣ ёрӣ мерасонанд, малакаҳои мушоҳида ва 

таҳлили шакли предметҳоро инкишоф медиҳанд, нағз азхуд кардани донишро 

аз ҷониби донишҷӯён таъмин мекунанд, шавқу мароқро ба фан зиёд 

менамоянд.  

Ҳангоми иҷрои корҳои графикию амалӣ дар ҳамаи марҳилаҳои дарс 

рӯнамоҳо таъиноти махсус касб мекунанд. Слайд имкон медиҳад дар як слайд 

шартҳои масъала, дар слайди дигар бошад ҳалли корҳои графикӣ (иҷрои 

давра ба давраи он) нишон дода шавад. Ин имкон медиҳад ҳангоми тафтиши 

вазифаи хонагӣ, баёни маводи нав, мустаҳкамкунӣ вақт ихтисор карда шавад 

ва барои иҷрои корҳои амалию графикӣ вақти бештар ҷудо карда шавад, 

мақсаду рафти кори дар пешистода дуруст идрок гардида, иштибоҳҳои 
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бисёриграфикӣ пешгирӣ ва раванди иҷрои супоришҳо тезонида шавад. 

Слайдҳои намоиш додашаванда барои иҷрои дурусти кори графикӣ ба сифати 

намуна хизмат мекунанд. 

Слайдро ҳам тавассути замимаи «асосӣ»- PowerPoint ва ҳам ба воситаи 

барнома – намоишгари одӣ (PowerPoint+Viewer) нишон додан мумкин аст. 

Барои нишон додани слайд дар аудитория проектори махсусро истифода 

мебаранд, ки онро ба компютер ва экран васл менамоянд. Омӯзгор рӯнаморо 

аз клавиатура (нармафзор) идора мекунад. Имкони дар якчанд режим намоиш 

додан (дастӣ иваз кардани слайд дар самти мустақим ва акс, шарҳҳои лозима 

додан ба ҳар кадр, намоиши автоматӣ) ба омӯзгор имкон медиҳад, ки дар 

марҳилаи дилхоҳ ба маводи дарс (слайдҳо – дастурҳои аёнӣ) баргардад. 

Замимаи МicrosoftPowerPoint имкон медиҳад: 

- тарроҳии дарс бо ёрии тағйир додани тартиби намоиши слайдҳо, миқдори 

онҳо (пинҳон кардани мавод барои амиқ омӯхтани мавод), вобаста аз сатҳи 

тайёрии донишҷӯён, ҳатто дар рафти гузаронидани дарс тафриқабандӣ 

кардани он; 

- бо эффектҳои иловагӣ таъмин кардани ҳар слайд (сохтани слайд, гузориши 

слайд ва ғайра), ки ба «зинда» кардани слайд ҳангоми намоиш имконият 

медиҳад; 

- бо хосиятҳои иловагӣ (пинҳон кардан, муқаррар намудани тартибу вақти 

намоиш ва ғайра) таъмин кардани слайд (слайдҳо). 

Истифодаи рӯнамоҳо барои тадриси эҷодӣ, аз қабили нақшакашӣ ва 

дигар фанҳо имкониятҳои васеъ фароҳам меорад, принсипи политехникии 

таълим, муносибатҳои тафриқанок ва ба шахсият нигаронидаро дар таълим 

(ҳангоми гузаронидани дарс дар кабинети информатика) таъмин мекунад. 

Ҳангоми намоиши слайд шарҳҳои зарурӣ дода мешавад (намоиш 

мумкин аст овоздор ё беовоз бошад, ба ҳар кадр омӯзгор шарҳ диҳад ва ё 

режими автоматии ивази слайдҳо истифода шавад). Дар дарси оянда филмро 

барои санҷиш истифода бурдан мумкин аст, ки мавод то чӣ андоза азхуд 

карда шудааст. Омӯзгор дар экран ин ё он слайдро намоиш дода, суолҳои 

назоратӣ медиҳад. Ҷавобҳо метавонанд ҳам шифоҳӣ ва ҳам хаттӣ бошанд.  
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Ҷадвали 2.1. - Пайдарҳамии тасвири ба панҷ ҳиссаи баробар тақсим намудани давра 

дар барномаи намоишсозии Microsoft PowerPoint 

- Аз нуқтаи А, ки баробари қутри R давра мебошад, камон кашем,  давраро дар нуқтаи 

В мебурад; 

- Аз нуқтаи В нисбат ба хати уфуқӣ хати амуд мегузаронем; 

  

- Аз асоси хати амудӣ нуқтаи С, бо қутри С1 камон мекашем, ки хати уфуқиро дар 

нуқтаи D мебурад; 

  

- Аз нуқтаи 1 бо қутриD1 баробар то нуқтаи 2 камон мекашем, камони 1 - 2 ба 1/5 

дарозии даврабаробар мешавад; 

  

- Нуқтаҳои 3, 4 ва 5 бо паргор мекашанд (дарозии D1). (+ 5 нуқта 10 қисм). 

 

 

Дар таълими фанҳои хусусияти графикидошта омода намудани рӯнамои 

машғулиятҳои таълимӣ махсусиятҳои тахассусиро талаб менамояд, ки аз 
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рӯнамоҳои дигар фанҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Фарқияти асосии омода 

намудани рӯнамо барои фанҳои графикӣ ин бевосита аз таҳия намудани 

пайдарпайии амалиёти тасвири порчаҳои таркибии нақшаҳо иборат мебошад. 

Яъне дар ҳолати ба тариқи аниматсионӣ таҳия намудани рӯнамои амалиётҳои 

тасвир намудани пайдарҳамии нақшаҳо барои мақсади дарсро ба хубӣ дарк 

намудани донишҷӯён мусоидат менамояд. 

Ҳамчунин, мо дар раванди таҳқиқот барои озмоиши таҷрибавӣ 

рӯнамоҳоро барои машғулиятҳои геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ таҳия 

намудем, ки бо риояи талаботҳои дар боло зикр гардида ва истифодаи 

аниматсия дар пайдарҳамии намоиши иҷроиши нақшаҳо ба назар гирифта 

шудааст (Замимаи 2).  

Дар машғулиятҳои дарсӣ истифодаи слайд имкон медиҳад ба ҳамаи 

гурӯҳ усулҳои дурусти кор ва пайдарпайи онро нишон диҳем, ки ин амал 

ҳини бевосита дар ҷои корӣ сурат гирифтан мушкилтар аст. Донишҷӯён 

динамикаи раванди технологӣ, вижагии иҷрои ҳар амалиётро хуб мефаҳманд. 

Азбаски слайди таълимӣ маводи сатҳи мураккабиаш гуногунро дарбар 

гирифта метавонад, имкони тафриқабандии маводи таълимӣ ба вуҷуд меояд. 

Тафриқабандӣ вобаста аз тайёрии ин ё он гурӯҳи донишҷӯён бо имкони 

пурратар ба назар гирифтани қобилияти ҳар донишҷӯ сурат мегирад. Ин усул 

ба талаботи муносибати муосири ба шахсиятнигаронида дар таълим ҷавобгӯ 

аст. Алҳол аз аксари донишмандон эътироф гардидааст, ки истифодаи 

рӯнамоҳои таълимӣ, технологияҳои компютерӣ ва бозиҳои дидактикӣ дар 

таҳсилот ногузир аст, зеро онҳо самарабахшии таълим ва сифати донишу 

маҳоратҳоро назаррас баланд мебардоранд. 

Қайд кардан лозим аст, ки бо вуҷуди миқдори хеле зиёди дар дастрасии 

озод мавҷуд будани рӯнамоҳои таълимии мултимедӣ, омӯзгорон дар онҳо 

қариб аз имкониятҳои интерактивии воситаҳои дидактикии мазкур истифода 

намебаранд. 

Дар хотима қайд мекунем, ки рӯнамоҳои таълимии мултимедӣ 

пешниҳоди иттилоотро дар шакли нисбатан возеҳу равшан ва аёнӣ барои 
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донишҷӯён бо истифода аз нерӯи басарию сомеа дар раванди идроки 

иттилооти таълимӣ, дар вақти кор истифода бурдани тахайюл ва эҳсосот 

барои чуқуртар, вале бо хасташавии камтар ғӯта задан ба маводи таълим осон 

мегардонад [24]. 

 

2.2. Методикаи ташкили дарси нақшакашии компютерӣ ва 

принсипҳои дидактикии таҳияи маҷмӯи воситаҳои таълимӣ-методӣ 

 

Дар дидактика шарҳҳои мухталифи мафҳуми мундариҷаи таҳсил 

мавҷуданд. Масалан, Ю.К. Бабанский мафҳуми мазкурро ба тариқи зайл шарҳ 

додааст: «Мундариҷаи таҳсил низоми донишу маҳорат ва малакаҳо мебошад, 

ки даст ёфтан ба онҳо инкишофи ҳамаҷонибаи қобилиятҳои ақлию ҷисмонии 

донишҷӯён, ташаккули ҷаҳонбинии онҳо, омодагиашонро ба ҳаёту меҳнати 

ҷамъиятӣ таъмин мекунад» [12, с.24]. Дар ин таъриф ба мундариҷаи таҳсил 

ҳамаи унсурҳои таҷрибаи иҷтимоӣ, ки инсоният андӯхтааст, дохил карда 

шудааст. Зимнан мундариҷаи таҳсил чун яке аз ҷузъҳои раванди таълим 

баррасӣ мегардад.  

В.С. Леднев чунин мешуморад, ки мундариҷаи таҳсилотро чун низоми 

том таҳлил кардан лозим аст. Зимнан дар назар доштан лозим аст, ки 

мундариҷаи таҳсилот ба маънои маъмулӣ ҷузъи таҳсилот нест. «Мундариҷаи 

таҳсил мундариҷаи раванди тағйирёбии пешравандаи хосияту сифатҳои 

шахсият мебошад, ки шарти зарурии он фаъолияти махсус ташкилшуда 

мебошад» [105, с. 150]. 

Намояндагони табаҳҳургароии дидактикӣ дар асоси фалсафаи 

эмпиризм иддао мекарданд, ки муассисаи таълимӣ бояд ба муҳассилин чунин 

дониш диҳад, ки аҳамияти амалӣ дошта бошад, хатмкунандагони худро ба 

ҳаёту меҳнати воқеӣ омода созад. Ин назария алҳол низ ба таълим таъсири 

калон мерасонад [19], [20], [21, с. 286]. 

Ҳангоми истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ комплекси 

таълимӣ-методӣ (КТМ) ҷои махсусро ишғол мекунад, ки он дар шароити ҷои 
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корӣ ба гузаронидани ҳамаи намудҳои кори графикӣ, машғулиятҳои амалӣ 

оид ба ҳалли масъалаҳо, иҷрои корҳои ҳисобию графикӣ, гирифтани маслиҳат 

дар бобати иҷрои онҳо, амалӣ гардонидани назорати марҳилавии дониш 

имконият медиҳад. Ҳамаи ин шаклҳои КТМ ба самарабахш гузаронидани 

машғулиятҳо шароит фароҳам меоранд. 

Нуқтаи мазкур дар он зуҳур меёбад, ки омӯзгорон диққаташонро ба 

интиқоли ҳаҷми ҳадди аксари донишҳои илмӣ, ки аз китобҳои дарсӣ ва 

дастурҳои таълимии дарёфткардаашон осон мегиранд, тамаркуз медиҳанд. 

Чунин ҳолат дар низоми таҳсилоти олии касбӣ дар раванди таълими 

нақшакашӣ ва геометрияи тасвирӣ зуд-зуд ба мушоҳида мерасад. Маъмулан, 

дар ин ҳолат дониш бо амалия мустаҳкам карда намешавад, бинобар ин тез 

фаромӯш мегардад. Барои азхудкунии бомуваффақияти мундариҷаи таҳсил 

кори зиёди мустақилонаи донишҷӯ ва ҷустуҷӯи методҳои интенсивӣ ва 

технологияҳои таълимӣ аз ҷониби омӯзгорон тақозо карда мешавад.  

Талаботҳое, ки ба комплекси таълимию методӣ барои ташкили раванди 

таълим бо истифодаи ТИИ пешниҳод мегарданд, серҷабҳа ва ихтилофнок 

мебошанд. Онҳо бояд ба ҳамаи талаботи дидактикии мундариҷаи таълим 

ҷавобгӯ бошанд, мӯҷазу дастрас ва ҳамзамон устувор, вариантнок бошанд аз 

ҷониби донишҷӯ пурра азхуд шудани маводи таълимиро таъмин кунанд. 

Комплекси таълимию методӣ (КТМ) барои ташкили раванди омӯзиши 

нақшакашии компютерӣ аз рӯи принсипе таҳия шудааст, ки имкон медиҳад 

он чун воситаи асосии таълим барои иҷрои вазифаҳои муайяни дидактикӣ 

истифода шавад. 

Вазифаи иттилоотӣ бояд донишҷӯёнро бо иттилооти кофӣ ва зарурӣ 

таъмин кунад, ки он ҷаҳонбинӣ, рушди маънавӣ, азхудкунии назариявӣ ва 

амалии муқаддамоти графикаи компютериро ташаккул медиҳад. 

Амалигардонии ин вазифаи дидактикӣ бо самтгирӣ ба КТМ ба талаботе, ки ба 

низоми таҳсилоти касбии олӣ бо истифодаи ТИИ дар таълим пешниҳод 

мегардад, вобаста аст: баёни пурра ва мушаххаси донишҳои ҳатмӣ ва 

иттилооти иловагӣ бо истифодаи пойгоҳи додаҳо ва китобхонаи электронӣ. 
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Вазифаи дигаргунсозии дидактикӣ бо коркарди педагогии донишҳои 

илмӣ, ки бояд азхуд шаванд, алоқа дорад. Мавод мутобиқан бо принсипҳои 

дидактикии зерин мувофиқ карда мешавад: илмият, низоммандӣ ва 

пайдарпаӣ, дастрасӣ, баҳисоб гирифтан вижагиҳои синнусолӣ, муаммоӣ, 

ифоданокии эҳсосӣ. 

Принсипи банизомдарорӣ талаботро дар бораи баёни ҳатмии низомманд 

ва пайдарпаии мавод дар мантиқи фанни таълимии нақшакашии компютерӣ 

(AutoCAD) амалӣ мегардонад.  

Принсипи мустаҳкамкунӣ ва худназоратбо пешниҳоди имкони 

омӯзиши такрории мавод алоқаманд аст. Ташаккули донишҳои устувор барои 

дар рафти худомӯзӣ пурра шудани онҳо пойдевор мегардад. 

Принсипи ҳамгироӣдар он зоҳир меёбад, ки комплекси таълимию 

методӣ ба донишҷӯ дар афзоиши дониши дар комплекс баён гардида бо 

иттилооти иловагӣ аз пойгоҳи додаҳо ёрӣ мерасонад. Ин вазифаро ҳамчунин 

аудио- ва видеосабти маводи таълимӣ аз фанҳои таълимии ҳамҷавор, ки ба 

комплекси таълимию методӣ дохил карда шудаанд, ба субут мерасонанд.  

Принсипи дидактикии ҳамоҳангӣ дар ҷалби воситаҳои мухталифи 

таълим дар раванди кор бо мавод (маълумотномаҳои электронӣ, маҷмӯаи 

масъалаҳо, тасвирҳо, видеофилмҳо, дастурҳои таълимӣ барои иҷрои корҳои 

лабораторию графикӣ) зоҳир мегардад.  

Принсипи тарбиявию рушддиҳандаи комплекси таълимию методӣ дар 

таъсири маънавию арзишманди мундариҷаи он ба донишҷӯён зоҳир мешавад. 

Асоси алоқаи назарияро бо амалия фаҳмиши робитаи байни маърифати 

воқеият ташкил мекунад, ки натиҷаи он назария ва амалия мебошад. Ин 

принсипи дидактикӣ дар раванди тайёрии мутахассисони низоми таҳсилоти 

касбии олӣ ба истифодаи ҳам технологияҳои иттилоотию иртиботӣ ва ҳам 

технологияҳои анъанавии таълим аҳамияти калон дорад. 

Принсипи аёният дар комплекси таълимию методӣ чун маҷмӯи меъёрҳо 

амалӣ мегардад, ки аз қонуниятҳои раванди таълим бармеояд ва ба 
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маърифати воқият дар асоси мушоҳида, тафаккур ва таҷриба дар роҳи аз 

мушаххас ба муҷаррад ва баръакс дахл дорад. 

Принсипҳои дастрасӣ ва самарабахшӣдар комплекси таълимию методӣ 

ба тариқи зайл инъикос ёфтааст. Принсипи мазкур фаъолият ва 

оптимизатсияи он омилҳоеро дар назар дорад, ки ба раванди дидактикӣ 

таъсири бевосита (усулҳои кори омӯзгор ва донишҷӯ, миқдори вақти кор, 

дониш ва маҳорати донишҷӯён) ё бавосита (сатҳи инкишофи ақлӣ, қобилияти 

донишҷӯён, саводнокӣ, фарҳанги педагогӣ ва иттилоотии омӯзгор) 

мерасонанд. 

Ба ҳам овардани муносибати инфиродӣ ва дастаҷамъӣ дар таълим ва ё 

алоқаи манфиатҳои шахсият ва ҷамъиятро комплекси таълимию методӣ 

тавассути дар раванди таълим ба ҳам омезиш додани шаклҳои мухталифи 

кори педагогӣ (инфиродӣ, фронталӣ, гурӯҳӣ), ҳамчунин пайдарпайии 

вазифаҳои графикӣ, ки дар фаъолияти амалӣ тез-тез дучор мешаванд, амалӣ 

мегардонад. 

Дар раванди коркарди комплекси таълимию методӣ ҳамаи принсипҳои 

мазкури дидактикӣ, ки ба сифати раванди таълим таъсир мерасонанд, ба 

назар гирифта шудаанд: 

Комплекси таълимию методии таҳиякардаи мо дарбар мегирад: 

- маҷмӯаи супоришҳо барои корҳои контролӣ; 

- китоби дарсӣ дар нашри маъмулӣ ё анъанавӣ; 

- барномаи омӯзиши электронӣ дар намуди слайдҳои интерактивӣ; 

- варианти электронии иҷрои масъалаҳои графикӣ бо тасвири аёнӣ бо ёрии 

нақшакашии компютерӣ; 

- дастури таълимию методии «Нақшакашӣ бо ёрии барномаи AutoCAD». 

Методика ва тамоми раванди коркарди КТМ дар раванди таълими 

фанҳои графикӣ бо воситаи ТИИ амалигардонии вазифаҳои зерини 

педагогиро пешбинӣ мекунад: 

- дар донишҷӯён ташаккул ва инкишоф додани тасаввурот дар бораи он ки 

дониш, метод ва тафаккури компютерии графикӣ унсури муҳими фарҳанги 
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ҳозираи на танҳо ҷамъият, балки ҳар як инсон дар алоҳидагӣ мебошад, 

махсусан агар фаъолияти ояндаи касбии ӯ бо масоили графика марбут 

бошанд. 

- ба донишҷӯён талқин кардан, ки таҷрибаи шахсии фаъолияти таълимӣ ва он 

маҳорату малакаҳо, ки онҳо дар раванди таълими касбӣ меандӯзанд, барои 

ташаккул ва рушди онҳо чун шахсияти оқилона фикркунанда ва дар воқеияти 

ҳаррӯза амалкунанда ҳаётан муҳим мебошанд; 

- рушди эҷодии қобилиятҳои зеҳнии ҳар донишҷӯ аз ҳисоби дар раванди 

таълим истифода бурдани воситаҳои муосири компютерии таълим. 

Амалия нишон медиҳад, ки ҳангоми коркарди дастурҳои анъанавии 

таълим, маъмулан, мушкилоте ба миён намеоянд. Барои ин кор танҳо 

заминаҳои ташкилию техникӣ ва аз ҳама муҳиммаш, хоҳиши омӯзгор барои 

такмили маҳорати касбӣ лозим аст. 

Дар бораи масъалаи таълифи комплекси таълимӣ-методӣ ва дастурҳои 

методӣ барои ташкили раванди таълим каме муфассалтар истода мегузарем. 

Зимнан бояд ба лаҳзаҳои зерини ташкилӣ диққат додан зарур аст: Аввалан, 

хуб мешуд, агар омӯзгор маводи методиро худаш таҳия кунад, зеро мақсаду 

вазифаҳои ҳар як машғулият ба ӯ хеле наздик аст ва ғайр аз ин, ӯ барои чанд 

сол барномаи таълимро тибқи стандартҳои давлатии таҳсилот тартиб 

медиҳад. Дар ин маврид, албатта, қобилиятҳои педагогии ҳар омӯзгорро ба 

назар гирифтан лозим аст. Дувум, омӯзгор бояд технологияҳои компютериро 

комилан азхуд карда бошад, зеро агар ӯ дар истифодаи компютер салоҳияти 

комил надошта бошад, истифодаи технологияҳои иттилоотии таълим маънои 

педагогиашро гум мекунад. Севум, дастгирии маъмурияти муассисаи 

таълимии таҳсилоти касбӣ зарур аст. Амалия нишон медиҳад, ки агар чунин 

шароит мавҷуд набошанд, таҳияи комплекси таълимӣ-методии хушсифат 

имконнопазир аст. 

Мо тавсия медиҳем, ки таҳияи комплекси таълимию методӣ ба 

марҳилаҳои мантиқии зерин ҷудо карда шавад: 

1. Муайян кардани масъала. 
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2. Тасвияи мақсадҳо. Муайян кардани шартҳои вурудӣ. 

3. Интихоб ва сохторбандии мундариҷа. 

4. Интихоби стратегияи таълим. 

5. Интихоби олатҳои арзёбӣ. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки дар навбати аввал масъаларо муайян кардан, 

мақсаду вазифаҳои фанни таълимии графикии таҳсилоти касбиро аниқ 

намудан лозим аст. Сипас дар асоси муносибатҳои бунёдии мазкур ба 

коркарди комплекси таълимию методӣ шурӯъ намудан ба мақсад мувофиқ 

мебошад. Зимнан шароитҳои вурудӣ (муқаррар кардани сатҳи ҳадди ақалли 

ибтидоии босалоҳиятӣ, ки барои омӯзиш аз рӯи ин барнома зарур аст, 

муайян кардани дастурҳои таълимӣ ва методии зарурӣ барои ташкили 

самарабахши раванди таълим), интихоб ва сохторбандии мундариҷа 

(муқаррар намудани пайдарпайии мантиқии таълим)-ро ба назар гирифтан 

зарур аст. Чи тавре ки маълум аст, мушаххасан асоси раванди таълим 

мақсади он ба ҳисоб меравад, ки интихоби мундариҷаи таълим (маводи 

таълимӣ) аз он вобаста аст. Методҳои таълим бояд ба ин мундариҷа 

мувофиқат кунад. 

Методи таълим дар муассисаҳои таҳсилоти касбӣ дар раванди таълим 

вазифаҳои муҳимро иҷро мекунад: бо ёрии он ба донишҷӯён интиқол 

намудани мундариҷаи мавзӯъҳои таълимӣ, идоракунии фаъолияти 

маърифатии донишҷӯён, рушди зеҳнии донишҷӯён ва ташаккули сифатҳои 

зарурии шахсиятӣ сурат мегиранд. Методикаи таълим бо истифодаи 

комплекси таълимию методӣ ҳамчунин вазифаҳои ангезишӣ, иртиботӣ, 

ташхисию тасҳеҳиро, ки барои фаъолияти мӯътадили раванди таълим дар 

асоси технологияҳои иттилоотии таълими касбӣ заруранд, иҷро мекунад.  

Бо назардошти он ки методҳои таълими касбӣ ҳодисаи педагогии 

бисёрҷабҳа ва серченака мебошанд, ба онҳо таърифҳои гуногун додан 

мумкин аст, ки аз ҷумла шарҳу тавзеҳоти дар боло зикршударо дарбар 

мегиранд. Агар дар сохтори раванд нақши раҳбарикунандаи омӯзгор 

пешбинӣ шавад, методҳои таълимро чун тарзҳои ташкили фаъолияти 
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таълимию маърифатии донишҷӯён ва идоракунии ин фаъолият баррасӣ 

кардан мумкин аст. 

Чунин мешуморем, ки дар шароити воқеӣ методҳои амалигардонии 

раванди томи педагогӣ бо истифодаи комплекси таълимию методӣ дар 

ягонагии мураккаби ихтилофнок зоҳир мегарданд. Ҳар яки онҳо дар ягон 

марҳилаи раванди педагогӣ метавонад дар намуди алоҳида истифода шавад, 

вале бе ҳамкорӣ бо дигар методҳо он тез таъиноти худро гум мекунад ва 

самарабахшии раванди таълиму тарбияро коҳиш медиҳанд [32], [39], [59]. 

Методҳои таълим на танҳо ба ташаккули кори ақлии донишҷӯён ва 

интишор ба мақсадҳои маърифатӣ, балки умуман ба ташаккули шахсият низ 

таъсир мерасонад, ки ҳангоми тайёр кардани мутахассисони таҳсилоти касбӣ 

бо истифодаи ТИИ хеле муҳим аст. Маълум аст, ки бисёр чизҳое, ки донишҷӯ 

дар муассисаи таълимӣ меомӯзад, аз хотир фаромӯш мешавад, вале одати бо 

тарзу услуби муайян кор кардан аз рӯи ихтисос, фикр кардан, руйдодҳои 

атрофро таҳлил кардан дар хотир мемонад. 

Бисёр муҳаққиқон-педагогҳо, ки масъалаи методҳои таълимро 

меомӯзанд, омилҳои мухталифро ҷудо мекунанд, ки дар шароити воқеӣ ба 

интихоби метод таъсир мерасонанд. Қисми асосии онҳо бо шахсияти 

донишҷӯ, шароитҳои ҷоришавии раванди таълим, шахсияти омӯзгор, 

донистани методу усулҳои таълим вобастаанд. Чи тавре ки зикр гардид, 

методҳои таълим бо истифодаи комплекси таълимию методӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ нақши тарзи ташкили раванди аз ҷониби донишҷӯ азхудкунии 

донишҳои нав, ташаккули маҳорату малакаҳо, инкишофи функсияҳои 

психологӣ ва сифатҳои шахсиятиро мебозанд. 

Таъкид кардан лозим аст, ки хусусияти мақсадҳо ва мундариҷаи 

машғулиятҳои нақшакашии компютерӣ на танҳо дар пайдарпайии шакл, 

балки дар методҳои таълим ва усулҳои методии мавриди истифода низ 

инъикос меёбанд. Тавсифи баъзе усулҳои методиро меорем, ки дар 

машғулиятҳои амалӣ дар сохтори дастури таълимӣ мавриди истифода қарор 

гирифтаанд. 



129 

Вижагии ҷузъи равандӣ аз омӯзгорон татбиқи методу воситаҳои 

гуногуни таълимро талаб мекунад, ки ҷалби донишҷӯёнро ба раванди таълим 

таъмин намоянд. 

Ҷадвали 2.2. - Таҳлили методҳо дар раванди таълим 

Методҳои 

таълим 
Фаъолияти омӯзгор 

Фаъолияти таълимгиранда 

Иттилоотию 

ретсептивӣ 

Пешкаш намудани иттилоот (омӯзгор, 

дар раванди сӯҳбат) 

идроки дониш; дарки он; дар 

хотир нигоҳ доштан 

Репродуктивӣ Таҳия ва пешниҳоди супориш ба 

таҷдиди дониш 

Фаъолгардонии дониш: 

таҷдиди дониш ва тарзҳои 

амал дар натиҷаи иҷрои 

корҳои графикӣ 

Баёни муаммоӣ Гузориши муаммо ва кушода додани 

роҳҳои ҳалли он тавассути 

технологияҳои амсиласозии компютерӣ 

Идроки дониш; дарки дониш 

ва муаммо 

Эвристӣ Гузориши муаммо: таҳия ва пешниҳоди 

супориш оид ба иҷрои марҳилаҳои 

алоҳидаи ҳалли вазифаҳои муаммоӣ дар 

компютер; нақшагирии қадамҳои ҳал, 

роҳбарӣ ба фаъолияти 

таълимгирандагон (тасҳеҳ ва ба вуҷуд 

овардани вазъиятҳои муаммоии 

мобайнӣ). 

Идроки супориш, ки як 

қисми масъала аст; фаъол 

кардани дониш дар бораи 

роҳҳои ҳалли масъалаҳои 

шабеҳ; мустақилона ҳал 

кардани як қисми масъала; 

худназораткунӣ; таҷдиди 

рафти ҳал. 

 

Шакли ташкилии таълим бо истифодаи комплекси таълимию методӣ 

тарафи зоҳирии ташкили раванди таълимро ба назар мегирад ва хусусияти 

алоқаи мутақобилаи иштироккунандагони раванди педагогиро инъикос 

менамояд. Шакли таълим бо тарафи дохилӣ, мӯҳтавоии раванди таълим 

робитаи таркибӣ дорад. Як шакл мумкин аст дар методҳои гуногуни таълими 

таҳсилоти касбӣ бо истифодаи комплекси таълимию методӣ корбаст гардад. 

Натиҷаҳои таҳқиқоти педагогӣ шаҳодат медиҳанд, ки шаклҳои ташкили 

таълими гурӯҳиро аксаран низомҳои таълим меноманд. Гуфтан лозим аст, ки 

чунин ном он қадар ҳам аниқ нест. Гап дар сари он аст, ки мафҳуми низоми 

таълим нисбатан хеле васеъ буда, ҳамаи унсурҳои раванди таълимро, ки 

нисбат ба ҳамдигар муносибату алоқа доранд, дар бар мегирад. Бинобар ин 

агар дақиқтар баён кунем, ба низом бояд мундариҷаи таълим, сатҳи омодагии 
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донишҷӯёну омӯзгорон, методикаи таълим, таъминоти моддӣ ва дигар 

унсурҳои таълимдохил шаванд. 

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ҳоло низ омӯзгорони фанни 

нақшакашӣ зимни таълими нақшакашии компютерӣ ба душвориҳои зиёд 

дучор гашта истодаанд. Пешрафти илму техника ва технологияи муосир, 

рушди технологияи иттилоотӣ ва компютерӣ омӯзгорони фанни нақшакашии 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумиро вазифадор ва масъул месозад, ки ба 

омӯзиши ин фан таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд, зеро ҳадафи чоруми 

стратегии мамлакат, ки саноатикунонӣ маҳсуб меёбад, бе донишҳои графикӣ 

ва техникӣ имкон надорад. Дар навбати худ, омӯзгорони муассисаҳои 

таҳсилоти олиро вазифадор ва масъул месозад, ки ба тайёр кардани 

омӯзгорони баландихтисоси касбии фанни нақшакашӣ диққати ҷиддӣ диҳанд. 

Таълими фанни нақшакашӣ дар муассисаҳои таълимӣ ба фаъолияти 

педагогии омӯзгори фаннӣ низ вобастагӣ дорад. Фаъолияти педагогӣ як навъи 

махсуси фаъолияти ҷамъиятӣ буда, ҳадаф аз он амалӣ намудани мақсадҳои 

омӯзишу парвариш ва таҳсилот аст. 

Методи таълим - тарзи фаъолият ва системаи ҳамкории омӯзгор ва 

донишҷӯ, маҷмӯи усулҳои кор, роҳе, ки тавассути он омӯзгордонишҷӯёнро аз 

нодонӣ ба маърифат равона мекунад. Олимон ва мутахассион оид ба мафҳуми 

методи таълим андешаҳои гуногунро додаанд. Аз ҷумла, М.И. Махмутов 

чунин мешуморад: «Методи таълим - ин системаи регулятивии принсипҳо ва 

қоидаҳои ташкили педагогии мақсадноки ҳамкории омӯзгор ва донишҷӯ буда, 

ба гурӯҳи муайяни масъалаҳои таълим, иикишоф ва тарбия татбиқ карда 

мешаванд» [115]. 

«Дарс ҷараёни ҷамъиятиест, ки дар он одамони синну солашон ба ҳам 

наздик, аз рӯйи барномаи муайян, дар вақти муайян бо роҳнамоии шахси 

фозил (омӯзгор) баҳри ошкорсозии асрори ҳастӣ ва муаммоҳои фазои 

иттилоотӣ ва коиноти беканор машғуланд» [115]. 

Дар асоси мақсадҳои умумии таълим, методикаи таълими нақшакашии 

компютерӣ дар назди худ масъалаҳои асосии зеринро ҳал мекунад:  
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1. Аниқ намудани мақсади таълими нақшакашии компютерӣ дар 

муассисаҳои таълимӣ, яъне барои чӣ бояд боби нақшакашии компютерии 

фанни нақшакаширо омӯхт;  

2. Мувофиқати мазмуну мундариҷаи он ба стандартҳои давлатии 

таълимии аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 

карда шуда ва ҷои он дар нақшаҳои таълимӣ, яъне чӣ тавр омӯхтани 

нақшакашии компютерӣ. Ба замми ин методикаи таълими нақшакашии 

компютерӣ ба омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ методҳои фаъоли таълим ва 

шаклҳои такшкили таълими фанро коркард намуда, пешкаш менамояд, то 

онҳоро дар амал истифода намуда, ба мақсади дар пеш гузоштаашон ноил 

гарданд;  

3. Чӣ тавр бояд боби нақшакашии компютерии фанни нақшакаширо 

таълим дод? Бо ин мақсад дастурҳои таълимӣ ва воситаҳои барномавию 

техникиро коркард намуда, тарзи истифодаи онҳоро дар ҷараёни таълими фан 

ба омӯзгорон пешкаш менамоянд. Яъне дар ҷараёни таълими методикаи 

таълими нақшакашӣ дар боби нақшакашии компютерӣ мо бояд ба масъалаҳои 

зерин диққати махсус диҳем: 

- муайян намудани мазмун ва мундариҷаи таълими нақшакашии компютерӣ 

дар муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ, инкишоф ва дурнамои он, 

мувофиқати таълими фан ба зинаҳои таҳсилот; 

- баланд бардоштани сатҳу сифати донишазхудкунии донишҷӯёни 

муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ; 

- инкишофи маҳорату малакаи графикӣ ва иттилотӣ-иртиботии донишҷӯёни 

муассисаҳои таҳсилоти олии омӯзгорӣ; 

- ба талаботи ҷомеаи муосир ҷавобгӯй будани сифат ва самарабахшии 

таълими нақшакашии компютерӣ. 

Таҳқиқотҳои замони муосир нишон медиҳанд, ки дар муддати тӯлонӣ 

ҳоло ҳам омӯзгорони фанни нақшакашӣ аз ҷиҳати методӣ хуб инкишоф 

наёфтаанд. Дар ин кам будани соатҳои дарсӣ дар муассисаҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ, ҳамчун фанни дуюминдарараҷа муносибат намудани 
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маъмурияти муассисаҳои таълимӣ, норасоии кадрҳои баландихтисос ва дигар 

омилҳо сабаб шуда метавонанд. 

Омӯзгор ҳангоми интихоби шакл ва методи таълими нақшакашии 

компютерӣ бояд диққати ҷиддӣ диҳад, зеро он тарафи фаъолияти муҳими 

омӯзгорро нишон медиҳанд. Дар ин маврид омӯзгор бояд аз меъёрҳои зерин 

истифода барад: 

- мутобиқат ба мақсад ва вазифаҳои таълим, тарбия ва инкишоф; 

- мутобиқат ба мазмуни маводи омӯхташаванда; 

- мутобиқат ба имкониятҳои реалии донишҷӯёни гурӯҳ; 

- мутобиқат ба шароитҳои мавҷуда; 

- шартҳои эргономикӣ (яъне ташкили меҳнат, алалхусус ҳангоми кор бо 

компютер); 

- мутобиқ ба хусусият ва имкониятҳои фардии худи омӯзгор. 

Гуногунрангии шакли дарсҳо ба баландбардории сатҳи донишомӯзии 

донишҷӯён мусоидат мекунад. Дарсҳо дар шакли бозӣ, корҳои амалию 

лабораторӣ, татбиқи амалиётҳои гуногун, супоришҳои графикӣ ва ташкили 

супоришҳои озмунӣ шавқу ҳаваси донишҷӯёнро ба нақшакашии компютерӣ 

бештар мегардонанд. Супоришҳо барои худсанҷишӣ, санҷиши 

байниҳамдигарӣ ва кори гурӯҳӣ мушкилиҳоро дар ташкили таълим бартараф 

карда метавонанд. Донишҷӯёни донишашон суст имкон пайдо мекунанд, ки 

бо воситаи ТИИ донишҳояшонро тавассути роҳбарии омӯзгор ва ҳам 

мустақилона инкишоф дода, ба донишҷӯёни лаёқатманду соҳибистеъдод 

наздик шаванд. Аз ин ҷост, ки ба тайёрии касбӣ-методии омӯзгорони фанни 

нақшакашӣ омӯхтан ва азхуд намудани шаклҳо ва методҳои гуногуни фаъоли 

таълимӣ мавқеи хоса пайдо мекунад. Ҳамагон бояд ба таҳия ва такмили 

методҳо ва шаклҳои нави таълими нақшакашии компютерӣ, воситаҳои дар 

амал татбиқ намудани онҳо саҳмгузор бошем. 

Асоси таълими иттилоотӣ ва анъанавии таълимро бо истифодаи 

комплекси таълимию методӣ, принсипҳои умумӣ ва хусусии дидактикии 

пайдарпайӣ, дастрасӣ, низоммандӣ ва мустақилиятро ташкил мекунанд. 
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Мақсади дидактикӣ унсури муҳимтарини сохтории дарс бо истифодаи 

комплекси таълимию методӣ (КТМ) ба шумор меравад.  

Бо вуҷуди он, ки дар методикаи таълими фанни нақшакашӣ панҷ 

намуди дарсро муайян намудаанд (дарси додани донишҳои нав, дарси 

мустаҳкамкунии мавзӯи нав, дарси омехта, дарси санҷиш ва машқи 

мустақилона, дарси масъалагузорӣ) [189], онҳо аз намудҳои дарси 

нақшакашии компютерӣ тафовут доранд, зеро дар нақшакашии компютерӣ 

ташкили раванди таълим ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро дошта, бештар ба 

таълими фанни технологияи иттилоотӣ шабеҳ аст [125]. 

Дар амалияи педагогӣ намудҳои гуногуни дарси нақшакашии 

компютерӣ дар муассисаҳои таълимӣ истифода мешаванд. Намудҳои 

дарсҳоро бо аломатҳои гуногун тасниф кардан мумкин аст: аз рӯйи шакл ва 

методи таълим, аз тарзи ташкили фаъолияти таълимӣ, аз рӯйи мақсади 

дидактикӣ ва амсоли инҳо. Аз рӯйи мақсади дидактикӣ, ки ба таълими фанни 

нақшакашӣ ва омӯзгорон бештар наздик аст, дарсҳоро ба чунин намудҳо ҷудо 

мекунанд (Расми 2.2.): 

 

 

Расми 2.2. -Намудҳои дарси нақшакашии компютерӣ 

Намудҳои 
дарси 

нақшакашии 
компютерӣ 

дарси омӯхтан ва 
азхудкунии 
мавзӯи нав  

дарси 
ташаккулдиҳии 

маҳорату малака 

дарси 
ҷамъбасткунӣ ва 
мустаҳкамкунии 

дониш 

дарси татбиқи 
амалии донишҳо  

дарси назорат ва 
ба мувофиқа 

овардани дониш, 
маҳорат ва 

малака 

дарси муштарак  
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- дарси омӯхтан ва азхудкунии мавзӯи нав — дар ин намуди дарс 

донишҷӯён бо мавзӯи нав шинос шуда, онро меомӯзанд. Дар натиҷаи 

азхудкунии он хонандагон дорои донишҳо ва мафҳумҳои нав мегарданд. Дар 

ҷараёни ин намуди дарс ба омӯзгор зарур аст, ки азхудкунии мафҳумҳои 

ибтидоии мавзӯи навро ташкил намуда, маҳорату малакаи 

таълимгирандагонро вобаста ба мавзӯи нав ташкил ва инкишоф диҳад. Ба 

маънои дигар, ин намуди дарсро дарси гирифтани донишҳои нав меҳисобанд. 

КТМ имкон медиҳад, ки дарсҳои мазкур аз рӯи сохторҳои зерин гузаронида 

шаванд: 

- лаҳзаи ташкилии дарс; 

- пурсиши кӯтоҳи донишҷӯён оид ба қисмҳои муҳимтарини мавод, ки барои 

азхудкунии минбаъдаи маводи нав зарур аст; 

- дар донишҷӯён ташаккул додани ангезиш ба фаъолият оид ба азхудкунии 

маводи нав, аз ҷумла гузариши мавзӯъ ва муайян кардани мақсадҳои асосии 

машғулиятҳо; 

- маводи навро азхуд кардани донишҷӯён; 

- пурсиши кӯтоҳи маводи нав барои назорати азхуд шудани он ва 

гузаронидани азхудкунии ибтидоӣ. 

- дарси ташаккулдиҳии маҳорату малака - дар ҷараёни чунин дарсҳо 

донишҷӯён донишҳои гирифтаи худро оид ба мавзӯи нав ва пештар омӯхта 

шуда мустаҳкам менамоянд. Аниқтараш, якчанд масъалаҳои дидактикӣ ҳал 

карда мешаванд: такрор, мустаҳкамкунӣ ва дар хотир нигоҳдории мавзӯи 

омӯхташуда, татбиқи донишҳо дар амал, ташаккули маҳорату малака, 

назорати дониш, ба мувофиқа овардани донишҳои донишҷӯён ва ислоҳи 

камбудиҳо. Ба ин намуди дарсҳо корҳои амалӣ ва лабораторӣ, таҷрибаомӯзӣ 

дохиланд. Ҳангоми ташкил ва гузаронидани чунин дарсҳо, алалхусус дар 

утоқи компютерӣ, омӯзгор бояд меҳнати зиёд сарф кунад, зеро сатҳи дониш 

ва малакаю маҳорати донишҷӯён гуногунанд; 

- дарси ҷамъбасткунӣ ва мустаҳкамкунии дониш— дар ин намуди 

дарс ҳалли ду вазифаи асосии дидактикӣ нигаронида шудааст: 1) тафтиш ва 
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муқаррар намудани сатҳи донишҳои назарӣ ва тарзҳои фаъолияти 

маърифатиро азхуд кардани донишҷӯён; 2) такрор, тасҳеҳ ва идроки нисбатан 

чуқури мавод оид ба масъалаҳои мавриди омӯзиш ва алоқаҳои мутақобилаи 

унсурҳои алоҳидаи он. 

Аз лиҳози психологӣ чунин дарсҳо донишҷӯёнро ба такрори мураттабу 

муназзами фаслҳои калон, бахшҳои бузурги маводи таълим ангезиш 

медиҳанд, ба онҳо имкон медиҳанд, ки хусусияти низомманди онро идрок 

кунанд; тарзҳои ҳалли масъалаҳои типиро ошкор сохта, тадриҷан ҳангоми ба 

миён омадани вазифаҳои нав ба вазъиятҳои ғайристандартӣ интиқол кардани 

онҳоро азхуд намоянд. Дар ин намуди дарс омӯзгор ба донишҷӯён 

масъалаҳои калидии мавзӯъҳои омӯхташуда ва алоқамандии онҳоро бо дигар 

мавзӯъҳо нишон медиҳад. 

- дарси татбиқи амалии донишҳо — дар ин намуди дарс масъалаҳои 

дидактикӣ вобаста ба мустаҳкамкунии донишҳои гирифташуда, дар амал 

татбиқкунӣ ва ташаккули маҳорату малакаи донишҷӯён ҳал карда мешаванд. 

Ба ин намуди дарсҳо корҳои мустақилона, корҳои амалию лабораторӣ ва 

таҷрибаомӯзӣ мисол шуда метавонанд. Дар ин намуди дарсҳо такрор ва 

мустаҳкамкунии мавзӯъҳо нақши калонро мебозанд. Масалан, дар дарсҳои 

нақшакашии компютерӣ ба донишҷӯён супоришҳо оид ба тасвир намудани 

шаклҳои содаи геометрӣ, омода намудани чорчӯба ва навиштаҷоти асосии 

нақшакашӣ, иҷрои сохтанҳои геометрӣ бо истифодаи барномаи компютерии 

AutoCAD ва амсоли инҳоро пешкаш кардан мувофиқи мақсад аст. Дар ин 

маврид омӯзгор бояд маводҳои дидактикиро вобаста ба қобилияти 

донишҷӯёни гурӯҳ (маҳорати кор бо компютер, маҳорати тасвири нақша...) 

тайёр намояд. Донишҷӯён бояд бештар супоришҳоро мустақилона иҷро 

кунанд; 

- дарси назорат ва ба мувофиқа овардани дониш, маҳорат ва малака - 

мақсади чунин дарсҳо муайян намудани дараҷаи дониши гирифтаи 

донишҷӯёни гурӯҳдар дарсҳои нақшакашии компютерӣ оид ба мавзӯъҳои 

омӯхташуда мебошад. Шумораи чунин дарсҳо дар давоми соли хониш кам 
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аст. Ин намуди дарсҳоро дарси санҷиши дониш ва маҳорату малака низ 

меноманд. Аз ин ҷост ки гузаронидани корҳои санҷишӣ, хаттӣ, мустақилона, 

тестҳо, кори амалӣ дар компютер ва амсоли инҳо ба ин намуди дарс 

мувофиқанд. Омӯзгор худ ва ё бо ёрии донишҷӯёни пешқадам метавонад 

пешакӣ супоришҳои графикии махсуси компютериро оид ба санҷиши дониш 

коркард намояд ва дар ин дарсҳо истифода барад. Пас аз гузаронидани чунин 

корҳо омӯзгор бояд оид ба дониши омӯхтаи донишҷӯён хулосаи дуруст 

барорад. Донишҳои донишҷӯёнро ба мувофиқа оварда, норасоиҳои 

муайяншударо ислоҳ кунад. Дар асоси КТМ барои назорати сатҳи маводи 

назариявиро азхуд кардани донишҷӯён, ташаккули маҳорату малака, тасҳеҳи 

донишҳои азхудкарда ва малакаю маҳоратҳои андӯхтаи онҳо пешбинӣ 

шудаанд. Дар дарсҳо пурсиши шифоҳӣ (фронталӣ, инфиродӣ, гурӯҳӣ), ҳалли 

масъалаҳо бо истифодаи технологияҳои компютерӣ, иҷрои кори 

мустақилонаи контролиро дар асоси тестҳо истифода бурдан мумин аст. 

Гузаронидани чунин дарсҳо оид ба фанни нақшакашӣ дар КТМ баъди 

омӯзиши бобҳои пурра пешбинӣ гардидааст. 

- дарси муштарак (комбиниронӣ, омехта) - дар ин намуди дарс 

масъалаҳои зиёди дидактикиро ҳал менамоянд. Робитаҳои байнифанниро 

ташкил менамоянд. Масалан, раванди донишҳои назариро азхуд кардани 

донишҷӯён дар рафти кори мустақилонаро иҷро кардани онҳо сурат мегирад. 

Аммо дар бисёр мавридҳо барои гузаронидани ин намуди дарс вақт камӣ 

мекунад. 

Азхуд кардани маводи навро бо усулҳои гуногун амалӣ намудан 

мумкин аст. Барои рангорангӣ ва баланд бардоштани сатҳи шавқу рағбати 

донишҷӯён ба таълим дар КТМ бо баробари намудҳои ғайрифаъол истифодаи 

намудҳои фаъоли кори донишҷӯён (кори амалӣ бо истифодаи барномаҳои 

компютерӣ) пешбинӣ шудааст. Дар вақти дарс бо истифодаи КТМ омӯзгор 

метавонад усулҳои гуногуни фаъолгардонии донишӯёнро татбиқ намояд: ба 

баёни маводи нав додани хусусияти муаммоӣ; ин ё он муқаррароти 

назариявиро бо мисолҳо аз пойгоҳи додаҳо асоснок кардан; истифода 
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бурдани маводи аёнию образнок тавассути видеотехника. Ҳамаи ин тадбирҳо 

ба азхудкунии пурмазмун ва амиқи маводи нав ва нигоҳ доштани сатҳи 

баланди диққат ва фаъолнокии фикрии донишҷӯён нигаронида шудааст. 

Ҳангоми ташкили таълим бо истифодаи КТМ ба гузаронидани дарсҳои 

ташаккул ва такмили маҳорату малакаҳо диққати ҷиддӣ дода мешавад. 

Вазъиятҳои мухталифи таълимӣ ва сатҳи мураккабии мавод муносибатҳои 

гуногуни методиро ба сохтори дарс машрут месозад. Аз мақсади дарс, 

вазифаҳои дидактикие, ки дар рафти он ҳал карда мешаванд, махсусияти 

фанни таълимӣ низ бисёр чиз вобаста аст. 

Маводи таълимии КТМ тибқи мантиқи дониши тафриқавӣ аз кулл ба 

ҷузъ мураттаб мегардад. Донишҷӯён метавонанд бо мафҳуме шинос шаванд, 

ки дар аввал чун ҷамъбасти ба расмият надароварда боқӣ мемонад. Мафҳуми 

мазкур дар рафти омӯзиши фаслҳои дигар беш аз пеш мушаххас мегардаду 

тасҳеҳ меёбад. Мавод чунон ҷойгир карда шудааст, ки ҳар як аз супоришҳои 

пешниҳодгардида дар фаслҳои оянда идомаи табиии худро пайдо мекунад. 

Дар дарсҳо бо истифодаи КТМ иҷрои вазифаҳои дидактикии зерин 

пешбинӣ мегардад: 

- такрор ва мустаҳкамкунии донишҳои қаблан азхудкарда; 

- барои чуқур ва васеъ кардани донишҳои қаблан азхудкарда татбиқ намудани 

онҳо дар амалия; 

- ташаккули маҳорату малакаҳои нав; 

- назорат ба рафти омӯзиши маводи таълимӣ ва такмили дониш, маҳорат ва 

малакаҳо; 

Ташкили фаъолияти таълимӣ, ки асоси раванди онро истифодаи 

воситаҳои КТМ ташкил мекунанд, дар дарсҳои намуди мазкур ба такрори 

донишҳои андӯхта, татбиқи онҳо дар дигар вазъиятҳо, истифодаи унсурҳои 

низомбандии донишҳо, мустаҳкам кардани маҳорату малакаҳо, ҳамчунин ба 

сатҳи байнимавзӯӣ ва байнипредметӣ равона кардани самтгирии фаъолияти 

онҳо имконият медиҳад. 
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Якҷоя бо такрор назорат низомбандии донишҳоро низ ташкил кардан 

мумкин аст. Ҳамчунин ташкили дарсҳои  зерин  имконпазир аст: омӯзгор 

танҳо такрори ҷориро дар доираи мавзӯъҳо, масалан пеш аз корҳои контролӣ 

ва ё лабораторӣ ба нақша мегирад. 

Дар соҳаи таҳсилот технологияҳои компютерӣ сифати донишу 

маҳоратҳои омӯзгорони ояндаи фанҳои графикиро баланд мебардоранд, ба 

самтгирии воқеии касбӣ ва ташаккули босалоҳиятии омӯзгорони оянда 

мусоидат мекунанд, ҳамчунин қобилиятҳои маърифатии онҳоро инкишоф 

медиҳанд, сифатҳои шахсиятиашонро, ки ба талаботи касбии соҳаи 

интихобшудаи фаъолият ҷавобгӯянд, тарбия менамоянд. Алҳол, тайёрии 

касбии донишҷӯёнро бе истифодаи технологияҳои муосири компютерӣ 

тасаввур кардан ғайри имкон аст. Фаъолияти касбии омӯзгори ояндаи фанҳои 

графикӣ донишҳои универсалиро дар соҳаи методҳои муосири графикаи 

компютерӣ тақозо мекунад. Раванди ба донишҷӯён омӯзонидани истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ ва компютерӣ бояд аз лиҳози техникӣ хуб муҷаҳҳаз 

бошад. Муҷаҳҳазии техникии раванди таълими донишҷӯёнро ба таври зерин 

мушоҳида кардан мумкин аст: 

- синфхонаҳои таҷҳизонидаи компютерӣ; 

- дастрасии баландсуръат ба захираҳои интернет; 

- дастгоҳҳои муосири аксбардорӣ, наворгирӣ ва проексионӣ; 

- мизҳои (планшетҳои) графикӣ; 

- китобхонаи махсусгардонидаи электронӣ; 

- маҷмӯи адабиётҳои соҳавӣ; 

- таъминоти барномавии муосир. 

Алҳол теъдоди нисбатан барномаҳои компютерии зиёд мавҷуданд, ки 

истифодаи онҳо ба сифати дастури аёнӣ дар раванди таълим самарабахшии 

омӯзишро баланд бардошта метавонанд. Дар асоси таҳлили имконияту 

мушаххасоти техникӣ як қатор барномаҳоро ҷудо кардан мумкин аст, ки дар 

раванди таълим хеле васеъ паҳн шудаанд. Барномаҳои мазкур дар расми 3 

оварда шудааст. 
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Расми 2.3. -Намудҳо ва барномаҳои графикаи компютерӣ 

Технологияҳои муосири компютерӣ барои амалигардонии робитаҳои 

байнифаннӣ имкониятҳои калон доранд. Ҳангоми иҷрои супоришҳои 

таълимию эҷодӣ набояд зарурати алоқа бо дигар фанҳо аз хотир фаромӯш 

шавад. Бо ёрии муҳаррирони махсуси графикӣ тасвирҳои аёнии қисмҳо ва 

маснуоти мошинсозӣ, намунасозии биною объектҳои меъмориро, ки дар боби 

«Нақшакашии меъморию бинокорӣ» мавриди омӯзиш қарор мегиранд, иҷро 

кардан мумкин аст. Ҳамчунин корро дар фанҳои дигар, аз қабили 

«Перспектива (дурнамо)», «Геометрияи тасвирӣ», «Расм», «Асосҳои 

композитсия» ва ғайра низ ба субут расонидан имконпазир мебошад. 

Раванди таълим бояд аз рӯи сатҳи мураккабӣ тақсим шавад то 

донишҷӯён имкони муайян кардани имкониятҳои худ ва қобилиятҳояшонро 

дар ин соҳа муайян кунанд. Л.Я. Ноделман пешниҳод мекунад, ки радабандӣ 

аз рӯи сатҳи таълими графикаи компютерӣ сурат гирад [126]. Дар асоси 

графика баҳамоӣ ва тақсими намудҳои омӯзиши фанни мазкурро пешниҳод 

кардан мумкин аст. Дар ҷадвали 2.3. раванди омӯзиши графикаи компютерӣ 

пешниҳод гардида, ба се давра ҷудо карда шудааст. 

 

Намудҳо ва барномаҳои графикаи компютерӣ 

Графикаи компютерии дученака Графикаи компютерии сеченака 

Амсиласозии 

сеченакаи 

компютерӣ 

Басаригардонии 

(визуализация) 

сеченака 

Графикаи фракталӣ 

Графикаи векторӣ 

Графикаи растрӣ 

CorelDRAW Autodesk 3Ds Max 

Adobe Illustrator Maya 

Adobe InDesign 3D Studio VIZ 

Adobe Photoshop Atlantis 

AutoCAD Sculptris Alfa 

ArchiCAD Blender 2.50 
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Ҷадвали 2.3. - Марҳилаҳои таълими графикаи компютерӣ 

Марҳилаи 1 Марҳилаи 2 Марҳилаи 3 

Мафҳумҳои асосии 

графикаи компютерӣ 

(маълумотдиҳӣ) 

Шинос шудан бо намудҳои 

графикаи компютерӣ 

Омӯзиши муҳаррирони 

касбии графикӣ 

Обзори таърихии инкишофи 

технологияҳои компютерӣ 

Бо намуд ва самтҳое шинос 

мекунад, ки дар графикаи 

компютерӣ ташаккул 

ёфтаанд 

Касби донишҳои нав дар 

кор бо муҳаррирони 

графикӣ 

Донишҳои умумӣ дар соҳаи 

технологияҳои компютерӣ 

Намунаҳои истифодаи 

амалии намудҳои 

мухталифи графикаи 

компютерӣ 

Истифодаи донишҳои ба 

дастомада дар фаъолияти 

мустақилона 

Бояд зикр намуд,ки кор дар гурӯҳҳои шумораашон кам натиҷаи 

назарраси мусбат дорад, зеро ба ҳамаи донишҷӯён имконияти иштирок дар 

раванди таълим лаёқат ва маҳоратро сайқал додан, фикрҳои умумии 

якдигарро коркард намудан, бо муваффақият ҳал намудани муаммоҳои 

таълимӣ эҷодиро фароҳам меорад [18-М]. 

Дар марҳилаи якум донишҷӯён мафҳумҳои асосии графикаи 

компютериро меомӯзанд. Дониши мазкур барои омӯзиши минбаъдаи ин 

графики компютерӣ бояд ба ҳайси пойгоҳ хизмат кунад. Дар марҳилаи якум 

донишҷӯён дар соҳаи технологияҳои компютерӣ донишҳои умумии зарурӣ ба 

даст меоранд. 

Дар марҳилаи дувум донишҷӯён бевосита бо намуду ҷараёнҳое шинос 

мешаванд, ки дар нақшакашии компютерӣ ташаккул ёфтаанд. Ин марҳила аз 

нуктаи назари таълими умумии касбӣ хеле муҳим аст. Омӯзгори муосире, ки 

тавассути технологияҳои компютерии графикӣ таълим медиҳад, бояд дар 

раванди фаъолияти касбии худ донишҳои мазкурро истифода бурда тавонад. 

Дар марҳалаи севум донишҷӯён дар фаъолияти худ истифода бурдани 

муҳаррирони касбии графикиро ёд мегиранд. Дар ин сатҳ ба донишҷӯён 

омӯзонидани донишҳое, ки барои минбаъд мустақилона муайян кардану 

омӯхтани бастаҳои (пакетҳои) касбӣ заруранд, хеле муҳим мебошад. 

Технологияҳои компютерӣ дар рушду инкишофанд ва ҳар сол миқдори 

зиёди муҳаррирони нави касбии графикӣ арзи ҳастӣ менамоянд. Дар ин 

марҳила вазифаи омӯзгор на танҳо ба донишҷӯён ёд додани истифодаи 
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донишҳои мавҷуда, балки аз таҷрибагузаронӣ бо донишҳои нав наҳаросидан 

мебошад. 

М.Н. Марченко дар таҳқиқоти худ мегӯяд, ки «дар раванди лоиҳакашӣ  

давоми вақти нисбатан кам вариантҳои сершуморро амалӣ гардонидан, 

баррасӣ кардан, тафтиш намудан, аз ҷониби функсияҳои мухталиф ва 

имкониятҳои барнома эъломҳои ғайричашмдошт гирифтан мумкин аст» 

[113]. 

Ба туфайли мавҷудияти дастаи нодири хосиятҳои дидактикӣ дар баланд 

бардоштани сифати раванди таълим, гуногунранг сохтани он, васеъ кардани 

дастрасии масраф дар шароити муосир технологияи компютерии мазкур 

воситаи ба таври мустасно ҳозиразамон ва ояндадор барои истифода дар 

соҳаи компютерӣ ба шумор меравад. 

Методикаи истифодаи технологияи компютерӣ ҳамчун ба сифати 

воситаи таълимӣ баомӯзгорони оянда имкон медиҳад, ки на танҳо дараҷаи 

аёният беҳтар карда шавад, балки суръати инфиродии маводи таълимро азхуд 

кардани донишҷӯён низ муайян карда шавад. Ба туфайли кор бо нақшакашии 

компютерӣ дар раванди таълим омӯзгор бо фосилаи на он қадар зиёди вақт ва 

ҳадди ақалли саъю кӯшиш метавонад бахши иттилоотиро дар намуди 

дастурҳои аёнии сеченака, тибқи мавзӯоти муайян нишон диҳад. Ин кор 

боиси сарфаи назарраси вақти дарс мегардад, ки онро ба шарҳу тавзеҳи 

лаҳзаҳои техникӣ масраф кардан мумкин аст. Дар натиҷа азхудкунии маводи 

таълим беҳтар мегардад. Функсияҳои махсус ба сохтани воқеияти виртуалӣ 

имкон медиҳанд, ки диапазони фантазия ва эҷодкорӣ васеъ гардад. 

Сохтор ва мундариҷаи дастури таълимии «Нақшакашӣ тавассути 

барномаи AutoCAD» [6-М] тарзе таҳия карда шудааст, ки донишҷӯ имкони 

омӯхтани ҳамаи мавзӯъҳоро, ки барномаи фанни таълимӣ бо истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ ва иртиботии таълими касбӣ пешбинӣ кардааст, 

пайдо мекунад.  

Донишҷӯёнро бо методҳои истифодаи ТИИ шинос карда, ба он ноил 

шудан лозим аст, ки онҳо усулҳои истифодаи фаъолияти амалиро фаҳманд, 
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принсипи сохтани нақшаҳоро ёд гиранд. Тарзҳои сохтани объектҳои шаклан 

мураккабро азхуд намуда, донишҷӯён мустақилона мувофиқи афзалиятҳои 

худ аз вариантҳои сершумори имконпазир алгоритми сохтанро интихоб 

кунанд ё онро созанд. Ин ё он тарзи азхудкунии графикаи компютериро 

интихоб намуда, таълимгирандагон хаёлан амалҳоеро иҷро мекунанд, ки 

барои шаклофаринии объекти мавриди лоиҳа зарур аст. Ба ибораи дигар онҳо 

натиҷаи эҳтимолиро пешгӯӣ менамоянд. Ҳамин тариқ, дар раванди кор 

қобилиятҳои фазоӣ, тафаккури образноки онҳо инкишоф меёбад, сабки 

инфиродии фаъолият ҳосил мешавад. 

Таълими нақшакашии компютерӣ баробари намудҳои дарси хусусӣ ба 

методҳои интерактивӣ ниёз дорад. Калимаи “интерактив” ба мо аз англисии 

interact (inter – дутарафа, act – таъсир расонидан) омадааст. Маънои он  

қобилияти ба якдигар таъсир расонида тавонистан,  ё сӯҳбат, муколама 

кардан бо чизе (масалан, компютер), ё бо касе (масалан, одам) мебошад [7-М].  

Таълими интерактивӣ - як шакли махсуси ташкили фаъолияти 

маърифатӣ, усули омӯзишиест, ки дар шакли фаъолияти якҷояи 

таълимгирандагон гузаронида мешавад. Ҳамаи иштирокчиён бо якдигар 

ҳамкорӣ менамоянд, аз ҳамдигар иттилоот мегиранд, мушкилотро якҷоя ҳал 

менамоянд, амали дигарон ва рафтори худро арзёбӣ мекунанд, ҳангоми ҳалли 

мушкилот ба фазои воқеии ҳамкорӣ дохил мешаванд. Яке аз ҳадафҳо фароҳам 

овардани муҳити омӯзишии бароҳате аст, ки дар он муҳассилин, муваффақ 

будан ва қобилияти зеҳнии худро ҳис мекунад ва ин боиси самаранок 

гардидани раванди таълим мешавад [7-М]. 

Усули интерактивӣ аз се марҳилаи асосӣ «Водоркунӣ», «Дарккунӣ», 

«Мулоҳизаронӣ» иборат аст (Ҷадвали 2.4.). Намунае аз методи интерактивӣ 

дар раванди таълими нақшакашии компютериро пешниҳод манзур менамоем 

(Замимаи 5.). 

Чи тавре ки зикр гардид, дар фаъолияти ояндаи касбии худ донишҷӯён 

бояд дар миқдори сершумори таъминоти барномавию пешниҳодшаванда 

самтгирӣ ва воситаҳои барномавиро, ки ба амалигардонии вазифаҳои 
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педагогӣ аз ҳама мувофиқанд, интихоб карда тавонанд. М.Н. Марченко 

диққатро ба он нукта ҷалб мекунад, ки «вазифаи омӯзгор на танҳо дуруст 

интихоб кардани маҳсулоти барномавӣ, балки дар донишҷӯён тибқи 

вазифаҳои ҳалшаванда ташаккул додани таҷрибаи интихоби мустақилона низ 

мебошад» [113]. 

Ҷадвали 2.4. – Марҳилаҳои асосӣ ва мақсадҳои методҳои интерактивӣ 
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Аз гуфтаҳои боло ба хулоса расидан мумкин аст, ки барномаҳои 

компютерии графикӣ ҷанбаҳои зеринро таъмин мекунанд: 

- хусусигардонии раванди таълим бо назардошти сатҳи тайёрӣ, қобилиятҳо, 

хусусиятҳои инфиродию типологии азхудкунии мавод, шавқу рағбат ва 

талаботи таълимгирандагон; 
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- тағйир ёфтани хусусияти фаъолияти маърифатии донишҷӯён ба самти 

мустақилияти бештар ва ҷустуҷӯ; 

- ҳавасмандгардонии ҷидду ҷаҳди таълимгирандагон ба худтакмилдиҳии 

доимӣ ва омодагӣ ба бозомӯзии мустақилона; 

- таквият додани робитаҳои байнифаннӣ дар таълим. 

Дар баробари ин гуфтаҳо қайд мекунем, ки ҳеҷ як техника ва 

технологияи компютерӣ қобилият ва истеъдоди омӯзгоронро иваз карда 

наметавонад. Баръакс, истеъдод, қобилият ва эҷодкории омӯзгорони фанҳои 

графикӣ, малака ва маҳорати касбии онҳо дар коркарди графикӣ ва асри 

технологияи комтпютерӣ нақши бениҳоят зиёдро дорад. 

Ҳамин тариқ, имрӯз донишу малакаҳои соҳаи графикаи компютериро 

чун ҷузъи муҳимтарини тахсилот баррасӣ кардан мумкин аст. Ҷузъи 

технологии таълими нақшакашии компютерӣ аз нуқтаи назари таҳсилот, 

афзалиятҳо ва ҳам норасоиҳо дорад. Аз як тараф, имкониятҳои технологии 

воситаҳои техникӣ аз иқтидори эҷодӣ ва дархостҳои эҷодӣ бештаранд. Ва ба 

инкишофи фаъолнокии бадеию эҷодӣ ангеза мебахшанд, эҳсоси 

имконпазириро васеъ менамоянд. Технологияҳои нави рақамӣ ва интерактивӣ 

то андозае аз иқтидори экспрессивӣ саршоранд, ки ҷанбаи эҷодӣ арзиши 

фавқулодаи баландро касб мекунад. 

Аз ҷониби дигар, танҳо идроки созанда ва талаботи инсон имкониятҳои 

технологиро тавлид мекунанд ва дастгирӣ менамоянд. Бидуни замимаҳои 

эҷодии образнок технологияҳои муосир ба мушкилӣ дучор мешаванд. Ин 

чунин маъно дорад, ки низоми вазифаҳои амалӣ ва технологияи таълими 

амалии графикаи компютерӣ бояд донишҷӯёнро на танҳо ба азхуд кардани 

абзор, балки ба тавлиди вазифаҳои бадеӣ низ ангеза медиҳад, ки тадқиқи 

эҷодкоронаи абзори мазкурро тақозо менамояд. 

Методикаи мазкури таълим бо истифодаи комплекси таълимию методӣ 

дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ ба баланд бардоштани 

самарабахшии раванди таълим ва ихтисори вақти азхудкунии мавзӯъҳои 

таълимӣ бо касби донишу маҳорат ва малакаҳо имконият медиҳад. 
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2.3. Натиҷаҳои кори таҷрибаи озмоишӣ ва татбиқи методикаи истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанни 

нақшакашии донишгоҳҳои омӯзгорӣ 

 

Тавсифи умумии самти таҳқиқоти озмоишӣ-таҷрибавӣ. Ҳадафи асосии 

таҳқиқоти озмоишӣ-таҷрибавӣтакмили дарки фаъол ва мустақилонаи 

донишҷӯён оид ба истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ, воситаҳои 

педагогӣ-барномавиикомпютерӣ дар омӯзиши фанҳои графикӣ, ҳал намудани 

масъалаҳои вобаста ба нақшакашӣ, инчунин баланд бардоштани малака ва 

қобилияти онҳо дар истифодаи нақшакашии компютерӣ, беҳтар кардани 

донишу малакаи онҳо ва баланд бардоштани сатҳи азхудкунии донишҳо ва 

таҳлили маҷмӯи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар соҳаи таълим 

мебошад. 

Маълумоти зерин ба корҳои озмоишӣ-таҷрибавии тасдиқи методикаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ, воситаҳои педагогӣ-

барномавӣ ва маводҳои дарсии электронӣ бо назардошти таҳлили адабиёти 

равоншиносӣ-педагогӣ ва методӣ, ки дар Муасисаи давлатии таълимии 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” ва Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ҳангоми баргузории 

машғулиятҳои фанни нақшакашӣ гузаронида шудааст, дар натиҷаи он завқу 

рағбати донишҷӯён нисбати илмомӯзӣ афзоиш ёфта, имкони малакаи 

тасаввуроти мустақили фазоӣ ва қобилияти азхудкунии онҳоро инкишоф 

додаанро фароҳам оварад, бахшида шудааст. 

Мақсади асосии таҳқиқоти педагогӣ озмоиши натиҷаҳои методикаи 

таҳиягардида аз нигоҳи илмӣ мебошад. Вазифаҳои асосии кори озмоишӣ-

таҷрибавӣ инҳоянд: 

- Муайян намудани талабот оид ба таҳия ва истифодаи воситаҳои муосири 

иттилоотиву мултимедӣ барои фанни нақшакашӣ; 

- Муайян кардани зарурати таҳияи тавсияҳои методиимуосир оид ба 

истифодаи воситаҳои педагогӣ-барномавӣ; 



146 

- Муайян кардани зарурати истифодаи графикаи компютерӣ ҳангоми ҳалли 

масъалаҳои нақшакашӣ; 

- Санҷиши дастрасии воситаҳои педагогӣ-барномавии нақшакашӣ; 

- Озмоиши таъсири графикаи компютерӣ ба малакаҳои тафаккури эҷодӣ дар 

таълими фанни нақшакашӣ. 

Корҳои таҷрибавӣ-озмоишии педагогӣ дар Муассисаи давлатии таълимӣ 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” ва Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ дар солҳои 2017-2020 дар се 

марҳила гузаронида шуд. 

1. Марҳилаи омӯзиши муаммоҳо (соли таҳсили 2017-2018); 

2. Ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли муаммоҳо (солҳои 2018-2019); 

3. Марҳилаҳои баргузории озмоиш (солҳои 2019-2020). 

Дар марҳилаи омӯзиши муаммоҳо ҳалли вазифаҳои зерин дар назар буд: 

а) муайян кардани ҳолати таълими фанҳои графикӣ дар 

муассисаҳоитаҳсилоти олии омӯзгорӣ, масъалаҳои марбут ба фаъолгардонии 

таълим, шарту шароитҳои татбиқи технологияҳои нави иттилоотӣ дар 

раванди таълим; 

б) муайян кардани нақши китоби дарсии электронӣ, дастурҳои таълимӣ, 

истифодаи порталҳои таълимӣ барои омӯзиши фанни нақшакашӣ дар 

муассисаҳои олии касбӣ; 

в) муайян кардани мақсаднокии таҳияи воситаҳои педагогӣ-барномавӣ; 

г) муайян намудани самаранокии истифодаи воситаҳои педагогӣ-

барномавӣ дар машғулиятҳои таълимӣ; 

д) муайян кардани душвориҳои асосӣ, мушкилот ва маҳдудиятҳои 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ (воситаҳои педагогӣ-барномавӣ) дар 

раванди таълим ва муносибати омӯзгорон ба онҳо. 

Марҳилаи ҷустуҷӯи роҳ ва тарзи ҳалли масъалаҳо вазифаҳои зеринро 

дар бар мегирад: 

а) муайян кардани талаботи дидактикӣ ба воситаҳои муосири педагогӣ-

барномавӣ; 
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б) ҷустуҷӯи шаклҳои гуногуни ташкилӣ ва усулҳои таълим бо 

истифодаи воситаҳои педагогӣ-барномавӣ дар раванди таълим; 

в) таҳлили натиҷаҳои истифодаи воситаҳои педагогӣ-барномавӣ дар 

таълими фанни нақшакашӣ; 

г) ҷустуҷӯи усулҳои таълими фанни нақшакашӣ бо истифодаи 

барномаҳои графикии компютерӣ ва таҳлили натиҷаҳои онҳо. 

Ҳадафҳои марҳилаи баргузории корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ: 

а) Муайян кардани таъсири истифодаи барномаҳои графикаи 

компютерӣ дар азхудкунии фанни нақшакашӣ, баланд бардоштани 

тасаввуроти фазоӣ ва тафаккури мантиқии донишҷӯён; 

б) Вусъат додани шавқу рағбати донишҷӯён дар асоси ҳамгироии 

(интегратсияи) фанни нақшакашӣ бо фанни графикаи компютерӣ. 

Марҳилаи омӯзиши муаммоҳо. Қисми аввали корҳои таҳқиқоти 

озмоишӣ-таҷрибавӣ, ки солҳои (2017-2018) сурат гирифтанд, дар асоси 

мусоҳибаҳо бо омӯзгорон ва донишҷӯён, таҳлили ҷавобҳо ба саволномаҳо, 

муаммоҳои асосии истифодаи технологияи компютерӣ дар таълими фанни 

нақшакашӣ ошкор карда шуданд. 

То соли 2015, дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Б. Ғафуров” дар таълими фанни нақшакашӣ технологияҳои 

компютерӣ истифода нагардидааст. Дар донишгоҳи мазкур аз ҷониби 

муаллиф вазъи таълими нақшакаширо омӯхта, матнҳои маърӯза ва барои 

машғулиятҳои амалӣ маърӯзаҳои электронӣ ва маводҳои методӣ дар 

барномаи амалии Microsoft Power Point омода карда шуд. Дастури таълимӣ 

методии “Нақшакашӣ тавассути барномаи AutoCAD” таҳия ва нашр карда 

шуд. Намунаи нақшаи дарсӣ дар замимаи 6 пешниҳод гардидааст. Муаллиф 

дар ҳамкорӣ бо мудири кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва 

методикаи таълим профессор О.Исломов ва дотсент С.Олов дар МДТ 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” бо истифода аз 

дастури таълимӣ-методии “Нақшакашӣ тавассути барномаи AutoCAD”, 

машқҳои озмоишӣ-амалӣ гузаронид.  
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Ҷадвали 2.5. - Пурсишномаи 1. Имкониятҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ дар таълими нақшакашӣ. 

Вариантҳои ҷавоб 

2017 2018 

Ҳа Не Баъзан Ҳа Не Баъзан 

1. Оё амсилаҳои компютерӣ 

раванди таълимро басарӣ (визуалӣ) 

мекунанд? 

27 - 3 30 - - 

2. Оё амсилаҳои компютерӣ 

раванди таълимро самарабахштар 

мекунанд? 

14 7 8 19 7 4 

3. Оё амсилаҳои компютерӣ 

азхудкунии мафҳумҳои 

нақшакаширо осонтар мекунанд? 

9 12 9 13 12 5 

4. Оё графикаи компютерӣ ба 

донишҷӯён дар ташаккули 

тасаввуроти фазоӣ кӯмак мекунад? 

21 2 7 28 - 2 

Дар ин марҳила омӯзиши педагогӣ дар таълими фанни нақшакашӣ 

гузаронида шуда, дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Б. Ғафуров” ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

барои омӯхтани ҳолати истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

таълими фанни нақшакашӣ пурсишнома солҳои 2017-2018 байни омӯзгорони 

фанни нақшакашӣ гузаронида шуд. Таҳлили ҷавобҳо ва натиҷаҳои 

пурсишномаи омӯзгорон(30 нафар) дар ҷадвали зерин оварда шудааст:  

Ҷавобҳои омӯзгорон ба пурсишномаҳо нишон медиҳанд, ки танҳо 37-

38% посухдиҳандагон оид ба истифодаи технологияи иттилоотӣ - иртиботӣ 

дар таълими нақшакашӣ муносибати мусбат доранд. Пас аз як сол ин 

нишондиҳанда, яъне муносибати мусбат ба истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ дар таълими нақшакашӣ афзоиш ёфта, ба 83-84% расид. 

Ҷадвали 2.6. - Пурсишномаи 2. Дар ҷараёни дарси нақшакашӣ аз кадом унсурҳои 

муосири технологияҳои таълимӣ истифода мебаред? 

Вариантҳои ҷавоб 
Истифода, бо ҳисоби % 

2017 2018 

Ҳамкории педагогӣ 40 35 

Технологияҳои бозӣ 15 20 

Таълими муаммоӣ 30 25 

Методи лоиҳакашӣ 25 35 

Технологияи гурӯҳӣ 25 20 

Таълими инфиродӣ  20 15 

Истифода аз технологияҳои компютерии таълимӣ 15 30 
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Таҳлили ҷавобҳои омӯзгорон ба пурсишномаи 2 нишон дод, ки 

шумораи истифодабарандагони технологияҳои компютерӣ дар ҷараёни дарс 

аз 0 то 30% -ро дар бар мегирад. 

Ҷадвали 2.7. - Пурсишномаи 3. Шумо аз қадом намудҳои дарс пайваста истифода 

мебаред? 

Вариантҳои ҷавоб 

2017 2018 

Ҳеҷ 

вақт 

Баъ-

зан 

Тез-

тез 

Ҳеҷ 

вақт 

Баъ-

зан 

Тез-

тез 

Дарс-маърӯза 5 30 65 10 25 65 

Кинодарс-видеодарс 65 20 15 65 20 15 

Таълими муаммоӣ 25 35 40 20 35 45 

Дарс-конференсия 80 15 5 75 20 5 

Истифодаи технологияҳои компютерӣ 80 5 15 60 20 20 

 

Натиҷаҳои ҷавобҳои омӯзгорон ба пурсишномаи 3 (Ҷадвали 2.7.) нишон 

медиҳанд, ки шумораи омӯзгороне, ки дар ҷараёни дарс аз технологияҳои 

компютерӣ истифода мебаранд, аз соли 2016 то соли 2017 20% афзоиш 

ёфтааст. 

Ҷадвали 2.8. - Пурсишномаи 4. Оё дар муассисаи таълимие, ки Шумо кор мекунед, 

шабакаи дохилӣ мавҷуд аст ва дар аудитория барои гузаронидани дарс бо истифода 

аз Интернет ва шабакаи дохилӣ имконият муҳайё аст? 

Вариатҳои ҷавоб Ҷавобҳои омӯзгорон 

2017 2018 

Ҳа Не Ҳа Не 

1. Оё дар муассисаи таълимие, ки Шумо кор мекунед, 

шабакаи дохилӣ мавҷуд аст? 
60 40 80 20 

2. Дар аудитория барои гузаронидани дарс бо 

истифода аз Интернет ва шабакаи дохилӣ имконият 

муҳайё аст? 

- 100 20 80 

  

Ҷавоби омӯзгорон ба пурсишномаи 4 (Ҷадвали 2.8.) нишон медиҳад, ки 

донишгоҳҳо шабакаи локалии компютерӣ доранд ва ба Интернет пайвастанд, 

аммо компютерҳои синфхонаҳо ба шабака пайваст нестанд. Дар рафти дарс 

имкониятҳои шабакаҳои дохилӣ ба қадри кофӣ истифодаи намешаванд. 
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Ҷадвали 2.9. - Пурсишномаи 5. Шумо аз кадом воситаҳои таълим пайваста истифода 

мебаред? (Шумораи иштирокдорон 30 нафар) 

Вариантҳои ҷавоб 

2017 2018 

Ҳеҷ 

вақт 

Баъ-

зан 

Тез-

тез 

Ҳеҷ 

вақт 

Баъ-

зан 

Тез-

тез 

Муаррифӣ 25 40 35 50 25 25 

Видеофилм 90 10 - 80 15 5 

Плакатҳо 5 30 65 25 20 55 

Технологияҳои компютерӣ: барномаҳои 

компютерӣ, дискҳои мултимедӣ 
90 5 5 75 10 15 

Технологияҳои телеиртиботӣ: форум, 

низоми таълими фосилавӣ, 

телеконференсия 

100 - - 90 10 - 

 

Таҳлили додаҳои ҷадвалнишон медиҳад, ки истифодаи омӯзгорон аз 

муаррифӣ ва плакатҳо, ки аёниятҳои дарсӣ мебошанд коҳиш ёфтааст. 

Истифодаи мунтазами технологияҳои компютерӣ ва иттилоотӣ ҳамчун 

воситаи таълим аз 0% то 15% афзоиш ёфтааст. Бояд ҳаминро қайд намуд, ки 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ дар соҳаи нақшакашии 

кишвари мо аз талаботи замони муосир қафо мондааст. 

Ҷадвали 2.10. - Пурсишномаи 6. Оё Шумо дар ҷараёни дарси нақшакашӣ аз 

имкониятҳои иттилоотии таълим истифода мебаред ва гуфта метавонед, ки дар 

шабакаи Интернет фаъолона кор карда метавонед? 

Солҳо Ҳа Не 

соли 2017 15 85 

соли 2018 25 75 

 

Ҷадвали 10 нишон медиҳад, ки дар соли 2018, 25% омӯзгорон изҳор 

доштанд, ки дар ҷараёни таълим ба технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ ва 

Интернет дастрасӣ доранд.  

Ҷадвали 2.11. - Пурсишномаи 7. Дар сурати мавҷудияти имконият шумо розиед, ки 

дар курси такмили ихтисоси нақшакашӣ бо истифодаи ТИИ таҳсил кунед?  

Вариантҳои ҷавоб 

2017 2018 

Ҳа Не Ҳа Не 

1. Методикаи муосири таълимии нақшакашӣ 16 84 46 56 

2. Омӯзиши графикаи компютерӣ 20 80 45 55 

3. Нақшакашӣ тавассути барномаи “AutoCAD” 24 76 50 50 
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Таҳлили посухҳои омӯзгорон ба пурсишномаи 7 нишон дод, ки 50-60% 

омӯзгорони нақшакашӣ нафақахӯр ҳастанд, ё ки ба синни нафақа расидаанд. 

Маҳз аз ин сабаб, баъзе омӯзгорон ба саволҳо ҷавоби пурра надоданд. 

Ҳангоми марҳилаи омӯзиши муаммоҳо бо воситаи пурсиши афкор ва 

пурсишномаҳо чунин омилҳо муайян карда шуданд: 

 омӯзгорон қайд карданд, ки дар таълими нақшакашӣ маводҳои дарсии 

электронӣ, муаррифии фаннӣ, саволномаҳои назоратӣ, дастурҳои таълимӣ - 

методӣ оид ба ҳаллу фасли масъалаҳо ангуштшумор аст ва дар таълими 

нақшакашии компютерӣ маводи таълимӣ танқисии ҷиддӣ доранд; 

 ба сабаби набудани вебсомонаҳои махсус ба забони тоҷикӣ ва суръати 

пасти Интернет дар таълими фанни нақшакашӣ мушкилӣ эҳсос мешавад; 

 вуҷуд надоштани низоми методикаи ягонаи таълими фанни нақшакашӣ; 

 омӯзгорон ва донишҷӯён аз технологияи иттилоотӣ ва графикаи компютерӣ 

пурра истифода намебаранд ва ё азхуд накардаанд; 

 таъмин набудан бо компютерҳо ва проекторҳо дар синфхонаҳо ҳангоми 

дарсҳои нақшакашӣ. 

Лекин, новобаста аз ин, шумораи истифодабарандагони Интернет, 

технологияҳои иттилоотӣ ва шунавандагони курсҳои омӯзиши нақшакашии 

компютерӣ дар соли 2018 дар муқоиса бо соли 2017 ба 30% афзуд, ки ин 

талаботи ҷамъиятро нисбати татбиқи технологияҳои муосири иттилоотӣ-

иртиботӣ нишон медиҳад. 

Дар натиҷаи мусоҳибаҳо бо омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба истифодаи 

методологияи нақшакашии компютерӣ маълум гашт, ки фаро гирифтани 

омӯзгорон ва донишҷӯён бо омӯзиши махсуси истифодаи технологияҳои нави 

иттилоотӣ-иртиботӣ талаби замон аст. Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ доир ба фанни нақшакашӣ, талаботи донишҷӯёнро ба омӯзиши 

нақшакашии компютерӣ афзун мекунад ва боиси ҳамгиро гаштани фанни 

графикаи компютерӣ бо фанни нақшакашӣ мегардад. 

Марҳилаи ҷустуҷӯи ҳалли муаммоҳо. Дар ин марҳила, барои санҷиши 

методологияи истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва иртиботӣ дар 
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таълими фанни нақшакашӣ заминаҳои методӣ таҳия карда шуд. Барои 

ташкили корҳои таҳқиқоти озмоишӣ-таҷрибавӣ (дар соли таҳсили 2018-2019) 

муаллиф дастури таълимӣ методии “Нақшакашӣ тавассути барномаи 

AutoCAD” ва муаррифии фанниро бо назардошти талаботи дидактикии 

таълим таҳия намуд ва як қисми омӯзгорон аз тайёрии махсус гузаштанд. 

Мақсади таҳқиқоти таҷрибавӣ -озмоишӣ, ин омӯзиши таъсири 

воситаҳои педагогӣ-барномавӣ ба объекти таҳқиқотӣ (ҷараёни таълим) аст. 

Ғояи асосии таҳқиқоти мо истифодаи технологияҳои компютерӣ дар таълими 

фанни нақшакашӣ барои тасдиқи ҳадаф ва вазифаҳои илмии диссертатсия 

мебошад. 

Ҷадвали 2.12. - Самтҳои психологӣ-дидактикии ташаккули фаъолияти мустақилонаи 

маърифатӣ 

Дараҷаи 

донишазхудкунии 

донишҷӯён 

Вазифаҳо 

Ташаккул 

додани 

малакаҳо 

Тавсифи дараҷаҳо 

1.Сатҳи пойгоҳӣ 

Омӯхтани 

инферфейс ва 

имкониятҳои 

таъминоти 

барномавӣ. Азхуд 

кардани олатҳои 

фармонҳо ва 

алгоритмҳои 

барномаи 

AutoCAD 

Нусхабардорӣ, 

тағйир додани 

андоза 

Он бо майлу хоҳиши донишҷӯён 

барои дарк кардан, дар хотир 

доштан, гирифтани дониш ва 

қобилияти истифодаи он бо намуна 

тавсиф мешавад. 

2.Сатҳи 

мураккабиаш 

баланд 

Ташаккули 

қобилият ба 

интихоби 

мустақилонаи 

алгоритми иҷро ва 

олатҳо (абзор) 

Фаъолияти 

тафаккури 

эҷодӣ 

Бо ҳавасманд гардидани 

донишҷӯён ба мундариҷаи маводи 

мавриди омӯзиш, табиати 

рӯйдодҳо,  равандҳо, дарки 

робитаи равандҳо, ҳодисаҳо, тарзи 

истифодаи донишҳои азхудкардаи 

онҳо дар дигар заминаҳо ва 

дониши амиқ гирифтани онҳо 

тавсиф мешавад. 

3.Сатҳи олии 

мураккабӣ 

Инкишофи 

қобилиятҳо ва 

фаъолнокии 

эҷодӣ, ташаккули 

ташаббуси эҷодӣ 

Фаъолияти 

созанда ва 

эҷодӣ 

Фаъолияти созандаю эҷодӣ на 

танҳо бо пайдо кардани шавқу 

рағбат ба донистани равандҳо ва 

рӯйдодҳо, балки бо ҷустуҷӯи 

амиқи моҳияти масъалаҳои 

графикӣ, ки дарки робитаи онҳо, 

инчунин ҷустуҷӯи усулҳои нави 

иҷрои масъалаҳои графикӣ тавсиф 

мешавад. 
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Дар вақти холии худ омӯзгоронба омӯзиши барномаҳои нақшакашии 

компютерӣ машғул шуда, онро дар раванди таълим истифода бурданд ва ба 

донишҷӯён маслиҳат доданд, ки аз барномаҳои нақшакашии компютерӣ, 

китобҳои электронӣ, дастурҳои таълимӣ - методӣ, муаррифии фан ва 

дастурҳои мултимедии омӯзишӣ истифода баранд. Дар асоси ҷавобҳои 

мусоҳиба ва саволномаҳо бо донишҷӯён ва омӯзгорон дар марҳилаи ҷустуҷӯ 

(2017-2018), дар соли таҳсили 2018-2019 воситаҳои педагогӣ-барномавӣ 

тартиб дода шуда, соли таҳсили 2019-2020 ҳамчун таҷриба дар ҷараёни 

таълим истифода бурда шуданд. 

Таҳлили математикӣ ва омории баргузор кардани кори озмоишӣ-

таҷрибавӣ ва натиҷаҳои он. Ҳангоми марҳилаи баргузории корҳои таҷрибавӣ-

озмоишӣ, воситаҳои педагогӣ-барномавӣ, дастури таълимӣ-методии 

“Нақшакашӣ тавассути барномаи AutoCAD”, маводҳои мултимедӣ ба 

талаботи ҷаҳони муосир ҷавобгӯ, муаррифии фан, воситаҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ ва методҳои истифодаи ба онҳо муносиб таҳия карда шуданд. Ин 

воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ ҳавасмандии донишҷӯёнро ба омӯзиши фан 

зиёд намуда, ба инкишоф додани фикрронии мустақилонаи онҳо кӯмак карда, 

боиси баланд гаштани сатҳи донишу малакаи онҳо гарданд. 

Гурӯҳҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ, ки ҳангоми баргузории дарси 

нақшакашӣ дар онҳо воситаҳои педагогӣ-барномавӣ истифода шуданд, 

марҳилаи озмоишро ташкил карданд. 

Интихоби гурӯҳҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ ва назоратӣ дар асоси холҳои 

донишҷӯён, ки ҳангоми санҷишҳои дохилшавӣ гирифтаанд, сурат гирифт. 

Чунин намуди интихоби гурӯҳҳо бо мақсади таъмин намудани кафолат, 

эътимоднокӣ ва шаффофияти натиҷаҳои озмоиш амалӣ карда шуданд. 

Ташаккул ва инкишофи дарки мустақили донишҷӯён на танҳо аз истифодаи 

технологияҳои компютерӣ дар раванди дарс, балки ба дигар омилҳо низ 

вобаста аст. 

Мувофиқи пурсиши афкори омӯзгорон ва донишҷӯён фанни 

нақшакашӣ дар муассисаҳои олии омӯзгорӣ, ки марҳилаи якуми таҳқиқотба 
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ҳисоб рафт, қарор карда шуд, ки дар гурӯҳҳои академӣ бо методикаи махсус 

озмоиши санҷишӣ гузаронида шавад. Дар марҳилаи дуюми таҳқиқот, 

методикаи истифодаи барномаи графикии “AutoCAD” дар раванди таълими 

фанни нақшакашӣ дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ коркард карда шуд. Дастури 

таълимӣ-методии “Нақшакашӣ тавассути барномаи “AutoCAD” таҳия ва 

нашр гардид. Муаррифии фанни нақшакашӣ ва воситаҳои мултимедӣ барои 

дар раванди таълим истифода намудани донишҷӯён таҳия гардид. Шароити 

моддӣ-техникӣ, проектор, тахтаи электронӣ, синфхонаи компютерӣ ва 

воситаҳои таъминоти барномавӣ аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ муҳайё 

карда шуд. Аз сабаби он, ки мувофиқи нақшаи таълимии ихтисоси “Санъати 

тасвирӣ, нақшакашӣ. Технология” фанни нақшакашӣ дар сместрҳои 3-4 ва 5 

таълим дода мешавад,тасмим гирифта шуд, ки ба таври озмоишӣ-таҷрибавӣ 

ба барномаи кории таълимии фанни нақшакашӣ барои як сместр омӯзиши 

“Нақшакашии компютерӣ (AutoCAD)”-ро дар ҳаҷми 144 соат (6 кредит) 

дохил карда шавад. Дар омӯзиши курси мазкур донишҷӯён ҳар ҳафта 

мавзӯъҳои навро вобаста ба азхудкунии нақшакашии компютерӣ дар 

барномаи “AutoCAD” меомӯхтанд ва пайваста бо иҷро намудани масъалаҳои 

нақшакашии дараҷаи душвориаш гуногун машғул мешуданд. 

Барномаи кории (силлабус) фанни нақшакашии компютерӣ бо 

назардошти муносибати босалоҳияти таълим дар низоми кредитӣ дар 

муассисаҳои олии омӯзгорӣ таҳия карда шудааст (Замимаи 3). 

Воситаҳои педагогӣ-барномавӣ, ки дар ҷараёни таҳқиқот таҳия карда 

шудаанд, барои муайян кардани алгоритмҳои ҳалли масъалаҳои асосии фанни 

нақшакашӣ ва бо ёрии ҳаракатҳои аниматсионӣ зинда нишон додани ҳар як 

амалҳои графикии онҳо имкон фароҳам оварданд. 

Ҳангоми корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ методҳои гуногуни таҳқиқотӣ 

истифода шуданд: мониторинги донишҷӯён, таҳлили натиҷаҳои корҳои 

назоратӣ, таҳлили афзоиши фаъолияти эҷодии донишҷӯён, конфронсҳои 

илмию амалӣ ва ғайра. 
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Донишандӯзии донишҷӯён аз фанни нақшакашӣ, ба монанди дигар 

фанҳои омӯхташаванда бо истифода аз низоми рейтинги холҳо арзёбӣ карда 

шуд. Дар ин низом ба 16 ҳафтаи таҳсили донишҷӯ то 100 холи имконпазир 

барои давомот, намуди зоҳирӣ, иҷрои кори мустақилона ва сатҳи дониш 

тавассути санҷишҳои ҷории (СҶ) ҳафтаина гузошта мешавад. Ба санҷиши 

фосилавии (СФ) якум 100 хол ва санҷиши фосилавии дуюм низ 100 холи 

имконпазир вобаста ба сатҳи салоҳиятнокии донишҷӯён муқаррар гардидааст. 

Ҳисоби миёнаи холи омӯзгор чунин ҳисоб карда мешавад: 

 

Хм=(СҶ+CФ1+CФ2)/3.                                         (1) 

Баҳои умумии донишҷӯ оид ба азхудкунии барномаи таълимии фанни 

мазкур бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

Холҳои умумӣ = Хм + Ин                                      (2) 

дар ин ҷо: 

Хм - холи миёнаи омӯзгор (холи имконпазир 100 / 0,6); 

Ин - холҳои имтиҳони ниҳоӣ (холи имконпазир 100 / 0,4). 

Тавре ки маълум гашт, донишҷӯёне, ки санҷишҳои ҷорӣ (СҶ) ва ду 

санҷишҳои фосилавиро нагузаштаанд, яъне ҳадди ақали 51 ва ҳадди аксар 100 

хол ҷамъ накардаанд, ба имтиҳони ниҳоӣ (ИН) роҳ дода намешаванд. 

Аз ин рӯ, мо натиҷаҳои санҷиши фосилавӣ ва имтиҳони ниҳоиро 

ҳамчун омили калидии нишондиҳандаи омӯзиши фанни нақшакашии 

донишҷӯён қабул кардем. Дар асоси ин фарзия таҳлили натиҷаҳои корҳои ду 

санҷиши фосилавӣ ва имтиҳони ниҳоии донишҷӯён ҳамчун вазифаи 

марҳилаи озмоиш таъин карда шуд. Мувофиқи барномаи кории (силлабуси) 

аз ҷониби мо таҳияшуда, дар гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ, дар раванди 

таълими фанни нақшакашии компютерӣ корҳои ду санҷишҳои фосилавӣ ва 

имтиҳони ниҳоӣ дар 16 ҳафтаи муқаррарӣ (як сместр), гузаронида шуданд. 

Дар донишгоҳ аз гурӯҳҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ ва назоратӣ, ки дар онҳо 

бо истифодаи технологияҳои компютерӣ дарс гузаронида шуданд, корҳои 

озмоишӣ гирифта шуданд. Натиҷаҳои онҳо дар ҷадвалҳои 2.13, 2.14 ва 2.15 

оварда шудаанд. 
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Дар соли таҳсили 2019-2020дар гурӯҳҳои назоратӣ ва озмоишӣ-

таҷрибавӣ аз МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров” 125 нафар 

донишҷӯёни ихтисосҳои “1-030106-02 - Санъати тасвирӣ, нақшакашӣ. 

Технология”, ва “1-190101-03 - Дизайн (графикӣ)”,ҳамчунин, аз Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ” 100 нафар донишҷӯёни 

ихтисосҳои “1-020601-02 – Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ)” ва 

“1-020602 - Технология. Омӯзгор-муҳандис”, дар маҷмӯъ 225 нафар ширкат 

карданд. 

Бояд зикр намуд, ки донишҷӯёни гурӯҳҳои назоратӣ аз рӯйи барномаи 

кории муқаррарӣ, ки то ҳол дар донишгоҳҳои номбурда амал мекарданд, 

таҳсил намуданд. Дар як вақт донишҷӯёни гурӯҳҳои озмоишӣ бо методикаи 

таҳиянамудаи мо тариқи воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ ва дастури таълимӣ-

методии “Нақшакашӣ тавассути барномаи AutoCAD” таҳсил намуданд. 

Натиҷаҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ чунин буданд: 

СФ-1: Навъи назорат: санҷиши тестӣ оид ба азудкунии назариявии 

донишҳои нақшакашии компютерӣ“AutoCAD” (Замимаи 4). 

СФ-2: Навъи назорат: пешниҳод кардани вазифаҳои корҳои графикии 

КМРО ва КМД дар давоми сместр аз ҷониби донишҷӯён.  

ИН: Навъи назорат иҷро намудани кори графикӣ вобаста ба вариантҳои 

мушаххаси масъалаҳои нақшакашӣ бо воситаи барномаи графикии 

“AutoCAD”. 

Татбиқи воситаҳои педадгогӣ-барномавӣ ба раванди таълим, ки 

натиҷаҳои таҳқиқоти илмиро ташкил медиҳанд, дар Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва МДТ “Донишгоҳи давлатии 

Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” амалӣ карда шуданд. Бо ин мақсад дар 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистонба номи С.Айнӣ4 гурӯҳ (100 

нафар донишҷӯён) интихоб карда шуданд: 2 гурӯҳ (гурӯҳҳои озмоишӣ-

таҷрибавӣ) ва 2 гурӯҳи дигар ҳамчун гурӯҳҳои назоратӣ таъин карда шуданд. 

 



157 

Ҷадвали 2.13. - Натиҷаи корҳои СФ (санҷиши фосилавӣ) ва ИН (имтиҳони ниҳоӣ) дар 

гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратии ДДОТ ба номи С.Айнӣ 

Гурӯҳи озмоишӣ  

(50 нафар донишҷӯ) 

Гурӯҳи назоратӣ  

(50 нафар донишҷӯ) 

Намудҳои 

назорат 

Аъло 

миқдор 

% 

Хуб 

миқдор% 

Қаноатбахш 

Миқдор % 

Аъло 

миқдор% 

Хуб 

миқдор% 

Қаноатбахш 

миқдор% 

СФ - 1 17 (34) 27 (56) 6 (12) 6 (12) 16 (32) 28 (56) 

СФ - 2 15 (30) 26 (52) 9 (18) 8 (16) 17 (34) 25 (50) 

ИН 13 (26) 32 (64) 5 (10) 7 (14) 16 (32) 27 (54) 

Ҳисоби 

миёна 

15 (30) 28 (56) 7 (29) 7 (14) 16 (32) 27 (54) 

 

 

Расми 2.4. - Натиҷаи корҳои озмоишӣ-таҷрибавии дар гурӯҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ 

Таҳлили натиҷаҳо баъд аз гузаронидани дарси нақшакашӣ бо 

истифодаи технологияҳои компютерӣ (ҷадвали 2.13, расми 2.4) дар 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ нишон 

медиҳанд, ки таълими фан бо истифодаи технологияҳои компютерӣ аз дигар 

усулҳои таълим бартарӣ дорад. 

Нишондиҳандаҳои азхудкунии фан дар гурӯҳи озмоишӣ-саҷишии 

донишҷӯён нисбат ба донишҷӯёни гурӯҳи назоратӣ: баҳои аъло ба ҳисоби 

миёна 2,8 маротиба ва баҳои хуб 1,6 маротиба зиёд гашта, шумораи 

донишҷӯёне, ки баҳои хубгирифтанд ба ҳисоби миёна 4 маротиба кам 

шудааст. 

 

Гурӯҳи озмоишӣ-таҷрибавӣ Гурӯҳи назоратӣ 
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Ҳамчунин, дар МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Б.Ғафуров” барои озмоиши санҷишӣ 4 гурӯҳ (125 нафар донишҷӯён) интихоб 

карда шуданд: 2 гурӯҳ (гурӯҳҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ) ва 2 гурӯҳи дигар 

ҳамчун гурӯҳҳои назоратӣ таъин карда шуданд. 

Дар гурӯҳҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ ва назоратии МДТ “ДДХ ба номи 

академик Б.Ғафуров” корҳои СФ ва ИН гузаронида шуданд. 

Натиҷаҳоиозмоиш дар ҷадвали 2.14. ва расми 2.5. нишон дода шудаанд. 

Ҷадвали 2.14. - Натиҷаи корҳои озмоишӣ-таҷрибавии дар гурӯҳҳои озмоишӣ ва 

назоратии МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров” 

Гурӯҳи озмоишӣ  

(64 нафар донишҷӯ) 

Гурӯҳи назоратӣ  

(61 нафар донишҷӯ) 

Намудҳои 

назорат 

Аъло 

миқдор % 

Хуб 

миқдор% 

Қаноат-

бахш 

миқдор% 

Аъло 

миқдор% 

Хуб 

миқдор% 

Қаноат-

бахш 

миқдор% 

СФ - 1 12(18,72) 29(45,24) 23(35,88) 6(9,80) 17(27,88) 38(62,32) 

СФ - 2 11(17,16) 31(48,36) 22(34,32) 6(18) 17(27,88) 38(62,32) 

ИН 13(20,28) 32(49,92) 19(29,64) 7(11,44) 18(29,52) 36(59,04) 

Ҳисоби 

миёна 

12(18,75) 31(48,43) 21(32,81) 6(9,84) 17(27,86) 38(62,29) 

Натиҷаҳои гурӯҳҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ ва гурӯҳҳое, ки дар онҳо аз 

воситаҳои педагогӣ-барномавӣ дар ҷараёни дарс истифода карда нашудааст, 

бо ҳам муқоиса ва таҳлил карда шуданд. Натиҷаҳои онҳо (Ҷадвали 2.14, 

Расми 2.5) ба натиҷаҳои гурӯҳҳои қаблӣ монанданд. Ба ибораи дигар, 

натиҷаҳои озмоиш баланд шудани самаранокии таълимро нишон доданд: 

баҳоҳои аъло 2 маротиба ва баҳоҳои хуб - 1,8 маротиба афзуданд. 

 

 

Расми 2.5. -Намуди диаграммаи қиёсии гурӯҳҳои таҷрибавӣ-назоратӣ 
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Дар асоси якҷоя намудани нишондиҳандаҳои ҷадвалҳои 2.13 ва 2.14, ки 

натиҷаҳои озмоишӣ-таҷрибавии ду донишгоҳи омӯзгорӣ (Донишгоҳи 

давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва МДТ “Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”) натиҷаи умумии таҳқиқот ба 

шакли зерин муайян карда шуд. 

Дар умум, натиҷаи миёнаи 114 донишҷӯёне, ки дар гурӯҳҳои озмоишӣ-

таҷрибавӣ иштирок карданд, чунин буд: баҳои аъло 27 нафар донишҷӯ 

(25,68%), баҳои хуб 59 нафар донишҷӯ (51.75%) ва баҳои қаноатбахш 28 

нафар донишҷӯ (24.56%). 

Ҷадвали 2.15. -Нишондиҳандаи ҳисоби миёнаи донишҷӯёни гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва 

назоратӣ дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ 

Гурӯҳи озмоишӣ  

(114 нафар донишҷӯ) 

Гурӯҳи назоратӣ  

(111 нафар донишҷӯ) 

Намудҳои 

назорат 

Аъло 

миқдор % 

Хуб 

миқдор% 

Қаноат-

бахш 

миқдор% 

Аъло 

миқдор% 

Хуб 

миқдор% 

Қаноат-

бахш 

миқдор% 

СФ-1 29(25,23) 56(48,72) 29(25,23) 12(25,23) 33 (30) 66(59,40) 

СФ-2 26(22,64) 57(49,59) 31(26,97) 14(12,60) 34(30,60) 63(56,70) 

ИН 26(22,64) 64(56,12) 24(20,88) 14(12,60) 34(30,60) 63(56,70) 

Ҳисоби миёна 27(23,68) 59(51,75) 28(24.56) 14(12,61) 33(29,70) 64(57,60) 

Дар умум, натиҷаҳои 111 донишҷӯ дар гурӯҳҳои назоратӣ чунинанд: 

баҳои аъло 14 нафар донишҷӯ (12,60%), баҳои хуб 33 нафар донишҷӯ 

(29.70%) ва баҳои қаноатбахш 64 нафар донишҷӯ (57.60%). Ба ибораи дигар 

баҳои аъло 2 маротиба ва баҳои хуб 1,7 маротиба афзоиш ёфтааст. Ҳамин 

тариқ, муайян карда шуд, ки донишҷӯёни гурӯҳи таҷрибавӣ нисбат ба 

донишҷӯёни гурӯҳи назоратӣ аз фанни нақшакашӣ дониши хубтар доранд. 

  

Гурӯҳи озмоишӣ  Гурӯҳи назоратӣ  

Расми 2.6. - Намуди диаграммаи қиёсии гурӯҳҳои таҷрибавӣ-назоратӣ 
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Дар раванди таҳқиқот аз ду донишгоҳи омӯзгорӣ дар гурӯҳҳои озмоишӣ 

114 нафар ва дар гурӯҳҳои назоратӣ 111 нафар, дар умум 225 нафар 

донишҷӯён иштирок намуданд. Таҳлили математикӣ-омории натиҷаҳо дар 

ҷадвалҳои 17 ва 18 оварда шудааст. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотдар асоси истифодаи методи омори 

математикиихu-квадрат (  ) [31] таъмин карда, аз ҷиҳати миқдорӣ мавриди 

коркард қарор дода шуданд. 

Дар раванди корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ устодони фаннӣ дотсентон 

С.Олов ва С.Турсунов, сармуаллимон Ю.Юсупов, Т.Раҷабов ва З.Мирзобоев 

(солҳои 2017-2020) иштирок карданд. 

Таҳлили корҳои таҷрибавӣ-озмоишии мазкур дар асоси методҳои омори 

математикӣ, алалхусус, критерияҳои хи-квадрат (  ) иҷро карда шуд аст. 

Омор ҳамчун методи таҳқиқот бо маълумотҳои ҳаҷман калон сару кор 

дорад. Ин маълумот аз рӯи факторҳои гуногуни тасодуфӣ таҳриф шуда 

метавонанд, бинобар ин ҳисобкуниҳои оморӣ ба тафтиши фарзиятҳо ва ё 

гипотезаҳо оид ба сарчашмаи ин маълумот равона карда шудаанд. Дар зери 

мафҳуми фарзияти оморӣ фарзият оид ба хосиятҳои бузургиҳо ва ҳодисаҳои 

тасофуфӣ, ки онҳо дар асоси маълумоти мавҷудбуда тафтиш мешаванд, 

фаҳмида мешавад. 

Дар асоси критерияи    барои зермаҷмуъҳои ба таври тасодуфӣ 

ҷудокардашудаи   ва   эҳтимолияти наздикии онҳо аз ҷиҳати критерияи хи-

квадрат санҷида шуда, фарзияти сифрӣ (  ) қабул ё рад карда мешавад. Дар 

ҳолати рад шудани фарзияти сифрӣ, фарзияти алтернативӣ(  ) қабул карда 

мешавад. Қабули фарзияти сифрӣ бо сатҳи боваринокии муайян амалӣ 

мегардад: сатҳи якум – 5% (      ), сатҳи дуюм – 1% (      ), сатҳи 

сеюм – 0,1% (       ). 

Барои тафтиши фарзияти сифрӣ бо ёрии криетрияи    дар асоси 

маълумотҳои дар ҷадвалҳои 2.16 ва 2.17 формулаи зерин истифода бурда 

шудааст [31]: 

  
 

     
∑

(             )

       

 
                                                (3) 

ки дар ин ҷо 
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   – шумораи донишҷӯёни гурӯҳи таҷрибавӣ; 

  – шумораи донишҷӯёни гурӯҳи назоратӣ; 

   ва    – мувофиқан миқдори баҳоҳои гурӯҳҳои таҷрибавӣ ва назоратӣ, 

ки ба намудҳои баҳогузории қабулшуда мувофиқ мебошанд. 

Таҳлили оморӣ аз рӯи критерияи   дар гурӯҳҳои назоратӣ ва таҷрибавӣ 

аз рӯи се намуди баҳогузорӣ гузаронида шудааст, яъне, дар формулаи болоӣ 

параметри     аст. Ба сифати сатҳи боваринокӣ        қабул карда шуда, 

дараҷаи озодӣ барои муайянкунии қиматҳои омории критикӣ         

баробар аст. Барои параметрҳои қабулшуда қимати омории критикӣ       

      баробар аст. 

Қиматҳои омории   аз рӯи формулаи овардашуда барои таҳқиқи 

натиҷаҳои овардашуда ва параметрҳои муайяншуда аз рӯи формулаи зерин 

ҳисоб карда мешаванд: 

 

 

  
 

     
{
(             )

 

       
 
(             )

 

       
  

(             )
 

       
}                (4) 

 

Дар натиҷаҳои таҳлили оморӣ барои гурӯҳҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ 

истода мегузарем.  
 

Ҷадвали 2.16. - Натиҷаҳои корҳои озмоишӣ-таҷрибавиигурӯҳи назоратӣ оид ба 

дусанҷишҳои фосилавӣ ва имтиҳони ниҳоӣ 

Хелҳои 

назорат 

Шумораи 

донишҷӯён 

Баҳо Т-омор Хулоса 

Аъло Хуб Қаноатбахш 

СФ-1 111 12 33 66 0,454 Н0 

СФ-2 111 14 34 63 0,514 Н0 

ИН 111 14 34 63 0,67 Н0 

Ҷамъ 333 40 101 192 0,65 Н0 

% 100 12 30,3 57,7   
 

Азбаски барои ин гурӯҳ                    аст, бинобар ин, дар 

асоси таҳлили оморӣ фарзияти сифрӣ    рад карда шуда, фарзияти 

алтернативӣ    қабул карда мешавад. Яъне, азхудкунии донишҷӯёни гурӯҳи 

таҷрибавӣ аз сатҳи азхудкунии донишҷӯёни гурӯҳи назоратӣ болотар аст. Бо 

ибораи дигар, самарабахшии корҳои илмӣ-таҳқиқотии гузаронидашуда собит 
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гардид. Натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба се намуди назорат дар 

ҷадвали 2.16-2.17 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 2.17. - Натиҷаҳои корҳои озмоишӣ-таҷрибавии дусанҷишҳои фосилавӣ ва 

имтиҳони ниҳоӣ дар гурӯҳҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ 

Хелҳои 

назорат 

Шумораи 

донишҷӯён 

Баҳо Т-омор Хулоса 

Аъло Хуб Қаноатбахш 

СФ-1 114 29 56 29 9,25 Н1 

СФ-2 114 26 57 31 10,64 Н1 

ИН 114 26 64 24 12,32 Н1 

Ҷамъ 342 81 177 84 9,92 Н1 

% 100 24,4 50,2 25,4   

 

Аз ҷадвалҳои овардашуда дидан мумкин аст, ки 

Барои СФ1:       ;               

Барои СФ2:        ;               

Барои ИН:                       

Яъне, дар ҳамаи намудҳои санҷишҳо         буда, ин ҳолат 

эътимоднокии баланди натиҷаҳои бадастовардаро собит месозад. Ин маънои 

онро дорад, ки фарқи байни азхудкунии донишҷӯёни гурӯҳҳои санҷишӣ ва 

назоратӣ аз фанни нақшакашӣ аҳамияти математикӣ ва оморӣ дорад. Ин 

маънои онро дорад, ки фарқи байни азхудкунии донишҷӯёни гурӯҳҳои 

санҷишӣ ва назоратӣ аз фанни нақшакашӣ аҳамияти оморӣ дорад. Аз ин рӯ, 

самаранокии усули пешниҳодшудаи истифодаи дастури таълимӣ-методии 

“Нақшакашӣ тавассути барномаи AutoCAD”, воситаҳои педагогӣ-барномавӣ 

ва маводҳои дарсии мултимедӣ дар таълими фанни нақшакашӣ дар муқоиса 

бо методҳои анъанавии таълим аз рӯи асосҳои математикӣ ва оморӣ исбот 

карда шуд. 

Пурсиши афкори донишҷӯён дар МДТ “ДДХ ба номи академик 

Б.Ғафуров” ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

дар ҳашт гурӯҳ (омӯзишӣ-санҷишӣ ва назоратӣ) гузаронида шуд. Ҳангоми 

таҷриба шаклҳои гуногуни ташкилию методҳои истифодаи технологияҳои 

компютерӣ дар ҷараёни дарс омӯхта ва татбиқ карда шуданд. 
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Ҷадвал 2.18. – Пурсишномаи ҷамъбастӣ (а). 

Савол: Оид ба дарсҳои нақшакашие, ки бо истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ ва нақшакашии компютерӣ ташкил 

шудааст, чӣ фикр доред? 

2018-

2019 

2019-

2020 

Ҳа, % Ҳа, % 

1. Ба фикри Шумо оё зарурати истифодаи технологияҳои 

компютерӣ дар дарсҳои нақшакашӣ ҳаст?  
80 90 

2. Оё гузаронидани машғулиятҳо бо истифодаи технологияҳои 

компютерӣ шавқу рағбати Шуморо ба омӯхтани дарси нақшакашӣ 

баланд мекунад? 

50 60 

3. Оё дар ҳар як дарс ба таври доимӣ аз технологияҳои иттилоотӣ 

истифода намудан мумкин аст? 
100 100 

4. Оё дар Шумо эҳтиёҷ ба омӯзиши нақшакашии компютерӣ 

пайдо шуд? 
50 60 

5. Оё ҳал намудани масъалаҳои нақшакаширо бо ёрии 

барномаҳои графикаи компютерӣ мехоҳед?  
60 90 

6. Ба фикри Шумо ба барномаи таълимии ихтисоси Шумо 

фанни нақшакашии компютерӣ (AutoCAD) ворид карда шавад? 
80 85 

7. Ба туфайли истифодаи технологияҳои компютерӣ баланд 

шудани сатҳи азхудкунии дарсро эҳсос кардед? 
70 80 

Гурӯҳҳое, ки дар онҳо корҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ анҷом ёфтанд, бо 

мақсади донистани фикру мулоҳизаҳои донишҷӯён пурсиши афкор 

гузаронида шуд. Натиҷаи пурсиши афкоридонишҷӯёни донишгоҳҳои 

мазкурро оғоз ва фарҷоми нимсолаи дуюми соли хониши 2018-2019 ва 

нимсолаи якуми соли таҳсили 2019-2020 меорем. Дар пурсиши афкор 225 

нафар иштирок карданд. (Ҷадвали 2.18) 

Бо назардошти ҷавобҳои донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ (дар 

ҷадвали 2.18.) маълум гардид, ки донишҷӯён аз истифодаи компютер қонеъ 

ҳастанд. Ҳангоми таҳлили ҷавобҳо муайян карда шуд, ки омӯзиши фан бо 

истифодаи технологияҳои компютерӣ барои донишҷӯён назар ба усулҳои 

анъанавии таълим ҷолибтар аст ва муайян гардид, ки миқдори онҳое, ки 

мехоҳанд масъалаҳои нақшакаширо бо истифодаи нақшакашии компютерӣ 

(AutoCAD) ҳал кунанд аз 60% то 90% афзудааст. 

Тибқи натиҷаҳои озмоиши гузаронидашуда, ҳавасмандии донишҷӯён ба 

нақшакашӣ ва рағбати онҳо барои мустақилона ёфтани роҳи ҳалли масъалаҳо 

афзудааст, тасаввуроти фазоии онҳо вусъат ёфта, шумораи донишҷӯёне, ки 

мехоҳанд масъалаҳои нақшакаширо бо истифода аз нақшакашии компютерӣ 

(AutoCAD) иҷро кунанд, зиёд гаштааст. Инчунин, натиҷаҳои таҷриба аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки сол то сол таъминоти моддӣ-техникӣ, дастрасӣ ба 

иттилоот ва барномаҳои графикӣ беҳтар мегардад. 
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Ҷадвали 2.19.– Пурсишномаи ҷамъбастӣ (б). Натиҷаҳои ҷавобҳои саволномаи 

донишҷӯён пеш аз озмоиши санҷишӣ ва баъди гузаронидани озмоиш 

Саволҳо 

Шумораи 

донишҷӯёни 

ҷавобдода 

Бо 

ҳисоби 

% 

Диаграмма 

1 2 3 4 

Саволи 1. Шумо фанни нақшакаширо чӣ гуна тасаввур мекунед? (дар оғози соли 

таҳсил). Ба саволҳо 25 нафар донишҷӯ ҷавоб доданд 

Осон 2 8  

Мушкил 19 76  

Ҷавоб дода наметавонам 4 16  

Саволи 2. Шумо фанни нақшакаширо чӣ гуна тасаввур мекунед? (Баъд аз фарҷоми 

таҳқиқот). 

Осон 17 68  

Мушкил 5 20  

Ҷавоб дода наметавонам 3 12  

Саволи 3. Шавқу рағбати Шумо ба фанни нақшакашӣ кай оғоз ёфт? 25 нафар 

донишҷӯ ҷавоб доданд 

Худам ҳавас доштам 6 24  

Баъд аз он ки дар ҷараёни дарс аз 

технологияҳои компютерӣ истифода 

карда шуд 

19 76  

Саволи 4. Аз кадом маводи дарсӣ истифода бурдан осон аст?  

Китобҳои муқаррарӣ 2 8  
Маводи электронӣ 3 12  

Муаррифии фан 5 20  
Дастури таълимӣ-методии 

“Нақшакашӣ тасвассути барномаи 

AutoCAD” 

15 60  

Саволи 5. Ташкили дарси нақшакашӣ бо истифодаи технологияҳои компютерӣ барои 

азхудкунии фан чӣ гуна ёрӣ медиҳад? 

а) Ҳалли масъалаҳо бо ёрии 

муаррифӣ шавқамро ба фанни 

нақшакашӣ афзун намуд 

18 72  

б) Ҳалли масълаҳоро омӯзгор шарҳ 

медиҳад ва дар мавриди нофаҳмо 

будан имкони бозгаштану аз сари нав 

шарҳ додан ҳаст 

22 88  

в) Дар ҳалли вазифаҳои хонагӣ аз 

маводҳои дарсии электронӣ озодона 

истифода мебарам 

23 92  

г) Дастури таълимӣ-методии 

“Нақшакашӣ тасвассути барномаи 

AutoCAD” сода тартиб дода шуда, барои 

мустақилона азхуднамудан мувофиқ аст 

25 100   
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Илова бар ин, баргузории дарсҳои нақшакашӣ бо истифодаи 

технологияи компютерӣ боиси афзоиши шавқу рағбати донишҷӯён ба ин фан, 

баланд шудани савияи дониш ва малакаи азхудкунӣ, ҳосил кардани эътимод 

ба дониши худ гардидааст, ки дар ин бобат ҷавобҳояшон ба саволҳои 

пурсишнома шаҳодат медиҳанд. 

Ҷавобҳо ба саволҳои пурсиш нишон медиҳанд, ки ақидаи донишҷӯён дар 

бораи мураккабию душворфаҳмии нақшакашӣ ба туфайли истифодаи 

технологияи компютерӣ тағйир ёфтааст. Дар посух ба ин савол солҳои оғози 

таҷрибаи озмоишӣ 60-65% онҳо гуфтанд, ки нақшакашӣ фанни хеле мушкил 

аст. Баъди азхуд намудани нақшакашӣ тавассути барномаи “AutoCAD”, 

миқдори донишҷӯёни мазкур то ба 15-20% коҳиш ёфт. Собит гардид, ки 

истифодаи технологияҳои компютерӣ дар ташаккули малака ва қобилияти 

мустақилонаи фикрронӣ, ташаккули тасаввуроти фозоии донишҷӯён дар 

омӯзиши фанни нақшакашӣ нақши муҳим мебозад. 

Ҳамин тариқ, таҳқиқоти мо дурустии фарзияи илмии дар кори 

диссертатсия гузошташударо, аз лиҳози амалӣ ва назарӣ тасдиқ кард. 

 

Хулосаи боби дуюм 

Дар асоси омӯзиш, таҳлил ва коркарди методикаи тартиб додани 

муаррифиҳои мултимедии таълимӣ, вазифаҳои дастури таълимӣ дар татбиқи 

имкониятҳои ТИИ ва натиҷаҳои озмоишӣ-санҷишӣ оид ба ташхиси 

самаранокии татбиқ ва истифодаи ТИИ дар таълими фанни нақшакашӣ ба 

хулосаҳои зерин расидан мумкин аст: 

1. Моҳияти мафҳумҳои “технологияҳои аудиовизуалӣ”, “технологияҳои 

мултимедӣ” ва асосҳои педагогӣ-психологии истифодаи муаррифиҳои 

мултимедӣ муайян карда шуда, нақш, зарурат ва методикаи тартиб додани 

муаррифии фаннӣ дар фаъолияти таълимии омӯзгорони фанҳои графикӣ дар 

донишгоҳ ошкор гардид, ки барои баланд бардоштани натиҷаҳои таълим 

аҳамияти махсусро касб мекунад. 
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2. Дар таҳқиқот амсилаи таълими фанҳои графикӣ, ки дар асоси татбиқи 

ТИИ -е (барномаҳои компютерии графикӣ), ки аз низоми анъанавии таълими 

касбӣ бо мақсад, принсип, мундариҷаи таҳсилот, метод ва технологияҳо, 

фаъолияти омӯзгорон ва донишҷӯён, ҳамчунин натиҷаҳои бадастомада: - 

азхудкунии истифодаи ТИИ дар самти омӯзиши фанҳои графикӣ дар асоси 

барномаҳои муосири компютерӣ фарқ мекунад, асоснок карда шуд. 

3. Марҳилаи таҳлили дарси омӯзгорон, санҷиши корҳои мустақилонаи 

донишҷӯён ва мусоҳиба бо омӯзгорон, ҳамчунин натиҷаҳои пурсишҳои афкор 

собит кард, ки методикаи ташкили машғулиятҳои таълимӣ дар донишгоҳҳои 

омӯзгорӣ бо истифодаи технологияҳои компютерӣ, нисбат ба дигар методҳои 

муосири таълимӣ бартарӣ дорад. 

4. Натиҷаҳои мусоҳибаҳо ва пурсишномаҳо бо донишҷӯён нишон 

доданд, ки истифодаи воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар таълими фанни 

нақшакашӣ боиси зиёд гаштани рағбати донишҷӯён ба омӯзиш ва рушди 

малакаи онҳо мегардад.  

5. Барои санҷидани эътимоднокии натиҷаҳои санҷиш критерияи хи-

квадрат (  ) истифода карда шуд. Барои ҳамаи дараҷаҳо Т  Ткр буданаш 

эътимоднокии баланди натиҷаҳои бадастовардаро нишон медиҳад. Ин маънои 

онро дорад, ки фарқи байни азхудкунии донишҷӯёни гурӯҳҳои санҷишӣ ва 

назоратӣ аз нақшакашӣ, аҳамияти математикӣ ва оморӣ дорад. Аз ин рӯ, 

самаранокии усули пешниҳодшудаи истифодаи воситаҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ ва маводҳои дарсии мултимедӣ дар таълими нақшакашӣ, дар 

муқоиса бо методҳои анъанавии таълимӣ, аз рӯи асосҳои математикӣ ва 

оморӣ исбот карда шуд. 

6. Таҳлили натиҷаҳои таҷриба-озмоиши педагогӣ аз дуруст будани 

фарзияи илмӣ аз оғози кор шаҳодат медиҳад, яъне самаранокии истифодаи 

компютер ва технологияҳои нави иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими 

фанни нақшакашӣ ба 25-26% афзоиш ёфтааст. Мустаҳкам гардидани дониш, 

маҳорат ва инкишофи қобилиятҳои зеҳнӣ, дар раванди машғулиятҳои 

нақшакашӣ ва фаълияти мустақилонаи графикии донишҷӯён, аз ҷиҳати амалӣ 

ва назариявӣ собит карда шуд.  
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ХУЛОСА 

1.Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

Дар натиҷаи таҳқиқоти илмӣ, ҳамаи вазифаҳои банақшагирифташуда 

ҳал карда шуда, хулосаҳои назарӣ ва пешниҳодҳои амалӣ бароварда шуданд: 

1. Дар натиҷаи таҳқиқот тасдиқ карда шуд, ки истифодаи 

технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълим воситаи 

баланд бардоштани сатҳи донишу малака аст. Натиҷаи корҳои таҳқиқоти 

илмӣ, нокифоягии корҳои илмиро дар таълими нақшакашӣ ва номукаммалии 

методикаи истифодаи технологияҳои компютериро дар раванди таълим собит 

кард [3-М], [10-М].  

2. Ҳангоми таҳлили адабиёти дарсӣ оид ба геометрияи тасвирӣ ва 

нақшакашӣ аз лиҳози назари илмӣ, педагогӣ ва психологӣ чунин омилҳо 

ошкор карда шуд: а) ҳаҷми аксар китобҳои дарсии фанҳои графикиро 40-50% 

нақшаҳо ташкил медиҳанд ва нақшаҳои пешниҳодшуда ба таври муфассал 

шарҳ дода нашудаанд, ки барои азхудкунии мустақилонаи донишҷӯён 

мушкил мебошад; б) масъалаҳо ва ҳалли онҳо дар китобҳои дарсии 

геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ дар як сурат ва бо ранги якхелаи сиёҳ 

пешниҳод шудааст, ки ба донишҷӯён дар омӯзиши мустақилонаи мавзӯъҳо 

мушкилиҳо ба миён меоранд; в) чопи ранга ва тасвирии масъалаҳои 

сершумори геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ, пайдарпайии тасвири он дар 

китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ, ба самарабахш гардидани раванди 

таълим ва афзудани шавқу таваҷҷуҳи донишҷӯён нисбат ба фанҳои графикӣ 

мусоидат мекунад. 

3. Методҳои муосири таълим, афзалиятҳо, нуқсонҳо ва нақши онҳо дар 

ташаккули дониш ва маҳорати донишҷӯён шарҳ дода шуд. Баланд будани 

имконияти методологии истифодаи технологияҳои компютерӣ дар соҳаи 

таълим аз ҷиҳати назарӣ ва амалӣ исбот карда шуд [4-М], [24-М]. 

4. Талаботи зерини дидактикӣ ба воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ оид ба 

нақшакашӣ таҳия карда шуданд: а) зарурати омӯзиши нақшакашии 

компютерӣ дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ асоснок карда шуд; б) методикаи 

истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ таҳия карда шуд; в) 

истифодаи барномаи графикии “AutoCAD” бо методикаи қадам ба қадам 
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пешниҳод гардид [6-М]; г) муаррифии фанҳои графикӣ (геометрияи тасвирӣ 

ва нақшакашӣ) таҳия карда шуд. 

5. Дастури таълимӣ-методии “Нақшакашӣ тавассути барномаи 

AutoCAD” барои ҳалли масъалаҳои нақшакашӣ дар асоси талаботи нави 

дидактикӣ таҳия карда шуда, барои таълими фанни нақшакашӣ дар Муасисаи 

давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Б.Ғафуров” ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

истифода карда шуд [4-М]. 

6. Методикаи таълими нақшакашӣ бо истифода аз воситаҳои иттилоотӣ-

иртиботӣ таҳия карда шуд. Мувофиқати воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ бо 

мавзӯъ, мувофиқати бадеӣ, рангҳо дар муаррифӣ, имкониятҳои тахтаи 

электронӣ ва саҳми онҳо дар инкишофи сатҳи азхудкунии маърифати 

графикии донишҷӯён дар раванди таълим аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шуд 

[1-М], [19-М]. 

7. Барои санҷидани эътимоднокии натиҷаҳои озмоиш критерияи хи-

квадрат (  ) мавриди истифода қарор гирифт. Ҳамаи дараҷаҳо Т  Ткрит 

буданаш эътимоднокии баланди натиҷаҳои бадастовардаро нишон медиҳад. 

Ин маънои онро дорад, ки фарқи байни азхудкунии маърифати графикии 

донишҷӯёни гурӯҳҳои санҷишӣ ва назоратӣ аз фанни нақшакашӣ, аҳамияти 

математикӣ ва оморӣ дорад. Аз ин рӯ, самаранокии усули пешниҳодшудаи 

истифодаи воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ ва маводҳои дарсии мултимедӣ дар 

таълими нақшакашӣ дар муқоиса ба методҳои анъанавии таълимӣ аз рӯи 

асосҳои математикӣ ва оморӣ ба исбот расида ҳисоб мегардад. 

8. Таҳлили натиҷаҳои озмоишӣ-таҷрибавӣ аз дурустии фарзияи илмии 

ибтидоӣ шаҳодат медиҳад, ки афзоиши сатҳи омӯзиши донишҷӯён тавассути 

истифодаи технологияҳои компютерӣ дар таълими нақшакашӣ метавонад 

самаранокии нишондиҳандаҳои донишомӯзии донишҷӯёнро 25-26% афзоиш 

дода, қобилияти азхудкунии маърифати графикии онҳоро инкишоф диҳад. Ин 

нукта аз лиҳози назарӣ ва амалӣ тасдиқ карда шуд. 

Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки методикаи таҳиягардидаи таълими фанни 

нақшакашӣ бо истифодаи воситаҳои иттилоотӣ-иртиботӣ ба мақсад, объект ва 

вазифаҳои таҳқиқот мутобиқати пурра дорад. Фарзияи таҳқиқотие, ки мо дар 

назди худ гузошта будем, тасдиқ гардид ва натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур 
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барои дар сатҳи баланд ташкил намудани дарсҳои нақшакашӣ дар 

муассисаҳои олии омӯзгорӣ мусоидат мекунанд [4-М], [19-М]. 

2.Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

Дар асоси натиҷаҳо ва хулосаҳои бадастовардашуда барои методикаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои 

графикии муассисаҳои олии омӯзгорӣ чунин тавсияҳоро пешниҳод менамоем: 

1. Дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ, ки ихтисосҳои “Санъати тасвирӣ, 

нақшакашӣ. Технология”, “Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ. Ҳунарҳои бадеии 

халқӣ”, “Дизайн (графикӣ)”ва ғайра амал мекунанд, фанни “Нақшакашии 

компютерӣ (AutoCAD)” ҷорӣ карда шавад; 

2. Дар раванди татбиқи фанни “Нақшакашии компютерӣ (AutoCAD)” аз 

барномаи корӣ (силлабус) ва маҷмӯаи тестҳо, ки дар қисми замимаи 

диссертатсия таҳия гардидаанд, истифода бурда шавад; 

3. Дар таҳияи муаррифиҳои фанҳои геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ 

тариқи барномаи MS PowerPoint ба хусусиятҳои графикии предмети таълимӣ 

эътибори ҷиддӣ дода шуда, пайдарпайии иҷроиши нақша дар муаррифиҳо бо 

услуби қадам ба қадам роҳандозӣ карда шаванд; 

4. Дастури таълимии “Нақшакашӣ тавассути барномаи AutoCAD” дар 

раванди таълими фанни “Нақшакашии компютерӣ (AutoCAD)” ва худомӯзии 

донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ мавриди истифода қарор гирад; 

5. Методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

таълими фанҳои графикӣ, ки мо таҳия кардаем дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ ба 

таври васеъ татбиқ карда шавад; 

6. Хуб мешуд, ки натиҷаҳои бадастомада ҳамчун асоси методологӣ дар 

курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф аз фанни 

нақшакашӣ мавриди омӯзиш ва баррасии ҳаматарафа қарор дода шавад; 

7. Бо мақсади тақвият бахшидани раванди инноватсионии таълими 

фанни нақшакашӣ тавсия дода мешавад, ки дар мавзӯъҳои “Методҳои 

ташкили кори мустақилонаи донишҷӯён дар заминаи технологияҳои 

компютерӣ аз фанни нақшакашӣ” ва “Мавқеи барномаҳои интерактивии 

компютерӣ дар азхудкунии мустақилонаи нақшакашӣ” таҳқиқоти илмӣ 

гузаронида шавад.  
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ЗАМИМА 

Замимаи 1.–Пайдарҳамии амалиёти омода намудани намоиш дар барномаи MS Power 

Point 

Амалиёт Олати PowerPoint 

Муайян кардани 

сохтори рӯнамо ва 

равиясозии 

услубии он 

Дарҷи навори (Главная), қисмати Слайдҳо имкон медиҳад ба 

рӯнамо слайдҳо илова карда шавад, макети (намунаи) слайдҳо 

интихоб шавад. Дар қисми марказии слайди навсохта 6 тасвири 

пиктографӣ ҷойгир аст. Онҳо имкон медиҳанд намудҳои мухталифи 

мазмуни слайд интихоб гардад.  

Дарҷи навори Дизайн, қисмати Параметры страницы имкон 

медиҳад параметрҳои слайд ва самтгирии он (китоб ё албом) 

муқаррар карда шавад. 

Дарҷи навори Дизайн, қисмати мавзӯъ имкон медиҳад, мавзӯъҳои 

стандарти барои равиясозии рӯнамо интихоб шавад, шаблони 

иловагии мавзӯъҳо ҷустуҷӯ карда, ба мавзӯи интихобгардида ранг ва 

эффект тағйир дода шавад.  

Дарҷи навори Дизайн, қисмати Фон имкон медиҳад параметрҳои 

пасманзаре, ки дар рӯнамо истифода мешавад, тағйир дода шавад. 

Омодасозии 

қисмҳои матнии 

слайдҳо, аз ҷумла 

дарбаргирандаи 

формулаҳо ва 

ишораҳои махсус 

Дарҷи навори Главная, қисмати Шрифт имкон медиҳад 

параметрҳои ҳуруфи мавриди истифода, фосилаҳои байни аломатҳо 

ва ғайра муқаррар карда шавад. 

Дарҷи навори Главная, қисмати Абзац имкон медиҳад 

параметрҳои қолабсозии сархатҳои слайдҳо, аз ҷумла фосилаҳои 

байнисатрӣ, самти матн, илова ва тағйир додани барчаспдор ва 

рақамбандишуда, номгӯйҳо ва ғайра интихоб шавад 

Дарҷи навори Главная қисмати Редактирование имкон медиҳад 

объектҳои мухталифи матнӣ дар слайд дарёфт, ҷудо ва иваз карда 

шаванд. 

Дарҷи навори Главная, қисмати Буфер обмена имкон медиҳад 

матн ё тасвир аз дигар замимаҳо ворид карда шавад. 

Дарҷи навори Вставка, қисмати Ссылка имкон медиҳад ба тикаи 

матн ё объекти дар слайд гузошта абармуроҷиа ба дигар қисматҳои 

рӯнамо, сарчашмаҳо дар файлҳои дигар ва дар Интернет пайваст 

карда шавад. 

Дарҷи навори Вставка, қисмати Текст имкон медиҳад ҳангоми 

равиясозии слайд унсурҳои мухталифи матнӣ, аз ҷумла калонтитулҳо 

ва рақамгузории слайдҳо истифода бурда шаванд. 

Дарҷи навори Вкладка, қисмати Символы (формула, аломат) 

имкон медиҳад дар матн аломатҳои иловагӣ истифода шавад. 

Омода сохтани 

қисмҳои аудио-

басарии слайдҳо, 

аз ҷумла 

видеомавод 

Дарҷи навори Главная, қисмати Рисование имкон медиҳад 

унсурҳои мухталифи стандартӣ барои сохтани схемаю расмҳо, 

интихоби услуби равиясозии фигураҳои стандартӣ, муайян кардани 

намуди зоҳирии онҳо (рехтан, тарҳи фигура, гардиш, соя ва ғайра) 

истифода бурда шаванд. 
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Дарҷи навори Главная, қисмати Буфер обмена имкон медиҳад 

тасвирҳо аз дигар замимаҳо ворид карда шаванд. 

Дарҷи навори Вставка, қисмати Изображения имкон медиҳад ба 

слайд расм, тасвирҳои аксӣ ва ғайра илова карда шаванд. Баъди 

иловаи объект дарҷи иловагии динамикии навори Формат пайдо 

мешавад. Он имкон медиҳад тавсифоти расм, ҳаҷму ҳолати он дар 

матн, равиясозии умумии расм муайян карда шавад. 

Дарҷи навори Вставка, қисмати Иллюстрации имкон медиҳад ба 

слайд диаграмма, унсурҳои стандартии расмкашӣ, схемаҳо аз 

маҷмӯаи SmartArt ва ғайра илова карда шавад. 

Баъди интихоби намуди объект дарҷҳои иловагии динамикӣ пайдо 

мешавад: 

- дарҷи навори Макет, ки имкон медиҳад хосиятҳои диаграмма 

муайян карда шавад, ҳамчунин сохтору мундариҷаи он тағйир дода 

шавад. Иловатан тирезаи динамикии протсессори ҷадвалии MSExcel 

кушода мешавад, ки дар он додаҳои рақамӣ ва матнии диаграммаро 

тағйир додан мумкин аст; 

- дарҷи навори Конструктор, ки ба муайян кардани тавсифоти 

услубии равиясозии схемаҳо аз маҷмӯаи SmartArt имкон медиҳад; 

- дарҷи навори Формат, ки ба муайян кардани тавсифоти услубии 

объектҳо, ҳаҷми онҳо, ҳолаташон дар слайд ва равиясозии умумӣ 

имконият медиҳад; 

- дарҷи навори Вставка, қисмати Мултимедиа (формула, аломат) 

имкон медиҳад ба рӯнамо аудио- ва видеофайлҳо илова шаванд. 

Баъди интихоби объекти мултимедиа дарҷҳои иловагии динамикии 

Формат ва Воспроизведение пайдо мешаванд. Онҳо имкон медиҳанд 

параметрҳои саҳифагардони (проигрывание) объекти интихобшудаи 

мултимедиа муқаррар карда шаванд. Дарҷи динамикии Формат ғайр 

аз воситаҳои дигар воситаҳои кор бо тиреза (заставка), услубҳо 

(сабкҳо) ва эффектҳои видеоро дарбар мегирад. Дарҷи динамикии 

Воспроизведение – воситаҳоро барои насб, илова кардани эффектҳои 

гузариш ва тиреза дар видео дарбар мегирад. 

Баъди ба охир расидани кор бо объект вахуруҷ аз ҳудуди онҳо 

дарҷҳои динамикӣ дар экран инъикос намеёбанд.  

Илова ба слайди 

ҷадвал, қолабсозӣ 

ва тасвири графикӣ 

Дарҷи навори Переходы, қисмати Переход ба ҳамин слайд имкон 

медиҳад мизонсозии шакл ва параметри эффектҳо ҳангоми гузариши 

байни слайдҳо, аз ҷумла гузаришҳои сеченакаи динамикӣ амалӣ  

гардонида шавад. 

Дарҷи навори Переходы, қисмати Время показа слайда имкон 

медиҳад суръати унсурҳои динамикии гузариш, вақти саҳифагардони 

(проигрыванияи) эффектҳои мухталиф, ҳамчунин аудиоэффектҳо 

барои гузаришҳо насб карда шавад. 

Дарҷи навори Переходы, қисмати Просмотр имкон медиҳад 

амалҳои динамикии интихобшуда барои гузариш байни слайдҳо аз 

назар гузаронида шавад. 
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Дарҷи навори Анимация, қисмати Анимация имкон медиҳад 

эффектҳои мухталифи аниматсия барои объектҳои слайд ва муқаррар 

кардани параметрҳои онҳо интихоб карда шавад. Тарзу унсурҳои 

(эффектҳои) аниматсияро танҳо дар сурати ҷудо кардани объект, ки 

ба он ин эффектҳо бояд татбиқ шаванд, имконпазир аст. 

Дарҷи навори Анимация, қисмати Расширеннаяанимация имкон 

медиҳад маҷмӯи нисбатан васеи эффектҳои аниматсионӣ истифода 

шавад, ҳамчунин параметрҳои эффектҳои аниматсияи як объект бо 

ёрии олати Аниматсияпо образцу нусхабардорӣ шавад, ки 

мизонсозии аниматсияро назаррас метезонад.  

Дарҷи навори Анимация қисмати Времяпоказа слайдов имкон 

медиҳад суръати унсурҳои динамикии аниматсия, вақти 

саҳифагардони эффектҳои он муқаррар карда шавад, ҳамчунин 

тартиби аниматсияи объектҳо дар слайд тағйир дода шавад. Дарҷи 

навори Аниматсия қисмати Просмотр имкон медиҳад амалҳои 

динамикии интихобшуда ҳангоми аниматсияи объектҳои слайд 

азназар гузаронида шаванд. 

Назорати дастурӣ 

ва вожагонӣ 

Дарҷи навори Рецензирование, қисмати Правописание сервисҳои 

сабк ва имлоро пешниҳод мекунад, инчунин барои бо муродифот 

иваз кардани калимаҳои такроршаванда ёрӣ мерасонад (Тезаурус) 

Тарҷумаи 

мустақим ва акс 

Дарҷи навори Рецензирование, қисмати Язык имкон медиҳад 

намудҳои гуногуни тарҷума (тарҷумаи фаврии сатр ба сатри тикаи 

ҷудо кардаи матн, тарҷумаи матни ҷудокарда) иҷро карда шавад. 

Намоиши рӯнамо Дарҷи навори Показ слайдов, қисмати Настройка имкон медиҳад 

намоиши рӯнамо, аз ҷумла нишон додани автоматии рӯнамо, 

интихоби ранги ишораи лазерӣ, мизонсозии вақти намоиши тамоми 

рӯнамо ва ғайра мизонсозӣ карда шавад. 

Дарҷи навори Показ слайдов, қисмати Мониторы имкон медиҳад 

дар режими шабакавӣ рӯнамо дар якчанд монитор намоиш дода 

шавад. Интихоби режиме имконпазир аст, ки дар он ҳангоми 

намоиши рӯнамо дар як монитор слайдҳо тасвир мешаванд, дар 

монитори дигар (масалан, ноутбук) қайдҳои нотиқ инъикос меёбанд. 

Дарҷи навори Показ слайдов, қисмати Начать показ слайдов 

имкон медиҳад намоиши рӯнамои мултимедӣ бевосита амалӣ 

гардонида шавад. 
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Замимаи 2. – Намунаи рӯнамои таълимӣ бо истифодаи аниматсия дар пайдарҳамии 

иҷроиши нақшаҳо 
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Замимаи 3.- Барномаи кории фанни таълимӣ (силлабус) аз фанни нақшакашии 

компютерӣ 

 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ  

«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД БА НОМИ АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ» 

Факултети санъати тасвирӣ ва технология 

Кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва  

методикаи таълим 

 

 

“Тасдиқ менамоям” 

                         Муовини ректор оид ба таълим 

                          профессор____________Раҳимов А.И. 

                                    «___»     ______     соли 2019 

 
 

Барномаи кории фанни таълимӣ 
(С и л л а б у с) 

аз фанни«Нақшакашии компютерӣ(AutoCAD)» 
барои донишҷӯёни курси 2 ихтисосҳои «Санъати тасвирӣ, нақшакашӣ. Технология», «Санъати 

тасвирӣ ва нақшакашӣ. Ҳунарҳои бадеии халқӣ» ва “Дизайн (графикӣ)”  

 

Шакли таълим: рӯзона  

Кредит: 6 

Нимсолаи: 2 

Санҷиши марҳилавӣ: 2 

Имтиҳони ниҳоӣ: эҷодӣ 

 

 

Хуҷанд – 2019 
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Силлабуси мазкур дар асоси Стандарти давлатии таълимии маълумоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, нақшаи таълимии ихтисос, барномаи таълимии фан ва тартиби таҳияи барномаи кори 

фаннии таълимӣ (силлабус) дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки аз тарафи Вазорати маориф 

ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, мураттаб гардидааст.  

Мураттибон: муаллимаи кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълим: 

Исломов О.А. Бобоева Ш.Ҳ. 

 

I. Маълумоти умумӣ 
Номи пурраи фан 

Нақшакашии компютерӣ “AutoCAD” 

Курс _ 

Забони таълим 

Точикӣ 

Шакли назорати 

ниҳоӣ 

Имтиҳон 

Ному насаби омӯзгор 

(суроға, телефон) 

 

Миқдори кредитҳо 

Ва соатҳо дар 

умум 

(6 кредит – 144 

соат) 

Намуди омӯзиши фан 

Ҳатмӣ 

Даври омӯзиш: 

Нимсолаи дуюми соли таҳсили 20__-20__ 

 

II.Маводитаълимӣ – методӣ оид ба фан 

1. Руйхати адабиёти асосӣ: 

1.1. Виктор Погорелов, AUTOCAD 2005 для начинающих, Санкт-Петербург – 2004г. 

1.2. Исломов О.А. Ашӯрова Т.А. Тартибдоданинақша дар системаи “AUTOCAD”. 

Дастуриметодӣ. Ирфон – Душанбе 2011. -71саҳ. 

1.3. Мидлбрук, Марк. AutoCAD 2005 для "чайников". : Пер.сангл..: Издатерьскийдом 

"Вильяме",2005 . 384с.:ил.—Парад,тит.англ. 

1.4. Мисько М.В. Ведение в AUTOCAD. Методические указания. Минск.-2007г. 

1.5. Соколова Т. «AutoCAD для студента». Питер. Санкт-Петербург – 2005г. 

2. Руйхати адабиёти иловагӣ 

2.1. AutoCAD 2008 для«чайников» - AutoCad 2008 for Dummiӯs :пер. сангл. / 

ДэвидБирнз. – М.:Диалектика:  Вильямс, 2007. – 412 c. 

2.2. AutoCAD2005 для архитекторов:  учеб.пособие для вузов;пер. с англ./ Киркпатрик 

Беверли Л., Киркпатрик Джеймс М. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. –608 с.  

2.3. Погорелов В.И. AutoCAD 2008. Моделирование в пространстве для инженеров и 

дизайнеров / В.И. Погорелов. –СПб. :BHV-СПб., 2007. – 448 с. 

2.4. Погорелов В.И. AutoCAD2009 на примерах / В.И. Погорелов. – Спб. :BHV-СПб, 

2008. –320 с. 

2.5. Сергеев И. В. 100% самоучитель AutoCAD 2008. Русская версия/ И. В. Сергеев, 

А.Б.Анохин. –М. : Технолоджи 3000, 2008. –384 с. 

2.6. Система автоматизированного проектирования  AutoCAD :методические указания 

к выполнению лабораторных работ для студентов института архитектуры  и  

строительства  /сост.  Л.  А.  Сергеева.  – Хабаровск :  Изд-во. Тихоокеан. гос. ун-та, 

2009. –24 с. 

2.7. Соколова Т. Ю. AutoCAD 2009. Учебный курс / Т. Ю Соколова. СПб.  : Питер, 

2008. –574 с. 
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2.8. Чуприн А. И. AutoCAD 2005. Трехмерное моделирование и визуализация: лекции и 

упражнения/ А. И. Чуприн. – Спб. :DiaSoft, 2005. –768 с. 

2.9. Азизов Ш., Мирзобоев З. Комплекси таълимӣ-методӣ аз фанни «AutoCAD». 

Дастнавис 2016с. 

2.10. Исломов О., Азизов Ш., Бобоева Ш., Мирзобоев З. Нақшакашӣ тавассути 

барномаи «AutoCAD». Дастури методӣ. Нури маърифат – Хуҷанд 2018.-110саҳ. 

2.11. Шуляк И. В. AutoCAD 2009 для проектировщиков / И. В. Шуляк.– М. : 

Диалектика: Вильямс, 2009. – 960 с. 

3. Номгӯи таҷҳизоти техникӣ, асбобҳои аёнӣ ва дигар маводи таълим 

1. Компютер 

2. Тахтаи электронӣ 

3. Видеопроектор 

4. Муаррифӣ 

5. Садобаландкунак (калонка) 

6. Гӯшкунак (наушник) 

7. Фитаҳои филмҳои гуногун вобаста ба мавзӯи таълим 

8. Маводҳои мултимедии таълимӣ 

III. Маълумот ва талаботи умумӣ оид ба фанни таълимӣ 
1. Номи фан Нақшакашии компютерӣ “AutoCAD” 

2. Шакли фан Ҳатмӣ 

3.  Миқдори 

кредитҳо 
(6 кредит – 144 соат) 

4.  Мақсади 

омӯзиши фан  

Дастоварди донишҷӯ дар умум вобастаба ин фан: 

Донишҷӯ оид ба фанни мазкур таҷҳизотҳои асосии компютерҳои 

фардиро номбар карда метавонад. Оид ба насб ва танзими барнома 

дар компютерҳоифардӣ иттилоъ медиҳад. Вазифаҳои фуксияҳои 

алоҳидаи барномаи графикии «АutoCAD»-ро шарҳ медиҳад. Оид ба 

истифодабарии қабатҳо, танзими намудҳои хати нақшакашӣ, ранг ва 

ғавсии онҳо маълумот медиҳад. Оиди усулҳои гуногуни нақшакашӣ 

дар барномаи «АutoCAD»-ро шарҳ медиҳад. 

Ба зарурати истифодаи барномаи «АutoCAD»-ро далел меоварад. 

Насб ва танзими барномаи «АutoCAD»-ро шарҳ медихад. Роҳҳои 

гуногуни иҷроиши нақшаҳоро тавассути барномаи графикии 

«АutoCAD»-ро мефаҳмонад. Донишҷӯён оид ба ин фан, бо мақсад 

истифода бурдани барномаи графикии «AutoCAD», пайдарҳамии 

иҷроиши нақшаҳо ва таҳлили графики онро мефаҳмад. 

Донишҷӯёни ихтисоси дизайни графикӣ, ки соҳаи фаолияти онҳо 

омӯзгорӣ ва дизайнерӣ мебошад, дар базаи компютерҳои фардӣ,  

ҳар яки онҳо озодона тавассути барномаи графикии «AutoCAD» кор 

карда тавонад. 

Донишҷӯ дониш ва фаҳмиши назариявӣ ва амалии худро дар ҷодаи 

ҳалли масъалаҳои зерин татбиқ  карда  метавонад: 

Насби барномаи графикии «AutoCAD» дар компютерҳо, ва 

истифодаи он дар ҷодаитасвирҳои мошинӣ. 

Донишҳои назариявӣ азхудкардаи худро тавассути нақшакашӣ дар 

компютер дар амал татбиқ менамояд. Бо истифодаи барномаи 
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«AutoCAD» нақшаҳои ҷузҳои содаро сохта метавонад. Аз фармони 

қабатҳо истифода бурда, намудҳои хати нақшакаширо танзим 

менамояд. Нақшаҳои дар барнома тасвирнамудаи худро дар хотираи 

компютерҳо маҳфуз дошта, инчунин метавонад онро чоп кунад. 

Донишҷӯён дониш ва фаҳмиши худро оид ба ин фан гирифтаи 

худро оянда дар фаъолияти омӯзгории худ дар ҳошияи дарсҳои 

нақшакашии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва фаъолиятҳои 

дизайнерии соҳавии худ татбиқ намояд. 

5. Вазифаҳои 

омӯзиши фан 

(муфассал) 

Вазифаҳои асосии омӯзиши фанни мазкур аз шиносоӣ бо 

мафҳумҳои асосии технологияҳои информатсионӣ, барномаи 

муҳарриргари графикии «AutoCAD», нақшакашӣ бо воситаи 

компютер ва ғайра иборат аст. Омӯзиши фанни «AutoCAD» бо 

истифодаи тахтаи электронӣ, проектори мултимедӣ, маводҳои 

муаррифӣ ва мултимедӣ гузаронида мешавад. Озодона 

истифодабарии техникаву технологияи муосир барои самаранокии 

таҳсил. Мустақилона истифодабурдани барномаи графикии 

«AutoCAD». Тартиб додани нақшаҳои гуногун дар соҳаҳои 

алоҳидаи дизайнерӣ. Таълими барномаи графикии «AutoCAD» дар 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. 

6. Натиҷаҳои 

ниҳоии 

омӯзиши фанни 

мазкур, муайян 

намудани 

салоҳиятҳои 

касбӣ 

Донишҷӯ дар натиҷаи омӯзиши фан бояд донад: 

 Сохтори компютерҳои фардӣ. 

 Воситаҳои техники нақшакашии компютерӣ. 

 Истифодабарии фармонҳои барномаи «AutoCAD». 

 Методологияи иҷроиши пайдарҳамии нақшаҳо. 

 Рендеркунии ҷузъ дар «AutoCAD». 

 Чопи нақшаҳо дар форматҳои гуногун. 

Донишҷӯ дар натиҷаи омӯзиши фан бояд фаҳмад ва шарҳ дода 

тавонад: 

 Зарурати истифодаи барномаи графикии «AutoCAD». 

 Насб ва танзими барнома дар компютерҳо. 

 Имкониятҳои барномаи «AutoCAD» дар сохтанҳои геометрӣ. 

 Имконияти тасвир ва таҳрири нақшаҳои сеченака. 

Донишҷӯ дар натиҷаи омӯзиши фан бояд татбиқ намояд: 

 Барномаи графикии «АutoCAD»-ро дар компютерҳои фардӣ насб 

ва танзим намояд. 

 Бо истифодаи барномаи «AutoCAD» ҳуҷҷатҳо таҳия намояд. 

 Бо истифодаи барномаи «AutoCAD» нақшаҳои ҷузҳои содаро 

сохта тавонад. 

 Аз фармони қабатҳо истифода бурда, намудҳои хати 

нақшакаширо танзим намояд. 

 Донишҳои назариявӣ азхудкардаи худро тавассути нақшакашӣ 

дар компютер дар амал тадбиқ намояд. 

 Барои баланд бардоштани маҳорату малакаи истифодаи барномаи 

графики барномаи «AutoCAD» аз маводҳои мутимедӣ ва 

наворҳои таълимӣ самаранок истифода барад. 

 Нақшаҳои дар барнома тасвирнамудаи худро дар хотираи 

компютерҳо маҳфуз дорад ва онро чоп карда тавонад. 

Дар натиҷаи омӯзиши фанни «AutoCAD» донишҷӯ барои иҷрои 
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вазифаҳои гуногун амалиётҳои зеринро иҷро карда метавонад: 

 Насб ва танзими барномаи графикии «AutoCAD». 

 Истифодаи имкониятҳои барномаи графикии «AutoCAD». 

 Тасвири нақшаҳои ҷузъ тавассути компютер. 

 Амалӣ кардани сохтанҳои геометрӣ бо воситаи фармонҳои 

махсуси барномаи графикии «AutoCAD».   

 Иҷрои нақшаҳои вариантҳои инфиродӣ ва чоп намудани он. 

7. Алоқамандии 

фанни таълимӣ 

бо фанҳои 

дигари таълимӣ 

   Фанни AutoCAD ин фанест, ки доир ба тасвир, таҳрир, сабт ва 

нашри ҳамаи намуди нақшаҳо ва ҳуҷҷатҳи конструкторӣ бо воситаи 

компютерсба донишҷӯён сабақ медиҳад. Фанни мазкур бо фанҳои 

геометрияи тасвирӣ, нақшакашӣ, технологияи иттилоот, графикаи 

компютерӣ ва моделиронии геометрӣ алоқамандии зич дорад. 

8.  Талаботҳои 

қаблӣ нисбат ба 

омӯзиши фан 

Донишҷӯқаблан бо донишҳои технологияҳои ахборотии муосир 

ошно бошад. Озодона бо компютер кор бурда тавонад. Курси 

нақшакаширо хуб аз худ карда бошад. 

Донишҷӯ вазифадор аст, ки корҳои графикии семестриро ба таври 

мураққа супорад ва дар назди муаллим ҳимоя намояд. Раванди 

ҳимоя аз он иборат аст, ки донишҷӯ мустақилона рафти ҳалли ҳар як 

супоришро дар ҳузури муаллим фаҳмонад. Дар ҳолате, ки супориш 

иҷро шударо донишҷӯ онро ҳимоя карда наметавонад, холҳои ӯ 

карда мешаванд. Донишҷӯ инчунин барои иштирок дар дарсҳо ва 

бурдани босаводонаи конспектҳои лексияҳо хол гирифта метавонад. 

Санҷишҳои марҳилавӣ (имтиҳонҳои хурди марҳилавӣ) дар шакли 

хаттӣ ва эҷодию графикӣ иҷро карда мешаванд. Муаллим ҳуқуқ 

дорад, ки донишҷӯро ба сӯҳбат, даъват намуда холҳои ниҳоии 

санҷиши марҳилавиро ба ӯ гузорад. Ҳамаи супоришҳо аз ин фан 

бояд дар муҳлатҳои муқарраршудаи ҷадвали семестрӣ анҷом дода 

шаванд. Корҳое, ки дертар аз ин муҳлатҳо супорида мешаванд, 

холҳои нисбатан камтарро ноил, мешаванд, ки ба натиҷаҳои 

ҷамъбастии фан таъсир мекунанд. Дарсшиканиҳо бе сабабҳои 

узрнок - талоши донишҷӯро барои таълим гирифтан иникос намуда, 

ҳангоми баҳогузорӣ ба инобат гирифта мешаванд. Донишҷӯёне, ки 

корҳои графикиро насупоридаанд ба имтиҳонҳо роҳ дода 

намешаванд. 

 

IV. IV.Тақсимоти кредитҳо ба намуди машғулият 

Ҳ
а
ф

т
а

 

Номгӯи мавзӯъҳо 
Ҳамагӣ 

соат 
Лексия 

А
м

а
л

ӣ
 

(л
а
б
о
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а
т
о
р

ӣ
) 

КМРО 

КМД 

Д
ар

 ҷ
ад

в
ал

 

Б
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1.  Мавзӯи 1. Мақсад ва вазифаҳои 

нақшакашии компютерӣ. 
9 

1 2 2 1 3 
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2. Мавзӯи 2. Таҳаввулоти илму 

техника дар соҳаи нақшакашӣ. 
9 1 2 2 1 3 

3. Мавзӯи 3. Вазифаҳои асбобҳои 

нақшакашӣ ва танзими тугмаҳои 

системавӣ дар барномаи 

«AutoCAD». 

9 1 2 2 1 3 

4. Мавзӯи 4. Роҳҳои самарабахши 

таҳрири нақшаи ҷузъ бо воситаи 

компютер. 

9 1 2 2 1 3 

5. Мавзӯи 5. Истифодаи қабатҳо ва 

хосиятҳои он дар раванди кор бо 

барномаи «AutoCAD».  

9 1 2 2 1 3 

6. Мавзӯи 6. Усулҳои аломатгузорӣ 

ва таҳриркунӣ. 
9 1 2 2 1 3 

7. Мавзӯи 7. Тасвири нақшаи ҷузъ бо 

роҳҳои гуногун. 
9 1 2 2 1 3 

8. Мавзӯи 8. Роҳҳои гузоштани 

андозаи нақша дар баронмаи 

«AutoCAD». 

9 1 2 2 1 3 

9. Мавзӯи 9. Тасвири ҳамбасти равон 

бо истифодаи сохтанҳои геометрӣ. 
9 1 2 1 2 3 

10. Мавзӯи 10. Блокҳо ва массивҳо. 

Кор бо матн ва хазина.  
9 1 2 1 2 3 

11. Мавзӯи 11. Дар хотираи компютер 

сабт намудан ва нашри нақша. 
9 1 2 1 2 3 

12. Мавзӯи 12. Истифодаи қолабҳо 

(шаблонҳо) ва сохтани онҳо. 
9 1 2 1 2 3 

13. Мавзӯи 13. Тасвири нақшаҳои 

васлия бо воситаи компютер. 
9 1 2 1 2 3 

14. Мавзӯи 14. Хусусиятҳои асосии 

нақшакашии бинокории 

компютерӣ. 

9 1 2 1 2 3 

15. Мавзӯи 15. Маълумоти умумӣ дар 

бораи бурриш ва бурришгоҳ бо 

воситаи компютер. 

9 1 2 1 2 3 

16. Мавзуи 16. Рендеркунии ҷузъ дар 

барномаи графикии AutoCAD. 
9 1 2 1 2 3 

 Ҷамъ 144 16 32 24 24 48 

V. Низоми холдиҳӣ – рейтингӣ дар асоси Низомномаи низоми баҳодиҳӣ ба дониш, малака 

ва салоҳияти донишҷӯён амал менамояд. 

VI. Тартиби гузаронидани санҷиши фосилавӣ мутобиқи нақшаи раванди таълим ба роҳ 

монда мешавад. 

VII. Тартиби гузаронидани имтиҳони ниҳоӣ аз тарафи раёсати донишгоҳ муқаррар 

мегардад. 
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Замимаи 4. - Санҷиши тестӣ оид ба азудкунии назариявии донишҳои нақшакашии 

компютерӣ “AutoCAD” 

Тести одӣ  

1.Аuto CAD чӣ гуна барнома мебошад?  

a) Барномаи дилхушии кӯдакон 

b) Барномаи ҳисбкунии бухгалтерӣ  

c) Барномаи таҳриргари матнӣ  

d) Барномаи автоматикунонидашудаи нақшакашӣ 

 

2.Нишондиҳандаи муш дар оинаи кории АutoCAD?  

a) Тир 

b) Нуқта 

c) Маконнамо (курсор) 

d) Хати рост 

 

3.Тугмачаи файл, ки дар сатри меню ҷойгир аст, барои кадом амалҳо пешбинӣ 

шудааст? 

 

a) Барои нусхабардорӣ, гузориш, сиёҳкунӣ… 

b) Барои кушодани ҳуҷат, сабт кардан, чоп кардан… 

c) Барои ивази намудҳои ҷузъ… 

d) Барои тасвири хати рост, давра, бисёркунҷа… 

 

4. Тугмачаи намуд (вид), ки дар сатри меню ҷойгир аст, барои кадом амалҳо 

пешбинӣ шудааст? 

 

a) Барои идораи эран, тағйири миқёс, муқарар намудани фазо… 

b) Барои нусхабардорӣ, гузориш, сиёҳкунӣ… 

c) Барои кушодани ҳуҷат, сабт кардан, интишор кардан… 

d) Барои тасвири хати рост, давра, бисёркунҷа… 

 

5. Тугмачаи нақшакашӣ (черчение), ки дар сатри меню ҷойгир аст, барои кадом 

амалҳо пешбинӣ шудааст? 

 

a) Барои кушодани ҳуҷҷат, сабт кардан, интишор кардан… 

b) Барои тасвири хати рост, давра, бисёркунҷа… 

c) Барои идора бо оинаҳои диалогӣ ва нуқтаи биниш пешбинӣ шудааст… 

d) Барои нусхабардорӣ, гузориш, сиёҳкунӣ… 

 

6. Тугмачаи кумак (help), ки дар сатри меню ҷойгир аст, барои кадом амалҳо 

пешбинӣ шудааст? 

 

a) Барои фармонҳои идораи оинаҳои кушод (диалогӣ) зарур дар бар мегирад. 

b) Барои фармонҳо навъҳои гуногуни андозагузорӣ пешбинӣ шудааст 

c) Системаи ёрирасон, роҳнамо. 

d) Барои идора бо оинаҳои диалогӣ ва нуқтаи биниш пешбинӣ шудааст 

 

7. Феҳристи интихобест, ки барои кушодан ва маҳфузи нақшаҳои мавҷуда, чоп, 

гузаронидани файлҳо ба форматҳои дигар, идрои амалҳои файли дигар ва 

баромадан аз система пешбинӣ шудааст. 

 

a) формат 

b) ислоҳ 

c) таҳрир 

d) файл 

 

8. Кадом тугмача фармонҳои дар экран кашидани авалия (примитив)-ҳои 

графикиро, давра, хати рост, бисёркунҷаро дар бар мегирад? 

 

a) нақшакашӣ 

b) ислоҳ 

c) таҳрир 
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d) формат 

9. Барои кӯр кардан, дарозу кӯтоҳ кардан, нусхагирии нақша ва ғайра кадом 

намолавҳа истифода мешавад? 

 

a) Нақшакашӣ (черчение) 

b) Таҳрир (изменить) 

c) Стандартӣ 

d) Сатҳҳо 

 

10. Тавассути кадом намолавҳа ҷисмҳои сеченакаи тайёр гузошта мешаванд?  

a) Қабатҳо (слои) 

b) Андозаҳо (размеры) 

c) Моделиронӣ (моделирование) 

d) Намуд (вид) 

 

11. Тавассути кадом намолавҳа идораи намудҳо имконпазир аст?  

a) Намуд (вид) 

b) Моделиронӣ (моделирование) 

c) Қабатҳо (слои) 

d) Андозаҳо (размеры) 

 

12. Кадом тугмача кори оғозкардаи ҳамаи фармонҳоро канда мекунад?  

a) ESC 

b) ENTER 

c) Delete 

d) End 

 

13. Бо кадом формат ҳуҷҷатҳои барномаи графикии АutoCAD сабт мегардад?  

a) jpg 

b) unp 

c) аuto cad 

d) dwg 

 

14. Бо ёрии кадом тугмачаи функсионалии клавиатура дар АutoCAD ҷадвал 

(СЕТКА) ба кор андохта мешавад. 

 

a) Ғ9 

b) Ғ3 

c) Ғ8 

d) Ғ7 

 

15. Барои дар оинаи корӣ баровардани ҷадвал (хати катак), кадом тугмачаро аз дар 

АutoCAD бояд пахш кунем? 

 

a) СЕТКА 

b) ОРТО 

c) ПРИВЯЗКА 

d) ШАГ 

 

16. Дар АutoCAD барои кашидани хатҳо дар градусҳои гуногун, бояд кадом 

тугмаро пахш намоем? 

 

a) ШАГ 

b) ДИН 

c) ВЕС 

d) МОДЕЛЬ 

 

17. Барои нусхабардорӣ намудан, кадом комбинатсияро истифода мебаранд?  

a) Ctrl+A 

b) Ctrl+V 

c) Ctrl+C 

d) Ctrl+X 
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18. Барномаи AutoCAD чӣ тавр омода мешавад?  

a) Пуск- Стандарт- Autodesk- AutoCAD 

b) Пуск- Программа- Autodesk 

c) Пуск- Программа- Стандарт - Autodesk- AutoCAD 

d) Пуск- Программа- Autodesk- AutoCAD 

 

19. Ин -  - тугмачаи кадом фармон мебошад? 
 

a) хати таркибӣ (полилиние) 

b) хати рост (линия) 

c) камони давра (дуга) 

d) давра (круг) 

 

20. Намолавҳаи зерин чӣ ном дорад?  
 

a) Орбита 

b) Матн 

c) Андозаҳо 

d) Моделронӣ 

 

Тести якчандҷавобдошта  

21. Ширкати Autodesk ба чӣ миқдор истифодабаранда хизмат мерасонад?  

a) Ба 7 000 000 истифодабаранда 

b) Ба 10 млн истифодабаранда 

c) Ба 7млн истифодабаранда 

d) Ба 5 ҳазор истифодабаранда 

 

22. Бори авал схемаю нақшаҳо бо воситаи мошин дар кадом солҳо кашида 

шудааст? 

 

a) Солҳои 60-уми асри 20 

b) Солҳои 60-уми асри 19 

c) Дар нимаи дуюми асри 20 

d) Солҳои 50-уми асри 21 

 

23. Тугмачаи ислоҳ (правка), ки дар сатри меню ҷойгир аст, барои кадом амалҳо 

пешбинӣ шудааст? 

 

a) нусхабардорӣ 

b) гузориш 

c) кушодани ҳуҷҷати нав 

d) сиёҳкунӣ 

 

24. Чоп намудани ҳуҷҷат бо чанд роҳ амалӣ мегардад?  

a) Аз сатри намолавҳаи стандартӣ интихоб кардани печать (чоп) 

b) Файл – печать (чоп) 

c) Ctrl+Z 

d) Ctrl+P 

 

25. Бо чанд роҳ ҳуҷҷати дар хотираи компютер сабтшударо кушодан мункин аст?  

a) Вақте ки бо нишондиҳандаи муш дар болои ҳуҷҷат пахш мекунем. 

b) Файл – открит (кушодан) 

c) Ctrl+O 

d) Аз сатри намолавҳаи стандартӣ интихоб кардани открит (кушодан) 

 

26. Сабт намудан ба хотираи компютер бо чанд роҳ имконпазир аст?  

a) Вақте, ки аз барнома баромаданӣ мешавем, бо оинаи диалогии сабти 

ҳуҷҷатҳо сабт мекунем. 

b) Файл – сохранить (сабткунӣ) 

c) Ctrl+S 

d) Аз сатри намолавҳаи стандартӣ интихоб кардани сабткунӣ (сохранить) 
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27. Бо чанд роҳ имкони ҳуҷҷати нав сохтан вуҷуд дорад?  

a) Дар вақти дохил шудан ба АutoCAD ҳуҷҷати нав ба тарзи автоматӣ 

сохта мешавад. 

b) Файл – создать (сохтан) 

c) Ctrl+N 

d) Аз сатри намолавҳаи стандартӣ интихоб кардани сохтан (создать) 

 

28. Барои бо форматҳои гуногун сабт намудани ҳуҷҷатҳо дар АutoCAD чанд роҳ 

вуҷуд дорад? 

 

a) Файл – сохранить как 

b) Файл – открит (кушодан) 

c) Ctrl+N 

d) Ctrl+Shift+S 

 

29. Фармони оина (зеркало) чӣ гуна амалӣ мешавад?  

a) Ctrl+A 

b) Измитить (таҳрир) – зеркало (оина) 

c) Аз намолавҳаи таҳрир интихобизеркало (оина) 

d) Бо пахши тугмаи клавиатура Delete 

 

30. Барои тасвир намудани танҳо хатҳои рост дар АutoCAD, кадом тугмачаро бояд 

пахш кард? 

 

a) ОРТО 

b) ШАГ 

c) СЕТКА 

d) Ғ8 

 

31. Миқёс дар AutoCAD чӣ хел мешавад?  

a) Калонкунӣ 

b) Аслӣ 

c) Хурдкунӣ 

d) Ёзониш 

 

32. Дар АutoCAD барои намудани ғафсии хатҳои нақша, бояд кадом тугмачаро 

пахш намоем? 

 

a) ВЕС 

b) ДИН 

c) ШАГ 

d) Бо пахш кардан дар сатри ҳолатҳо (ВЕС) 

 

33. Штриховка (хатпӯшкунӣ) чӣ гуна интихоб мешавад?  

a) Аз намолавҳаи нақшакашӣ интихоб кардани тугмаи штриховка 

(хатпӯшкунӣ) 

b) Хомӯш кардани барнома 

c) Ҳисоб кардани вақти додашуда 

d) Аз менюи нақшакашӣ (черчение) интихоб кардани штриховка 

(хатпӯшкунӣ) 

 

34. Пиктограммаи хати координата чанд ченака мешаванд?  

a) Ченак надоранд 

b) Дученака 

c) Сеченака 

d) Чор ченака 

 

35. Дар фазои варақ (лист) иваз кардани параметрҳои нақша мункин аст ё не?  

a) Номумкин 

b) Мумкин 

c) Агар дар сатри ҳолат МОДЕЛЬ-ро пахш кунем 
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d) Агар нақша сеченака бошад 

36. Барномаи AutoCAD чӣ тавр омода мешавад?  

a) Пуск- Программы- Autodesk-AutoCAD 

b) Пуск- Стандартные- Autodesk- AutoCAD 

c) Пуск- Программаы- Стандартные - Autodesk- AutoCAD 

d) Дар ҳолати дар мизи корӣ мавҷуд будани ярликиAutoCAD пахши он 

 

37. Шаблони acadISO бо кадом роҳ итихоб мегардад?  

a) Файл – создать - acadISO 

b) Аз сатри намолавҳаи стандартӣ интихоби создать - acadISO 

c) Файл – сохранить как - acadISO 

d) Пуск- Стандарт- Autodesk- AutoCAD 

 

38. Пахши тугмачаи - - барои кадом фармон хизмат мекунад? 
 

a) Оина (сохтани акси оинагии тасвир дар таҳти кунҷи муайян) 

b) Гадиш (кӯчонидани тасвир ба ҷойи зарурӣ дар таҳти кунҷи муайян) 

c) Пахши тугмачаи Delete 

d) Пок кардан (барҳам додани қисми тасвир) 

 

39. Кадоме аз ин фармонҳо дар менюи файл ҷойгир аст?  

a) Чоп (печать) 

b) Сабткунӣ (сохранить) 

c) Хат (линия) 

d) Давра (круг) 

 

40. Тасвири сеченакаро дар нақшакашӣ чӣ мегуянд?  

a) Нақша 

b) Аксонометрия 

c) Изометрия 

d) Тасвири аёнӣ 

 

Тести ҳа ё не  

41. Системаи АutoCAD барои тасвири ҷузъ, нақшакашии дученака ва сеченака 

пешбинӣ шудааст? 

 

42. Пахши тугмачаи - - барои фармони нусхабардорӣ (нусха бардоштани объект 

ва гузоштани он ба ҷойи зарурии нақша) хизмат мекунад? 

 

43. Пахши тугмачаи - - барои фармони нусхабардорӣ (нусха бардоштани 

объект ва гузоштани он ба ҷойи зарурии нақша) хизмат мекунад? 

 

44. Намолавҳаҳои Қабатҳо (слои) ва андозаҳо (размеры) оё вертикалӣ мебошанд?  

45. Намолавҳаи асбобҳо аз ҷояшон ба даруни экрани графикӣ ҷойгир шуда 

метавонанд? 

 

46. Штриховка (хатпӯшкунӣ) бо ёрии тугмачаҳои намолавҳаи Правка (Ислоҳ) иҷро 

мешавад? 

 

47. Оё масштабронӣ дар AutoCAD танҳо бо хурдкунӣ иҷро мешавад?  

48. Барои кӯр кардани обекти интихобшуда, тугмачаи Delete –ро аз клавиатура 

бояд пахш кард? 

 

49. Барои сабт намудан бо форматҳои гуногун, оё комбинатсияи Ctrl+Shift+S дар 

барномаи АutoCAD пешбинӣ шудааст? 

 

50. Хати яклухи ғафси асосӣ барои тасвири ҳудуди ноаёни нақша истифода 

мешавад? 
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Эзоҳ: Муаллим метавонад саволҳо ва варинатҳои ҷавоби онро 

мувофиқи мавзӯъ, талабот ва гуногунандешӣ иваз намояд. 

 
Барои санҷишшавандагон варақаи махсусро барои ҷавобҳо тақсим намудан 

зарур аст, ки дар он метавонанд мавқеи худро нисбати саволномаи тестӣ муайян 

намоянд. Варақаи ҷавобҳоро метавон ба чунин шакл пешниҳод намуд: 

Намунаи 1: 

ВАРАҚАИ ҶАВОБҲОИ ТЕСТӢ 

барои санҷиши дониш ва дониши назариявии  

фанни Нақшакашии компютерӣ «AutoCAD» 

 _______________ _______________ 
номнасаб 

  a b c d   a b c d   a b c d   a b c d   Ҳа Не 

1.         11.         21.         31.         41.     

2.         12.         22.         32.         42.     

3.         13.         23.         33.         43.     

4.         14.         24.         34.         44.     

5.         15.         25.         35.         45.     

6.         16.         26.         36.         46.     

7.         17.         27.         37.         47.     

8.         18.         28.         38.         48.     

9.         19.         29.         39.         49.     

10.         20.         30.         40.         50.     

Ҷавоби дуруст ___ нодуруст ___ натиҷаи тест: ____ хол 

Пас аз вақти муайяншуда барои санҷиши тестӣ, варақаҳои ҷавобҳои 
тест ҷамъоварӣ мегарданд. Мувофиқи намунаи санҷиши тестии дар боло 
овардашуда, шакли дурусти ҷавобҳо дар варақа чунин бояд муайян шаванд: 

Намунаи 2: 
ВАРАҚАИ ҶАВОБҲОИ ТЕСТӢ 

барои санҷиши дониш ва дониши назариявии  
фанни Нақшакашии компютерӣ «AutoCAD» 

СомониСарфароз 

  
a b c d 

  
a b c d 

  
a b c d 

  
a b c d 

  Ҳа Не 

1.        Х 11.  Х       21.  Х    Х   31.  Х  Х  Х   41. Х    

2.      Х   12.  Х       22.  Х    Х   32.  Х      Х 42.   Х  

3.    Х     13.        Х 23.  Х Х     Х 33.  Х      Х 43.  Х   

4.  Х       14.        Х 24.  Х  Х    Х 34.    Х  Х   44.    Х 

5.    Х     15. Х       25. Х Х  Х  Х  35.    Х  Х   45.  Х   

6.      Х   16.    Х     26.  Х  Х  Х  Х 36.  Х      Х 46.    Х 

7.        Х 17.     Х    27.  Х  Х  Х  Х 37.  Х  Х     47.    Х 

8.  Х       18.        Х 28.  Х      Х 38.     Х   Х 48.  Х   

9.   Х      19.      Х   29.    Х  Х   39.  Х Х      49.  Х   

10.     Х   20.    Х     30.  Х      Х 40.    Х Х   Х 50.    Х 

Ҷавоби дуруст 50 нодуруст _0_ натиҷаи тест: 100 хол  
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Замимаи 5. – Методи “Диаграммаи Венн” 

Диаграмма аз ҷониби Ҷон Венни файласуф, математик ва мантиқшиноси 

британӣ дар солҳои  1881-уми асри Х1Х таълиф шудаст. 

Диаграммаи Венн – усулест барои ёфтани фарқ ва умумияти мафҳум, 

ҳодиса, ашё ва муқоисаи онҳо. Омӯзгор метавонад онро дар  муқоисаи 

симоҳои мусбат ё манфии матн, фарқи ашёҳои гуногун аз рӯйи мазмуни он 

истифода барад. Талабагон  монандӣ, фарқ ва муқоисаро дар дафтари худ, ё 

лавҳи синф менависанд. 

 Мақсадҳо:  

 таҳлил ва таркиб карда тавонистани ашёву ҳодисаҳо; 

 муқоиса ва фарқ карда тавонистани ашёву ҳодисаҳо; 

 ёфта тавонистани хислатҳои умумии ашёву ҳодисаҳо; 

 инкишофи қобилиятҳои таҳлиливу хулосабарорӣ. 

Қадамҳои истифода бурдани ин усул:  

1. Ба донишҷӯён масъаларо пешниҳод кунед. 

2. Аз донишҷӯён хоҳиш намоед, ки дар атрофи ин масъала  фикр карда 

(ашёҳо, ҳодисаҳо ва ғ.), фарқият ва умумиятро муайян намоянд. 

3. Донишҷӯён дар варақи сафед ду давраи ба ҳам пайвастро тасвир 

мекунанд. 

4. Онҳо дар қисматҳои чапу рости давра фарқиятҳо ва дар мобайни он 

умумияти масъалаи пешниҳодшударо қайд мекунанд. 

5. Ҳар як намояндаи гурӯҳ кори худро муаррифӣ  мекунад. 

 Масъала: Фарқият ва умумияти усули тасвир бо қабатҳо ва 

моделсозиро нишон диҳед. 

 Тавсия ба омӯзгор: Диаграммаеро, ки дар он давраҳо ҳамдигарро 

мебуранд, дар ҳолате истифода бурдан лозим аст, ки пур кардани се давраро 

(бе буриш) аллакай омӯхта бошанд. Маслан, хонандагонро ба се гуруҳ тақсим 

мекунем ва ба гурӯҳҳо чунин супоришҳоро медиҳем: 

Гурӯҳи 1 – хусусиятҳои асосии усули тасвири қабатҳоро нависед; 

Гурӯҳи 2 – хусусиятҳои асосии усули моделсозиро нависед; 

Гурӯҳи 3 – хусусиятҳои умумии усули қабатҳо ва моделсозиро нависед. 

Намуна: 
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Замимаи 6. – Нақшаи дарсӣ аз фанни нақшакашии компютерӣ 

Мавзӯъ: Намунаи иҷрои нақшаҳо оид ба шаклсозии геометрӣ 

Барнома: Маълумот дар бораи сатри асбобҳои нақшакашӣ ва василаҳои 

намолавҳаи таҳрир. Пайдарпай тасвир кардани нақшаҳо оид ба шаклсозии 

геометрӣ. 

Салоҳиятҳо: 

-Оид ба назарияи мафҳумҳо ва қоидаҳои нақшакашӣ маълумоти 

мушаххас дода метавонад. 

-Нақшаҳои содаро бо ёрии компютер ва нақшаҳои мураккабро дастӣ 

тасвир карда метавонад. 

-Донишҳои графикии худро дар ҳалли масъалаҳои геометрӣ ва эҷодӣ 

истифода бурда метавонад. 

Мақсадҳои дарс: 

- Дар бораи таъйиноти сатри асбобҳои нақшакашӣ ва василаҳои 

намолавҳаи таҳрир маълумот дода тавонад. 

- Пайдарпай нақшаҳои шаклсозии геометриро дар барномаи Auto CAD 

иҷро карда тавонад. 

- Дар худ маҳорат ва малакаи тартиб додани нақшаҳоро бо воситаи 

компютер инкишоф дода тавонад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсӣ, замима, дафтари нақша, дафтари қайд, 

бӯрҳои ранга, нурафзо (проектор), муаррифӣ, тахтаи электронӣ, компютер, 

наворҳои таълимӣ. 

Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин 

истифода бурда метавонед. 

1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда 

мешавад: 

Тайёр намудани маводи хониш; 

Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон; 

Омода намудани аҳли синф ба дарс. 

2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо 

саволҳои зерин ба хонандагон муроҷиат кунед: 

 Зери мафҳуми3D чӣ фаҳмида мешавад? 

 Фарқияти мафҳумҳои 2D ва 3D-ро муайян кунед? 

 Тартиби нақшакаширо бо воситаи кампютер шарҳ диҳед? 

Оид ба саволҳо каме муҳокимаронӣ намуда, донишҳои аз дарсҳои 

гузашта гирифтаи онҳоро ба хотирашон оваред. 

3). Шиносоӣ бо мазмуни мавзӯъ: Дар ин лаҳзаи дарсӣ муаллим ба 

хонандагон дар бораи пайдарпай тасвир кардани нақшаҳои ҳамбасти равон 
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маълумот дода, ҳамзамон амалиёти иҷроиши онро ба хонандагон намоиш 

медиҳад. 

Тасвири комапайванд.Сатҳи аксарияти ҷузъҳо аз маҷмӯи хатҳои росту 

каҷи бо ҳам пайвасташуда иборат аст. Ин гуна ҳамбастҳо ашёро мустаҳкам, 

истифодаашро осон менамоянд. 

Табдили равони як хатро ба хати дигар ҳамбасти равон меноманд. Барои 

равон пайвастани хатҳо муайян намудани маркази ҳамбаст ва нуrтаҳои 

ҳамбаст зарур аст. 

Дар Auto CAD бо ёрии ҳамбасти равон (сопряжение)  пайвасти ду 

объект тавассути камонпайванд, ки ҳар яке радиуси муайяни худро дорад, 

имконпазир аст. Ҳамбастҳои равонро бо истифодаи тугмачаи фармони 

ҳамбасти равон (сопряжение)  аз сатри асбобҳои таҳрир мункин аст. 

 
Объектҳои зеринро ба ҳам бастан мункин аст: камон, давраҳо, элипсҳо, 

камонҳои эллипсӣ, порчаҳо, нимхатта, нурҳо, сплайнҳо, хатҳои рост ва 

ҷисмҳои сеченакаи ҳаҷмдор 3D. 

Бо як маротиба пахши ҳамбасти равон  якчанд кунҷҳои нақшаро 

якбора доирашакл кардан мункин аст. Агар ду объект дар як қабат тасвир 

шуда бошад, ҳамбасти равон низ метавонад, ки дар он қабат тасвир шавад. 

Қабат таркиби объектро муайян мекунад. Ба монанди хат, намудҳои он, ва 

ранги он. Бо ёрии имконияти иловагии якчанд метавонем,ки аз фармон берун 

нашуда, ҳамбасти равон гузаронем. 

Радиуси ҳамбасти равон гуфта, нишондоди радиуси хати камоншакли 

пайвасткунандаи ду объект ё ду порчаро меноманд. Агар дар сатри фармонҳо 

нишондоди «0» дода шавад, он гоҳҳамбасти равон иҷро нашуда, балки хати 
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кунҷии қиррадор ҳосил мегардад. Бо фармони кӯтоҳкунӣ «обрезать»  аз 

сатри таҳрир имконияти кӯр кадани ҳамбасти равон мавҷуд буда, онро 

инчунин бо пахш кардан ба болои камонпайванд ва пахши тугмачаи «Delete» 

амалӣ кадан мункин аст. 

Дар ҳолатҳои гуногун камонпайванд, ё худ ҳамбасти равон гузаронидан 

мункин аст, ки он аз нишондоди нуқтаҳои пайваст вобастагӣ дорад. 

 
Амалиёти камонпайвандро бо чунин тартиб иҷро мекунанд. Саравал 

нақшаи объекти заруриро тасвир карда, сипас аз сатри асбобҳои таҳриркунӣ 

тугмасаи ҳамбасти равонро (сопряжение)  пахш мекунем. Дар сатри 

фармонҳои ҷорӣҳарфи «р», ки интихоби радиусро мефаҳмонад навишта, 

тугмачаи Enter-ро пахш мекунем. Ё ин ки бо пахши тарафи рости муш ва аз 

менюи контекстии он интихоб кардани фармони радиус низ ин амалро 

метавонем иҷро кунем. Автокад ба тарзи автоматӣ андозаи радиуси тарафи 

якум ва дуюмро талаб мекунад. Аз клавиатура андозаҳоро ба алоҳидагӣ ворид 

намуда, тугмачаи Enter-ро пахш мекунем. Барнома интихоби тарафҳоро талаб 

мекунад. Бо ёрии маконнамои муш ба тарафҳои якум ва дуюми нақшаи 

тасвиршуда ба алоҳидагӣ пахш мекунем. Натиҷаи амалиёт дар раси зерин 

оварда шудааст. 

 

 
Агар дар нақша камонпайванд иҷро шуда бошад ва мо хоҳем, ки андозаи 

радииуси онро иваз кунем, дар болои минтақаи камонпайванд пахш мекунем. 

Агар нуқтаҳои канории он фаъол шавад ё ин ки нақшаи мазкур ба блок 

табдил наёфта бошад, имкони иваз кардани камонпайванд мавҷуд аст. Барои 

ин аз сатри таҳрир фармони ҳамбасти равонро (сопряжение)  интихоб 

карда, дар сатҳи корӣ тарафи рости тугмачаи мушро пахш карда, аз менюи 
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контекстӣ радиусро интихоб карда, андозаи ивазшавандаро дохил намуда, 

тугмачаи Enter-ро пахш мекунем. Сипас, ду тарафи нақшаи тасвиршударо бо 

навбат пахш мекунем. Дар натиҷа амалиёти тағйирдиҳӣ иҷро карда мешавад. 

Камонпайванди ҷудогаштаро бо пахши тугмачаи «Delete» кӯр мекунем. 

 
Агар дар нақша и тасвиршуда амалиёти комапайванд гузаронида шуда 

бошаду мо хоҳем, ки онро бекор намоем, ба мо зарур аст, ки бори дигар 

ҳамбасти равонро (сопряжение)  пахш карда, аз менюи контексти 

радиусро интихоб мекунем. Дар сатри андозаи радиус «0» навишта, тугмачаи 

«Enter»-ро пахш мекунем в аду тарафи нақшаи тасвиршударо бо навбат 

интихоб мекунем. Амалиёт иҷро мешавад. 

 
Инчунин имконияти ҳамбасти равон гузаронидани порчаҳои хатҳои 

мувозӣ низ мавҷуд буда, барои иҷрои ин амалиёт хати мувозӣ ё худ 

росткунҷаеро тасвир карда, яке аз порчаҳои тарафи онро кӯр мекунем. Сипас 

аз сатри асбобҳои таҳрир тугмачаи ҳамбасти равонро (сопряжение)  пахш 

карда, дар болои порчаҳои мувозии нақша бо навбат пахш мекунем. Ба тарзи 

автоматӣ аз тарафи барнома радиуси он интихоб гардида, амалиёт иҷро 

мегардад. 

 
Намунаи иҷрои нақша бо истифодаи шаклсозии геометрӣ: 
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Бо истифодаи имкониятҳои графики барномаи Автокад барои ҳалли 

масъалаҳои шаклсозиҳои геометрӣ нақшаи ҳамвори контуриро иҷро мекунем. 

Намунаҳои гуногуни чунин масъалаҳоро ҳар омӯзанда, бо истифодаи роҳҳои 

гуногуни нақшакашии компютерӣ иҷро карда метавонанд. Мо пайдарҳамии 

иҷроиши нақшакаширо дар намунаи нақшаи зерин дида мебароем. 

Тартиби иҷрои нақша: 

1. Тартиб додани қабатҳо. Дар сатри қабатҳо қабатҳои нав тартиб 

медиҳем, ки онҳо аз қабатҳои хати ёрирасон «0», қабати хати «тирӣ», қабати 

хати яклухти ғафси асосӣ «контурӣ» ва қабати хатҳои «андозагӣ» иборат 

мебошанд. Ҳар яки қабатҳоро номгузорӣ намуда, ранг, намуд ва ғафсии 

онҳоро муайян менамоем. 

2. Аз хатҳои рости беохир бо истифодаи қабати хатҳои ёридиҳанда «0», 

хатҳои тирӣаз марказҳои давраҳо бо риояи андозаҳои додашуда мегузаронем, 

ки онро тӯр (сетка) меноманд. 

3. Пас аз муайян гардидани марказҳои давраҳо, давраҳоро бо истифодаи 

тугмачаи давра (круг)  аз сатри асбобҳои нақшакашӣ бо риояи андозаҳо 

тасвир мекунем. 
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4. Бо истифода аз тугмачаи ҳамбасти равон (сопряжение)  аз сатри 

воситаҳои таҳрир чор адад ҳамбасти равонро бо радиуси 8 иҷро мекунем. 

Барои камонпайванди беруна бо радиуси 100 давра тасвир мекунем. 

 
 

5. Минтақаҳои нолозимаи давраҳои тасвиршударо муайян намуда, бо 

истифодаи фармони бурида кӯтоҳкунӣ (обрезать)  аз сатри асбобҳои 

таҳрир, онҳоро кӯр мекунем. 
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6. Пас аз минтақаҳои нолозимаи давраҳои нақшаро кӯр кардан, контури 

нақша муайян мегардад. Сипас, аз сатри қабатҳо қабати контуриро фаъол 

намуда, бо истифодаи фармони контур аз менюи нақшакашӣ, минтақаҳои 

сарбасти нақшаро интихоб намуда, тугмачаи Enter-ро пахш мекунем, ки 

барнома бо тарзи автоматӣ хатҳои контуриро тасвир мекунад. Агар дар 

варақи корӣғафсии хатҳо маълум набошад, онро бо пахш намудани тугмачаи 

системавии ВЕС мушоҳида кардан мункин аст. 

 
 

7. Ғафсии хатҳои контуриро тавассути менюи таҳрир / объектҳо / хати 

таркибӣ иваз кардан мункин аст. Аз сатри қабатҳо қабати ҳатҳои тириро 

фаъол намуда, хатҳои тирии нақшаро рӯйдавон карда, дар маркзи нақша боз 

як давраи тирӣ тасвир мекунем. Сипас, қабати хати контуриро фаъол намуда, 

қабати хати ёрирасон 0-ро хомӯш мекунем. 
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8. Дар болои давраи бо хати тирӣ тасвир шуда, боз як давра бо қутри Ф10 

тасвир мекунем. 

9. Аз сатри асбобҳои таҳрир тугмачаи массивро  пахш мекунем. Аз 

лавҳачаи дар равзанаи барнома пайдошуда, тугмачаи интихоби объектро  

пахш карда, даврачаи (1) андозааш Ф10-ро интихоб мекунем. Аз он лавҳа 

тугмачаи марказро (центр)  пахш карда, маркази давраи тириро (2) 

интихоб мекунем ва дар сатри андозаи элементҳо нишондоди 6, дар сатри 

кунҷи ғунҷоиш 360 навишта, тугмачаи «ОК»-ро пахш мекунем. 

 
 

10. Аз сатри қабатҳо қабати хати андозагиро фаъол карда, нақшаи 

омодашударо андозагузорӣ мекунем. 
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4). Мустаҳкамкунӣ. 

 Системаи АutoCAD барои кадом амал пешбинӣ шудааст? 

 АutoCAD аз тарафи кадом ширкат сохта шудааст? 

 АutoCAD ба кадом гурӯҳи барномаҳо дохил мешавад? 

 Нишондиҳандаи муш дар равзанаи АutoCAD-ро чӣ меноманд? 

 Дар ойинаи равзанаи равзанаи АutoCAD чанд минтақаро фарқ 

мекунанд? 

5). Дарсро ҷамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. 

  6). Арзёбӣ. Дар ҷараёни дарс фаъолияти таълимии таълимгирандагонро 

мушоҳида намуда, дараҷаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян 

кунед. Натиҷаҳои фаъолияти таълимии таълимгирандагонро аз рўйи савол ва 

супоришҳои зерин арзёбӣкарда метавонед (мувофиқи натиҷаи арзёбии мазкур 

ба таълимгирандагон баҳои аъло, хуб, қаноатбахш ва ғайриқаноатбахш 

гузошта мешавад). 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Дар бораи таъйиноти сатри 

асбобҳои нақшакашӣ ва василаҳои 

намолавҳаи таҳрир маълумот дода 

метавонад? 

   

Пайдарпай нақшаҳои сохтанҳои 

геометриро дар барномаи Auto 

CAD иҷро карда метавонад? 

   

Дар худ маҳорат ва малакаи 

тартиб додани нақшаҳоро бо 

воситаи компютер инкишоф дода 

метавонад? 

   

 


