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МУҚАДДИМА 

 

Муҳим будани мавзӯи таҳқиқот. Дар солҳои охир аз ҷониби давлат, 

омӯзгорон ва мутахассисони соҳаи маориф ба таҳсилоти иловагии хонандагони 

болаёқат, бахусус ба таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ 

эътибори зиёд дода мешавад. Чунин таваҷҷуҳи зиёд ба системаи таҳсилоти 

иловагии хонандагони болаёқат аз фанни технологияҳои иттилоотӣ бо як қатор 

омилҳо вобаста аст. 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи маориф ва татбиқи 

барномаҳои ислоҳоти соҳаи маориф таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, дар 

Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 декабри соли 2016 қайд 

мекунанд, ки “Вобаста ба ин, аз устодону омӯзгорон ва падару модарон талаб 

карда мешавад, ки диққати наврасон ва хонандагону донишҷӯёнро барои аз бар 

намудани донишҳои муосир ҷалб намоянд, ба сатҳи азхудкунии фанҳои дақиқ 

бештар таваҷҷуҳ зоҳир кунанд, забонҳои хориҷӣ ва омӯзиши технологияҳои 

иттилоотиву коммуникатсиониро ба роҳ монанд ва ба касбомӯзии шогирдону 

фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро дар рӯҳияи донишомӯзиву меҳнатдӯстӣ 

тарбия намоянд. Дар баробари ин, масъулони соҳаро зарур аст, ки ҷиҳати ташкил 

намудани марказу маҳфилҳои техникҳои ҷавон дар заминаи муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва инкишоф додани 

марказҳои дастгирии хонандагони болаёқат тадбирҳо андешанд” [140]. 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 қайд мекунанд, ки “Таҳким 

бахшидани иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, 

устувор гардонидани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд 

бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи 
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истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои муосир ва корҳои эҷодиву 

техникӣ вазифаи муҳимтарини соҳаҳои илму маориф мебошад” [141]. 

Дар шароити иттилоотонии ҷомеа ва соҳаи маориф дар ҳама сатҳҳои 

таҳсилот омодагии заруриро тақозо менамояд. Дар ин баробар коҳиш ёфтани 

синну соли омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ ба назар мерасад. Барномаи 

таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар синфҳои 1–11-уми муассисаҳои 

таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши фанни технологияи 

иттилоотиро аз синфи 1 пешбинӣ менамояд [23]. 

Барои ҳамин ҳам, афзалияти вазифаҳои таълимии муосир тағйир ёфтаанд. 

Яке аз вазифаҳои аввалиндараҷа дар ин самт, ин ба вуҷуд овардани шароити 

мусоид барои баёнсозӣ ва рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагони лаёқатманд, 

ташаккули малакаҳои худомӯзӣ, худтакмилдиҳии шахсӣ мебошад. 

Ин мавқеъ дар консепсияи сохтор ва мундариҷаи таҳсилоти миёнаи умумӣ  

ва дар чунин як ҳуҷҷати бунёдии давлатӣ ба мисли Стратегияи миллии рушди 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 муқаррар шудааст [181]. Дар ҳалли 

чунин мушкилот таҳсили иловагӣ, ки пеш аз ҳама ба интихоби озоди кӯдакон 

оиди намудҳо ва шаклҳои фаъолият, ташаккули ғояҳои худ дар бораи ҷаҳон, 

рушди ҳавасмандӣ ва қобилияти маърифатӣ, инчунин ташкили истироҳати 

пурмазмуни кӯдакон равона карда шудааст, саҳми калон дорад.  

Омили муҳими баланд бардоштани таваҷҷуҳ ба таҳсилоти иловагии 

хонандагони болаёқат аз фанни технологияҳои иттилоотӣ, ин 

компютерикунонии глобалии тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон мебошад, зеро 

саривақт омода сохтани одамон ба шароити нави таълиму тадрис ва фаъолияти 

касбӣ дар муҳити иттилоотонии ҷомеа яке аз мушкилоти глобалии системаи 

маориф мебошад. Бунёди ҷомеаи саноатии муосир дар системаи таҳсилот ва 

соҳаи илми технологияҳои иттилоотӣ, аз ҷумла системаи таҳсилоти иловагӣ, 

ғояҳои навинро талаб менамояд. 

Дар Стандарти давлатии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фанни 

«Технологияи информатсионӣ» барои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, фанни 

технологияҳои иттилоотӣ ҳамчун курси сохторӣ эътироф шудааст, ки дар 
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ташаккули ҷаҳонбинии илмии муосири хонандагон ва омодагии онҳо ба ҳаёт дар 

ҷомеаи иттилоотӣ нақши муҳим дорад [179]. Илова бар ин, дар Барномаи 

таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар синфҳои 1–11-уми муассисаҳои 

таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон заминаҳо барои татбиқи курси фанни 

технологияҳои иттилоотӣ мутобиқ ба сохтори семарҳилавии он оварда шудааст 

[23]. Чунин муносибат ба фанни технологияҳои иттилоотӣ бархӯрдҳои навро дар 

мундариҷаи омӯзиши ин фан дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва ҳам дар 

низоми таҳсилоти иловагӣ бавуҷуд овардааст. Ин ҳам яке аз омилҳои 

муайянкунандаи зарурати зиёд гардидани таваҷҷуҳ ба низоми таълими иловагии 

хонандагони болаёқат аз фанни технологияҳои иттилоотӣ мебошад.  

Гузариш ба низоми таҳсилоти салоҳиятнокӣ боиси баланд шудани нақши 

таҳсилоти иловагӣ дар таълимоти инсонӣ мегардад. Аз ҷумла, муҳаққиқи 

шинохта М.В. Рыжаков қайд мекунад, ки омӯхтани асосҳои илмҳо ва фанҳои 

таълимӣ ба андозаи назаррас метавонад самаранок гардад, агар ба низоми 

таҳсилоти иловагӣ гузаронида шавад, ки дар он ҷо хонандагон бо назардошти 

шавқмандӣ ва қобилияти инфиродӣ омӯзонида мешаванд [168; 45].  

Инчунин афзоиши шавқи хонандагон дар системаи таҳсилоти иловагӣ аз 

фанни технологияҳои иттилоотӣ яке аз омилҳои муҳимми рушди қобилиятнокии 

хонандагон ба шумор меравад. Бисёре аз муҳаққиқон қайд мекунанд, ки 

таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ, аз нуқтаи назари 

таваҷҷуҳи хонандагон ба фанҳои таълимӣ босуръат ба ҷойҳои аввал мегузарад. 

Агар дар соли таҳсили 2015-2016, тибқи таҳлил хонандагон аз фанҳои мактабӣ 

фанни технологияҳои иттилоотиро дар ҷойи 4-5-ум қарор медоданд, пас аз рӯи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки он дар ҷадвалҳои рейтингӣ оварда шудаанд, дар 

айни замон фанни технологияҳои иттилоотӣ ҷои дуюмро ишғол менамояд.  

Ҳамзамон, як қатор саволҳо оид ба методикаи таълими хонандагони 

болаёқат дар системаи таҳсилоти иловагӣ, аз ҷумла аз фанни технологияҳои 

иттилоотӣ, ҳанӯз ҳам ҳалли худро наёфтаанд. Тавре ки олимони шинохтаи 

Россия А.Г. Андреиченко, Н. Артемкина, А. Бруднов, В. Вершинин, Д.Н. Грибов, 

С.В. Салсева, A.В. Скачков ва ғайра қайд менамоянд, системаи мавҷудаи 
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таҳсилоти иловагӣ наметавонад манфиатҳо ва талаботи хонандагонро дар сатҳи 

баланд қонеъ гардонад. Аз ҷумла, муҳаққиқ А. Бруднов қайд мекунад, ки 

“талаботи кӯдакон ва хонандагон ба таҳсилоти иловагӣ, қонеъ сохтани ниёзҳои 

фарҳангӣ ва фароғатии онҳо ҳанӯз пурра дида намешавад” [40; 56-59]. Омӯзиши 

мо, инчунин нишон медиҳад, ки талаботи хонандагон ба хизматҳои иловагии 

таълимӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ бо системаи воқеии 

фаъолияткунандаи таҳсилоти иловагӣ қонеъ карда намешавад.  

Ҳамин тариқ, 60,5% хонандагони синфҳои болоӣ, ки мо мавриди 

назарпурсӣ қарор додем, мехоҳанд аз фанни технологияҳои иттилоотӣ иловатан 

таълим гиранд ва танҳо 17% онҳо имконияти  қонеъ кардани ин хоҳишро доранд. 

Бояд қайд кард, ки сифати таълим дар системаи таҳсилоти иловагӣ аз фанни 

технологияҳои иттилоотӣ на ҳама вақт дар сатҳи баланд қарор дорад. Дар натиҷа, 

майли хонандагон ба таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ кам 

мешавад. Тақрибан 50% пурсидашудагон, ки дар доираи маҳфилҳо оид ба 

технологияҳои иттилоотӣ дарс мехонданд, дар соли нави хониш дар системаи 

таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ даст кашиданд.  

Чунин вазъият аз он вобаста аст, ки аввалан, таҳсилоти иловагӣ аз фанни 

технологияҳои иттилоотӣ баъзан бо як қатор хусусиятҳои манфӣ тавсиф 

мешавад ва дуюм, тавре ки таҳқиқоти мо нишон дод, ҳангоми таълим дар 

системаи таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ хусусиятҳои 

мусбати он амалан ба назар гирифта намешаванд, аз ҷумла, иқтидори ин низоми 

таълим дар рушди қобилият ва истеъдоди хонандагон. Зарурати такмил додани 

методикаи таълими технологияҳои иттилоотӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ 

бо назардошти шароитҳои нав равшантар мегардад.  

Сатҳи омӯзиш ва коркарди мавзӯи таҳқиқот: Ба масъалаи мазкур 

тадқиқотҳои зерини олимон И.Н. Антипова, Г.А. Звенигородский, А.П. Ершов, 

А.А. Кузнетcова, М.Л. Лапчик, С.И. Литерат, В.M. Монахов, Ю. А. Первин, П.Т. 

Резниковский, С.И. Швартcбурд ва дигарон бахшида шудааст. 

Ҳалли масъалаи мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти рушди 

бемайлони илму технологияҳо ва ворид гардидани инноватсияҳо дар соҳаи 
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таҳсилот дар ҷаҳони муосир баррасӣ гардида, мутобиқкунонии ғояҳои 

пешқадами онро бо баҳисобгирии махсусияти таҳсилот дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ менамояд. Дар педагогикаи ватанӣ ба масъалаи номбурда 

бевосита ё бавосита асарҳои олимони намоён С. С. Авғонов, С. Н. Алиев, У. 

Зубайдов, Л.Иматова, И.Х.Каримова, К.Б.Қодиров, М.Лутфуллоев, Д.Латипов, 

Б.Маджидова, С.Э.Негматов, Д.Файзализода, Ф.Шарипов, Д.Я.Шарипова, 

С.Шербоев, У.Р.Юлдашев, М.Р.Юлдашева ва дигарон бахшида шудаанд 

Аз соли 1985 қисми зиёди мундариҷаи таҳсилоти иловагӣ аз фанни 

технологияҳои иттилоотӣ қисми ҷудонашавандаи низоми таълими хонандагон 

гардид. Як қатор корҳо оид ба омӯзиши ҷанбаҳои алоҳидаи таҳсилоти иловагӣ аз 

фанни технологияҳои иттилоотӣ пайдо шуданд. Масъалаҳои марбут ба 

мундариҷаи таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ дар корҳои 

А.В. Алексеев, Н.В. Аншакова, Н.А. Гейн, P.P. Головин, Н.Б. Демидович, Д.М. 

Комский, M.В. Моисеева, З.В. Семенова, Н.В. Шатова, Н.А. Юнерман ва дигарон 

ташаккули худро ёфтаанд. Дар таҳқиқоти Л.Г. Алсинбаева, С.М. Новикова, С.А. 

Степанова, Н.А. Сычев, А.Ю. Федосов ва дигарон мушкилоти интихоби шаклҳои 

ташкил, усулҳо ва воситаҳои таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои 

иттилоотӣ баррасӣ шудаанд.  

Ҳамчунин, олимони ватанӣ масъалаҳои назариявӣ ва амалиро дар соҳаи 

таълими технологияҳои муосири иттилоотӣ тадқиқ намуда, фаъолона роҳҳои 

ҷустуҷӯи ислоҳоти низоми маорифро дар ҷумҳурӣ меомӯзанд, аз ҷумла 

масъалаҳои мазкурро муҳаққиқон С.С. Авғонов, А. К. Гараева, О.В. Ҷӯраева, 

Х.Ю. Ҷӯраева, Қ. Қодиров, А. Мирзоев, Р. Мирзоев, М. Муллоҷонов, И.И. 

Олимов, Ф.Ф. Шарипов, Ш.А. Шаропов, Н.Н. Шоев, Қ.Тухлиев, А.П.Назаров, 

Б.Р.Файзализода ва дигарон мавриди баррасӣ қарор додаанд. 

Дар ин тадқиқотҳо натиҷаҳои бениҳоят муҳими назариявӣ ва амалӣ ба даст 

омада бошанд ҳам дар онҳо масъалаи ташаккули фарҳангии иттилоотии 

хонандагон ва ҷалби онҳо барои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ба манфиати 

рушди шахси ва худтакмилдиҳӣ дар низоми таҳсилоти иловагӣ роҳи ҳалли худро 

наёфтаанд.  
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Низоми маориф дар марҳилаи кунунӣ ҳамоҳангии назария ва амалияи илми 

педагогӣ, такомули ҷараёни таълим, ҷорӣ гардидани шаклҳои эҷодиву тадқиқотии 

таълимро пешбинӣ менамояд, ки натоиҷи он ташаккули шахсияти эҷодӣ мебошад 

ва аз ин сабаб масъалаи лаёқатмандӣ ба вуҷуд меояд [157; 3]. 

Таҳаввулоте, ки дар даҳсолаи охир дар низоми маорифи мамлакат ба амал 

омадаасту ба технологияҳои таълими инкишофёбанда, гуманистӣ ва ба рушди 

шахсият нагаронида шудааст, муносибатро нисбати хонандагони дорои 

қобилиятҳои ғайриоддӣ тағйир дод.  

Пас аз қабули қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тасдиқи 

Нақшаи миллии фаъолият оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдак барои солҳои 

2003-2010” аз 04 июли соли 2003, таҳти №309 ва “Барномаи давлатии дарёфт ва 

рушди истеъдодҳо барои солҳои 2015-2020” ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 03 июни соли 2014, таҳти №353 ба тасвиб расидааст, дар ин самт 

тағйироти куллӣ ва сифатнок ба вуҷуд омад.  

Муассисаҳои махсусгардонидашудаи таълимӣ, барномаҳои омӯзишӣ ва 

муассисаву ташкилотҳои ҷамъиятие пайдо шуданд, ки мақсади асосиашон ин 

дарёфт, таълим ва рушди кӯдакони болаёқат мебошад.  

Новобаста аз ин дар амалияи педагогии мамлакат барои кӯдакони 

лаёқатманд барномаҳои таълимӣ хеле каманд; дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии педагогӣ омодагии омӯзгорон, мураббиён, равоншиносони мактабӣ ва 

томактабӣ барои кор бо кӯдакони лаёқатманд мақсаднок ба роҳ монда нашудааст 

ва дар онҳо мутахассисони педагогикаи кӯдакони боистеъдод мавҷуд нестанд; 

педагогикаи истеъдодҳо ҳамчун фанни илмӣ ё ихтисоси “омӯзгори мактаби 

хонандагони болаёқат” дар феҳристи ихтисосҳо умуман вуҷуд надорад. Ҳол он, 

ки дар асоси таҳқиқоти сершумори олимон кӯдакони болаёқат аз ҳар синну 

солашон ба ҳисоби умумӣ аз 8 то 10 фоизи кӯдаконро ташкил медиҳанд.  

Дар шароити торафт афзояндаи нақши технологияҳои иттилоотӣ ҳамчун як 

воситаи омода кардани хонандагон ба фаъолияти бомуваффақияти касбӣ фанни 

технологияи иттилоотиро барои кӯдакони лаёқатманд, чун курси таълимию касбӣ 

баррасӣ кардан мумкин аст.  
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Таҳлили мо оид ба адабиёти психологӣ ва педагогӣ, таҳқиқоти 

диссертатсионӣ ва маводҳои конференсияҳои зиёд набудани муносибати 

бонизомро дар таълими фанни технологияи иттилоотӣ барои хонандагони 

лаёқатманд нишон дод. 

Одатан, дар тадқиқотҳои мавҷуда унсурҳои инфиродии ин система омӯхта 

мешаванд: фардикунонии таҳсилот, ҷанбаҳои таълимӣ ва ғайра. Чуноне, ки 

таҳқиқоти дарозмуддати мо нишон медиҳад, ташкили ҷараёни таълиму тарбия дар 

ин фан натиҷаи бештар дошта метавонад. Ин ҳолатҳо аҳаммият ва интихоби мавзӯи 

тадқиқоти диссертатсионии моро асоснок мекунад. 

Бояд қайд кард, ки ягон тадқиқоте, ки дар он масъалаҳои такмили 

методикаи таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ дар 

системаи таҳсилоти иловагӣ таҳлил шуда бошад, вуҷуд надорад. Ҳамин тавр, дар 

пасманзари таваҷҷуҳи рушди давлат ба таҳсилот дар маҷмӯъ, рушди паҳлӯҳои 

гуногуни низоми таълими фанни технологияҳои иттилоотӣ дар муассисаҳои 

таълимӣ, масъалаҳои такмил додани методикаи таълими хонандагони болаёқат 

аз фанни технологияҳои иттилоотӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ дар 

тадқиқоти илмӣ инъикос нагардиданд. Ҳамаи асосҳои дар боло овардашуда 

муҳим будани мавзӯи тадқиқотиро муайян мекунанд.  

Ихтилофи таҳқиқоти диссертатсионӣ аз он бармеояд, ки бо тамоюли 

объективии мавҷуда зиёд будани ниёзҳои хонандагони болаёқат ба таҳсилоти 

иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ, зарурати такмил додани методикаи 

таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар низоми таҳсилоти иловагӣ, рушди 

назариявӣ ва амалии қобилият ва лаёқатмандии хонандагон дар системаи 

таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ ва як системаи мукаммали 

методӣ надоштани он мебошад.  

Ҳадафи таҳқиқот – омӯзиш ва таҳлили низоми таълими фанни 

технологияҳои иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат дар системаи таҳсилоти 

иловагӣ мебошад. 

Объекти таҳқиқот - низоми таҳсилоти иловагӣ барои хонандагони 

болаёқат аз фанни технологияҳои иттилоотӣ. 
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Мавзӯи таҳқиқот – шароит ва равандҳои педагогии таълими хонандагони 

болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

мебошад. 

Фарзияи тадқиқот. Агар такмил додани усулҳои таълими хонандагони 

болаёқат аз фанни технологияҳои иттилоотӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ аз 

ҷиҳати равонӣ-педагогӣ асос ёфта бошад, ин имкон медиҳад, ки баҳисобгирии 

пурраи дархостҳо барои хизматрасонии иловагии таълимӣ аз фанни 

технологияҳои иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, сатҳи ташаккули 

манфиатҳои хонандагон ва сифати таълим беҳтар карда шавад.  

Мувофиқи мақсад, мавзӯъ ва фарзияҳои таҳқиқот аз ҷониби мо 

вазифаҳои зерин муайян карда шуданд:  

1) таҳлили назариявии асосҳои илмию педагогии таҳсилоти иловагӣ барои 

хонандагони мактабҳо (моҳият, вазифаҳо, принсипҳо) ва махсусан таҳсилоти 

иловагии хонандагони болаёқат аз фанни технологияҳои иттилоотӣ; 

2) муайян кардани нақш ва аҳамияти ташхиси лаёқатмандӣ дар низоми 

таҳсилоти иловагӣ ва дар ин асос муайян кардани самтҳои такмили методикаи 

таълими технологияҳои иттилоотӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ; 

3) муайян кардани мундариҷа ва хусусиятҳои методикаи татбиқи 

марҳилаҳои алоҳидаи таҳсилоти иловагӣ барои хонандагони болаёқат аз фанни 

технологияҳои иттилоотӣ; 

4) самаранокии методикаи таҳияшударо бо роҳи таҷрибавӣ санҷидан. 

Заминаи методологии тадқиқотро дастовардҳои муосири илми 

педагогика ва психология дар соҳаҳои зерин ташкил доданд:  

- пажӯҳишҳои анҷомёфта оид ба дарёфти хонандагони болаёқат ва рушди 

истеъдоди онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти иловагии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Паёмҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба масъалаҳои илму 

маориф ва рушду такомули он, аз ҷумла барои инкишофи кӯдакони болаёқат 

равона шудааст; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти иловагӣ”, Стандарти давлатии 
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таҳсилот; Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон; Консепсияи 

миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; Стратегияи миллии рушди маорифи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020; “Барномаи давлатии рушди инноватсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020”, “Барномаи давлатии амалӣ 

намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти мумуии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022” ва “Барномаи 

давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2015-2020”;  

- мақолаҳои илмӣ оид ба асосҳои назариявӣ ва методикаи ташаккул ва 

рушди таълими иловагӣ (В.В. Абраухова, В.А. Березина, В.К. Бруднов, Д.Н. 

Грибов, Э.Б. Евладова, М.Б. Ковал, A.В. Скачков, Н.А. Чернова); 

- таҳқиқот дар соҳаи методикаи таълими технологияҳои иттилоотӣ (С.А. 

Бешенков, А.П. Ершов, Т. Б. Захарова, А.А. Кузнеcов, М.П. Лапчик, Б.С. Леднев, 

И.В. Роберт ва дигарон), аз ҷумла таълими иловагиро дар соҳаи технологияҳои 

иттилоотӣ (А.В. Алексеев, И.Н. Антипов, Л.Г. Алсынбаева, С.М. Новиков, Н.А. 

Сычев, Н.А. Юннерман ва дигарон); 

- таҳқиқот дар соҳаи ташхиси педагогӣ (К.Ингенкамп, И.П. Подлази ва 

дигарон), аз ҷумла таҳқиқот дар соҳаи муайян кардани хусусиятҳои инфиродии 

хонандагон (М. Гриндер, Е.А. Голубева, О.П. Елисеев, Е.А.) Климов, Е.Н. 

Прощитская, Б.М. Теплов ва дигарон). 

- ташаккули фарҳанги иттилоотии мутахассис, методологияи модеоронӣ ва 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар таълим (А.А. Вербитcкий, А.Л. 

Денисова, А.П. Ершов, З.Д. Жуковская, А.А. КузнеАлекcова, В.С. Леднев, Л.В. 

Листрова, Е.И. Машбиc, А.В. Могилёв, Н.В. Молоткова, О.П. Околелов, Н.Ф. 

Тализина ва дигарон);  

- назарияи динамикии лаёқатмандӣ (В.И. Панов, Н.С. Лейтес, 

А.М. Матюшкин ва ғайра). 

Методҳои таҳқиқот: Дар ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ усулҳои 

таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ истифода шуданд: омӯзиш ва таҳлили 

адабиёти психологӣ, педагогӣ, дидактикӣ ва методӣ оид ба проблемаи 

таҳқиқшаванда; омӯхтан ва таҳлили амалияи таълимӣ ҳам дар системаи 
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заминавӣ ва ҳам таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияҳои иттилоотӣ; омӯхтан 

ва ҷамъбаст кардани таҷрибаи пешқадами педагогӣ; пурсишномаҳо ва 

мусоҳибаҳо бо омӯзгорон ва хонандагон; корҳои озмоишӣ дар системаи 

таҳсилоти иловагӣ ва таҳлили он; ҷамъбаст ва муҳокимаи натиҷаҳои таҳқиқот 

дар нашрияҳо, дар конфронсҳои илмию таҷрибавӣ ва семинарҳо.  

Навгонии илмии таҳқиқот:  

– пешниҳоди илман асосноки раванди педагогии кор бо хонандагони 

болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагии 

шаҳри Душанбе;  

 – асоснок намудани банақшагирии таълим ва омӯзиши хонандагони 

лаёқатманд аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

ва такмили усулҳои таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи 

иттилоотӣ;  

– таҳияи барномаҳои таълимӣ ва дастурҳои методию таълимӣ барои 

машғулиятҳои гурӯҳӣ ва инфиродии рушди хонандагони болаёқат аз фанни 

технологияи иттилоотӣ. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот бо ин муайян карда мешавад, ки: 

- зарурати такмил додани методикаи таълими хонандагони болаёқат аз фанни 

технологияҳои иттилоотиро дар системаи таҳсилоти иловагӣ асоснок менамояд, ки 

пешниҳод намудани он бевосита ба раванди омӯзиши мавод дар марҳилаи аввал 

дар доираи таҳсилоти иловагӣ хонандагонро ба фанни технологияҳои иттилоотӣ 

мувофиқи сохтори се марҳилавии он дар назар доштааст.  

- модели низоми инноватсионии таълими фанни технологияи иттилоотӣ 

барои кӯдакони лаёқатманд, ки омодагии онҳоро барои фаъолияти касбӣ ва 

соҳиб шудан ба дастовардҳои баланд дар соҳаи технологияи иттилоотӣ таъмин 

менамояд, таҳия мешавад.  

- таъмини таълим ва методологии курси пропедевтикӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ барои кӯдакони лаёқатманд дар муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ; 
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- технологияи ташаккули ҷузъи иттилоотии фарҳанги касбии мутахассисе, 

ки дар сатҳи пропедевтикӣ, дар асоси равиши матни дар доираи блок-модулии 

таъсиси курс ва усулҳое, ки принсипи дугонаро амалӣ мекунад таҳсил мекунад; 

- низоми ташаккули омодагии эҷодӣ ва коммуникативии хонандагон барои 

идомаи таҳсил ва худрушднамоӣ тавассути таълими пропедевтӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ барои кӯдакони лаёқатманд; 

- низоми ташкили фаъолияти беруназсинфии хонандагони лаёқатманд ва 

алгоритми мустақили омӯзишӣ бо назардошти талаботи ҷомеа ва ниёзҳои 

таълимии шахс; 

- мониторинги квалиметрии сифати фарҳанги иттилоотӣ ва рушди 

хонандагон, ки ба онҳо имконияти татбиқ намудани таҳлил, арзёбӣ ва ислоҳи 

саривақтии онҳоро фароҳам меорад; 

- меъёрҳои ташаккули маҳоратҳои касбии хонандагон, аз ҷумла сатҳи 

донишу малакаҳои ибтидоии касбӣ, омодагии эҷодӣ барои идома додани таҳсил 

дар шароити нав ва ташаккули сифатҳои шахсии мутахассиси оянда. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот бо ин муайян карда мешавад, ки: 

- нақш ва мавқеи таҳсилоти иловагии хонандагони болаёқат аз фанни 

технологияҳои иттилоотӣ муайян карда шуда, самтҳои такмил додани методикаи 

таълими хонандагон дар системаи он муайян карда шудаанд; 

- низоми педагогии таълими фанни технологияи иттилоотӣ барои 

хонандагони лаёқатманд, ки дар таҷрибаи таълими мактабҳо ва марказҳои рушди 

истеъдодҳо, дар курсҳои таълимии компютерии назди марказҳои кӯдакон ва 

наврасон ҷорӣ гардида, имкон дод, ки сифати таълими фанни технологияи 

иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат баланд бардошта шавад; 

- манбаъҳои таҳияшуда барои назорат ва таълими маводҳои дидактикӣ ва 

воситаҳои баҳодиҳӣ, ташхиси омодагии хонандагон барои бомуваффақият 

омӯхтани фанни технологияи иттилоотӣ, баҳри баланд бардоштани ихтисоси 

омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ дар Маркази рушди истеъдодҳои 

назди Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва ноҳияҳон он, кормандони соҳаи 

маориф дар Филиали Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии 
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кормандони соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикиситон дар шаҳри Душанбе 

истифода карда мешаванд; 

- тавсияҳои методӣ барои омӯзгорони технологияи иттилоотӣ доир ба 

омодасозии хонандагони болаёқат барои иштирок дар олимпиадаҳои фаннӣ 

коркард гардида, дар фаъолияти амалии омӯзгорони технологияи иттилоотӣ 

истифода карда мешаванд; 

- ҷорӣ намудани методикаи пешниҳодшудаи таълими фанни 

технологияҳои иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат дар системаи таҳсилоти 

иловагӣ имкон медиҳад, ки баррасии ҳамаҷонибаи хусусиятҳои инфиродӣ 

фароҳам оварда шавад ва дархостҳои гуногуни хонандагони болаёқат пурра ба 

назар гирифта шаванд;  

- маводҳои методии таҳиянамудаи мо метавонад дар системаи таҳсилоти 

иловагӣ барои хонандагони болаёқат аз фанни технологияҳои иттилоотӣ барои 

баланд бардоштани самаранокии он ва барои таълим ва бозомӯзии кадрҳои 

дахлдори педагогӣ истифода шаванд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. 

Таҳқиқот дар заминаи Муассисаи давлатии “Маркази рушди истеъдодҳои 

Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе” ва Муассисаи давлатии “Маркази кӯдакон 

ва наврасони шаҳри Душанбе” аз соли 2015 то 2019 гузаронида шудааст. 

Тадқиқот хонандагони синфҳои хонандагони синфҳои 7–9 ва 10-11-и 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ҳамагӣ 815 хонанда ва 35 омӯзгорро фаро гирифт. 

Таҳқиқоти мазкур дар се марҳила татбиқ гардидааст:  

Дар марҳилаи аввал (солҳои 2015-2016) таҳқиқ ва таҳлили сарчашмаҳои 

илмии ватанӣ ва хориҷӣ оид ба мавзӯи таҳқиқот гузаронида шуд, сабабҳо ва 

зиддиятҳои мавҷуда, ки ба таъмини сифати зарурии таълими фанни технологияи 

иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат дар низоми таҳсилоти иловагӣ ошкор 

карда шуданд. 

Мақсадҳо, фарзия ва вазифаҳои таҳқиқот таҳия гардида, ташхисҳои 

муаррификунанда гузаронида шудаанд. 
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Дар марҳилаи дуввум (2017-2018) низоми таълими фанни технологияи 

иттилоотӣ барои хонандагони болаёқати муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ таҳия 

карда шудааст; манбаъҳои электронии таълимии маводҳои дидактикӣ ва 

воситаҳои баҳодиҳӣ - ташхиси омодагии хонандагон барои таълими 

бомуваффақи курси асосии технологияи иттилоотӣ коркард карда шуданд; 

тавсияҳои методӣ барои омӯзгорон ҷиҳати таъмини сифати таълими пропедевтӣ-

касбӣ дар соҳаи технологияи иттилоотӣ таҳия карда шуданд. 

Марҳилаҳои аввали таҷриба, мониторинг ва таҳлили миқдорӣ-сифатии 

натиҷаҳои фосилавии тадқиқот баргузор гардиданд. 

Дар марҳилаи сеюм (солҳои 2019-2020) натиҷаҳои корҳои таҷрибавӣ-

ташхисӣ оид ба омӯзиши самаранокии низоми банақшагирии таълими фанни 

технологияи иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат ҷамъбаст карда шуданд. 

Таҷрибаҳои педагогии ташаккулёбанда ба анҷом расида ва таҷрибаи ниҳоӣ низ 

гузаронида шуд. Систематизатсия, мониторинги квалиметрӣ ва тафсири 

асосноки маълумотҳои таҷрибавӣ анҷом дода шуданд. 

Хулосаҳои асосӣ оид ба масоили тадқиқот таҳия карда шуда, нигориши 

диссертатсия ба анҷом расидааст. 

Эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот. 

Эътимоднокии натиҷаҳои илмии рисолаи диссертатсионӣ, саҳеҳии 

хулосаҳо ва тавсияҳои мушаххас бо санҷиш ва озмоиши онҳо дар Муассисаҳои 

давлатии “Маркази рушди истеъдодҳои назди Сарраёсати маорифи шаҳри 

Душанбе”, “Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе”, дар конфронсҳои 

илмӣ, симпозиумҳо ва семинарҳо исботи худро пайдо намудаанд. 

Асоснокии ба даст омадаи натиҷаҳои рисолаи диссертатсионӣ чунин 

таъмин карда мешавад:  

- мушаххас муайян кардани мушкилот, вазифаҳо ва мавзӯи соҳаи таҳқиқот; 

 - татбиқи мунтазами асосҳои назариявӣ ва методологии коркардҳое, ки 

эътирофи илмиро соҳиб гардида, аз санҷиши ҳамаҷонибаи амалӣ гузаштаанд; 
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- истифодаи маҷмӯи усулҳои таҳқиқоти илмӣ, ки бо мақсад, вазифа ва 

мантиқи он мувофиқ мебошанд; 

- мувофиқи таҳлилҳои сифатӣ ва миқдорӣ бо раднопазирии мантиқии 

хулосаҳо. 

Нақши муҳаққиқ дар таҳқиқи масъала аз инҳо иборат аст: -иштироки 

бевоситаи муалиф дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот, дар масъалаҳои таҳлилии кори 

илмӣ, ҷамъоварии мавод ва таҳлили амиқи адабиёти илмӣ, таҳлил ва шарҳу 

тафсири маълумоти дарёфтшуда ва ба низом дароварии онҳо, коркарди мушоҳида 

ва таҷрибаву озмоиш бо зикри натиҷаҳои ноилшуда; -муайянсозии нақш ва 

аҳамияти ташхиси лаёқатмандӣ дар низоми таҳсилоти иловагӣ ва дар ин асос 

муайян кардани самтҳои такмили методикаи таълими технологияҳои иттилоотӣ дар 

системаи таҳсилоти иловагӣ; -муайян кардани мундариҷа ва хусусиятҳои 

методикаи татбиқи марҳилаҳои алоҳидаи таҳсилоти иловагӣ барои хонандагони 

болаёқат аз фанни технологияҳои иттилоотӣ;- санҷиш ва тањлили самаранокии 

методикаи таҳияшуда бо роҳи озмоишӣ-таҷрибавӣ. - интишори мақолаву 

дастурҳои илмӣ доир ба мавзӯъ ва дар семинару конфронсҳои илмӣ-назариявии 

умумиҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ ба сифати маърӯза муаррифӣ намудан. 

Озмоиши натиҷаҳо.  

Муқаррароти асосии назариявӣ ва амалии кори диссертатсионӣ дар 

конфронсҳо, симпозиумҳо ва семинарҳои зерин муҳокима ва маърӯза карда 

шуданд: 

- Конференсияи илмӣ-назариявӣ дар мавзӯъи “Интернет барои рушди 

зеҳнӣ” 5 декабри соли 2017; 

- Конференсияи илмӣ-назариявӣ дар мавзӯъи “Таҳсилоти иловагӣ дар 

замони муосир” 10 ноябри соли 2018; 

- Конференсияи илмӣ-назариявӣ дар мавзӯъи “Технологияи муосир-омили 

пешравии ҷомеа”, 25 апрели соли 2019;  

- Ҳамчунин дар конференсияҳои кормандони соҳаи маориф дар бахши 

Фании технологияи иттилоотӣ ва семинарҳои шаҳрӣ “Масоили таълими 

муттасил” ва “Хусусиятҳои равонӣ-педагогии таълими технологияи иттилоотӣ 

ба кӯдакони лаёқатманд”. 
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Муқаррароти зерин барои дифоъ бароварда шудаанд. 

1. Асосҳои илмӣ-назариявии таҳияи барномаҳои таълимӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат.  

2. Асосҳои равонӣ-педагогии ташкили раванди таълими хонандагони 

лаёқатманд аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ. 

3. Роҳҳои ташкилӣ-педагогии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагии 

шаҳри Душанбе дар самти таълими фанни технологияи иттилоотӣ. 

4. Коркарди низоми дидактикии ташаккули лаёқати хонандагон аз фанни 

технологияи иттилоотӣ дар шароити муассисаи таҳсилоти иловагӣ;  

5. Таҳияи низоми ташаккулдиҳии фарҳангии иттилотти хонандагон 

болаёқат дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ тавассути таълими фанни 

технологияи иттилоотӣ;  

6. Бо мақсади ташаккул додани қобилияти хонандагон аз фанни 

технологияи иттилоотӣ коркарди ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ ва шароити 

технологӣ. 

7. Коркарди методикаи инноватсионии таълими фанни технологияи 

иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ.  

8. Таҳияи низоми самарабахши омодасозии хонандагони болаёқат ба 

олимпиадаву озмунҳои зеҳнӣ аз фанни технологияи иттилотӣ.  

Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. 

Натиҷаҳои таҳқиқот пеш аз ҳама дар ҷаласаҳои кафедраи педагогикаи 

умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, 

дар ҷаласаи шуъбаи педагогика ва психологияи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба 

номи А.Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор 

гирифтанд. Инчунин дар ҷаласаҳои назоратии назди Сардори Сарраёсати 

маорифи шаҳри Душанбе “Оид ба расонидани ёрии амалӣ ба мутахассисони 

шуъбаҳои маорифи ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва роҳбарону масъулони 

муассисаҳои таълимии пойтахт оид ба ташкил ва баргузории олимпиадаҳои 

фаннӣ ва озмунҳои зеҳнӣ”, дар ҷаласаи мушовараи Сарраёсати маорифи шаҳри 

Душанбе “Натиҷагирӣ оид ба ҷамъбасти даври сеюми олимпиадаи фаннии 

хонандагони шаҳри Душанбе”, дар гузоришҳо ба Сарраёсати маорифи шаҳри 
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Душанбе ва Муассисаи давлатии Маркази “Дарёфт ва рушди истеъдодҳо”-и назди 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи амалии “Барномаи 

давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе 

барои солҳои 2015-2020”, дар конференсия ва семинарҳои илмӣ-назариявии 

кормандони соҳаи маориф баррасӣ гардиданд. 

Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷараёни таълимии Муассисаи давлатии 

“Маркази рушди истеъдодҳои Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе”, Муассисаи 

давлатии “Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе” Литсейҳои №№1,2,3 

ва гимназияҳои №№1,2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе истифода 

гардиданд.  

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса, 

рӯйхати адабиёт аз 223 номгӯй ва 8 замимаҳо иборат мебошад.  
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БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ БАНАҚШАГИРИИ ТАЪЛИМИ 

ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТИИ ХОНАНДАГОНИ 

ЛАЁҚАТМАНД 

 

1.1. Таҳлили мазмуни мафҳуми “лаёқатмандӣ” ҳамчун қобилияти 

ноилгардӣ ба дастовардҳои баланд  

Ҳатто файласуфони барҷастаи даврони қадим дарк мекарданд, ки 

қобилияти ақлии одамон баробар нестанд ва ин фарқиятҳо аксар вақт аллакай 

дар кӯдакӣ зоҳир мешаванду доираи онҳо хеле васеъ аст – аз ақибмонии ақлии 

вазнин то истеъдоди баланд. Дар рисолаҳои фалсафӣ аз аввал истилоҳи «нубуғ» 

истифода мешуд (аз лотинӣ Genius - рӯҳ). Ин истилоҳро файласуфон аз замонҳои 

атиқа васеъ истифода мебурданд. Ба ақидаи онҳо, нобиға - шахсе мебошад, ки 

рӯҳи илоҳӣ дорад, ба шарофати ин, ӯ дорои имкониятҳое мебошад, ки барои 

аксари одамон дастрас нест. 

Ин ғоя ҳамчун асос барои таълимот оид ба нубуғ на танҳо дар атиқа, балки 

ба андозаи васеъ дар фалсафаи аврупоӣ низ то охири асри ХIХ хизмат намуд. 

Ҳамин тавр, файласуфи барҷастаи олмонӣ И.Кант мафҳуми нубуғро ҳамчун 

бахшоиши табиӣ муаррифӣ мекунад: “Нубуғ - истеъдодест (бахшоиши табиат), 

ки ба санъат қоида медиҳад. Азбаски истеъдод худ, ҳамчун қобилияти 

сермаҳсули модарзоди санъаткор мебошад, ин ақидаро метавон чунин ифода 

кард: нубуғ - қобилияти модарзоди рӯҳ аст, ки тавассути он табиат қоидаҳои 

санъатро медиҳад” [95; 8-15]. Ба ақидаи файласуф, нубуғ танҳо дар санъат 

имконпазир аст, аммо на дар илм ва бахусус дар корҳои амалӣ. Тақрибан дар як 

вақт бо истилоҳҳои «нубуғ» ва «гениалӣ» дар фалсафаи фарҳанги қадим 

мафҳуми «истеъдод» ба вуҷуд меояд (тарҷума аз юнонӣ. talanton - вазн, тарозу). 

Аз ибтидо, дар Юнони Қадим, Миср ва Бобил воҳиди пулии вазни калон бо 

калимаи талант номгузорӣ мешуд. Ба назар чунин менамояд, ки пайдоиши ин 

истилоҳ бо имкони чен намудани дараҷаи гениалӣ ва дар ин асос тақсимоти 

нобиғаҳо алоқаманд аст. Дар замонҳои баъдӣ истеъдодро ҳамчун дараҷаи 

баланди рушди қобилият нисбат ба як намуди фаъолият ва нубуғро - дараҷаи 

олии зуҳури истеъдод меномиданд.  
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Кӯшиши ёфтани манбаъҳои нубуғ на дар пешгӯии илоҳӣ, балки дар 

зуҳуроти комилан заминӣ - хусусиятҳои модарзод, ки бо марҳилаи нав дар 

омӯзиши нобиға алоқаманд аст ва истилоҳи навро ба гардиши илмӣ ворид 

мекунад. Ҳамин тавр, истилоҳи «лаёқат» аз калимаи «бахшоиш» пайдо шуд, ки 

тадриҷан мафҳуми «нубуғ»-ро аз луғатҳои илмӣ хориҷ намуд. Бори аввал дар 

нимаи дуюми асри ХIХ олими барҷастаи англис Френсис Галтон, ки ҷонибдори 

муносибати андозагирӣ дар омӯзиши масъалаи қобилият, лаёқат ва истеъдод буд, 

аз натиҷаи кори Чарлз Дарвин илҳом гирифта, дар соҳаи мазкур кӯшиши 

пажӯҳиш намуд. Соли 1865 олим лаёқатмандиро на ҳамчун пешгӯиҳои илоҳӣ, 

балки натиҷаи хосиятҳои модарзод ва ирсӣ муайан намуд [56; 28].  

Ҳамзамон, нуқтаи назари сеюм мавҷуд буд, ки мувофиқи он ҳеҷ бахшоиши 

илоҳӣ ва модарзод вуҷуд надорад - табиат ҳадяҳои худро баробар тақсим 

мекунад. Ҳамин тариқ, файласуфи англис Ҷ. Локк чунин меҳисобид, ки одам бо 

рӯҳи тоза таваллуд мешавад, ба монанди тахтаи мумӣ ва тарбия дар ин тахта - 

чизеро, ки ӯ мехоҳад, менависад. Ин нуқтаи назар нақши афзалиятноки 

тарбияро дар рушд ва ташаккули лаёқат таъкид менамояд, аммо амалия собит 

кард, ки қобилияти ақлӣ ва эҷодии одамон баробар нест. Бо вуҷуди ин, ҳеҷ яке 

аз нуқтаи назарҳо дар бораи табиати лаёқатмандӣ таъсири муҳити иҷтимоиро 

инкор намекунад; илова бар ин, ҳар кадоме аз ин нуктаҳо аҳамияти таъсири 

таълим ва омилҳои гуногуни иҷтимоиро ба рушди истеъдодҳо таъкид мекунад. 

Ба назари чунин файласуфони барҷастаи гузашта, ба монанди Афлотун, Арасту 

ва Кант ҳатто пешгӯиҳои илоҳии нубуғ, аҳамияти таълиму тарбияро бекор ва 

истисно намекунад.  

Ба масъалаи таълиму тарбия ва муносибати шоиста ба кӯдакони 

боистеъдод дар афкори ниёгони халқи тоҷиқ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда 

шудааст:  

Чун бувад асли гавҳаре қобил, 

Тарбиятро дар ӯ асар бошад... 

Гарчи симу зар зи санг ояд ҳаме, 

Дар ҳама санге набошад зару сим. 

(Саъдии Шерозӣ) 
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Масъалаҳои шавқу ҳаваси кӯдак ба омӯзиши илму дониш ва сайқал додани 

маҳорату малака ва тарбияи хислату сиришти неки инсонӣ дар таълимот ва 

педагогикаи ниёгон мавқеи хоса дорад ва таъкидҳои бешумори онҳо барои 

илмомӯзиву донишазхудкунӣ ва касбу ҳунаромӯзӣ равона карда шудаанд. Ба ин 

гуфтаҳо мероси педагогии мутафаккирон Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Унсурмаолии 

Кайковус, Ибни Сино, Носири Хисрав, Саъдии Шерозӣ, Хоҷа Насриддини Тӯсӣ, 

Абӯшукури Балхӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Давонӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, 

Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарон мисол шуда метавонанд, ки паҳлуҳои гуногуни 

таълиму тадрис ва тарбияи кӯдаконро фаро гирифтаанд.  

Дар рисолаи «Тадбири манзил»-и Абӯалӣ ибни Сино оварда шудааст: 

«Устод... наметавонад ба ҳар шогирд ҳар санъатеро таъмин кунад, балки ба он 

шогирдон, ки завқу шоистагии омӯхтан ва фаро гирифтани саноъати махсусро 

доранд. Бояд ба ҳар кас мувофиқи завқу истеъдодаш саноъат омӯхт, вагарна 

таълиму тарбия натиҷаи номатлуб медиҳад». Сино дар сайқал додани завқу 

истеъдоди кӯдак мавқеи таълими тафриқавӣ ва инфиродиро қайд мекунад. Дар 

баробари ин оид ба таълими гурӯҳӣ низ таъкидҳои муфид дорад. [3, 25] 

Ибни Сино яке аз аввалин олимони Шарқ мебошад, ки бар зидди усули 

маҳдуди таълиму тарбия баромада, ақидаҳои пешқадамро тарғиб менамояд. Ба 

ақидаи ӯ донистани психологияи бачагон ба омӯзгор имконият медиҳад, ки 

шавқу ҳаваси онҳоро ба назар гирифта, дар хониш ва интихоби касб ёрии 

педагогӣ расонад. Дар раванди таълим бояд ба назар гирифт, ки аз худ намудани 

фан агар барои яке осон бошад, барои дигаре душвор аст, зеро яке ба илми 

балоғат ва дигаре ба наҳв завқ дорад. Бинобар ин “ҳар кас риштаи муносиби 

завқи худро интихоб менамояд, то ҳар табақае риштаи махсусеро ихтиёр намояд” 

[3, 40] . 

Дар ин маврид Насриддини Тӯсӣ чунин мегӯяд: «Беҳтар ва шоистатар он 

аст, ки ба табиати кӯдак, назар ва тариқи фаросату зиракии ӯ эътибор диҳанд ва 

донанд, ки истеъдод чӣ навъ илму ҳунарро барои ёд гирифтан дар ниҳоди ӯ 

сиришта бошад, ӯро ба он навъи ҳунар машғул гардонанд, зеро ҳама кас ба ёд 

гирифтани ҳама чизҳо истеъдод надорад» [15, 79] 
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Адиби бузург таъкид мекунад, ки дар равиши таълиму тарбия омӯзгор бояд 

табиати кӯдакро дуруст омӯзад, то ки истеъдоди ӯро кашф намояд. Ба ақидаи ӯ 

ин кор ба омӯзгор имконият медиҳад, ки риштаҳои таҳсил ва ҳунари 

донишомӯзонро муайяну мушаххас намояд. 

Ба ақидаи Саъдии Шерозӣ маънои ҳақиқии дониш инкишоф додани ҳисси 

ақлонии инсон мебошад. Ҳисси ақлӣ дар инсон фақат дар натиҷаи кӯшиши 

татбиқи дониш фароҳам мегардад. [15, 84] 

Ба фикри мо ин андешаи Саъдӣ ба назарияи маърифат наздикӣ ва қаробот 

дорад ва ҳамеша сарчашмаи ҳама гуна дониш муроқибаи зинда ва тафаккури 

мавҳум ва амалия мебошад.  

Носири Хисрав бар зидди кӯр-кӯрона аз худ намудани дониш баромада, 

барои ба даст овардани илму дониш назарияи истифодаи айёниятро пешниҳод 

менамояд: 

Макун бовар суханҳои шунида, 

Шунида кай бувад ҳаргиз чу дида. [15, 51]  

Ба ақидаи Бедил илму ҳунар дар натиҷаи қобилият ба даст оварда мешавад: 

Фонуси шамъҳои асар қобилият аст, 

Бе ранг ҳеҷ ҷилва мусаввар намешавад. [15, 142] 

Бедил кӯшишу заҳмат, ҳиммату азму иродаи ҳаррӯзаро воситаи сайқал 

додани дониш, малакаю маҳорат медонад; донишу ҳикмат таввассути кӯшишу 

ҳиммат ба даст оварда мешавад. Инсон танҳо тавассути талошу ҳиммати ҳаррӯза 

ба мақсад мерасад. Дар масъалаи лаёқату қобилият Бедил таъкид менамояд:  

Пеши чашме, ки нури ирфон нест,  

Гар бувад осмон, намоён нест. 

Ба андешаи Бедил инсоне, ки лаёқату маърифату дониш надорад, гумон 

мекунад, ки осмон ҳавзи оббозист. Дар ин ҷо мушоҳида карда мешавад, ки Бедил 

то кадом андоза ба лаёқат, кобилият ва марифат таваҷҷуҳ намудааст. [15, 142] 

Академик М. Лутфуллоев менависад, ки “.... 1300 сол пеш намояндаи халқи 

мо Имоми Аъзам ва 280 сол пас аз он шоири кабирамон Носири Хусрав беҳтарин 

ва муассиртарин роҳу тариқи донишомӯзиро, аз ҷумла ҳафт тарзи онро гаштаю 



23 

баргашта таъкид кардаанд. Носири Хусрав дар Бағдод ба таълимоти Имоми 

Аъзам аз наздик ошноӣ пайдо менамояд. Дар ҷойе мехонад, ки Имоми Аъзам 

шогирдашро маслиҳат медиҳад: “Ё Иброҳим, насиба ва ризқи ту аз ибодати ту 

бузургтар аст. Акнун бар ту лозим аст, ки илмро ба дилат ҷой кунӣ” Аз ин таъкид 

ӯ ба илҳом меояд, мегӯяд:  

Биҷӯю бинавис, он гоҳ бихону боз бипурс, 

Пасаш биёмӯз, он гаҳ бидону дар дил кор. ” [126,18] 

Дар тӯли асри ХХ истилоҳи «лаёқатмандӣ» тағйироти назаррасро аз сар 

гузаронид. Дар оғоз ин мафҳум танҳо ба калонсолон марбут дониста мешуд, ки 

дастовардҳои онҳо беҳамто ҳисобида мешуданд. Минбаъд рушди зеҳнии кӯдакон, 

комёбиҳои беназири онҳоро дар таълим ба эътибор гирифта, ба истифодаи ин 

мафҳум нисбати кӯдакон низ шурӯъ намуданд. Ба сафи кӯдакони лаёқатманд онҳое 

ворид гардиданд, ки дар қатори беҳтаринҳо ҷой гирифта, дорои нишондиҳандаҳои 

баланди зеҳнӣ буданд. Ба сифати меъёри рушди зеҳнӣ одатан нишондиҳандаи 

коэффисиенти зеҳнии IQ истифода мешавад. 

Дар ҳаёти ҳамарӯза пайваста тағйироту иловаҳо ва навгониҳо ворид гашта 

истодаанд, ки онҳоро пешгӯӣ кардан ғайриимкон аст. Ин дигаргуниҳо, ки 

мавриди санҷишҳо қарор мегиранд, нишондиҳандаҳои баланди рушди ақлонӣ ва 

дастовардҳои эҷодии беҳамторо кафолат дода наметавонанд. Ҳамзамон, 

кӯдаконе, ки дорои нишондиҳандаҳои нисбатан назарраси IQ мебошанд, дар 

қатори онҳое қарор мегиранд, ки сабабгори пешрафтҳое мешаванд, ки ҳаёти 

ҷомеаро дигаргун месозанд. Чунин ҳолатҳои бавуҷудомада моро водор намуд, 

ки пайваста ба мазмуни истилоҳи “лаёқатмандӣ” ва алалхусус ба масъалаи он, ки 

кадом намудҳои лаёқатмандӣ аз назари муҳаққиқон ва таҷрибадорон дур 

мондаанд, диққати худро равона созем. 

Муддати тӯлонӣ нисбат ба мафҳуми зеҳн ду ақида вуҷуд дошт. Тибқи 

ақидаи аввал, зеҳн - як аломати сирф ирсӣ мебошад: ё одам бо зеҳн таваллуд 

мешавад, ё баръакс. Мувофиқи нуқтаи назари дуввум, зеҳн бо суръати дарк ё 

вокуниш ба ҳавасмандиҳои беруна алоқаманд аст. Дар баробари ин, олимоне, ки 

аввалин санҷишҳоро дар хусуси зеҳн таҳия намудаанд (масалан, Dinet, Simon, 
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1905), ин хусусиятро нисбатан васеътар баррасӣ кардаанд. Ба андешаи онҳо, 

шахси дорои зеҳн, онест, ки “дуруст доварӣ намуда, мефаҳмад ва андеша 

мекунад ва касест, ки тавассути ақли солим ва ташаббускорӣ метавонад ба 

шароитҳои ҳаёт мутобиқ гардад”. 

Баъзе олимон байни лаёқат ва истеъдод фарқияти ҷиддиро мебинанд, 

масалан, равоншиноси Канада Ф. Ганиер инро дар «модели дифференсионӣ» 

байни лаёқат ва нубуғ ифода намудааст. Ӯ зери мафҳуми истеъдод қобилиятҳои 

модарзодӣ ва дар зери лаёқат - малакаҳои баланд ва мунтазам дар соҳаи муайян 

инкишофёфтаро дар назар дорад [71; 135]. 

Аммо, бисёре аз муаллифон пешниҳод мекунанд, ки таносуби лаёқат ва 

истеъдод ҳамчун таносуби нисбатан умумӣ ва махсус баррасӣ шаванд. Дар ин 

ҳолат лаёқат омили қобилияти умумии коре аст ва истеъдод ченаки махсус дар 

рушди қобилиятҳои вежа мебошад. Қобилиятҳои вежа - ин хусусиятҳои рӯҳии 

шахс мебошад, ки барои муваффақона иҷро кардани як намуди муайяни 

фаъолият (мусиқӣ, саҳна, адабиёт ва ғайра) имконият медиҳад. Рушди онҳо ба 

майлҳои мувофиқ асос ёфтааст, масалан, лаёқат ва хотираи мусиқифаҳмӣ [71; 

148]. Таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавии қобилиятҳои махсус барои намудҳои 

муайяни фаъолият аз ҷониби олимони зерин, мисли B.M. Теплов (қобилияти 

мусиқӣ), В.И. Кириенко (қобилияти визуалӣ), П.А. Рудик (қобилияти варзишӣ), 

С.A. Изюмова, В.А. Крутетcкий (қобилияти математикӣ),П.M. Якобсон, М.Д. 

Давлетшин (қобилияти техникӣ) анҷом дода шуда буданд. 

Барои тасдиқи ин фарзияҳо суханони равоншинос Ю.З. Гилбухро меорем: 

«Одами боистеъдод одамест, ки дорои қобилияти хеле баланди иҷрои ягон 

фаъолияти махсус (мусиқӣ, бадеӣ, адабӣ, техникӣ, варзиш) мебошад ва ин 

қобилиятҳо аллакай дар миқёси баъзе маҳсулотҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ 

амалӣ шудаанд <...>. Ҳангоми якҷоя истифодабарӣ, истилоҳоти «болаёқат» ва 

«боистеъдод» ҳамчун ҷинс ва намуд амал мекунанд. Ҳар як кӯдаки боистеъдод 

(одатан як шахс) лаёқатманд аст, аммо на ҳар як кӯдаки лаёқамандро боистеъдод 

номидан мумкин аст. Баъзе кӯдакони лаёқатманд метавонанд дар оянда ба сатҳи 

истеъдодҳо расанд, аммо, мутаассифона, на ҳама муваффақанд» [59; 79]. Чӣ 
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тавре равоншиноси маъруфи рус Д.В. Ушаков мегӯяд: «Мо метавонем шахсеро 

боистеъдод ҳисоб намоем, ки маҳсулоти фарҳангии арзишманд, масалан, 

асарҳои санъат, назарияҳои илмӣ, сохторҳои муҳандисӣ, динҳо, ҳаракатҳои 

идеологӣ ё ташкилотҳои одамонро офарида тавонад. Лаёқат ҳамчун истеъдоди 

потенсиалӣ фаҳмида мешавад, ки метавонад дар марҳилаҳои минбаъдаи ҳаёти 

инсон зоҳир шавад. Лаёқат бар хилофи истеъдод, ба дастовардҳои маълуми 

ҷомеа таъсир намерасонад, он аз худи шахс ва атрофиёнаш метавонад пинҳон 

бошад. Барои муайян кардани он аксар вақт усулҳои илмӣ лозиманд» [193;80]. 

Мувофиқи маълумоти ӯ лаёқатмандии кӯдак танҳо қобилияти кӯдакро нишон 

медиҳад ва маънои онро надорад, ки ӯ ҳама чизро медонад. Ин бори дигар тасдиқ 

мекунад, ки новобаста ба он ки кӯдак то чӣ андоза лаёқатманд аст, бояд ба ӯ 

таълим дода шавад ва барои ёфтани роҳи худ кӯмак кунанд.  

Гуфтаҳои равоншиносонро нисбат ба масъалаи мазкур таҳлил намуда,  

хулоса намудан мумкин аст, ки «фарзияи лаёқат» вуҷуд дорад, яъне ҳама одамон 

лаёқатманд мебошанд ва муҳимтар аз ҳама - ин истеъдод дар ҳаёт таҳия ва татбиқ 

карда мешавад. Одами боистеъдод дар як намуди муайяни фаъолият 

дастовардҳои ғайриоддӣ дорад, ки дар баъзе маҳсулотҳои воқеӣ, объективи нав, 

то андозае маводи моддӣ ё идеалии маъмул таҷассум меёбанд. Дар ин маврид 

саволҳои муҳим барои таҳқиқоти мо ба миён меояд: «Чаро кӯдакон бо 

нишонаҳои возеҳи лаёқат ба калонсолони лаёқатманд табдил намеёбанд?», 

«Чаро кӯдакони оддӣ калонсолони лаёқатманд мешаванд?». Мо чунин 

меҳисобем, ки сабаби ин дар нодуруст муайян кардани лаёқат дар кӯдакӣ ва 

хусусиятҳои лаёқатмандии кӯдакон дар муқоиса бо хусусиятҳои лаёқатмандии 

шахсони калонсол мебошад. Ин ба мо имкон медиҳад, ки аҳамиятнокии 

таҳқиқоти худро мустаҳкам намоем.  

Ҳамин тариқ, агар мо ибораҳои дар боло зикргардидаро дар бораи «нубуғ», 

«истеъдод» ва «лаёқат» ба таври мухтасар ҷамъбаст намоем, маълум аст, ки 

новобаста ба маъноҳои мухталифе, ки муаллифон ба ин мафҳумҳо ворид 

кардаанд, истеъдод ҳамчун дараҷаи «поён» дар дараҷаҳои мансабу мартабаи 

иерархияи  навбатӣ истеъдод аст ва болоӣ - нубуғ аст.  
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Масъалаи калидӣ дар равоншиносӣ оид ба лаёқат таносуби мафҳумҳои 

қобилият – лаёқат мебошад. Дар психология маъмулан мафҳумҳои «лаёқат» ва 

«қобилият» қабул шудаанд, ки маълумот дар бораи он аз тарафи равоншинос ва 

психофизиологи маъруфи рус Б.М. Теплов пешниҳод шуда буд: лаёқат - ин 

маҷмӯи сифатан хоси қобилиятҳо, ки аз он имкони ба даст овардани 

муваффақияти бузургтар ё камтар дар иҷрои ин ё он фаъолият вобаста аст [190; 

103]. Ӯ хусусиятҳои асосии мафҳуми «қобилият»-ро муайян намуд: 

1) хусусиятҳои фардӣ ва рӯҳие, ки як шахсро аз шахси дигар фарқ мекунад; 

2) на ҳама хусусиятҳои инфиродӣ, балки танҳо он хусусиятҳое, ки ба 

муваффақияти ҳама гуна фаъолият ё бисёр фаъолиятҳо марбутанд; 

3) ба дониш, малака ё қобилиятҳое, ки дар ин шахс аллакай таҳия шудаанд, 

коҳиш наёфт. 

Масъалаи омӯзиши психологияи лаёқатмандӣ, шинохт ва таълими 

кӯдакони лаёқатманд дар кишварҳои гуногун таърих ва анъанаҳои худро дорад. 

Ҳануз дар соли 1972 Кумитаи маорифи ИМА мафҳуми «кӯдакони лаёқатманд»-

ро таҳия кард, ки то ҳол дар Ғарб муҳим аст: «Фарзандони лаёқатманд ва 

боистеъдод онҳоеро номидан мумкин аст, ки ба гуфтаи мутахассисони 

таҷрибадор, бо қобилиятҳои барҷастаи худ дар як ё якчанд соҳаҳои зерини 

фаъолият дастовардҳои баланд доранд (ё имкониятҳои потенсиалӣ доранд): 

зеҳнӣ; академикӣ; тафаккури эҷодӣ ё истеҳсолӣ; муошират ва роҳбарӣ; санъат; 

варзиш» [33, 142]. Пас аз каме (1978) ин таърифро худи ҳамон Кумитаи маориф 

таҳрир карда буд: «Фарзандони лаёқатманд дорои малакаҳои аллакай 

ташаккулёфта ё потенсиалӣ мебошанд, ки зуҳуроти қобилияти зеҳнии баланд, 

эҷодкорӣ, санъат (мусиқӣ ё бадеӣ) ё академикӣ мебошанд ё сифатҳои барҷастаи 

пешсафӣ доранд. Дар робита ба ин, онҳо ба кумак ва фаъолиятҳое ниёз доранд, 

ки ба ҷузъи барномаи таълимии мактаби муқаррарӣ дохил нестанд» [33;144]. 

Бори аввал дар сатҳи расмӣ эълом карда шуд, ки ба чунин кӯдакон барномаҳои 

таълимӣ ва кӯмаки мухталифе лозиманд, ки берун аз таълими мактаб барои 

амалисозии нерӯ ва саҳмгузорӣ дар рушди ҷомеа мусоидат мекунанд. Дар 

таърифи охирин ибораи мазкур ҷолиби диққат аст, зеро он барои таҳқиқи мо 

аҳамияти амалӣ дорад.  
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Кӯдаконе, ки ба дастовардҳои баланд майл доранд, метавонанд онҳоро 

дарҳол нишон надиҳанд, вале дар дилхоҳ самтҳои зерин (дар як ё якҷоя) 

маҳоратҳои худро зоҳир намоянд: 

✓ қобилияти зеҳнии умумӣ; 

✓ қобилиятҳои махсуси таълимӣ; 

✓ эҷодӣ, самаранокӣ, фикрӣ; 

✓ қобилиятҳои роҳбарӣ; 

✓ санъати бадеӣ ва сарояндагӣ; 

✓ қобилиятҳои психомоторӣ. 

Таҳқиқоти амиқи дар солҳои минбаъда анҷомдодашуда муайян намуд, ки 

навъҳои аллакай шинохташудаи лаёқатмандӣ ба таври гуногун баррасӣ карда 

мешаванд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар дурнамо имкониятҳои эҷодии 

(маърифатии) кӯдакон бояд ба назар гирифта шаванд. Санҷишҳои маърифатие, ки 

махусусан аз ҷониби П. Торренс барои ташхиси тафаккури кӯдакон таҳия 

гардидаанд, дар таҳқиқоти лаёқатмандӣ васеъ истифода мешаванд, зеро ба таври 

таҷрибавӣ исбот шудааст, ки онҳо он ҷанбаҳои қобилияти ақлиро чен мекунанд, 

ки дар санҷишҳои зеҳнӣ инъикос намегарданд, вале ба пешгӯиҳои дастовардҳои 

оянда таъсири назаррас доранд. 

Равоншиноси амрикоӣ Ҷ. Гилфорд [220, 64] мафҳуми тафаккури 

дивергентӣ (авҷгиранда) маҳсулнокро ҷорӣ намуд, ки ба гирифтани як қатор 

ҷавобҳои дуруст равона шудааст (дар муқоиса бо маърифатӣ - як самтро доро 

мебошад - тафаккури маҳсулнок, ки ба ҷавоби ягонаи дуруст нигаронида 

шудааст). Маҳз тафаккури дивергентӣ метавонад, ҳамчун воситаи тавлиди 

ғояҳои нав ва худбаёнӣ хизмат намояд. 

Тафаккури дивергентӣ чор хосияти асосиро дарбар мегирад: 

- равонии (суфтагии) фикр - шумораи ғояҳо аз рӯи воҳиди вақт; 

- тағйирпазирии фикр - қобилияти гузариш аз як ғоя ба ғояи дигар; 

- аслият - қобилияти тавлид кардани ғояҳое, ки аз ғояҳои муқаррарӣ, умумӣ 

фарқкунанда, тавлиди ғояҳои нав; 

- дақиқӣ (мукаммалӣ) - қобилияти такмил додан, ба маҳсулоти эҷодии худ 

манзараи комил бахшидан. 
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Ҷ. Гилфорд дар «Сохтори зеҳн» [220, 31] чунин мешуморад, ки тафаккури 

эҷодӣ, аз як тараф, дар худ фаъолияти ҳамаи омилҳои қарорҳои ғайристандартӣ, аз 

дигар тараф бошад, омилҳои биниши мушкилот ва рушди онҳоро фаро мегирад.  

Модели мукаабии сохтори зеҳнии Ҷ. Гилфорд (расми 1 ва ҷадвали №1), 

кӯшиши муайян кардани ҳар як 120 қобилияти мушаххасро бар се андозаи 

тафаккур ифода менамояд: мо чӣ фикр мекунем (мазмун), чӣ гуна мо дар бораи 

он (амалиёт) фикр мекунем ва ин маҳорат (натиҷа) ба чӣ оварда мерасонад. 

Масалан, ҳангоми аз бар намудани аломатҳои шартӣ, ба монанди бонгҳои 

Алифбои Морзе (EI2), ҳангоми ёд кардани дигаргуниҳои семантикӣ, ки барои 

тасрифи феъл дар ин ё он вақт ё дигар (ДУЗ) ё ҳангоми арзёбии тағйирот дар 

рафтор, ҳангоми ба кор рафтан аз рӯи самти нав (AV4), намудҳои комилан 

гуногуни зеҳн ҷалб карда мешаванд. 
 

 

Расми 1. Модели зеҳнии Ҷ. Гилфорд 

Ҷадвали №1. Шарҳи модели мукаабии сохтори зеҳнии Ҷ. Гилфорд 

Амалиётҳо Натиҷа Мазмун 

А. Арзёбӣ I. Унсурҳо 1. Образнок 

В. Тафаккури маърифатӣ II. Синфҳо 2. Рамзӣ 

С. Тафаккури дивергентӣ  III. Муносибат 3. Семантӣ 

D. Хотира IV. Низомҳо 4. Рафторӣ 

Е. Функсияҳои даркнамоӣ V. Ислоҳот  

 VI. Истифоданамоӣ  

 Омӯзгор – равоншиноси амрикоӣ Ҷ. Рензулли чунин мешуморад, ки лаёқат 

натиҷаи омезиши се хусусият мебошад: ақл, ки аз сатҳи миёна зиёд аст, эҷодкорӣ 

ва ангеза. Вай онро «модели сиклии лаёқатмандӣ» меномад. Равоншиноси 

голландӣ Ф. Монкс қисман бо модели лаёқатмандии Ҷ.Рензулли розӣ аст ва ба 

он омилҳои иҷтимоиро илова намуд, ки ба он: оила, мактаб ва ҳамсолон дохил 
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мешаванд. Ба андешаи ӯ, шахс маҳсулоти иҷтимоӣ аст, аз ин рӯ, вай ба 

муносибатҳои хуб, пеш аз ҳама, бо оила, мактаб ва дӯстон ниёз дорад ва барои 

рушди истеъдодҳо ҷузъи шахсӣ низ лозим аст. Ӯ инро «модели бисёрҷанбаи 

лаёқат» номид. Мувофиқи гуфтаҳои Ф. Монкс, қобилиятҳои зеҳнии аз ҳисоби 

миёна баланди ақл, ин дараҷае мебошанд, ки тавассути истифодаи тестҳо чен 

карда шуда, дар IQ тақрибан 130 ва ё он баландтар ифода шудааст, ҳарчанд 

муайян кардани сарҳади дақиқ имконнопазир аст. Эҷодиётро ӯ ҳамчун 

қобилияти дарёфт намудани қарори мумтоз ва шево муайян менамояд; 

ҳавасмандиро бо иродаи қавӣ, суботкорона ва хушнудона ҳал кардани мушкилот 

(«ҷузъи эҳсосӣ» ҳавасмандӣ), қобилияти гузоштани мақсадҳо ва ноил шудан ба 

онҳо («ҷузъи маърифатӣ» ҳавасмандӣ) пайваст мекунад [221, 85]. 

Намунаи равиши дигар консепсияи сеқутбии лаёқатмандии Ҷ.Рензулли 

(расми 2) хизмат мерасонад. Он се ҷузъро дар бар мегирад: зеҳни аз миёна боло, 

ҳавасмандии мукаммал ва «эҷодкорӣ» [164, 135] . 

 

Расми 2. Модели сеқутбии лаёқатмандии Ҷ. Рензулли 

1 - қобилияти зеҳнии аз миёна баландтар; 

2 - завқ ба супориш; 

3 – қобилиятҳои эҷодкорӣ. 

Муайян карда шудааст, ки ҳеҷ гуна дониши абстрактӣ дар алоҳидагӣ аз 

ҳиссиёт самаранок буда наметавонад. Эҷодкорӣ, пеш аз ҳама, тафаккури махсус, 

сифати махсуси равандҳои ақлониро ифода менамояд. Аҳамияти калонро дар 

раванди эҷодкорӣ - дар ҳама гуна соҳаи фаъолият - тасаввурот, эҳсосот ва 

ҷузъҳои даркнашавандаи фаъолнокии ақлонӣ доро мебошад. Тафаккур бояд 

озоду осуда бошад. 
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Дар асоси гуфтаҳои дар боло қайдгардида лаёқатмандии ақлонӣ чизи яксон 

нест. Аз шинохти чунин низом бармеояд, ки фарқиятҳо оид ба қобилияти ақлонӣ 

дар фарқиятҳо аз рӯи бузургии он хулоса намеёбад. Онҳо метавонанд гуногун 

бошанд. 

Лаёқатмандии кӯдакро таҳлил намуда, ин моделро дар таҷриба истифода 

намудан қобили қабул мебошад. Гузашта аз ин, хеле муҳим аст, ки падидаи 

лаёқатмандӣ дар маҷмӯъ дар худ нишонаи синну соли афзояндаи шахсро доро 

мебошад. 

Аз ҷониби равоншиноси олмонӣ К. Ҳеллер лаёқат ҳамчун шарти инфиродӣ 

(маърифатӣ ва ҳавасмандкунанда)-и шахсият барои дастовардҳои баланд дар як 

ё якчанд соҳа муайян карда шудааст. Модели ӯ «Модели лаёқати Мюнхен» 

номида шуд - он на танҳо таъсири омилҳои когнитивиро ба меъёрҳои ноилшавӣ, 

балки таъсири омилҳои ғайрикогнитивии шахсиятро қайд мекунад ва иртиботро 

бо шароити иҷтимоӣ ва фарҳангӣ низ таъкид мекунад [195, 55].  

Равоншинос ва омӯзгори рус А.И. Савенков «модели интегралии 

лаёқатмандӣ»-ро дар асоси «модели сикли лаёқатмандӣ»-и Ҷ. Рензуллӣ ва 

«модели бисёрҷанбаи лаёқат»-и Ф. Монкс таҳия намуд. Он лаёқатмандиро дар 

шакли меҳвари амудӣ пешниҳод менамояд, ки дараҷаҳои характерии он 

бодиққат таҳқиқ шудаанд. Тири меҳвар аз як тараф тавассути «мега-муҳит», аз 

тарафи дигар - аз ҷониби «генотип» маҳдуд аст. Муаллиф менависад, ки дар 

сатҳи фенотип се самти асосӣ муайян карда шудаанд, ки дар натиҷаи таъсири 

омилҳои генотип ва муҳити зист ба даст оварда шудаанд: соҳаҳои рушди 

психологию иҷтимоӣ, рушди маърифатӣ ва рушди ҷисмонӣ. Муаллиф инчунин 

қайд мекунад, ки ҳангоми баррасии лаёқатмандӣ дар сатҳи фенотип сухан дар 

бораи сатҳи кунунии рушди соҳаҳо меравад, зеро амалияи таълимӣ бо он аст, ки 

рушди ҳар соҳа ва маҷмӯи сифатан хоси сатҳҳо ва рушди онҳо хусусияти лаёқат 

дар айни замон аст. Тибқи «модели ҳамгироӣ», лаёқатмандӣ на танҳо ҳамчун 

ҷузъи генетикии муайяншудаи қобилият, балки ҳамчун як омехтаи фарогири 

таъсироти омилҳои генетикӣ ва муҳити зист баррасӣ карда мешавад [171; 55-63].  
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Ҳамон Ф. Монкс намудҳои зерини лаёқатро муайян мекунад: зеҳн, 

эҷодкорӣ, истеъдод дар соҳаи санъат, лаёқати иҷтимоӣ ва хирад. Дар бораи 

робитаи лаёқатмандӣ ва ҳикмат таҳқиқоти кам мавҷуд аст, аз ин рӯ психологи 

амрикоӣ Р. Стернберг дар мақолаи «Хирад ҳамчун як шакли лаёқатмандӣ» 

менависад, ки хирад дарк кардани ақли солим, рафторе мебошад, ки ба арзёбии 

дурусти вазъ ва дониш, таҷриба ва фаҳмиши вазъ асос ёфтааст [222, 94]. Дар 

асоси ин мулоҳизаҳо дар бораи хирад онро ба лаёқатмандии иҷтимоӣ рабт додан 

мантиқӣ аст, зеро шахси бохирад дорои сатҳи баланди қобилияти зеҳнии марбут 

ба таҳлил, арзёбӣ ва пешгӯии ҳодисаҳои ҳаёти ҳамарӯза мебошад.  

Албатта, истифодаи санҷишҳои зеҳнӣ ва эҷодӣ танҳо шумораи нисбатан 

ками ҷанбаҳои лаёқатмандии ақлонии хонандагонро фаро мегирад. Манбаи 

муҳимми маълумот инчунин мушоҳидаҳои омӯзгорон ва волидон, таҳлили 

табиат ва муваффақиятҳои мактабҳо ва таълими беруназсинфии кӯдакон хизмат 

мерасонанд. Ба муқоисаи нишондиҳандаҳои қобилияти маърифатии хонандагон 

бо муваффақияти онҳо дар мактаб диққати махсус дода мешавад. Гарчанде, ки 

муваффақиятҳои таълимии кӯдакони лаёқатманд, чун қоида, аз муваффақиятҳои 

ҳамсинфони онҳо баландтар аст, дар байни кӯдакони лаёқатманд ҳолатҳое ба 

назар мерасанд, ки аз муваффақияти пасти онҳо дарак медиҳад, ки муваффақияти 

нокофӣ ном дорад, зеро сатҳи пасти муваффақият (аксар вақт он, қариб, ки 

қаноатбахш аст) чандон муҳим набуда, вале номувофиқатӣ бо сатҳи баланди 

қобилиятҳо метавонанд бо сабабҳои хусусиятҳои маърифатӣ ва 

ғайримаърифатии шахс алоқаманд бошанд.  

Бисёр равоншиносон аҳамияти хусусиятҳои ҳавасмандӣ ва эҳсосӣ-

ихтиёрӣ, манфиатҳо, худогоҳӣ ва дигар хусусиятҳои шахсиро дар рушди 

лаёқатмандӣ қайд намуда, ҳатто ин омилҳоро мустақиман ба сохтори он дохил 

мекунанд. Маълумотҳои таҷрибавӣ алоқамандии ин омилҳоро бо муваффақияти 

фаъолиятҳои таълимӣ дар ҳама кӯдакон, аз ҷумла дар кӯдакони лаёқатманд, 

нишон медиҳанд, гарчанде механизми ин алоқамандӣ дар марҳилаҳои синну 

соли гуногун то ҳол номуайян боқӣ мондааст. Тадқиқот таъсири мусбатро дар 
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рушди маърифатии кӯдакони лаёқатманд тавассути баланд бардоштани ҳисси 

худбаҳодиҳӣ ва тағйирёбии ҳавасмандкунии дастовардҳо нишон доданд.  

Муҳимтарин шартҳои равоншиносии муосири лаёқатмандӣ дар он хулоса 

меёбад, ки рушди лаёқатмандӣ берун аз ҳамоҳангии шахсияти рушдёбанда ва 

муҳити иҷтимоии он наметавонад баррасӣ гардад. Кӯшишҳои фаҳмидан ва 

инъикос намудани ин ҳамоҳангиҳо дар як қатор моделҳои лаёқатмандии 

Ҷ.Рензулли [164], Ф.Монкс [221], К. Ҳеллер [195] ва дигарон нишон дода 

шудаанд. Дар баробари ин, нақши махсуси таълими мактабӣ дар фароҳам 

овардани шароитҳое, ки ба имкониятҳои махсуси кӯдакони лаёқатманд 

нигаронида шудаанд, қайд карда мешавад. Барои фароҳам овардани чунин 

шароит, рушд додани усулҳои ошкор намудани ин хусусиятҳо ҳангоми зуҳуроти 

мухталифи лаёқатмандӣ, пайгирии тағйироти онҳо дар ҷараёни рушди синну сол, 

вобаста ба шароити таълиму тарбия, кӯмак ба хонандагони болаёқат дар ҳалли 

мушкилоти онҳо зарур мебошад. 

Далелҳои равоншиносон оид ба робитаи байни мафҳумҳои «лаёқатмандӣ» 

ва «салоҳият» низ ҷолибанд: салоҳият - ин шакли махсуси лаёқатмандӣ 

мебошад, ки ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад: донишҳои фаннӣ (дониш дар 

соҳаи мушаххаси фаъолият), ангезаи мушаххас (ифодаи манфиатҳои инфиродӣ, 

ташаббус); тарзи тафаккур; арзишҳои инфиродӣ (Ҷ. Равен, [193, 66]); салоҳият – 

ин лаёқат дар ифодаи воқеии он аст. Агар шахси лаёқатманд шаклҳои гуногуни 

салоҳиятро ба даст наоварад, пас ӯ ё лаёқатманд буданашро қатъ мекунад ё ба 

категорияи лаёқатмандони собиқ дохил мешавад. Нодуруст гуфта шудааст, ки 

кӯдакони лаёқатманд истеъдоди худро пас аз калон шуданашон гум мекунанд, 

дар асл онҳо салоҳияти зарурӣ ба даст намеоранд; шахси салоҳиятдор дар иҷрои 

баъзе намудҳои фаъолият муваффақияти баланд ба даст меорад, ӯ бо миқдори 

зиёди дониши хуби муташаккилона ва омодагӣ барои қабули қарорҳои 

самаранок дар соҳаи марбута тавсиф мекунад. Аз ин рӯ, лаёқатмандии кӯдакон 

дар соҳаи муайяни фаннӣ тадриҷан ба салоҳият табдил меёбад.  
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Айни замон масоили лаёқатмандӣ ба таври алоҳида аз ҷиҳати назариявӣ ва 

амалӣ дар Тоҷикистон ва хориҷа таҳия гардида истодаанд. Моделҳои зиёди 

консептуалӣ ва амалии лаёқатмандӣ, таъсиси барномаҳои калон оид ба ҷустуҷӯ, 

шинохт ва рушди кӯдакони лаёқатманд вуҷуд доранд. Ҳар як барнома дорои 

модели консептуалии худ, пойгоҳи ташхисӣ ва нақшаҳои таълимӣ мебошад. 

Соли 1998 гурӯҳи олимони намоёни Федератсияи Россия «Консепсияи 

кории лаёқатмандӣ»-ро таҳия карданд, ки мафҳумҳои «лаёқатмандӣ» ва «кӯдаки 

лаёқатманд»-ро муайян карда буданд: лаёқатмандӣ - ин системаи муназзами 

равонӣ мебошад, ки тамоми умр инкишоф меёбад ва муайян кардани қобилияти 

ба даст овардани натиҷаҳои баландтар (ғайриоддӣ, барҷаста) дар як ё якчанд 

фаъолият дар муқоиса бо одамони дигар мебошад. Кӯдаки лаёқатманд - ин 

кӯдаке мебошад, ки барои дастовардҳои равшан, боэҳтимол, баъзан барҷастаи 

худ (ё барои ин дастовардҳо заминаҳои дохилӣ доранд) дар ин ё он намуди 

фаъолият мумтоз мебошад [157, 21].  

А.И. Савенков се аломати асосии лаёқатро муайян мекунад: фаъолияти 

афзалиятнок, мавҷудияти таваҷҷуҳи доимӣ ба ин фаъолият ва перфексионизм 

дар ин фаъолият [170; 121-131]. 

Дар «Консепсияи кории лаёқатмандӣ» соҳаҳои рӯҳие, ки лаёқатро таъмин 

мекунанд, чунинанд: зеҳнӣ, эҳсосӣ ва ҳавасмандгардонӣ. Ҳамзамон намудҳои 

лаёқат аз рӯи меъёрҳои зерин тафриқа карда шудаанд: 

- намуди фаъолият – лаёқати амалӣ, назариявӣ, маърифатӣ, бадеӣ ва 

эстетикӣ, коммуникативӣ ва маънавӣ-арзишмандӣ; 

- дараҷаи ташаккул - лаёқати воқеӣ ва эҳтимолӣ; 

- шакли зуҳур – лаёқати аён ва ниҳон; 

- фарогирии зуҳурот дар намудҳои гуногуни фаъолият - лаёқати умумӣ ва 

махсус; 

- хусусиятҳои рушди синну сол - лаёқати барвақт ва дер. 

Ба таври муфассал таснифи намудҳои лаёқатмандиро дар доираи 

тадқиқоти илмӣ дида мебароем. Фаъолияти маърифатӣ аз рӯи меъёри «навъи 

фаъолият» мавриди таваҷҷуҳи мо қарор мегирад, зеро маҳорати зеҳнӣ маҳз дар 

фаъолияти маърифатии хонандагон зоҳир мешавад. 
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Дар консепсияи лаёқатмандии эҷодии А.М. Матюшкин лаёқатмандӣ 

ҳамчун сатҳи баланди нерӯи эҷодӣ, ки дар фаъолнокии баландпояи тадқиқотӣ, 

имкониятҳои таълими содда ва эҷодӣ, имкониятҳои ба даст овардани натиҷаҳои 

баланди эҷодӣ дар илм, санъат, техника, ҳаёти иҷтимоӣ ифода карда мешавад 

[130, 85]. Интихоби устувор метавонад яке аз заминаҳои рушди қобилиятҳои 

махсусро ташкил диҳад. Ҷузъҳои сохтории лаёқатмандӣ: 

а) нақши бартариятдоштаи ҳавасмандсозии маърифатӣ; 

б) фаъолнокии таҳқиқоти эҷодӣ, ки дар кашфиёти нав, дар таҳия ва ҳалли 

мушкилот баён меёбад; 

в) имконияти ба даст овардани қарорҳои аслӣ; 

г) имконияти қаблан пай бурдан ва пешбинӣ намудан; 

д) қобилияти эҷоди меъёрҳои идеалӣ, ки арзёбии баланди эстетикӣ, ахлоқӣ 

ва зеҳниро таъмин мекунанд. Онҳо як сохтори ягонаи ҳамгироии лаёқатмандиро 

дар ҳама сатҳҳои рушди инфиродӣ нишон медиҳанд. 

Консепсияи пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки:  

- андешаҳои якҷониба оид ба қобилиятҳои баланддараҷа ба мисли зеҳнӣ 

паси сар карда шаванд;  

- лаёқатмандӣ ҳамчун заминаи умумии эҷодкорӣ дар ҳама гуна касб, илм 

ва санъат ошкор карда шавад;  

- лаёқатмандӣ ҳамчун заминаи таъсис ва рушди шахсияти эҷодкор, ки на 

танҳо қонунҳои навро меофарад ва кашф мекунад, балки ба худбаёнсозӣ, 

худошкорсозӣ дар асарҳои адабиёт ва санъат майл дорад, ошкор карда шавад.  

Он имкон медиҳад, ки ба таълиму тарбияи фарзанди лаёқатманд дар асоси 

қобилиятҳои эҷодии ӯ майл намуда, кулли маводи ҷамъшудаи илмиро барои 

кӯмаки равонӣ ба ӯ истифода намоем, яъне аз муоинаи ташхисӣ ва муайян 

кардани мавҷудияти лаёқат ба рушди имкониятҳои эҷодӣ тавассути барномаҳои 

махсуси эҷодӣ ва дарсҳои эҷодӣ, омодагии равонии омӯзгори эҷодкор, ки ба 

хонандагони эҷодкор, ба волидоне, ки ба тарбияи фарзандони эҷодкор машғул 

мебошанд, кӯмаки равонӣ расонида метавонад.  
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A.И. Доровская [69; 22] ҳафт қонуни эҷодкориро меорад: 

- қонуни гуногунии гностикии (маърифатии) зарурӣ; 

- қонуни инъикоси филогенези зеҳнӣ дар онтогенези зеҳнӣ; 

- қонуни ҳаракати зеҳни инсон дар илтиво бо фаромӯш кардани як қисми 

иттилоот дар марҳилаи муайяни рушд ва бозгашт ба ин иттилоот дар илтивои нав; 

- қонунҳои комилсозӣ ва рақобат; 

- қонуни бозӣ; 

- қонуни шубҳа ва зиддиавторитаризм; 

Қонуни якум қонуни гуногуншаклии зарурии гностикӣ (маърифатӣ) 

мебошад. A.И. Субетто [182, 23] амали қонунро дар шакли ду «қоида» ифода 

мекунад: 

1) ҳосилнокии фикрӣ мутаносибан дар баробари афзоиши гуногунрангӣ ва 

«қудрати» нерӯи гностикӣ (“тезаурус”) меафзояд; 

2) қобилият ба ассотсиатсияҳо ва шабеҳҳо бо зиёд шудани гуногунии 

нерӯи гностикӣ меафзояд. 

«Тезаурус»-и хотира (луғати мафҳумҳо, муносибатҳо, синфҳо, хосиятҳо ва 

ғайра) бояд дар шахси эҷодкор ғанӣ бошад. Ду қоидаи ишорагардида асоси 

технологияи махсуси «диатропикӣ» барои таълими кӯдакон дар муассисаҳои 

таълимӣ мебошанд. 

Татбиқи қонуни гуногуншаклии гностикии зарурӣ дар эҷодкорӣ тавассути 

қонунияти ҳаммонанди ассотcиативии офариниш сурат мегирад. 

Ассотсиатсияҳо аз рӯи монандӣ, аз рӯи зиддият, ассотсиатсияҳои умумӣ ҷудо 

карда мешаванд. Дар асоси муқаррар кардани ин вариантҳо қонуниятҳои барои 

объектҳои вазифаҳояшон гуногун шабоҳатҳо ташаккул меёбанд. 

Муаллифи синектика Уилям Гордон (ИМА) ду механизми эҷодкориро 

баррасӣ намудааст: равандҳои ғайриамалиётӣ (идоранашаванда) – ҳисси пешакӣ, 

илҳом ва амалиётӣ - истифодаи намудҳои гуногуни шабоҳатҳо [193, 62]. 

Барои дарки эҷодии вазифаҳо шабоҳатҳои зерин истифода мешаванд: 

• мустақим - ҳама гуна шабоҳатҳо, масалан, аз табиат; 
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• шахсӣ (эмпатия) - кӯшиши дида баромадани вазифа, шабоҳат додани худ 

ба объект ва ба тасвири он ворид гардидан; 

• рамзӣ - дарёфт кардани тавсифи мухтасари рамзии объект ё вазифа; 

• афсонавӣ - баёни вазифа дар истилоҳҳо ва мафҳумҳои афсонавӣ, ривояту 

қиссаҳо. 

Ҳамин тавр, шабоҳиятҳо ба раванди эҷодӣ “танзимшавӣ” бахшида, қонуни 

зарурияти гуногунӣ бояд ҳангоми таҳияи маводи дидактикӣ барои таълими 

хонандагони болаёқат ба назар гирифта шавад. 

Қонуни дуюми ҳаракати эҷодӣ - қонуни инъикоси филогенези зеҳнӣ дар 

онтогенези зеҳнӣ мебошад (қонуни Геккел). Фурӯ рафтан ба муҳити таҳаввулоти 

эҷодии башар имкон медиҳад, ки мувофиқати табиат таъмин гардида, “худӣ 

тавассути инсоният” ва “инсоният тавассути худӣ” комилан дарк карда шавад. 

Қонуни сеюми эҷодкорӣ ин қонуни ҳаракати зеҳни инсонӣ дар илтиво бо 

фаромӯш кардани як қисми иттилоот дар марҳилаи муайяни рушд ва бозгашт ба 

ин иттилоот дар илтивои нав мебошад. Ин «илтивои ротатсионӣ»-и гуногун дар 

равандҳои педагогӣ бояд ҳангоми ташкили технологияи таълим (даврӣ, 

тағирёбии тадриҷӣ), тарбия (ҳамоҳангсозӣ, таъмини ҳамворӣ, ҳамоҳангсозӣ, 

мувофиқаоии зарурӣ, таҷдиди гуногуншаклии олами зеҳнӣ ва ҳассосии шахс) ба 

назар гирифта шавад. 

Қонуни чорум ва панҷуми эҷодкорӣ дар зеҳни шахсият - ин қонунҳои 

ҷуфтшудаи комилсозӣ ва рақобат мебошад. Қонуни комилсозӣ – ин зинаи 

пайвасткунанда мебошад, ки гуногунрангиро дар маҷмӯъ мустаҳкам мекунад, 

азхудкунии гуногунрангӣ тавассути ташаккули сохтори муносибатҳои ҳамоҳангӣ, 

мувофиқат ва ягонагӣ сурат мегирад. Ин сохтор сохтори нави комил мегардад. 

Рақобат ҳамчун механизми якҷоякунии гуногунрангиҳо баромад менамояд. 

Қонунҳои комилсозӣ ва рақобат бо ҳамдигар ҳамоҳангӣ намуда, якдигарро пурра 

сохта, намудҳои муайяни асимметрияро ба миён меоранд. Дар баъзе ҳолатҳо 

эҷодкорӣ ҳангоми пешсафии қонуни комилгардӣ ва омили рақобат татбиқ 

мегардад ва мусобиқа ҳеҷ нақше намебозад. Дар ҳолатҳои дигар эҷодкорӣ 

ҳангоми бартарӣ пайдо намудани қонуни рақобат (озмунҳои лоиҳаҳо, назарияҳо, 

ғояҳо, олимпиадаҳо, намоишҳо ва ғайра) амалӣ мегардад. Дар равандҳои 
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педагогӣ, танзими шаклҳои кооперативӣ дар якҷоягӣ бо тафриқабандии таълими 

равшани касбӣ (таълими кӯдакони болаёқат дар мактабҳои оддӣ)-ро талаб 

мекунад.  

Қонуни бозӣ шашумин қонуни эҷодкорӣ ба шумор меравад. Бозӣ вазъияти 

муҳити атрофро ифода намуда, фазои иттилоотии гуногунрангии заруриро пурра 

месозад. Он зеҳнро ба фаъолнокгардии фаъолияти ҷустуҷӯӣ ташвиқ мекунад. 

Бозӣ инерсияи равониро хароб сохта, фаъолияти нимкураи ростро (ҳисси 

пешакӣ) фаъол мекунад. Вай қобилияти эҷодиро мукаммал сохта, сохторҳои 

эҳсосиро тамрин месозад. Бозӣ вазифаҳои таълимдиҳии эҷодкорӣ, тақвияти 

креативиро ҷоннок мегардонад. Ҳамзамон, бо роҳи ташаккул додани омӯзиши 

рафтор дар ҳолатҳои ғайриоддӣ он афзоиши зеҳнии ояндабиниро дар шахс 

таъмин мекунад. Педагогикаи эвдемоникӣ ва эстетикӣ дар педагогикаи бозӣ асос 

ёфтааст. Бозӣ ҷузъи эҷодиёти дидактикӣ буда, ба рушди лаёқатмандӣ мусоидат 

мекунад. 

Қонуни ҳафтуми эҷодкорӣ қонуни шубҳа ва зиддиавторитаризм мебошад. 

Ба эҷодкорӣ ҳамеша оғозҳои интиқодӣ хосанд. Зери шубҳа қарор додани дилхоҳ 

вазъият дар раванди эҷодӣ, ки дар ҳаёт, илм, фарҳанг ба миён омадааст, 

зиддиавторитаризм мебошад. 

Ҳамин тавр, истифодаи қонунҳои эҷодӣ бояд дар амалияи педагогӣ барои 

таълими хонандагони лаёқатманд ва боистеъдод ҷойгоҳи худро пайдо намояд. 

Қобилиятҳои эҷодкорӣ – ин маҳорати тафаккур ба ҳисоб меравад. 

Робинсон ва Ҷексон қайд мекунанд, ки миёни комёбиҳои одамони дорои сатҳи 

баланди зеҳнӣ ва тафаккури рушдёфтаи эҷодӣ фарқияти возеҳ вуҷуд надорад. 

Метавон гуруҳи монеаҳои зеринро барои тафаккури эҷодӣ ҷудо намуд: 

1. Гуруҳи ҳиссиётӣ (персептуалӣ) - натиҷаи рӯҳияи фикрӣ, тамоюли дарки 

мушкилот ё вазъият дар олами писандида ё маъмулӣ. Ин гуруҳ оҳиста-оҳиста 

қобилияти дарки мушкилотро аз паҳлӯҳои гуногун коста гардонида, дар 

барқарор кардани муносибатҳои дӯстона мушкилот эҷод намуда, 

худмаҳдудиятҳоро ба миён меоранд. 
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2. Гуруҳи зеҳнӣ аз нотавонмандии дарки масъала ё фаҳмидани донишҳои 

мавҷуда ба миён меояд. Ин гуруҳ дар муаррифии шаклҳои шифоҳӣ бартарӣ 

дорад (дар баёни ғояҳо возеҳият вуҷуд надорад). 

3. Гуруҳи эҳсосӣ ҳисси тарсро муттаҳид месозад. Он одамро барои ҳалли 

мушкилот водор менамояд. Ин гуруҳ дар кӯдакӣ поягузорӣ гардида, одатан 

ғайриоқилона мебошанд. Шуур дар ин вазъ ба сабри номуайянӣ ва зиндамонӣ 

нотавон мебошад. Ин ҳолат метавонад тарс аз рӯи нуфузи иҷтимоӣ ва тарси 

дигаргуншавӣ бошад. 

4. Гуруҳи фарҳангӣ аз эътиқодҳои мо ғизо гирифта, бар он аст, ки 

«хаёлпарастӣ – сарфаи беҳудаи вақт буда, асос - ин такмилдиҳӣ мебошад». 

(Интуитсия - ин ғайриоқилона буда, бояд танҳо чизи илмӣ вуҷуд дошта бошад). 

5. Гуруҳи иҷтимоӣ дар атрофи муҳити мо ба вуҷуд омада, маҷбуркунӣ, 

хашмгинии доимӣ ва нобовариро тавлид месозад. 

6. Илова ба ин гуруҳҳо, шахсият инчунин бо ғояҳои саркаш, маҳдудиятҳо, 

яъне (“Мо ҳеҷ гоҳ инро накардаем”) фурӯ нишонида мешавад. Гуруҳи муқовимат 

шахсиятро хунсард гардонида, тафаккур ва қобилияти эҷодии онро карахт 

месозад. Танҳо амалҳо ва технологияҳо барои вайрон кардани ин гуруҳҳо ва 

рушду такомул бахшидани тафаккури эҷодӣ кӯмак мерасонанд. 

Лаёқати зеҳнӣ - ин як ҳолати захираҳои инфиродӣ (пеш аз ҳама равонӣ) 

мебошад, ки ба фаъолияти эҷодии зеҳнӣ, яъне фаъолиятҳои марбут ба эҷоди 

ғояҳои субъективӣ ва объективӣ, барои истифодаи равишҳои ғайримуқаррарӣ 

дар рушди мушкилот, ҳассосият ба хатҳои калидӣ ва ояндадор, ҷустуҷӯи роҳҳои 

ҳалли соҳаи мушаххас  ва кушода будан ба навовариҳо мусоидат мекунад. 

Аз рӯи меъёрҳои «дараҷаи ташаккул» мо ба лаёқатмандии эҳтимолӣ 

манфиатдорем. Лаёқатмандии эҳтимолӣ - ин хусусияти психологии кӯдакест, 

ки танҳо қобилиятҳои муайяни ақлонӣ (потенсиалӣ) барои муваффақиятҳои 

баланд дар як намуди муайяни фаъолият дорад, аммо бинобар норасоии 

функсионалии онҳо қобилиятҳои худро айни замон амалӣ карда наметавонад. 

Рушди ин потенсиал бо як қатор сабабҳои номусоид боздошта мешавад (вазъи 
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душвори оила, ҳавасмандии нокифоя, сатҳи пасти худтанзимкунӣ, набудани 

муҳити зарурии таълимӣ ва ғайра). 

Тибқи меъёрҳои «намуди зоҳирӣ», мо лаёқатмандии ниҳониро дида 

мебароем, ки пинҳоншуда аст ва дигарон онро дарк намекунанд. Сабабҳои 

падидаи лаёқатмандии ниҳонӣ дар хусусиятҳои муҳити фарҳангие, ки дар он 

кӯдак ташаккул меёбад, дар хусусиятҳои ҳамкориҳои ӯ бо одамони дигар, 

хатоҳои калонсолон дар таълиму рушди ӯ ҷой доранд. Мувофиқи меъёрҳои 

«фарқияти зуҳурот дар намудҳои мухталифи фаъолият» ба мо лаёқати махсус 

писанд аст. Он дар фаъолиятҳои мушаххас пайдо мешавад ва одатан дар робита 

ба соҳаҳои алоҳида мисли назм, риёзӣ, варзиш, алоқа ва ғайра муайян карда 

мешавад. 

Мувофиқи мушкилоти тадқиқот, лаёқатмандии махсуси зеҳнӣ ё 

лаёқатмандии моҳир аз фанни технологияи иттилоотӣ ҳамчун як илм, мавзӯи 

илмӣ ва соҳаи фаъолият ё лаёқатмандӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ 

мавриди таваҷҷуҳ аст.  

Ғайр аз он, муаллифони китоби «Кӯдаки лаёқатманд назди компютер» 

Ю.Д. Бабаева ва А.Е Войскунский технологияи иттилоотиро ҳамчун воситаи 

зуҳур ва рушди қобилиятҳои эҷодии кӯдакони лаёқатманд дар ҳама гуна соҳаҳо 

баррасӣ мекунанд [18, 214]. Чунин лаёқатмандӣ амалан аз мадди назар дур 

мондааст, дар ҳоле ки феҳристи касбҳои марбут ба IT доимо пурра мешаванд - 

ба маънои муайян онҳо «касбҳои асри ХХI» мебошанд. 

Бинобар ин, илми технологияи иттилоотӣ бо чунин як соҳаи фаъолияти 

инсон, ба монанди барномасозӣ алоқаманд аст. Аз ин рӯ, сухан оид ба лаёқат дар 

соҳаи барномасозӣ чунин маъно дорад: «... сифати ҳамгирошудаи шахсият, ки 

дар асоси ихтироъҳо ва қобилиятҳои хонандагон барои барномасозӣ ташаккул 

дода мешавад ва дар сурати фароҳам овардани шароити мусоиди иҷтимоӣ, рушд 

мекунад» [162;15]. Ҳангоми баҳодиҳии лаёқатмандӣ дар соҳаи барномасозӣ 

набояд танҳо ба сатҳи инкишофи қобилиятҳои мантиқӣ ва риёзӣ такя кард, зеро 

айни замон системаҳои барномасозӣ ба корбари ниҳоӣ наздиканд, яъне шумораи 
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зиёди одамон дар таҳияи нармафзор, аз ҷумла онҳое, ки ҳеҷ гоҳ математикаро 

касб накардаанд, самаранок ширкат мекунанд [55;39]. 

Ба хусусиятҳои муносибати кӯдакон ва наврасон бо компютер, истифодаи 

технологияи иттилоотӣ дар таълими кӯдакони лаёқатманд кор ва таҳқиқоти 

чунин олимон мисли М. Коул, С. Пейперт, А.В. Беляева, С.Л. Новоселова, Т.А. 

Мордвинкин, Ю.Д. Бабаева, С.С. Рыбкин ва ғайра бахшида шудаанд. Аммо, 

масоили марбут ба хусусиятҳои кӯдакони лаёқатманд дар соҳаи технологияҳои 

иттилоотӣ, аз ҷумла чӣ гуна ташаккул ва рушд додани ин лаёқат, ҳоло ҳам омӯхта 

нашудаанд. Мувофиқи ақидаи муаллифони «Консепсияи кории лаёқатмандӣ», 

аломатҳои лаёқат ду ҷанбаи рафтори кӯдакро дар бар мегиранд: инструменталӣ 

(мавҷудияти стратегияҳои мушаххаси фаъолият, ташаккули услуби хоси 

инфиродии фаъолият, намуди махсуси ташкили дониши кӯдаки лаёқатманд, 

намуди хоси таълим) ва ҳавасмандгардонӣ (баланд шудани ҳассосияти интихоб, 

зиёд шудани эҳтиёҷоти маърифатӣ, таваҷҷуҳи возеҳ, афзалият, талаботи баланд 

ба натиҷаҳои кори худ). Ҷанбаи инструменталии рафтор услубҳои фаъолият ва 

ҷанбаи ҳавасмандкунанда муносибати кӯдакро ба ин ё он ҷониби воқеият ва 

фаъолияташ тавсиф мекунад. Дар сохтори фаъолияти равонии барномасоз 

қобилияти шифоҳӣ (кор бо сохторҳои забонӣ), тафаккури мантиқӣ (доштани 

амалҳои расмии мантиқӣ) ва фазилатро фарқ мекунанд. 

Дар асоси нишонаҳои дар боло зикршудаи лаёқатмандӣ мо аломатҳои 

лаёқатро дар соҳаи технологияи иттилоотӣ чунин метавонем.тавсиф намоем. 

Асосӣ:  

1. Аломатҳои табиати ҳавасмандкунанда: 

•  таваҷҷуҳи намоён ба фаъолиятҳои марбут ба илми барномасозӣ ва 

технологияҳои иттилоотӣ; 

•  зиёд шудани ниёзҳои маърифатӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ. 

2. Аломатҳои табиати маърифатӣ: 

•  қобилияти омӯзиш, шавқ, завқ, фаҳмиши равандҳои тарроҳӣ, моделсозӣ, 

барномасозӣ; 
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•  қобилияти омӯзиш, шавқу завқ, фаҳмиши масъалаҳои меъмории асбоб ва 

компютер; 

•  қобилияти омӯзиш, шавқ, ҳавас, фаҳмиш дар соҳаи истифодаи 

технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ; 

•  фаҳмиш ва тавзеҳи равандҳо ва падидаҳои иттилоотӣ; 

•  бо истилоҳоти иттилоотӣ амал кардан. 

3. Аломатҳо дар сатҳи тафаккур: 

•  абстрактӣ; 

•  хусусияти таҳлилӣ; 

•  табиати мантиқӣ; 

•  услуби алгоритмӣ; 

•  тағйирпазирӣ, асолат ва суръат. 

Ҳамчун хусусиятҳои иловагӣ, номҳои зеринро номбар менамоем: 

4. Аломатҳои табиати эҷодӣ: 

•  пешниҳод кардани ғояҳои аслии ғайричашмдошт ва кашф кардани 

роҳҳои нави татбиқи онҳо; 

•  эҷодкорӣ дар ҳалли мушкилот; 

•  услуби инфиродии фаъолият. 

5. Аломатҳои табиати шахсӣ: 

•  ташкилот; 

•  сатҳи баланди қобилияти омӯзиши мустақилона; 

•  талаботи баланд ба натиҷаҳои корашон; 

•  суботкори ва меҳнати вазнин. 

Таҳлили адабиёти равоншиносӣ ва педагогӣ оид ба проблемаҳои 

лаёқатмандӣ, таҳқиқот дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ дар заминаи 

мушкилоти истеъдод ва нишонаҳои лаёқатмандӣ, ки мо дар соҳаи технологияи 

иттилоотӣ муайян кардаем, ба мо имконият медиҳад, ки мафҳуми «лаёқатмандӣ 

дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ» -ро муайян кунем. Бо лаёқатмандӣ дар 

соҳаи технологияҳои иттилоотӣ мо сифати системавии шахсиятро мефаҳмем, 

ки ягонагии чаҳор ҷузъи ба ҳам алоқаманд ва вобастаро ифода мекунад: 

•  ҳавасмандкунӣ (таваҷҷуҳи возеҳ ба технологияи иттилоотӣ); 
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•  маърифатӣ (салоҳият дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ); 

•  шахсӣ (суботкорӣ, меҳнатдӯстӣ, мустақилият, ташкилот, талаботҳои 

баланд ба натиҷаҳои корашон);  

• эҷодӣ (тағйирпазирӣ ва асолати фикрронӣ, пешниҳод кардани ғояҳои 

аввалия ва ихтироъ кардани роҳҳои нави татбиқи онҳо, услуби инфиродии 

фаъолият), ки имкони ба даст овардани натиҷаҳои назаррас дар муқоиса бо 

одамони дигар дар корҳои марбут ба ҷустуҷӯ, коркард, нигоҳдорӣ ва интиқоли 

иттилоот бо истифода аз компютер ва технологияҳои иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ фароҳам меорад. 

Ҳамин тавр, истилоҳи «лаёқатмандӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ» 

мавҷудияти қобилиятҳои махсуси кӯдакро дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ 

муайян мекунад ва кӯдаконеро фарқ мекунад, ки аз сифатҳои ҳамсолони худ дар 

ин соҳа фарқ мекунанд. 

Мувофиқи ақидаи муаллифони «Консепсияи кории лаёқатмандӣ» 

хусусиятҳои психологии кӯдаконе, ки лаёқатро намоиш медиҳанд, метавонад 

танҳо ҳамчун аломатҳое, ки ҳамроҳии боистеъдодӣ, аммо на ҳатман ҳамчун 

омилҳои тавлидкунандаи он баҳо дода шаванд. Хотираи дурахшон, мушоҳидаи 

аҷоиб, қобилияти ҳисобкунии фаврӣ худ на ҳама вақт ҳузури лаёқатмандиро 

нишон медиҳанд. Аз ин рӯ, мавҷудияти ин хусусиятҳои психологӣ танҳо барои 

тахмин кардани лаёқатмандӣ хизмат карда метавонад, на барои хулоса дар бораи 

ҳузури бечунучарои он. Бояд қайд кард, ки рафтори кӯдаки боистеъдод набояд 

ба ҳамаи нишонаҳои дар боло зикршуда мувофиқат кунад. Аломатҳои рафтории 

лаёқатмандӣ, (инструменталӣ ва хусусан ҳавасмандкунанда) дар зуҳуроти худ 

гуногунандеш ва аксаран мухолифанд, зеро онҳо аз мазмуни объективии 

фаъолият ва заминаи иҷтимоӣ вобастаанд. Бо вуҷуди ин, ҳатто мавҷудияти яке 

аз ин нишонаҳо бояд диққати омӯзгорро ҷалб кунад ва ӯро ба таҳлили 

ҳамаҷониба ва дарозмуддати ҳар як ҳолати мушаххас равона созад [157]. 

Таҳлили пешниҳодшудаи адабиёти фалсафӣ, психологӣ ва педагогӣ оид ба 

мушкилотҳои лаёқатмандӣ ба хулосае омад, ки кӯдаки лаёқатманд дорои 

хосиятҳои хос мебошад, мутаносибан кор бо чунин кӯдак хусусиятҳои худро 



43 

дорад ва истеъдоди худро танҳо дар ҷараёни фаъолияти маърифатӣ мушоҳида, 

зоҳир ва инкишоф додан мумкин аст. Аз ин бармеояд, ки лаёқатмандӣ дар соҳаи 

технологияҳои иттилоотӣ дар ҷараёни фаъолияти маърифатии марбут бо 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ рушд меёбад. 

 

1.2. Рушди лаёқатмандӣ ҳамчун мушкилоти равонӣ-педагогӣ ва 

технологияи таълими хонандагони болаёқат 

Дар «Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 

2015-2020», ба сифати яке аз вазифаҳои асосии сиёсати таълимӣ дар Тоҷикистон 

вазифаи «ташкили низоми муайянсозӣ ва дастгирӣ намудани кӯдакони 

лаёқатманд ва ҷавонони боистеъдод» гузошта шудааст, ки масоили рушди 

лаёқатмандии хонандагони мактабро муҳим мегардонад [21].  

Дар таҳқиқотҳои соҳаи равоншиносӣ лаёқатмандӣ ҳамчун таркиби 

психофизиологӣ, фарқияти равонӣ ва иҷтимоию равонии шахс баррасӣ мешавад. 

Ин як мафҳуми доманадоре мебошад, ки он тавсифи умумии соҳаи қобилиятҳо 

ба ҳисоб меравад. Дар адабиёти равоншиносӣ зери мафҳуми қобилиятҳо 

хусусиятҳои рӯҳии шахсро мефаҳманд, ки барои иҷрои ҳама гуна фаъолият бо 

бомуваффақ мебошад. Қобилиятҳо – ин зуҳуроти фарқиятҳои инфиродӣ (фардӣ-

равонӣ) мебошанд, ки хусусиятҳои падидаҳои рӯҳӣ (равандҳо, вазъият ва 

хосиятҳо) мебошанд, ки одамонро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Фарқиятҳои 

инфиродӣ, ки заминаи табиии онҳо хусусиятҳои низоми асаб ва майна баромад 

мекунанд, дар тӯли ҳаёт, дар фаъолият ва иртибот, дар зери таъсири тарбия ва 

таълим, дар раванди ҳамкории инсон бо муҳити зист эҷод ва ташаккул меёбанд. 

Аз ҷумла, С.Л. Рубинштейн зери мафҳуми қобилиятҳо хосиятҳо ва сифатҳои 

(хусусиятҳои инфиродии) шахсро мефаҳмад, ки ӯро барои иҷрои бомуваффақияти 

ҳама гуна фаъолиятҳои иҷтимоии муфид созгор месозанд [167; 56-77]. 

Дар навбати худ, Б.М. Теплов ҳангоми омӯзиши фарқиятҳои инфиродӣ, се 

хусусияти асосии қобилиятҳоро фарқ мекунад: 1) қобилиятҳо – ин хусусиятҳои 

фардӣ-равоние мебошанд, ки як шахсро аз дигараш фарқ мекунанд; 2) танҳо он 

хусусиятҳое, ки ба иҷрои бомуваффақи фаъолият ё якчанд фаъолият марбутанд; 
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3) қобилиятҳое, ки ба дониш, малака ва қобилиятҳое, ки қаблан аз ҷониби инсон 

таҳия шудаанд, гарчанде ки онҳо осонӣ ва фаврияти ба даст овардани онҳоро 

муайян мекунанд [189; 93]. 

Раванди ташаккул ва рушди қобилиятҳоро таҳқиқ намуда, қайд намудан 

мумкин аст, ки қобилиятҳо наметавонанд худ аз худ новобаста аз таъсири 

беруна, “баркамол” шаванд. Барои рушди қобилиятҳо азхудкунӣ ва баъдан 

истифодаи дониш ва малакаҳое, ки дар ҷараёни таҷрибаи иҷтимоӣ-таърихӣ 

таҳияшудаанд талаб карда мешавад. 

Нишонаҳои лаёқатмандӣ -  он хусусиятҳои кӯдаки лаёқатманд мебошанд, 

ки дар фаъолияти воқеии ӯ зоҳир гардида, метавонанд дар сатҳи мушоҳида аз 

рӯи хусусияти амали ӯ арзёбӣ карда шаванд. Нишонаҳои қобилияти возеҳ 

(зоҳиршаванда) дар моҳияти он собит гардида, бо дар сатҳи баланд анҷом додани 

фаъолияти аз ҷониби ӯ алоқаманданд. Ҳамзамон, оид ба лаёқатмандии  кӯдак 

бояд  аз рӯи ягонагии категорияҳои «мехоҳам» ва «метавонам» хулосабарорӣ 

намудан лозим аст. Аз ин рӯ, нишонаҳои лаёқатмандӣ ду ҷанбаи рафтори кӯдаки 

лаёқатмандро фаро мегиранд: инструменталӣ ва ҳавасмандгардонӣ. 

Инструменталӣ - усулҳои фаъолияти онро тавсиф мекунад. Ҳавасмандӣ - 

муносибати кӯдакро ба ин ё он ҷониби воқеият, ва инчунин ба фаъолияти ӯ 

тавсиф мекунад. 

Ҷанбаи инструменталии рафтори кӯдаки лаёқатмандро бо нишонаҳои 

зерин тавсиф намудан мумкин аст: 

1. Мавҷудияти стратегияҳои махсуси фаъолият. 

Усулҳои фаъолияти кӯдаки лаёқатманд маҳсулнокии махсуси сифатан 

беназири онро таъмин мекунанд. Дар баробари ин, се сатҳи муваффақияти 

фаъолият мавҷуд аст, ки ҳар яки онҳо стратегияи мушаххаси татбиқи худро 

доранд: 

• азхуднамоии босуръати фаъолият ва муваффақияти баланд татбиқи он; 

• истифода ва ихтироъи усулҳои нави фаъолият дар робита бо дарёфти роҳи 

ҳал дар шароити муайян; 
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• пешниҳоди ҳадафҳои нави фаъолият аз ҳисоби азхудкунии амиқи мавзӯъ, 

ки боиси диди нави вазъият ва тавзеҳ додани намуди зоҳирии ғояҳо ва ҳалли 

ғайричашмдошт мегардад. Барои рафтори кӯдаки лаёқатманд асосан чунин сатҳи 

муваффақият хос мебошад: навоварӣ ҳамчун воситаи берун омадан аз доираи 

талаботи фаъолияти иҷрошаванда. 

2. Ташаккули услуби сифатан беназири инфиродии фаъолият, ки дар 

тамоюли "ҳама чизро ба тариқи худ иҷро кардан" ифода ёфта бо низоми 

худтанзимкунии хоси кӯдаки лаёқатманд алоқаманд аст. Фардигардонии роҳҳои 

фаъолият дар унсурҳои беҳамтоии маҳсулоти он ифода меёбад. 

3. Сохтори баланди дониш, қобилияти дидани мавзӯи омӯхташуда дар 

низом, танзими усулҳои амал дар соҳаи дахлдори мавзӯъ, ки дар қобилияти 

кӯдаки лаёқатманд аз як ҷиҳат, фавран дарк намудани ҷузъиёти (далели) муҳим 

дар байни бисёр маълумотҳо (рӯйдодҳо, доираи маълумотҳо, мафҳумҳо ва ғ.ра) 

ва аз ҷониби дигар тааҷубовар ва осон гузаштан аз як ҷузъиёт (факт) ба 

маҷмуъкунии он ва заминаи васеи тафсири он зоҳир меёбад. Ба ибораи дигар, 

асолати роҳҳои гуногуни фаъолияти кӯдаки лаёқатманд дар қобилияти дидани ӯ 

дар мурракабиҳо соддагӣ ва дар соддагиҳо - мураккабӣ зоҳир мегардад. 

4. Намуди махсуси таълим. Он метавонад ҳам дар суръати баланд ва 

осонии омӯзиш ва ҳам дар суръати сусттари омӯзиш, аммо тағйири минбаъдаи 

ҷиддии сохтори дониш, ғоя ва малака зоҳир шавад. 

Ҷанбаи ҳавасмандгардонии рафтори кӯдаки лаёқатмандро бо хусусиятҳои 

зерин тавсиф кардан мумкин аст: 

• Ҳассосияти баланди ихтироъкорӣ ба баъзе ҷанбаҳои воқеияти объективӣ 

(аломатҳо, садоҳо, ранг, дастгоҳҳои техникӣ, растаниҳо ва ғайра) ё ба шаклҳои 

алоҳидаи фаъолияти шахсӣ (ҷисмонӣ, маърифатӣ, бадеӣ ва ғ.), ки одатан бо 

таҷрибаи ҳисси лаззат пайгирӣ меёбанд. 2. Шавқу завқи барҷаста ба ин ё он 

машғулиятҳо ё соҳаҳои муайяни фаъолият, ҳаваси бениҳоят баланд ба ҳар як 

мавзӯъ, ғарқшавӣ ба ин ё он фаъолият. Мавҷудияти чунин майли шадид ба як 

намуди муайяни фаъолият боиси истодагарӣ ва меҳнати аҷиб мегардад. 
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• Ниёзҳои баланди маърифатӣ, ки дар кунҷковии бениҳоят ва инчунин 

омодагӣ бо ташаббуси худ барои фаротар аз талаботи ибтидоии фаъолият берун 

омадан зоҳир мешаванд. 

• Афзалият додан ба иттилооти ғайримуқаррарӣ, зиддиятнок ва норавшан, 

рад намудани супоришҳои стандартӣ, маъмулӣ ва ҷавобҳои тайёр. 

• Интиқоди баланд ба натиҷаҳои меҳнати шахсӣ, майли гузоштани 

ҳадафҳои ниҳоят душвор, саъй намудан ба бартарӣ. 

Хусусиятҳои равонии кӯдаконе, ки лаёқатмандиро нишон медиҳанд, 

метавонанд танҳо ҳамчун нишонаҳое баррасӣ ёбанд, ки лаёқатҳоро пайгирӣ 

намуда, вале ҳатман онро тавлид намесозанд. Аз ин рӯ, мавҷудияти чунин 

хусусиятҳои равонии ишорагардида метавонад танҳо замина барои тасаввур 

намудан дар бораи лаёқатмандӣ хизмат расонанд, на барои хулосабарорӣ 

намудан дар бораи ҳузури бечунучарои он. 

Бояд қайд кард, ки рафтори кӯдаки лаёқатманд набояд ҳамзамон бо ҳамаи 

нишонаҳои дар боло зикршуда мувофиқат кунад. Нишонаҳои рафтории 

лаёқатмандӣ дар зуҳуроти худ тағирёбанда ва аксар вақт зиддиятнок мебошанд, 

зеро онҳо аз ҳошияи иҷтимоӣ вобастагии зиёд доранд. Бо вуҷуди ин, ҳатто 

мавҷудияти яке аз ин нишонаҳо бояд диққати мутахассисро ҷалб намуда, ӯро 

барои таҳлили ҳамаҷониба ва дарозмуддати ҳар як парвандаи мушаххас 

ҳавасманд кунад. 

Ҷонибҳои қавӣ ва заифи кӯдак бо нишонаҳои лаёқатмандии ақлӣ ба ҳам 

алоқаманд буда, ба ҳамдигар мегузаранд. Масалан, инҷиқӣ, якравӣ, дар ин ё он 

тарз  ба бисёр кӯдакон хос, бо сатҳи баланди зеҳнӣ шадидтар ва назаррас ба назар 

мерасанд. Ин ба зуҳуроти нохоста, нотавонӣ барои бартараф кардани мушкилоти 

омӯзиши ҳаррӯза низ дахл дорад. Қобилиятҳои такмилёфта аксар вақт бо одати 

омӯзиши «қапидани магас дар фазо» ҳамроҳӣ меёбанд. 

Масалан, бартарӣ аз ҳамсолон метавонад боиси такаббур ва шуҳратпарастӣ 

гардад. Мустақилияти ақлонӣ, муносибат ба маърифат метавонад ба иродаи худ 

табдил ёбад, худро ба дигарон муқобил гузорад. Ҳатто бартарии ба назар 

намоёни кӯдаке, ки ба ӯ ҳамаи фанҳо ба осонӣ дода мешаванд, сояи хоси худро 
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дорад: дар синни наврасӣ, чунин хонанда метавонад аллакай майли худро бо он 

чизе, ки намедонад ва ба он чизе, ки шавқ дорад равона созад. Маълум мешавад, 

ки мавҷуд набудани чунин маҳдудиятҳо, ба монанди имконнопазирии нисбӣ ба 

ягон намуди машғулият метавонад боиси парокандагии аз ҳад зиёди манфиатҳо 

гардида ва ба худмуайянкунӣ халал расонад. 

Табиати мушкилоти шахсияти кӯдаки лаёқатманд асосан аз рӯи хислатҳои 

худшиносии ӯ муайян карда мешавад. Чунин ақида вуҷуд дорад, ки мушкилоти 

шахсии кӯдакони лаёқатманд дар ҳолати ташаккул додани худбоварии нокифояи 

қобилияти худ дар соҳаҳои гуногуни фаъолият, аз ҷумла муошират, боз ҳам 

мураккабтар мешаванд. 

Тадқиқот дар бораи кӯдакони аз ҷиҳати зеҳнӣ бартариятдошта нишон дод, 

ки бисёрии онҳо нисбат ба худ назари худтанқидии баланд доранд. Бо доштани 

эътибори нокифояи пасти худ, онҳо аксар вақт на танҳо қобилиятҳои нерӯманди 

худро дарк карда наметавонанд, балки хонандагони номуваффақ низ мешаванд. 

Инчунин қайд карда мешавад, ки кӯдакони лаёқатманд хеле осебпазир буда, 

нисбат ба ҳар чизе, ки ба «ман» -и онҳо таъсир мерасонад, ҳассосанд. Аллакай 

дар синни хурдсолӣ онҳо нисбат ба кӯшишҳои ғурури худро баланд бардоштан 

ҳассосияти баландро нишон дода, дар назди худ вазифаҳое мегузоранд, ки ба он 

ноил шуда наметавонанд ва дар нокомиҳо душворӣ мекашанд. 

Худбаҳодиҳии шахс ба зуҳур ва рушди қобилиятҳои кӯдак таъсири 

назаррас мерасонад. Дар баробари ин, худдаркнамоӣ ду ҷанба дорад - дониш дар 

бораи худ ва муносибат нисбат ба худ. Худбаҳодиҳӣ -  омили муҳимтарини 

муайян кардани рафтори кӯдак аст, он ба таври васеъ самтҳои фаъолияти ӯ, 

хусусиятҳои муоширати онро бо одамони дигарро муайян мекунад. 

Тибқи андешаи як қатор равоншиносон, ба рафтори шахсият  таъсири хеле 

калонро худбоварӣ, ки ҳамчун таҷрибаи дорои аҳамияти шахсии худ ҳисобида 

мешавад,  мерасонад. Тахмин мезананд, ки фосилаи зиёд миёни «Ман»-и  идеалӣ 

ва воқеӣ ба қадршиносӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

Ҳамин тариқ, худбаҳодиҳӣ омилҳои гуногунро дар бар мегирад, ки асосан 

дар соҳаи муносибатҳои байни одамон ба назар мерасанд. 
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Барои таҳсили бомуваффақияти анъанавӣ эҷодкорӣ на танҳо нолозим аст, 

балки метавонад ба омӯзиш халал расонида  онро суст кунад. Барои 

мактаббачаҳое, ки равиши  эҷодӣ ба иттилооти гирифташуда надоранд, осонтар 

аст. Чизи дигар он аст, ки - хонандагон эҷодкортаранд: онҳо мегузоранд, ки ҳама 

чиз тавассути худ, тавассути диди худ дар бораи ҷаҳон гузарад. Омӯхтани ин 

гуна кӯдакон хеле мушкилтар аст, аммо дар бораи онҳо фикр кардан, ихтироъ 

кардани чизе осонтар аст. 

Ин хонандагон ҳақиқатҳои ба назар намоёнро намефаҳманд, шумо 

намедонед, ки аз онҳо чӣ интизор шавед; ғояҳои аҷибе ба сари онҳо меоянд, 

аблаҳона - аз рӯи андешаи баъзеҳо, ғайриоддӣ - аз рӯи андешаи одамоне, ки чӣ 

гуна қадр кардани ғайримуқаррариро медонанд. Албатта, на ҳамаашон бад 

таҳсил мекунанд. Дар байни онҳо, ҳарчанд кам, ҳатто хонандагони аълохон низ 

дучор меоянд. Аммо, азхуднакардани дониш - барои ин кӯдакон чизи асосӣ 

мебошад, маҳз кори фикрии онҳо. 

Мушоҳидаҳои равоншиносон ва омӯзгорон ба мо имкон медиҳанд, ки 

хусусиятҳои маъмулии хоси кӯдакони лаёқатмандро тасвир намоем. 

“Лаёқатмандӣ  асосан аз рӯи се параметрҳои ба ҳам алоқаманд муайян карда 

мешавад: рушди нобаҳангоми маърифат, рушди равонӣ ва маълумоти ҷисмонӣ.” 

Дар соҳаи рушди нобаҳангоми маърифат инҳо қайд карда мешаванд: 

кӯдакон қодиранд якбора якчанд корҳоро иҷро кунанд; қобилияти кунҷковии 

зиёд доранд; қодиранд, ки муносибатҳои сабабӣ-натиҷавиро пайгирӣ намуда, 

хулосаҳои мувофиқ бароранд; дорои хотираи аъло дар заминаи сухани барвақт 

ва тафаккури абстрактӣ мебошанд; қодир ба гурӯҳбандӣ ва гурӯҳбандии 

иттилоот ва таҷрибаҳо мебошанд; маҳорати васеъи истифодаи донишҳои 

ҷамъшударо доранд; ба ҷамъоварӣ майл доранд; дорои захираи бойи луғавӣ 

мебошанд; дар нутқ сохторҳои мураккаби синтаксисиро истифода намуда, 

маҳорати чӣ гуна савол доданро доранд; афзалият ба бозиҳое, ки фаъолсозии 

ақлониро талаб мекунанд медиҳанд; бо номуайянии маърифатӣ ба осонӣ 

мубориза мебаранд; ҷавобҳои тайёрро дӯст намедоранд; вазифаҳои мураккаб ва 

дарозмуддатро бо хушнудӣ қабул месозанд; дорои консентратсияи диққати зиёд, 
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истодагарӣ барои ба даст овардани натиҷаҳо дар соҳаи ҷолиб ва дараҷаи баланди 

ғарқшавӣ ба вазифаҳоро доранд. 

Дар соҳаи рушди равонӣ дар кӯдакони лаёқатманд ва боистеъдод 

хусусиятҳои зерин мушоҳида мешаванд: ҳисси пешрафтаи адолатпарварӣ; 

низомҳои васеъи арзишҳои шахсӣ; хаёлоти равшан; ҳисси равнақёфтаи ҳазл; 

онҳо доимо мекӯшанд, ки мушкилотеро ҳал кунанд, ки барои онҳо душвор аст; 

тарси аз ҳад зиёд ба онҳо хос аст; ҳассосият ба зуҳуроти ғайритолбии ҳиссиёт аз 

ҷониби дигарон; дарки экстрасенсорӣ аксар вақт зоҳир мешавад; дар солҳои 

мактабӣ худпараст мебошанд. 

Дар робита ба рушди ҷисмонӣ сатҳи баланди энергия ва давомнокии пасти 

хоб ба қайд гирифта шудааст. Ҳамоҳангсозии ҳаракати онҳо аксар вақт аз 

қобилиятҳои маърифатӣ ақиб мемонад. 

Волидайне, ки лаёқатмандии фарзандони худро аввалин шуда пай 

мебаранд, хусусиятҳои зерини рафтори онҳоро тавсиф мекунанд: суханронии 

барвақтӣ; истифодаи калимаҳои мураккаб; азхудкунии барвақти ҳисоб ё хондан; 

кунҷковии беандоза; хотираи пурарзиш; дарк ва хаёлоти фаврӣ. 

Маълум аст, ки лаёқатмандӣ танҳо бо IQ баланд маҳдуд намешавад, 

гарчанде ки ин меъёр асоси дастовардҳо дар як ё якчанд соҳа (зеҳнӣ, бадеӣ ва ғ.) 

мебошад. Аз ҷумла, Кларк ва як қатор муҳаққиқони дигар равшан месозанд, ки 

мафҳуми “лаёқатмандӣ” қобилиятҳои маърифатиро ифода намуда ва “истеъдод” 

бошад ҷанбаҳои дигари рушдро фаро мегирад. Ҳамзамон, вай вобастагии ҳама 

вазифаҳои равонии инсонро дар рушди зеҳнӣ эътироф намуда, ба хулосае омад, 

ки шахси лаёқатманд метавонад танҳо тавассути ҳамгироии дарк, тафаккур, 

эҳсосот ва дигар вазифаҳо татбиқи пурра ба даст орад. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, мо метавонем чунин хулосабарорӣ намоем.  

Лаёқатмандӣ -  ин сифати ба таври низомнок дар тӯли ҳаёт ташаккул 

ёбандаи психика мебошад, ки имконияти ба даст овардани натиҷаҳои 

баландтари(ғайриоддӣ, барҷаста) шахсро дар як ё якчанд намуди фаъолият 

нисбат ба одамони дигар муайян мекунад. 



50 

Кӯдаки лаёқатманд – ин  кӯдакест, ки бо дастовардҳои айён, баъзан 

барҷаста (ё заминаҳои дохилиро барои ноил гаштан ба чунин дастовардҳо 

доранд) дар намуди муайяни фаъолият фарқ мекунад. 

Аз консепсияҳои гуногуни лаёқатмандӣ, ки ҷузъҳои сохтории 

лаёқатмандии кӯдакӣ ва наврасиро баррасӣ месозанд, дар ин таҳқиқоти 

диссертатсионӣ мо ҷузъҳои марбут ба фаъолияти зеҳниро ҷудо месозем: инҳо 

алахусус тафаккур, суръати бошитоби равандҳои тафаккур, низомнокии ақлонӣ, 

баландбардории имкониятҳои таҳлил ва хулосабарорӣ, ҳосилнокии баланди 

фаъолияти зеҳнӣ, нақши пешсафи ҳавасмандкунӣ ва фаъолнокии тадқиқоти 

эҷодӣ. Ин ҷузъҳои сохторӣ табиати лаёқатмандии синнусолиро тавсиф 

мекунанд. 

Ҳамин тариқ, дилхоҳ ҳолати инфиродии лёқатмандии кӯдакона аз нигоҳи 

ҳамаи меъёрҳои дар боло зикршуда барои таснифи намудҳои лаёқатмандӣ арзёбӣ 

карда мешавад. Ҳамин тавр, лаёқатмандӣ як падидаи бисёрҷанба аст.  

Таҳлили хусусиятҳои лаёқатмандӣ, ки аз ҷониби равоншиносони мактаб 

пешниҳод карда шудааст, ба мо имкон фароҳам оварданд, то ба хулосае оем, ки 

барои синну соли калони мактабӣ дар охири асри ХХ тамоюли ҷудо кардани 

лаёқатмандӣ дар соҳаи муайяни фанҳо вуҷуд дорад. Бо назардошти ин, мо ба 

омӯзиши дарки хусусиятҳои асосии “лаёқатмандӣ дар соҳаи илми компютерӣ 

(аниқтараш дар соҳаи барномасозӣ)” рӯ биёрем. 

Мувофиқи маълумотҳои маъмул барномасоз бояд сатҳи баланди рушди 

зеҳнӣ ва сифатҳое чун қобилияти абстракт ва фаҳмидани муносибатҳои байни 

унсурҳо, тағйирпазирии тафаккур, танқид, майл ба банақшагирӣ, таҳлил ва кори 

системавӣ, омодагии такмили дониш ва азхудкунӣ дошта бошад. Тавре ки 

муҳаққиқон дар соҳаи омодагии касбии барномасозон қайд карданд, “дар 

марҳилаҳои сифатии гуногуни кори барномасоз (таҳлили супоришҳо, тартиб 

додани ҷадвали ҷараён, тақсим ба модулҳо, рамзгузорӣ, коргузорӣ, 

пайвасткунии модулҳо, ҳуҷҷатгузорӣ, нигоҳдорӣ ва ғайра) хислатҳо дар 

таносуби гуногун оварда мешаванд”. Ба гуфтаи Р. Габриэл, барномасоз “бисёр 

далелҳоро дар хотир дошта, ягон чизи ночизро аз даст надода, кӯшиш мекунад, 
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ки чизро тавре ки аст, дарк кунад, андешаҳои худро возеҳ баён кунад, ба таври 

қатъӣ чӣ кор кардан ва чӣ кор карданро надонад”[10, 8]. 

Ақидае, ки барномасозӣ ба математика ва мантиқ хеле наздик аст, яке аз 

маъмултарин аст, аммо, ба фикри мо дар ин хусус муҳаққиқ П.Т. Резниковский 

дуруст қайд кард, ки “рисолаи табиати математикии донишҳои дар асоси 

барнома қарордошта танҳо барои барномаҳои компютерии математикӣ равшан 

аст” [163, 189]. Дар мавриди умумӣ, аз ибтидои дониши математикӣ нисбати 

барномаҳо шубҳа кардан мумкин аст, ки судмандии дониши математикиро барои 

барномасоз эътироф мекунад, аммо ҳамзамон қобилият ва малакаҳои 

муҳандисии барои ин касб муҳимро ба назар мегирад.  

Андешаҳои болоӣ хеле пеш аз ин изҳор шуда буданд; барномасозӣ дар 

муқоиса бо он давра бисёр тағйир ёфт. Дар айни замон, низоми барномасозӣ бо 

корбари ниҳоӣ наздик гардидааст: ба омодасозии таъминоти барномавӣ ба таври 

маҳсулнок бисёр одамон машғул мегарданд, аз ҷумла онҳое, ки ҳеҷ гоҳ дар 

донишгоҳҳои риёзӣ касб накардаанд, самаранок кор мекунанд. Бо назардошти 

ин ҳолат, ҳангоми арзёбии лаёқатмандӣ дар соҳаи барномасозӣ танҳо ба сатҳи 

инкишофи қобилиятҳои мантиқӣ ва математикӣ эътимод кардан душвор аст. 

Мувофиқи ақидаи олимон, малакаҳои барномасозон се асосро фаро мегирад:  

1) далел ва ҳалли мушкилот (аз ҷумла, муайян кардани маълумоти 

мувофиқ, ки барои ҳалли мушкилоти мушаххас муҳим аст ва инчунин истифодаи 

диаграммаҳо);  

2) таҳлили миқдорӣ ва мантиқӣ (аз ҷумла, табдили ғояҳои шифоҳӣ ба 

формулаҳо, риояи қоидаҳои мантиқӣ ҳангоми таҳлили супоришҳо, қобилияти 

омӯзиш ва истифодаи қоидаҳои дахлдор);  

3) татбиқ ва таҳлили ҳуҷҷатҳои хаттӣ (алахусус фаҳмиши талаботҳои хаттӣ ва 

фаҳмиши Basic English, яъне маҷмӯи содашудаи забони англисӣ дар соҳаи касбӣ).  

Ба ақидаи мо, сифатҳои муайян, масалан, тағйирпазирӣ ва танқидии 

фаъолияти фикрӣ ё қобилияти абстрактӣ барои барномасоз воқеан заруранд, 

аммо дараҷаи ниёзмандӣ метавонад ба таври назаррас фарқ кунад. 
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Ҳангоми омӯзиши шахсият ва хусусиятҳои барномасозони баландихтисос 

маълум аст, ки барои онҳо истодагарӣ, хоҳиши эҷоди ҷаҳони худ дар муҳити 

компютерӣ, инчунин рад кардани монеаҳо ва мамнӯъҳое, ки дар ҷаҳони воқеӣ 

мавҷуданд, тавсиф карда мешаванд. Заминаҳои фаъолияти бомуваффақи 

барномасоз дар ин рисола ҷанбаҳои зерин эътироф карда мешаванд: дур будан аз 

одамони дигар, интроверсия, таҷрибаомӯзӣ ба таҷрибаи зеҳнии шахс. 

Тавре ки қайд карда шудааст, ҳангоми муҳокимаи ин натиҷаҳо дар заминаи 

масоили лаёқатмандии кӯдакон савол ба миён меояд: оё барномасозони 

боистеъдоди оянда аз синни хурдӣ чунин қобилият доранд ё ин гуна қобилиятҳо 

баъдтар, қисман зери таъсири мушаххасоти интихобкардаи онҳо ташаккул 

меёбанд? Аммо, посухи аниқ ва ягона ба ин саволи гузошташуда то ҳол дарёфт 

карда нашудааст. 

Маҷмӯи сифатҳои шахсӣ, ки бояд барномасоз онҳоро соҳиб бошад, 

мувофиқи андешаи паҳнгардида, устувории эҳсосӣ, саривақтӣ, дақиқӣ, 

сарфакорӣ (ҳангоми истифодаи захираҳои ҳисоббарорӣ), қобилияти баланди 

корӣ ва баъзе сифатҳои дигарро дар бар мегиранд. A.P. Ершов ин нуқтаи назарро 

равшан сохт: “Барномасоз бояд қобилияти як риёзидони дараҷаи аввалро дар 

ихтисор кардан ва тафаккури мантиқӣ дошта бошад ва дар якҷоягӣ бо маҳорати 

Эдисон, аз сифр ва аз ҳама чиз сохта тавонад. Вай бояд дақиқии муҳосибро бо 

фаҳмиши кашшоф, тасаввуроти муаллифи романҳои детективӣ ва оқилияти 

оқилонаи иқтисоддон муттаҳид созад” [80, 3-30]. 

Ба андешаи мо портрети психологии барномасоз бояд бо назардошти 

хусусиятҳои зерини шахсиятӣ сохта шавад: устуворӣ/ ғайрифаъолӣ, 

интроверсия/экстраверсия, маҳалли дохилӣ/берунии назорат, ҳаяҷонбахшии 

баланд/паст, ҳавасмандии баланд/паст, баланд/ таҳаммулпазирии паст барои 

номуайянӣ, қобилияти дақиқ, хоксорӣ, қобилияти тоб овардан ба стресс. Ғайр аз 

он, вай дар бораи бартарияти одамоне, ки услуби тафаккури таҳлилии услуби 

мураккаби барномасозиро пешниҳод мекунанд ва одамоне, ки услуби тафаккури 

эвристикӣ (интуитивӣ) - услуби оддии барномарезӣ доранд меорад. Қайд 
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шудааст, ки барои барномасозон ҷараёни кор аз рӯи таҳияи барнома нисбат ба 

ноил гаштан ба натиҷа барнома ҷолибтар аст. 

Дар барномасозӣ, чун дар бисёр намудҳои дигари фаъолият, норасогиҳои 

возеҳ идомаи табиии афзалиятҳои намоён мебошанд: парастиши ибтидоии 

эҷоднашаванда баъзан ба оригиналии аз ҳад зиёд, вайрон кардани мушаххасоти 

мушаххасшуда ва индивидуали муқаррарӣ, ки ба вайроншавӣ мубаддал мешавад 

мӯҳлати ба итмом расонидани хатогиҳои носаҳеҳ ё ҳатто ба таври ошкоро 

ислоҳшуда, қобилияти ҷойгиркунии равишҳои нармафзор, ки аз ҷониби аъзои 

дастаи барномасозӣ таҳия шудаанд. Омили ҳавасмандӣ ба кор яке аз хусусиятҳои 

асосии лаёқатмандӣ мебошад. Ҳавасмандӣ барои шодие, ки барномасозон дар 

ҷараёни кори худ аз сар мегузаронанд, Ф.Брукс тавсиф кардааст ([42], [43]). 

Ба андешаи муҳаққиқ А.Ю. Федосов “сифати асосие, ки ба барномасозони 

барҷаста зарур аст, таваҷҷуҳи шадид ба худи раванди коркард мебошад”[194, 61]. 

Ҷанбаҳои ҳавасмандкунандаи эҷодиёти барномасозӣ бо эҳсосоти қавӣ пайгирӣ 

мешаванд. 

Тибқи ғояи васеъ паҳншуда, ки то имрӯз роиҷ аст, “барномасозон” нисбат 

ба одамони касбу корҳои дигар камтар ба муошират ниёз доранд . Аммо, ин гуна 

баёнияҳо, чун қоида, бо маълумоти аниқ асоснок карда намешаванд. Маълум аст, 

ки аз солҳои 70-уми асри гузашта шурӯъ намуда, усулҳои гурӯҳии (баъзан онҳо 

мегӯянд, гурӯҳ) барномасозони корӣ оид ба лоиҳаҳои махсусан калон фаъолона 

оғоз гардид. Ҳамзамон аз як қатор таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавии фаъолияти 

гурӯҳии барномасозон гузаронидаи олимон В.М. Монахов [136, 59]) ва Н.А. 

Сычев [184, 96-99] ба хулосае омадан мумкин аст, ки барномасози хуб бояд 

қодир бошад, ки бо одамони дигар ҳам дар гурӯҳ ва ҳам бо роҳбарият ва 

муштариён кор кунад. А.Ю. Федосов чунин мешуморад, ки “барномаҳо бояд ба 

... афзоиши фаҳмиши ҳамдигарфаҳмии миёни мардумон мусоидат намуда” ва Б. 

Лоусенсон қайд мекунад, ки “барномасози беҳтарин он касест, ки дар бораи ҳар 

як мизоҷ ғамхорӣ мекунад ва табассуми ӯро корбар дар чеҳраи ӯ дидан 

мехоҳад”[46, 12]. 
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Фаъолияти касбии барномасозон дараҷаи баланди иштироки касбии дигар 

муттахассисонро, ки барномасозон ба ҳисоб намераванд дар бар мегирад. Бояд 

пешбинӣ намуд, ки аз ҷиҳати мундариҷа ва дархости муштариён он гурӯҳҳои 

барномасозоне, муваффақтарин ҳастанд, ки дар онҳо чунин иштирокчиён 

мавҷуданд ва як навъ «рӯҳия» барои муштарӣ - корбари оянда бартарӣ хоҳад 

дошт. Ҳамзамон, унсурҳои аз даст додани бисёре аз барномасозон аз одамони 

дигар ва олами иҷтимоӣ, дохил шуданашон дар ҷойҳои ғайриоддии «виртуалӣ» 

ҳоло ҳам нигоҳ дошта мешаванд.  

Барномасозиро метавон на танҳо як намуди нави фаъолияти касбӣ, балки 

инчунин як шакли куллан нави ҳамкорӣ бо ҷомеа ва таъсири он ба тағйироти 

сифатан нав баррасӣ кард. Таҳти технологияҳои иттилоотӣ дигаргуниҳои 

назарраси равандҳои коммуникатсионӣ дар ҷомеа ба назар мерасанд, ки низоми 

муносибатҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомераро тағир медиҳанд - масалан, дар 

самти ҷаҳонишавии ин равандҳо. Ҳаҷми амалҳои барномасозон, ки ба 

барқароркунии воқеияти мавҷуда равона шудаанд, хеле васеъ мебошанд: аз даст 

кашидани ғайрифаъол аз ташаббусҳо, равандҳо ва муносибатҳои мушаххас ё аз 

муқовимати ба онҳо, то фаъолона дахолат кардан ба равандҳои дахлдори 

тартиботи ҷаҳонӣ ва тартиботи зиндагӣ, то муборизаи ошкоро бо мушаххас 

(возеҳ) бо камбудиҳои фавқулодда - муборизаест, ки дар он мутахассисони касбӣ 

ва технологияҳои иттилоотӣ татбиқи худро меёбанд. 

Пас аз таҳлили фаъолият ва сифатҳои шахсии барномасозон дар заминаи 

масоили лаёқатмандии кӯдакон, мо ба хулосае омадем, ки лаёқатмандӣ дар 

соҳаи барномасозӣ - ин сифати ҳамгироигардидаи шахсият аст, ки дар заминаи 

қобилияти кӯдак (хонандагон) барои барномарезӣ ташаккул ёфта ҳангоми 

шароити мусоиди иҷтимоӣ ташаккул меёбад. Мо чунин меҳисобем, ки чунин 

шароитҳо раванди тайёр кардани хонандаи мактаб барои олимпиадаи 

технологияи иттилоотӣ мебошанд. 

Дар ин тадқиқоти диссертатсионӣ ба сифати меъёри асосии лаёқатмандӣ 

меъёри лаёқатмандӣ «аз рӯи навъи фаъолият» муайян карда мешавад. 
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Аломатҳои лаёқатмандӣ дар фаъолияти воқеии кӯдак зоҳир гардида 

метавонанд дар сатҳи мушоҳидаи табиати амалҳои ӯ ошкор карда шаванд. 

Аломатҳои лаёқатмандии ошкоро дар таърифи он муайян карда мешаванд ва бо 

сатҳи баланди иҷрои онҳо алоқаманданд. Ҳамзамон, лаёқатмандии кӯдак бояд 

дар ягонагии категорияи «метавонам» ва «мехоҳам» баҳогузорӣ карда мешавад, 

аз ин рӯ нишонаҳои истеъдод ду ҷанбаи рафтори кӯдаки боистеъдодро инъикос 

мекунанд: инструменталӣ ва ҳавасмандкунанда. Хусусияти инструменталӣ 

усулҳои фаъолияти ӯро тавсиф намуда, ҳавасмандкунанда бошад - муносибати 

кӯдакро ба ин ё он ҷониби воқеият, инчунин ба фаъолияти худ тавсиф мекунад. 

Ҷанбаи инструменталии рафтори кӯдаки лаёқатмандро бо хусусиятҳои 

зерин тавсиф кардан мумкин аст: 

1) Мавҷудияти стратегияҳои мушаххаси фаъолият. Ҳамчунин, се сатҳи 

асосии муваффақияти фаъолият мавҷуданд, ки ҳар кадоме аз онҳо стратегияи 

хоси худро оид ба татбиқи он доро мебошад: 

- азхуднамоии босуръати фаъолият ва муваффақияти баланди татбиқи он;  

- истифода ва ихтирои усулҳои нави фаъолият дар шароити ҷустуҷӯи 

роҳҳои ҳалли он вазъияти мавҷуда; 

- гузоштани ҳадафҳои нави фаъолият аз ҳисоби амиқтар омӯхтани мавзӯъ, 

ки боиси нигаронии нави вазъият мегардад ва намуди зоҳирии ғайричашмдошт, 

дар назари аввал, ғояҳо ва ҳалли онҳоро шарҳ медиҳад. 

2) Ташаккули шахсияти сифатан хоси мушаххас услуби фаъолият, ки дар 

тамоюли «ҳама чизро бо роҳи худ» ифода мекунад ва алоқаманд бо низоми 

худидоракунии лаёқатмандии кӯдак мебошад. 

3) Намуди махсуси ташкили дониши фарзанди болаёқат: сохторбандии 

баланд; қобилияти дидани фанҳои омӯхташударо дар низоми алоқаҳои гуногун; 

хусусияти категориявӣ (машғул будан ба ғояҳои умумӣ, тамоюли ҷустуҷӯ ва 

таҳия қонуниятҳои умумӣ). 

4) Намуди хоси таълим. Он метавонад ҳам дар суръати баланд ва осонии 

омӯзиш, ва ҳам дар ҳаракатҳои суст, аммо бо тағйироти минбаъда дар сохтори 

дониш, ғояҳо ва тафаккур ҳувайдо гардад.  
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Ҷанбаи ҳавасмандкунандаи рафтори кӯдаки лаёқатмандро бо хусусиятҳои 

зерин тавсиф кардан мумкин аст: 

1) Афзоиши ҳассосияти интихобӣ ба ҷанбаҳои алоҳидаи воқеияти 

объективӣ ё шаклҳои муайяни фаъолияти хусусӣ. 

2) Ниёзҳои баланди маърифатӣ. 

3) Таваҷҷуҳи возеҳ ба касбҳои муайян ё соҳаҳои фаъолият. 

4) Афзалият ба маълумоти парадоксикӣ, зиддиятнок ва номуайян, рад 

кардани супоришҳои оддӣ, маъмулӣ ва ҷавобҳои омода. 

5) Талаботи баланд ба натиҷаҳои меҳнати худ, тамоюл ба гузоштани 

мақсадҳои аз ҳад душвор ва субот дар расидан ба онҳо, хоҳиши камолот. 

Рафтори кӯдаки лаёқатманд набояд ба ҳамаи аломатҳои дар боло 

нишондодашуда мувофиқат кунад. Нишонаҳои рафтории лаёқатмандӣ 

(инструменталӣ ва хусусан ҳавасмандкунанда) дар зуҳуроти худ вариативӣ ва 

аксаран мухолифанд, зеро онҳо аз мазмуни объективии фаъолият ва заминаи 

иҷтимоӣ вобастаанд. Бо вуҷуди ин, ҳатто мавҷудияти яке аз ин нишонаҳо бояд 

диққати мутахассисро ҷалб намуда онро ба таҳлили ҳамаҷониба ва тӯлонии ҳар 

як ҳолати мушаххас равона созад. Таҳлили фаъолиятҳо ва сифатҳои шахсии 

барномасозон ба мо имкон дод, ки ҷузъҳои лаёқатмандиро дар соҳаи 

барномарезӣ ва омилҳое, ки ба рушди онҳо таъсир мерасонанд, муайян кунем 

(Ҷадвали №2). 

Ҷадвали №2. Ҷузъҳои лаёқатмандӣ дар соҳаи  

барномасозӣ ва омилҳои ба рушди он таъсиррасон 

№ 
Ҷузъҳои сохтории 

лаёқатмандӣ 
Омилҳои ба рушди ҷузъҳо таъсиррасон 

1.  Қобилиятҳои зеҳнӣ  
Истифода намудани низоми вазифаҳо, ки тавассути 

онҳо рушди қобилиятҳои зеҳнӣ сурат мегиранд  

2.  
Маҳсулнокӣ ва суръати 

равандҳои фикрӣ  

Баландбардории мусоиди мушкилот дар низоми 

вазифаҳои истифодашуда  

3.  Кунҷкобии зеҳнӣ  
Барпосозии чунин муҳити микро дар гурӯҳи хурд, ки 

болоравии манфиатро пешбинӣ месозад 

4.  
Кӯшиш ба дониши дар соҳаи 

интихобгардида  

Афзоиши мунтазами мушкилоти вазифаҳо, ҷорисозии 

вазифаҳои матнӣ 
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Тавассути моделсозии назариявӣ аз ҷониби мо меъёрҳои муайян кардани 

сатҳи рушди лаёқатмандӣ дар соҳаи барномасозӣ муайян карда шудаанд: 

1) зуҳури устувори қобилияти зеҳнӣ (қобилияти таҳлил, ҷамъбаст, пешгӯӣ, 

аналогия ва ғайра) ҳангоми таҳияи алгоритмҳо, навиштани барномаҳо ва хоҳиши 

рушди онҳо; 

2) суръати равандҳои фикр ҳангоми кор бо сохторҳои алгоритмӣ ва 

татбиқи амалии усулҳои барномасозӣ, тафаккури низомнок; 

3) зуҳури устувори кунҷковии зеҳнӣ дар соҳаи барномасозӣ; 

4) хоҳиши гирифтани донишҳои нав дар соҳаи барномасозӣ ва 

систематизатсияи онҳо. 

Аз ҷониби мо се сатҳи рушди лаёқатмандӣ дар соҳаи барномасозӣ ҷудо 

карда шудааст: 

- паст (зуҳури ноустувори қобилияти зеҳнӣ дар ҳалли мушкилот, суръати 

пасти равандҳои фикр, набудани кунҷкобӣ дар соҳаи фаннӣ, зуҳуроти равшани 

хоҳиши гирифтани дониши нав дар соҳаи барномасозӣ, ҳамзамон омодагӣ барои 

шинохтан ва худшиносии лаёқатмандӣ дар соҳаи барномасозӣ); 

- миёна (зуҳури устувори қобилияти зеҳнӣ ҳангоми ҳалли мушкилотҳои 

миёна; суръати миёнаи равандҳои фикрӣ; кунҷкобӣ бо ҳавасмандии мусбӣ дар 

ҳалли мушкилот; хоҳиши андӯхти дониш дар соҳаи интихобшуда ҳангоми 

ҳавасмандгардонӣ аз ҷониби омӯзгор; муайян кардани ҳудуди лаёқатмандии худ 

ва қабули воситаҳо барои рушди он); 

- баланд (зуҳури устувори қобилияти зеҳнӣ дар ҳалли мушкилиҳои ҳама 

гуна сатҳи мураккаб, суръати баланди равандҳои фикрӣ, маҳсулнокии 

фаъолияти ақлӣ, кунҷкобии устувор дар соҳаи барномасозӣ; хоҳиши устувор ба 

дониш дар соҳаи интихобшуда; огоҳии он, ки чӣ гуна метавон мустақилона дар 

раванди рушди лаёқатмандии худ дар соҳаи барномасозӣ иштирок намудан. 

Ҳамин тавр, дар солҳои охир, лаёқатмандӣ дар соҳаи барномарезӣ ба таври 

объективӣ пайдо шуд, ки объекти таваҷҷуҳи таҳқиқотии моро ташкил медиҳад.  
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Технологияҳои таълими кӯдакони лаёқатманд. 

Дар педагогикаи муосир якчанд консепсияҳои бунёдӣ мавҷуданд, ки дар 

онҳо ба таври кофӣ барномаҳо ва усулҳои зиёд барои таълими кӯдакони 

лаёқатманд таҳия шудаанд. 

Аз нуқтаи назари педагогӣ, метавон мақсадҳои гуногунро дар барномаҳои 

таълимӣ ё тарбиявӣ барои кӯдакони лаёқатманд пешниҳод сохт. Ин метавонад 

рушди зеҳн дар кӯдакони лаёқатманд бошад, рушд ва такмили малакаҳои иҷтимоӣ 

ва коммуникатсионӣ, ё рушди мақсадноки қобилиятҳо ва майлҳо бошад. 

Муҳаққиқ Лутфуллоев М. менависад, ки “мо хотираи талабаҳоро аз қонуну 

қоида, таърифот ва далелу рақамҳои шахшуда пур мекунему татбиқи амалии 

онҳоро намеандешем. Ҳол он ки каллаи талабаро на чун хум пур кардан, балки 

чун шамъ афрӯхтан, тафаккур ва эҳсосро барангехтан, онҳоро ба худомӯзӣ ва 

фаъолияти амалӣ бештар тайёр кардан лозим аст.” [125; 61]. Ин фикрро У. 

Зубайдов тақвият дода яке аз деворҳои бузургеро, ки дар пеши роҳи ташаккули 

қобилияти эҷодӣ ва лаёқатнокии кӯдакон меистад, дар тарси хато кардан 

мебинад. Бинобар ин ӯ менависад, ки ба калонсолон, педагогон, падару модарон 

зарур аст, ки дар ҳолати рӯй додани нокомиҳои кӯдакон на танҳо бомулоҳиза 

бошанд, инчунин баъзе эҳсосоти номатлуби худро низ зоҳир насозанд. Бо кӯдак 

оид ба баъзе ҳолатҳои мазмуннокии фаъолияташ бояд бомулоҳиза андеша 

ронанд. [87,164] . 

Ҷ. Рензулли [164, 14] бар асоси консепсияи лаёқатмандии барвақти худ, 

“усули ғанӣ гардидаии таълимро” пешниҳод мекунад. 

1. Фаъолияти умумии маърифатӣ – барои муайян кардани доираи 

манфиатҳои кӯдак (тавассути марказҳои махсус аз рӯи манфиатҳо). 

2. Таълими гурӯҳӣ – барои рушд додани қобилиятҳои дарк, муқоиса, 

таҳлил. 

3. Ҳалли вазифаҳо дар гурӯҳҳои хурд низ алоҳида мебошад. Хусусияти ин 

самт дар он аст, ки кӯдак, вобаста аз синну сол (3 ё 7 сол), фаъолона иштирок 

мекунад ё роҳбари лоиҳа мебошад – гузоштани масъала, муайян кардани усулҳои 

ҳал, қобилияти идора кардани натиҷаҳои меҳнат. Як қатор мактабҳо дар саросари 

ҷаҳон, ки тибқи консепсияи Ҷ.Рензулли фаъолият мекунанд, инчунин стратегияи 

деринаи онро барои кор бо кӯдакони лаёқатмандро низ қабул мекунанд. Моҳияти 
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он дар пурратар намудани барномаи оддии таълимӣ хулоса меёбад. Дар натиҷа, 

ба ғайр аз суръатбахшии раванди таълим, ғанигардонии мундариҷа низ ба вуҷуд 

меояд, чунки дар кӯдак вақти бештари озод барои иҷрои чизҳои дӯстдоштааш 

боқӣ мемонад. Ин стратегия, тавре мебинем, ба фаъолияти мустақил нигаронида 

шудааст. 

Ба ин монанд, дарсҳои босуръати таълимиро барои кӯдакони лаёқатманд 

тавсия додан мумкин аст, ки ҳатто дар муассисаҳои таълимии то мактабӣ низ 

принсипҳои барномавии суръатбахшӣ ва амиқсозии таълим татбиқ карда 

шаванд. Новобаста аз натиҷаҳои қаноатбахши таълим (асосан дар соҳаи шахсӣ - 

ҳавасмандии баланд, эътимоди мусбӣ, рушди малакаҳои муошират), ки мактабҳо 

дар тӯли солҳои зиёд, ки дар асоси консепсияи Ҷ.Рензуллӣ амал мекунанд нишон 

медиҳанд, ки дорои муқарризони зиёд мебошанд. 

Ҳамин тавр мо чунин меҳисобем, ки ақидаи муқобилро оид ба 

муттаҳидкунии барномаи таълимӣ дастгирӣ намуда, нақши муҳими таълими 

анъанавиро барои кӯдакони лаёқатманд бо назардошти он, ки эҳтиёҷоти махсуси 

кӯдакони лаёқатманд метавонанд танҳо тавассути таълими иловагӣ қонеъ карда 

шаванд, ки онҳо метавонанд онро берун аз мактаб аз худ намоянд.  

Принсипи ислоҳоти барномаҳои таълимии муқарраркардаи Ҷ. Рензуллиро 

идома дода, М.П. Лапчик [109, 52] се стратегияи махсусгардонии барномаҳои 

таълимиро пешниҳод мекунад: суръат бахшидан ба ҷараёни таълим; амиқтар 

гардонидани таҳсил дар як ё якчанд соҳа; мундариҷаи нави маводи таълимӣ аз 

соҳаи анъанавии “ғайри кӯдакона”. 

Агар консепсияҳои олимон М.П. Лапчик [109] ё Н.В. Шатова [204] бо 

назардошти хусусиятҳои эҳсосӣ ва шахсии кӯдакони лаёқатманд (худбаҳодиҳии 

паст, таассуроти фаврӣ, мавҷудияти хаёлот) тартиб дода шуда бошанд, пас 

консепсияҳои Ҷ.Гилфорд [220] ва Ҷ.Рензулли [164] асосан ба хусусиятҳои 

маърифати рушди кӯдаки лаёқатманд (пойгоҳи дониш, таҳлил, синтез ва ғайра) 

нигаронида шудаанд. Ҳарду гурӯҳи консепсияҳоро барои омӯзиш универсалӣ ба 

ҳисоб рафта наметавонанд, зеро рушди аффективӣ бо рушди маърифатӣ зич 

алоқаманд аст. 
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Ҳафт принсипи махсусгардонидашудаи барномаҳои таълимиро нисбат ба 

кӯдакони лаёқатманд ва боистеъдоди синну соли гуногун пешниҳод кардааст 

(ҷадвали №3). 

Ҷадвали №3.Ҳафт принсипи махсусгардонидашудаи барномаҳои таълимӣ 

нисбат ба кӯдакони лаёқатманд ва боистеъдоди синну соли гуногун 
Принсипҳои таълими хонандагони лаёқатманд 

дар моҳияти барнома дар фаъолияти омӯзгор 

1.Омӯзиши ҳамаҷонибаи муҳимтарин 

масъалаҳо, ғояҳо ва мавзӯҳое, ки донишро бо 

сохтор фикр кардан якҷоя месозанд.  

2. Рушди фикрронии маҳсулнок, инчунин 

малакаҳои амалии татбиқи он, ки ба 

хонандагон имкон медиҳад, то донишҳоро 

мавҷударо мулоҳиза намуда, дониш ҳои 

навро тавлид созад.  

3. Имконияти ворид шудан ба донишҳои 

мунтазам такмилёбанда ва иттилооти нав, 

ҳавасманд кардани хонандагон ба аз 

худнамоии дониш.  

4. Дастрасӣ ва истифодаи ройгони 

манбаъҳои дахлдор маълумот.  

5. Ташвиқи ташаббус ва мустақилият дар 

таълим ва рушд 

6. Инкишофи шуур ва худогоҳии 

хонандагон, дарки муносибат бо одамон, 

табиат, фарҳанги дигар.  

7. Тамаркуз ба равандҳои мураккаби 

тафаккурии кӯдакон, қобилияти онҳо ба 

эҷодиёт ва маҳорати роҳбарӣ.  

1. Шинос шудани хонандагон бо маводҳое, 

ки одатан ба барномаи муқаррарии нақшаи 

таълимӣ дохил карда нашудаанд 

2. Ҳавасманд кардани омӯзиши амиқи 

мавзӯи интихобшуда аз ҷониби хонандагон 

3. Иҷрои ҷараёни таълим тибқи талаботи 

маърифатии хонандагон 

4. Тамаркуз ба намудҳои нисбатан 

мураккаби фаъолият, ки мафҳумҳои 

абстрактӣ ва равандҳои фикрии сатҳи 

кофиро талаб мекунанд 

5. Зуҳури тағйирпазирӣ ва ҷустуҷӯи усулҳои 

оқилона нисбат ба маводҳои истифодашаванда, 

вақт ва захираҳо (ҷанбаи муносибгардонӣ) 

6. Пешниҳоди имкониятҳои васеъ ба 

хонандагон барои ба даст овардан ва нишон 

додани қобилиятҳои роҳбарӣ 

7. Ҳавасмандсозии тафаккури эҷодӣ ва 

истеҳсолӣ 

8. Тарбияи қобилияти таҳлили рафтор ва 

натиҷаҳои фаъолияти ҳам худ ва ҳам дигарон 

(арзёбӣ ва худбаҳодиҳӣ) 

9. Таҳияи заминаҳои самаранок барои тавсеаи 

пойгоҳи дониш ва рушди қобилияти забонии 

хонандагон (худтакмилёбӣ, худтарбиянамоӣ) 

Ҳар як кӯдак дорои хусусияти ба он хос мебошад, ки шахсияти ӯро эҷод 

мекунад. Гарчанде ки, дар асл, кӯдакони бисёрҷанбаи лаёқатманд низ вуҷуд 

доранд, вале дар амал, мо аксар вақт ба ҳолатҳое дучор мешавем, ки кӯдакони 

дар баъзе соҳаҳо қобилиятҳои махсусро дошта, қобилиятҳои махсусро дар дигар 

соҳаҳо ошкор намесозанд. Онҳо метавонанд қобилиятҳои барҷастаи маърифатӣ 

ва консепсияи нисбатан пасти “Ман” дошта бошанд, малакаҳои кофии муошират 

надошта ва ҳамзамон истеъдоди баланди эҷодиро дар мусиқӣ нишон дода, дар 

ҳама соҳаҳо эҳтимолан хеле қавӣ ҳастанд, аммо аз сабаби ҳавасмандкунии 

нокофӣ ҳеҷ гоҳ комилан қобилиятҳои худро ошкор насохтаанд. М. Карне, 

С.Линнермайер ва С. Дентон-Айд [67] баъзе қобилиятҳо ва маҳоратҳои муҳимро, 

ки дар кӯдакони лаёқатманд инкишоф дода мешаванд пешниҳод сохтаанд. Дар 

асоси онҳо модели идеализатсияёфтаи лаёқатмандӣ сохта шудааст (Ҷадвали №4). 
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Ҷадвали №4. Модели идеализатсияёфтаи лаёқатмандӣ 

Модели идеализатсияёфтаи лаёқатмандӣ  

1. Қобилиятҳои дарк ва маҳоратҳо 

Доштани ҳаҷми зиёди маълумот. Захираи бойи луғавӣ. Ташкили иттилоот. Интиқоли маводи 

азхудшуда ба маводи нав. Ташкили муносибатҳои сабабӣ-натиҷавӣ. Ошкор кардани вобастагӣ 

ва алоқаҳои пинҳон. Таҳлили вазъият. Сохтани фарзия. Ҳассосият ба зиддиятҳо. Қобилияти ба 

даст овардани ғояҳои мураккаб, пай бурдани фарқияти ҳассос. Танқид дар тафаккур. 

Истифодаи роҳҳои алтернативии ҷустуҷуи маълумот. Қобилияти баҳодиҳии ҳам худи раванд 

ва ҳам натиҷа. Қобилияти мулоҳиза кардан, пешгӯӣ кардани оқибатҳо. Татбиқи ғояҳо дар амал. 

Қобилият ба ислоҳотҳо. Кунҷковии баланд. Қобилияти хулосабарорӣ, ҳамгироӣ ва синтези 

иттилоот. Иштирок дар ҳалли масоили мураккаб.  

2. Қобилиятҳои эҷодӣ 

Қобилияти таваккалнамоӣ. Тафаккури муҳаррикӣ. Хушоҳангӣ дар андеша ва амалҳо. Суръати 

фикр. Қобилияти баён кардани ғояҳои воқеъӣ, ихтироъ кардани чизҳои нав. Хаёлоти ғанӣ. 

Дарки чизҳои баҳснок. Ҳиссиёти пешакии рушдёфта. Арзишҳои эстетикии баланд.  

3. Хусусиятҳои соҳаи эҳсос 

Консепсияи воқеии худӣ (Ман). Эҳтиром ба дигарон. Ҳавасмандии дохилӣ. Муносибати 

эмпатикӣ ба одамон. Таҳаммулпазирӣ ба хусусиятҳои кӯдакони дигар. Майл ба 

худтаҳлилнамоӣ. Муносибати таҳаммулпазир ба танқид. Омодагӣ барои мубодилаи ашё ва 

ғояҳо. Истодагарӣ дар иҷроиши супоришҳо. Мустақилият дар андешаронӣ ва рафтор. 

Набудани бетоқатӣ дар интизории мукофот. Рақобатпазирӣ. Ҳассосият ба таҳлили 

мушкилотҳои ахлоқӣ. Боварӣ ба қувва ва қобилиятҳои худ. Ҳиссиёти ҳазл. 

 

1.3. Омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ ҳамчун воситаи рушди 

лаёқатмандӣ ва нақши он дар ташаккули фарҳанги иттилоттии хонандагони 

болаёқат 

Ҷаҳон ба давраи иттилоотисозии глобалии ҷамъият ворид шуд. Зарурият ба 

донишҳои нав, саводнокии иттилоотӣ, қобилияти мустақилона ба даст овардани 

дониш ба пайдоиши намуди нави таҳсилот - инноватсионӣ мусоидат намуд, ки дар 

он технологияҳои иттилоотӣ нақши низомтаъсисдиҳанда, ҳамгироикунандаро 

мебозанд.  

Таҳияи барномаҳои дахлдори компютерӣ ва усулҳои педагогӣ 

истифоданамоии онҳо на танҳо пешниҳоди методологияи мавҷуда ба забони 

барномасозиро талаб мекунад, балки таҳияи технологияи таълимро дар асоси 

консепсияи компютеркунонӣ ва информатизатсия дар тамоми системаи 

таҳсилот, аз ҷумла таълимоти ибтидоиро тақозо менамояд. 

Зери мафҳуми истифодаи “технологияҳои нави иттилоотӣ” дар мактаб 

набояд ҳамчун таълими “асосҳои технологияи иттилоотӣ”, ки барои мактаби 

мутобиқ карда шудааст, балки як таҳаввули ҳамаҷонибаи “муҳити эҷодии” 
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хонандагон, василаҳои нав барои рушди он, фаъолияти фаъолонаи эҷодӣ 

маънидод карда шавад. 

Усулҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ, ки ба рушди эҷодкорӣ 

мусоидат мекунанд зиёд мебошанд, аз ҷумла: аз моделсозии компютерӣ то 

азхудкунии истилоҳҳои нав. Таҷриба татбиқшавандагии онро дар методикаи 

таълими ибтидоӣ нишон дод. Педагогикаи муосир имкониятҳои таъсиррасонии 

истифодаи технологияҳои компютерӣ ва иттилоотӣ дар таълим ба тафаккур, 

хотира, таваҷҷуҳ, тасаввурот, худбаҳодиҳии хонандагон, қобилияти 

банақшагирии амалҳои худ, ҷузъи ҳавасмандкунандаи фаъолияти таълимӣ 

истифода мебарад [55, 18]. 

Компютер дар таълими хонандагон унсури ғанисозанда ва тағирёбандаи 

муҳити рушдёбандаи фаннӣ мебошад. Чунин фаҳмиши истифодаи компютер 

характери рушди гуманитариро мегирад. Рушди қобилиятҳои эҷодӣ – ҳадафи 

асосӣ нест. Унсурҳои фанни технологияи иттилоотӣ дар таълими хонандагон, 

таълими гирифтани маълумот, ки дар экрани компютер оварда шудааст, 

донистани қобилиятҳои техникии компютер берун аз рушди тафаккури мантиқӣ 

ва алгоритмӣ (санъати дуруст фикр кардан ва банақшагирии амалҳои худ, 

қобилияти пешбинӣ намудани шароити гуногун ва мувофиқи онҳо амал 

намудан) ба назар гирифта намешавад ва баррасӣ намегарданд. 

Муҳити компютерӣ татбиқи усулҳои солимии равонӣ ва педагогиро бо 

истифодаи ташаккули марҳилавии амалҳои ақлонӣ хеле осон мекунад, ки он 

метавонад на танҳо ба баланд шудани самаранокии таълим оварда расонад, балки 

ба суръат бахшидан ба ташаккули қобилияти мустақилона гузоштани мушкилот 

ва ёфтани роҳи ҳалли он мусоидат менамояд, ба ибораи дигар, ба ташаккули 

фаъолияти таълимӣ мусоидат мекунад. 

Л.Л. Босова [39;12] тамоюлҳои асосиро дар соҳаи технологияҳои 

иттилоотии мактаби муосир таҳлил намуда, зарурати таҳияи курси интегративӣ, 

инчунин китоби масъалаҳои технологияи иттилоотӣ ва китоби амалӣ оид ба 

технологияи иттилоотиро барои хонандагон асоснок мекунад. Дар мактаби 

муосир якчанд марҳилаҳои азхудкунии асосҳои илми технологияи иттилоотӣ ва 
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ташаккули фарҳанги иттилоотӣ мавҷуданд. Марҳилаи аввал, ки хонандагонро 

дар синфҳои 1-6 фаро мегирад, ҳамчун пропедевтикӣ - муқаддима, шиносоӣ, пеш 

аз омӯзиши амиқи ин мавзӯъ дар синфҳои 7–9 ва 10-11 фаро мегирад. 

Дар айни замон шумораи зиёди таҳқиқотҳои илмӣ, курсҳои пурраи зиёд, 

маҷмӯаҳои барномавӣ ва методикӣ, коркардҳои инфиродии таълимӣ мавҷуданд 

[162, 210, 136, 5, 68, 10, 184, 200, 55], ки ба таълими технологияи иттилоотӣ ва 

истифодаи технологияҳои нави иттилоотӣ муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 

бахшида шудаанд. Таҳлили нисбатан муҳими онҳо [210, 5, 10, 184, 200] имкон 

фароҳам меорад, то тамоюлҳои зеринро ошкор намоем: аввалан, ба ивази 

курсҳои интегративӣ ба монанди «Робототехника» курсҳое меоянд, ки дар 

мундариҷаи худ ҷанбаҳои назариявӣ ва амалиро тафриқабандӣ месозанд; дуюм, 

нақши курсҳои “бе мошинии” информатикӣ меафзояд, ки дар онҳо ба омӯзиши 

амиқи масъалаҳои назариявии алоҳида такя карда мешавад, ва хатари он вуҷуд 

дорад, ки маводи таълимии дар раванди таълим азхуднамудаи хонандагон 

минбаъд дар раванди таълим мубрам нахоҳад буд (махсусан дар мактаби 

оммавӣ); сеюм, қариб ҳамаи курсҳо ба истифодаи дафтарҳои корӣ дар ҷараёни 

таълим нигаронида шудаанд. 

Нисбатан қобили қабул курси пропедевтӣ мебошад, ки дар принсипҳои 

зерин асос ёфтааст: 

• принсипи мунтазамӣ ва якпорчагӣ (марҳилаи пропедевтӣ қисми муҳими 

омодасозии ягонаи умумимактабӣ дар соҳаи илмҳои технологияи иттилоотӣ ва 

технологияҳои иттилоотӣ) мебошад, ки дар он масоиле ошкор мегарданд, ки дар 

синну соли нисбатан калон барои хонандагон кӯдакона ба назар мерасанд 

(роботҳо, иҷрокунандагон, «қуттиҳои сиёҳ» ва ғайра), гарчанде ки онҳо барои 

илми технологияи иттилоотӣ муҳим мебошанд; 

• илмият дар якҷоягӣ бо дастрасӣ, ҷиддият ва баёни мунтазам (бо 

назардошти хусусиятҳои синну солии таълимгирандагон ба мундариҷаи 

муқарраротҳои бунёдии илми муосир дохил намудан); 

• принсипи интегратсияи курс (муаррифии тамоми имкониятҳои асосии 

истифодаи асбобҳо ва усулҳои технологияи иттилоотӣ, технологияи иттилоотӣ); 



64 

• принсипи спирали дидактикӣ (дар аввал шиносоии умумӣ бо мафҳум, бо 

дарназардошти таҷрибаи мавҷудаи таълимгирандагон, баъдан рушд ва ғанисозии 

он, фароҳам овардани заминаҳо барои ҷамъбастсозии илмӣ дар синфҳои калон); 

• принсипи ба амалия нигаронидашуда (интихоби мундариҷа, ки хусусияти 

муҳити иҷтимоиро ба назар гирифта, барои ҳалли вазифаҳои амалии 

банақшагирии фаъолият, ҷустуҷӯи маълумоти зарурӣ, истифодаи тамоми намуди 

фаъолиятҳо дар асоси истифодаи технологияҳои иттилоотӣ бо истифода аз усули 

лоиҳа нигаронида шудааст); 

• принсипи дастгирии таълими анъанавӣ, ки дар омӯзиши алоқаманд ва 

мукаммали технологияи иттилоотӣ, забон, математика ва фанҳои дигар хулоса 

иборат мебошад (донишҳои дар дарсҳои технологияи иттилоотӣ ва 

технологияҳои иттилоотӣ ба даст омада, тавоноӣ ва малакаҳое, ки ба ташаккули 

малакаҳои таҳсилоти умумӣ нигаронида шудаанд, стратегияи азхудкунии 

маводи таълимӣ дар омӯзиши фанҳои анъанавӣ истифода мешаванд); 

• принсипи тафриқаи дохилӣ (азхуднамоии маводи таълимӣ дар сатҳҳои 

гуногун вобаста ба омодагии донишҷӯ, татбиқи роҳи худии таълимӣ тавассути 

истифодаи имконот, воситаҳо, технологияҳои нави иттилоотӣ, аз ҷумла 

мултимедия ва телекоммуникатсия); 

• ба инсондӯстӣ нигаронида шуда (баррасии равандҳои иттилоотии дорои 

хусусияти хеле гуногун бо ифода кардани пурра гардонии мундариҷаи онҳо; 

хусусияти динамикии ҷаҳонбинии компютерии маводи таълимӣ, ки имкон 

медиҳад, ки чизҳои бештаре нишон дода шаванд, ки кӯдак наметавонад дар 

шароити табиӣ пайхас кунад ва ё надошта бошад); 

• принсипи таълимоти рушдёбанда (омӯзиш на танҳо ба гирифтани 

донишҳои нав дар соҳаи илми технологияи иттилоотӣ ва технологияҳои 

иттилоотӣ, балки ба фаъолгардонии равандҳои тафаккур, ташаккул ва рушди 

малакаҳои таҳсилоти умумӣ дар хонандагон барои азхуд намудани стратегияи 

таълимии маводи таълимӣ ва ташаккули малакаҳои мустақили корӣ нигаронида 

шудааст) [11; 13]. 
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Муҳаққиқ Ю.Д. Бабаева [16, 210] қайд мекунад, ки дар солҳои охир 

таваҷҷуҳ ба омӯзиши масоили лаёқатмандӣ ба таври назаррас ҷоннок гардидааст. 

Ҳамзамон, масоили ошкор намудани лаёқатмандӣ дар соҳаи технологияҳои нави 

иттилоотӣ (IT), инчунин омӯзиши нақши компютерҳо дар таълим ва рушди 

кӯдакони лаёқатманд, новобаста аз аҳамият, кам омӯхта шудааст.  

Дар ин самт, ҷудо намудани се самти ба ҳам алоқаманд мувофиқи мақсад 

мебошад: 

а) коркарди усулҳои таъсирбахши истифодаи компютер дар раванди 

таълим ва рушди кӯдакони лаёқатманд; 

б) коркарди усулҳои илман асоснокёфта барои ташхис ва таълими кӯдакон 

ва наврасон, ки дар онҳо лаёқатмандӣ дар соҳаи технологияи иттилоотӣ ҳувайдо 

мегардад; 

в) ошкор сохтани оқибатҳои мусбӣ ва манфӣ, ки иттилоотикунонӣ ба 

рушди равонии кӯдакони лаёқатманд таъсир мерасонад. 

Ба омӯзиши хусусиятҳои хоси муносибати кӯдакон ва наврасон бо 

компютерҳо таҳқиқотҳои зиёде бахшида шудаанд (М. Коул, С. Пейперт, А. В. 

Беляев, С. Л. Новоселова ва дигарон). Қобили тазаккур аст, ки  дар ин рисолаҳо, 

чун қоида, хусусиятҳои таълим ва рушди хонандагони болаёқат ба инобат 

гирифта намешаванд. Дар баробари ин, нодида гирифтани ин хусусиятҳо 

метавонад самаранокии барномаҳои компютериии мавҷударо ба таври назаррас 

коҳиш диҳад. Тадқиқотҳои сершумор нишон доданд, ки раванди таълими 

кӯдакони лаёқатманд бо хусусияти хоси ошкоро тавсиф карда мешавад. Ин 

кӯдакон назар ба ҳамсинфони худ ба кӯмаки калонсолон камтар эҳтиёҷ доранд. 

Онҳо дар раванди шинохтан мустақилияти баланд нишон дода, 

“стратегияҳои худтанзимкунӣ” -и омӯзишро васеъ истифода намуда, онҳо ба 

вазифаҳои нав хеле осон интиқол медиҳанд. Як қатор мутахассисон дар соҳаи 

лаёқатмандӣ қайд мекунанд, ки ченаки «Худомузишии мустақил» метавонад ба 

сифати як нишондиҳандае, ки мавҷудияти қобилиятҳои барҷастаро нишон 

медиҳад (Ҷ. Фриман, Р. Ризенберг, Б. Зиммерман, Б. Шой, Л. Каневский ва дигар) 

баромад намояд. 
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Метавон чунин пешбинӣ намуд, ки таҳияи барномаҳои махсуси таълимии 

компютерӣ, ки имкониятҳои татбиқи усулҳо ва шаклҳои нави омӯзиши 

мустақилонаро васеъ менамояд, инчунин компютеркунонии назорати дониш ба 

татбиқи принсипи фардикунонии таҳсилот, ки барои хонандагони болаёқат зарур 

мебошад, мусоидат мекунад. Дар барномаҳои анъанавии таълимӣ ба даст 

овардани дониш, малака ва қобилият, рушди равандҳои маърифатӣ, чун қоида, 

ба масъалаҳои дуюм дараҷаи мушкилоти рушди эҷодкорӣ ва қобилияти 

коммуникатсиониро марбут медонанд. Тадқиқотҳои Ю.Д. Бабаева, А.Е. 

Воизкунский [18] нишон дод, ки чунин равиш ҳангоми таълими хонандагони 

лаёқатманд қобили қабул нест, зеро он метавонад дизинхронияро дар рушди 

равонии онҳо тақвият диҳад. Ҳамин тавр, зарурати ташкили куллан нави 

омӯзиши компютерӣ ва барномаҳои рушд барои хонандагони болаёқат ба миён 

меояд, ки аз тамоюлҳои охирини рушди технологияи иттилоотӣ (аз ҷумла 

усулҳои таҳсили фосилавӣ) васеъ истифода мебаранд. 

Оқибатҳои равонии иттилоотикунониро дар рушди кӯдакони лаёқатманд 

баррасӣ месозем. Тадқиқотҳои сершумор нишон доданд, ки дизинхрония дар 

рушди равонии кӯдакони лаёқатманд истисноӣ нест, балки падидаи хеле 

маъмулист. Сатҳи баланди рушди зеҳнӣ сатҳи баробари қобилиятҳои 

психомоторӣ ва коммуникатсиониро кафолат намедиҳад. Истифодаи васеъи 

технологияҳои нави иттилоотӣ метавонад ба афзоиши назарраси ҷанбаҳои 

манфии чунин дизсинхронӣ оварда мерасонад. Дар шароити иттилоотикунонӣ, 

нуқсонҳои иртиботи кӯдак на танҳо бартараф намешаванд, балки баръакс 

метавонанд бадтар шаванд. Кӯдакони лаёқатманд ба «гурӯҳи хавфҳо»-и дар 

робита ба чунин оқибатҳои манфии иттилоотикунонӣ, ба мисли “вобастагии 

интернетӣ”, “вобастагӣ аз бозии компютерӣ” ва ғайра ворид гардидаанд. 

Диққати махсусро бояд ба падидаи ҳаккерӣ дода шавад. Пурсиши 900 нафар 

гузаронида шуд (ба шумораи пурсидашудагон намояндагони гурӯҳҳои синну 

солӣ ва касбҳои гуногун буданд). Бисёре аз онҳо бар ин боваранд, ки “ҳакерҳо” 

дорои сатҳи хеле баланди рушди зеҳнӣ ва қобилиятҳои эҷодӣ мебошанд. 

Ҳамзамон, барои тасдиқ (ё, баръакс, инкор кардани) ин ғояҳои «ҳаётӣ», айни 
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замон маълумоти илмии дахлдор кофӣ нестанд. Инчунин оид ба сабабҳои 

мушаххасе, ки ба пайдоиши зуҳуроти «ҳакерӣ» оварда мерасонанд, нуқтаи 

назари умум қабулшуда вуҷуд надорад. Фарзияҳои зуд-зуд зикршуда ӯро бо 

душворӣ, нуқсонҳои иртибот ва инчунин ба кӯшиши худтасдиқнамоӣ алоқаманд 

мебошад. “Ҳаккерӣ” – ро наметавон танҳо ҳамчун падидаи манфӣ баррасӣ 

намуд. Ин падидаи мураккаб ва бисёрҷанба омӯзиши махсусро талаб мекунад. 

Баҳисобгирии оқибатҳои равонии иттилоотикунонӣ ба дурӣ гузидан аз 

падидаҳои манфии марбут ба истифодаи васеи компютерҳо ҳангоми таълим ва 

рушди хонандагони болаёқат имкон фароҳам меорад. 

Омӯзиши технологияи иттилоотӣ дар ташаккули фарҳанги иттилоотии 

хонандагони болаёқат 

“Низоми маориф аз кӯдакистонҳо, мактабҳои таълимӣ шурӯъ намуда то 

донишкадаҳо, донишгоҳҳои таҳсилоти касбӣ, академия, аспирантура, 

докторантура - заминаи тайёрии махсус ва касбии одамон ба ҳама намудҳои 

фаъолияти эҷодӣ мебошад. Меъёри сифати муассисаи таълимӣ – дар 

хатмкунандагони он (барои ҳама ё аксарияти мутлақ) рушд додани омодагии 

эҷодӣ барои идомаи таҳсил ва худрушднамоӣ дар муҳити нави таълимӣ ё касбӣ 

мебошанд”[168;13-15]. 

Ҳамаи ин ба фароҳам овардани шароит барои ташаккули фарҳанги касбии 

иттилоотӣ, қобилият ва омодагии эҷодии хатмкунандагони ҳар як марҳилаи 

зинаи таҳсил барои идомаи таҳсил, худшиносӣ ва фаъолияти истеҳсолии касбӣ 

ниёз дорад. 

Дар ин замина муҳаққиқони ватанӣ масъалаҳои ташаккули фарҳанги 

иттилоотии хонандагонро дар ҳамбастагӣ бо истифодаи технологияҳои 

иттилоотӣ мавриди омӯзиш қарор додаанд. Масалан, муҳаққиқи тоҷик Ф. 

Шарипов чунин мегӯяд: «фарҳанги иттилоотӣ дар ҳолатҳои зерин зоҳир 

мегардад:  

- дар маҳорати пайдо кардани маълумотҳои лозима дар сарчашмаҳои 

гуногуни иттилоотӣ;  

- дар маҳорати истифода кардани технологияи компютерӣ дар фаъолияти худ;  
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- дар маҳорати дар фаъолияти касбии худ ҷудо кардани ҷараѐнҳои 

иттилоотӣ ва идоракунии онҳо;  

- дар аз худ кардани асосҳои коркарди аналитикии иттилоот;  

- дар аз худ кардан ба воситаи тарзҳои амалии кор бо иттилооти мухталиф;  

- дар меъёри донишҳои ахлоқӣ-этикии кор бо иттилоот» [199;5].  

Дар мувофиқа аз заминаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва психологию педагогии 

ташаккули фарҳанги касбии иттилоотии мутахассис метавон низоми талаботро 

барои сатҳи ташаккули ҷузъи технологияҳои иттилоотии фарҳанги касбии 

мутахассис таҳия намуд: 

• доштани василаи зеҳнӣ ва абзори маърифатӣ ва ташкили равандҳои 

иттилоотӣ; 

• мавҷудияти талаботи устувори инноватсионӣ ва иттилоотӣ; 

• ҳавасмандсозии фаъолият барои истифодаи воситаҳои технологияи 

иттилоотӣ бо мақсади мутаносибгардонии ҷараёни ҳалли масъалаҳои касбӣ; 

• доштани малакаҳои умумии педагогӣ: аз ҷиҳати методи татбиқ сохтани 

интихоб, систематизатсия, коркард ва интиқоли иттилооти дорои аҳамияти касбӣ 

мувофиқи мақсад мебошад; 

• татбиқи дастовардҳои илм дар фаъолияти касбӣ; 

• самти эҷодии фаъолияти касбӣ; 

• сатҳи ташаккули пойгоҳи иттилоотӣ ва услуби фардии фаъолияти касбӣ 

[177;8] (Ҷадвали №5). 

Ҷадвали №5. Заминаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва равони-педагогиии 

ташаккули фарҳанги касбии муттахассис 
1. Сатҳи муосири рушди ҷамъиятӣ 

Ҷараёни динамикии бозори меҳнат, мунтазамии дигаргуниҳои технологӣ, зеҳникунонии 

соҳаҳои ҳаёт, бартарияти донишҳои умумии назариявӣ аз рӯи донишҳои махсус ва амалӣ, 

тамоюли ташкили фазои ягонаи иттилоотӣ, иттилоотикунонии ҷаҳонии ҷомеа 

Динамикаи тағйирот дар сохтор ва мундариҷаи манбаи иттилоот, ки барои фаъолияти 

бомуваффақияти касбӣ дар шароитҳо муҳити муосири иттилоотӣ зарур. 

2. Низоми маориф дар давраи муосир 

Ҳамгироии илм ва амалияи педагогӣ, равандҳои иттилоотӣ дар педагогика 

Тағйир додани самти функсионалии сохторҳои мавҷудаи таълимӣ, пайдоиши намудҳои 

нави муассисаҳои таълимӣ, шиддат ёфтани ҷараёни педагогӣ, ҷорӣ кардани шаклҳои эҷодӣ 

ва таҳқиқотии таҳсилот 

Майл ба равишҳои шахсӣ-фаъолият ва системаҳои маҷмӯӣ дар таълим 

Иттилоотикунии маориф, ба шарофати васеъ ҷорӣ кардани технологияҳои нави иттилоотӣ, 
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инчунин методҳо ва шаклҳои дахлдори таълим 

Ҷорӣ намудани таълими фосилавӣ дар воситаҳои асоси технологияи иттилоотӣ 

3. Хусусиятҳои фаъолияти касбӣ – шахсӣ 

Тамаркузи фард ба гирифтани донишҳои рақобатӣ, тағйири нақши худшиносӣ ва 

худтанзимкунии шахсият дар раванди такмили касбӣ 

Вусъат додани соҳаи касбии фаъолияти мутахассисон, тағйироти 

заминаи иттилоотии фаъолияти касбии ӯ 

Самти эҷодии фаъолияти касбӣ, ки бо актуаликунонии равандҳои худшиносии шахсӣ 

вобаста мебошад 

Дар кӯдакони лаёқатманд (истеъдоди дурахшон набояд ташхис карда шавад), 

чун қоида, соҳаҳои маърифатӣ ва эҷодӣ ба қадри кофӣ рушд ёфтаанд. Монеа барои 

рушди истеъдодҳо, чун қоида, рушди нокифояи соҳаи аффективӣ мебошад. 

Шахси лаёқатманд мустақил аст. Гарчанде, ки ҳар як экосистема аз сабаби 

гуногунрангии худ рушд мекунад, маҳз шахсиятҳои барҷаста, рушди равандро 

муайян намуда, фишорҳои шадидро эҳсос карда, аз таҷрибаи худ ҳимоят 

мекунанд. Маҳз дар мубориза барои ҳувияти шахс рушди лаёқатҳо сурат 

мегиранд, маҳз дар ин ҷо истеъдодҳо гум мешаванд. Худбаҳодиҳии мусоид, 

мавқеи фаъоли ҳаётӣ, худбоварӣ ба қувваҳои худ - сифатҳои муҳими зарурии 

касби муосир мебошанд. 

Омӯзгор аввалин муттахассис мегардад, ки вай бо он рӯ ба рӯ мегардад, ки 

фаъолияти онро хонандагон ҳар рӯз ӯро мушоҳида мекунад. Дар фаъолияти 

муштарак бо омӯзгор ҷаҳонбинӣ оид ба маҳорат ва усулҳои рушди он ташаккул 

меёбанд. 

Вақте, ки омӯзгор дар раванди таълимӣ-тарбиявӣ ворид мегардад, натиҷаи 

меҳнати гуногун ба даст меорад. Баъзе омӯзгорон дар тӯли вақти ҷудошуда 

низоми дилхоҳи муносибатҳо, ғояҳо, консепсияҳо, мулоҳизаҳо, хулосаҳо, малака 

ва қобилиятҳоро ташаккул медиҳанд ва дар ҳамон сатҳе, ки хонандагон 

мустақилона онҳоро истифода карда метавонанд, дигарон - барои аксарият, 

сеюмин - тақрибан нисф, чорумин - дар қисми хурдтар, панҷумин - дар 

хонандагони алоҳида. 

Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти ҳар як омӯзгор метавон ба яке 

аз сатҳҳои зерин ишора кард: репродуктивӣ; мутобиқшавӣ; маҳаллӣ- 

модуликунонӣ; донишҳои низомнокӣ - моделсозӣ; эҷодиёти низомноки-моделӣ, 

ки дорои мубаддалгардии стратегии мавзӯ ба воситаи ташаккули шахсияти эҷодӣ 
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буда, қобилият ба устувории маънавӣ, худтакмилдиҳӣ, худтаъминкунӣ, 

худидоракунӣ, яъне ба худтакмилдиҳӣ дар шароитҳои нави назоратнашаванда. 

Технологияи иттилоотӣ имкон медиҳад, ки хонандагон бо технологияи 

касбӣ шинос шаванд, зеро он яке аз ҷузъҳои функсионалии низоми таълимӣ 

(таҳқиқотӣ, тарроҳӣ, созмондиҳанда, коммуникативӣ, ташкилӣ) буда, дар 

низоми маориф мавқеи калидӣ дорад. (Расми 3, Ҷадвалҳои №6 ва 7) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3. Модели низоми таълимӣ 

Ҷадвали №6. Ҷузъҳои функсионалии низоми таълимӣ 

Ҷузъҳои функсионалии низоми таълимӣ  

Ҷузъи гностикӣ амали 

субъектҳоро оид ба омӯзиши 

вазъи таълимӣ дар бар 

мегирад. 

Таҳлил намудани ҳолатҳо, ро таҳлил кунед ошкор 

намудани сабабҳои онҳо 

Таҳлил ва ошкор намудани роҳҳои нисбатан 

самараноки таъсир расонидан ба хонандагон  

Ошкор намудани сабаби нокомиҳо дар фаъолияти 

омӯзгорони мушоҳидкунанда. 

Интихоб намудани амалҳое, ки барои ба даст овардани 

натиҷаҳои дилхоҳ имкон медиҳанд 

Ҳангоми ҳалли мушкилот, ба ҷонибҳи қавии шахсия ва 

хонанда такя намудан 

Таҷрибаи ҳамкорони худро дақиқ омӯхтан 

Омӯхтани психологияи одамон,  

Таҳқиқ намудани сохтори омодагии эҷодии 

хонандагон. 

Ҷузъи тарроҳигардидаи 

амалҳои марбут ба «таъсиси 

стратегияҳои маъмултаринро 

дар тӯли тамоми давра дар бар 

мегирад, ки дар давоми он 

Тартиб додани нақшаи дарозмуддати омӯзиши мавод; 

Таъсис додани робитаҳои байнифаннӣ  

Тақсим кардани маводи такрорӣ барои ба низом 

даровардани дониш 

Мувофиқа сохтани маводи таълимӣ ба эҳтиёҷоти 

Мақсад

Воситаҳои 
иртиботии 
педагогӣ

ОмӯзгорХонанда

Маълумоти
таълимӣ

Таҳқиқотӣ

Тарроҳӣ

Созмонди-
ҳанда

Ташкилӣ

Коммуника-
тивӣ

НИЗОМИ ТАЪЛИМӢ 

ЭЛЕМЕНТҲОИ ФУНКСИОНАЛӢ ЭЛЕМЕНТҲОИ СОХТОРӢ 
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амалиётҳои назаррас то он вақт 

амалӣ мегарданд, ки ба натиҷа 

мерасад 

хонанда Таҳлили мавзӯъи фан то омӯзонидани он ба 

хонандагон ва мувофиқасозии ин мавзӯъ бо фан дар 

умум Ҷудосозии мафҳумҳои аслӣ, қонуниятҳо, бо ба 

инобатгирии мушкилиҳои имконпазири хонандагон 

Ҷудосозии намудҳои нисбатан оқилонаи фаъолияти 

хонандагон, ки хусусияти мушкилии хонандаро ба 

инобат мегиранд Муайян сохтани усули ҷорисозии фан 

ва роҳҳои нисбатан самараноки ташкили фаъолияти 

таълимӣ дар сатҳҳои гуногун, дарсҳо Тартиб додани 

вазифа ва машқҳо бо тартиби зиёдсозии мурракабӣ ва 

мушкилӣ  

Ҷузъи созанда амалҳои марбут 

ба ҳалли вазифаҳои 

мушаххасро дар дарси ояндаро 

дар дарси оянда дар муддати 

кӯтоҳтарин дар бар гирифта, 

аммо тобеи иҷрои вазифаи 

асосии эҷодӣ мебошад. 

Интихоби намудҳои нисбатан оқилонаи фаъолият  

Муайян намудани фаъолияти гурӯҳҳои гуногуни 

хонандагон ҳангоми пурсиш  

Пешбинӣ намудани мушкилиҳо  

Афзоиш додани сатҳи мустақилияти хонанда  

Вақтро дар марҳилаҳои алоҳидаи дарс, шуғл, тақсим 

намудан 

Ҷузъи коммуникатсионӣ 

амалҳоеро вобаста ба 

ҳавасманд кардани дигарон 

барои ҳалли вазифаҳои 

стратегӣ, фаврӣ, тактикӣ, ба 

роҳ мондани муносибатҳои 

касбӣ миёни иштирокчиёни 

ҷараёни таълим иборат аст. 

Бедор кардани ҳавасмандӣ ба фаъолиятҳои дар пеш 

истода, нигоҳ доштани донишҳои нав 

Мувофиқасозии фаъолияти гурӯҳ, гурӯҳҳо ва 

хонандагони алоҳида 

Ба олами ботинии хонанда таваҷҷуҳ намудан 

Ба хонандагони қафомонда ва ғайриоддӣ кӯмак 

намудан 

Бовариро ба даст овардан, дастаро ёвари худ сохтан 

Кайфияти худро идора намудан 

Боадолатона баҳодиҳии имкониятҳои хонандагон 

Боадолатона баҳодиҳии дониш ва дастовардҳои эҷодӣ  

Таъсиси муносибатҳои мақсаднок бо хонандагон, 

ҳамкорон ва маъмурият  

Ҷузъи ташкилӣ амалҳоеро дар 

бар мегирад, ки бо ташкили 

фаъолияти ҳам шахсони дигар 

ва ҳам дар ҳар лаҳзаи татбиқи 

он вобастаанд 

Истифода намудани усулҳои гуногуни таъсиси дарсҳо  

Ташкил намудани фаъолияти мустақилона бо 

дастурҳои таълимӣ, маълумотномаҳо, ҳуҷҷатҳо кори 

мустақилона  

Истифода намудани воситаҳои гуногуни визуалӣ, 

воситаҳои техникии таълимӣ, намунаҳо дар тарбия  

Масъулиятро миёни хонандагон тақсим намудан, ба 

онҳо дар банақшагирӣ ва иҷрои супоришҳо ташаббус 

нишон додан  

Вақтро дуруст тақсим намудан  

Ташкили кӯмаки мутақобила, назорати мутақобила ва 

арзёбии мутақобила 

Таҳқиқотҳои ҷузъӣ дар раванди ҳалли масъалаҳои 

эҷодӣ 
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Ҷадвали №7.Нақши технологияи иттилоотӣ ҳамчун воситаи ташаккули 

омодасозии касбии хонандагон ба фаъолияти бомуваффақи касбӣ 

Маҳоратҳои касбии омӯзгор (аз рӯи 

андешаҳои Н.В. Кузмин.) 

Маҳоратҳое, ки ба фарҳанги 

иттилоотии хонанда дохил мешаванд 

Г
н

о
ст

и
к

ӣ
 

Таҳлили вазъи педагогӣ Ташаккули 

вазифаи педагогӣ 

Ба даст овардани донишҳои нав, ки 

барои ҳалли пурмаҳсули он 

заруранд 

Таҳлили ҷараёни ҳалли масъала, 

натиҷаҳои ҳалли он  

Муқоисаи натиҷаҳои ҳалли дилхоҳ 

бо воқеӣ 

Таҳлили низомноки (иттилоотӣ) вазъ 

Ташаккули вазифаи иттилоотӣ 

Ба даст овардани донишҳои нав, ки 

барои ҳалли пурмаҳсули он заруранд 

Таҳлили ҷараёни ҳалли масъала, 

натиҷаҳои ҳалли он  

Муқоисаи натиҷаҳои ҳалли дилхоҳ бо 

воқеӣ 

Л
о

и
ҳ

а
в

ӣ
 

Амалиётҳое, ки бо қаблан пай 

бурдан алоқаманд «пеш гузаштан» 

- пешбинӣ намудани оқтибатҳои 

имконпазир аз ҳалли низоми 

вазифаҳое дар тӯли вақте, ки 

банақшагирӣ сурат мегирад  

Амалиётҳое, ки бо қаблан пай бурдан 

алоқаманд «пеш гузаштан» - пешбинӣ 

намудани оқтибатҳои имконпазир аз 

ҳалли низоми вазифаҳо 

К
о

н
ст

р
у

к
т
и

в
ӣ

 

Амалҳое, ки бо сохтори таркибии 

фаъолият алоқаманданд, 

вариантҳои гуногуни сохти онро 

дар шароити низоми талаботҳое, ки 

низом иброз медорад 

Амалҳое, ки бо сохтори таркибии 

фаъолият алоқаманданд, вариантҳои 

гуногуни сохти онро дар шароити 

низоми талаботҳое, ки низом иброз 

медорад 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
ӣ

 

Амалҳое, ки ба барқарор кардани 

муносибатҳои мувофиқ мабутанд 

Амалҳое, ки ба барқарор кардани 

муносибатҳои мувофиқ марбутанд 

Т
а

ш
к

и
л

ӣ
 

Амалҳое, ки бо ташкили иттилоот 

дар ҷараёни пешниҳод, коркарди 

он дар компютер, фаъолият ва 

рафтори худ он марбутанд 

Амалҳое, ки бо ташкили иттилоот дар 

ҷараёни пешниҳоди он, коркарди 

компютер, амал ва рафтори он 

марбутанд 

 

Аз ин рӯ, роҳҳои асосии рушди истеъдодҳо дар ташкили низоми 

ҳамгирошудаи рушд, тарбия ва таълим дар заминаи технологияҳои муосири 

таълими фанни технологияи иттилоотӣ хулоса меёбад. 
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ХУЛОСАҲО ОИД БА БОБИ I 

 

Як қатор мафҳумҳои лаёқатмандӣ мавҷуданд, ҳамаи онҳо ба мавҷудияти 

нерӯ ба дастовардҳои баланд бо назардошти қобилиятҳои барҷаста оварда 

мерасонанд. Дар шарҳ мафҳуми “лаёқатмандӣ” ҷузъи эҷодӣ ва шахсиро ба назар 

гирифта наметавонад. 

Ҳангоми кор бо кӯдакони лаёқатманд, ҳамеша мушкилоти педагогӣ ва 

равонӣ сар мезананд, ки бо намудҳои гуногуни истеъдодҳо, равишҳо ва усулҳои 

зиёди ихтилофноки назариявӣ вобаста мебошанд.  

Дар худбаҳодиҳии кӯдакони лаёқатманд аксар вақт миёни «Ман»-и идеалӣ 

ва воқеъӣ фарқият мушоҳида мешавад. Як қатор омилҳо (стандартҳои баланди 

арзёбии фаъолияти худ, муносибати танқидӣ ба худ ва ғайра) на танҳо заминаи 

номусоиди эҳсосӣ эҷод месозанд, балки аксар вақт дар шакли монеаҳои 

мушаххаси равонӣ ҳам барои зуҳури қобилиятҳо ва ҳам барои рушди мусбии 

онҳо баромад менамоянд. 

Ҳангоми баррасии мушкилоти рушди лаёқатмандӣ ҳамчун мушкилоти 

равонӣ ва педагогӣ мо таърифи лаёқатмандиро ҳамчун хусусияти 

психофизиологӣ, фарқияти психологӣ ва иҷтимоиву психологии шахсият дар 

асоси мафҳуми қобилиятҳо истифода мебарем. 

Мо равишҳои гуногуни мафҳуми “қобилият” -ро таҳлил кардем ва таърифи 

қобилиятҳоро ҳамчун хусусиятҳои шахсии психологии шахсе, ки дар ҷараён ва 

таҳти таъсири фаъолият, ки шахс қобилиятҳои муайянро талаб мекунад, интихоб 

кардем. 

Лаёқатмандӣ дар доираи тадқиқоти диссертатсионӣ чунин баррасӣ карда 

мешавад: ҳамчун амволи психофизикии шахс, ки бо нишондиҳандаҳои 

фаъолияти сохторҳои алоҳидаи низоми марказии асаб муайян карда мешавад; 

ҳамчун сифати психогенетикӣ, ки таъсири хусусиятҳои генетикии баданро ба 

қобилият, инчунин таъсири мутақобилаи омилҳои генетикӣ ва муҳити зист 

таъмин мекунад; ҳамчун сатҳи баланди рушди зеҳнӣ ё қобилияти ақлӣ, ки бо 

истифодаи санҷишҳои махсус муайян кардан мумкин аст; ҳамчун маҷмӯи 

вазифаҳои тафаккур ва маърифатӣ, ки ба самтҳои асосии фаҳмиши лаёқатмандӣ 
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оварда расониданд: ҳамчун маҷмӯи қобилиятҳои умумӣ ё махсус ва ҳамчун 

сатҳи баланди эҷодиёти шахсият; дар натиҷаи таъсири мутақобилаи маърифати 

маърифатӣ (зеҳнӣ, эҷодӣ, иҷтимоӣ, мусиқӣ ва ғайра), хислатҳои ғайриихудогии 

шахсӣ (ҳавасмандӣ, манфиатҳо, худогоҳӣ, вазъи эҳсосотӣ) ва иҷтимоӣ (фазои 

оилавӣ ва мактабӣ, рӯйдодҳои ҳаётан муҳим) муҳит; ҳамчун маҷмӯи 

қобилиятҳои ақлӣ ва хусусиятҳои шахсӣ, ки дар заминаи муносибати синну солӣ 

ба назар гирифта шудаанд. 

Дар доираи ин таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми баррасии лаёқатҳои 

наврасони синну соли миёна мо ба он ақида пайравӣ мекунем, ки дар он 

лаёқатмандӣ ҳамчун сифати ҳамгироишудаи шахсият баррасӣ мешавад, ки дар 

заминаи ихтироъ ва қобилияти як хонандаи мактаб ташаккул ёфта, дар ҳузури 

муҳити мусоиди иҷтимоӣ рушд меёбад (дар пеш аз ҳама, оилаҳо ва мактаб), ки 

дар раванди таълиму тарбия фаъолияти маърифати хонандагонро ташкил 

медиҳанд. 

Маълумотҳоро ҳангоми баррасии равишҳои гуногуни мафҳуми лаёқатмандӣ 

(“Модели Мюнхени истеъдод” -и К. Ҳеллер, “Консепсияи кории лаёқатмандии 

Вазорати маорифи Федератсияи Россия”, “Модели се ҳалқа” -и Ҷ. Рензулли, 

“Модели мултифактивии лаёқатмандӣ” -и Ф. Монкс, “Модели панҷ омил”-и А. 

Таннебаум ҷамъбаст намуда ба чунин хулоса омадем, ки лаёқатмандӣ:  

1) ин хислати шахсияти психогенетикӣ мебошад;  

2) дар муҳити мусоид инкишоф меёбад;  

3) дар раванди маърифатӣ худро нишон медиҳад. 

Дар ин таҳқиқоти диссертатсионӣ барои хонандагони болаёқат мо ҷузъҳои 

марбут ба фаъолияти зеҳниро муайян кардем, ки ба калонсолон хос аст: ин 

хусусиятҳои тафаккур, суръати равандҳои фикр, табиати систематикии 

тафаккур, таҳлили афзоиш ва ҳамаҷонибаи фаъолият, ҳосилнокии баланди 

фаъолияти рӯҳӣ, нақши бартарии ҳавасмандӣ ва фаъолияти эҷодӣ тадқиқот. Мо 

боварӣ дорем, ки лаёқатмандии хонандагони мактаб бо зуҳури устувори 

қобилияти зеҳнӣ, суръати равандҳои тафаккур, зеҳни систематикӣ, ҳосилнокии 

баланди фаъолияти рӯҳӣ, эҷоди тафаккур, суръати азхудкунии иттилооти нав, 
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кунҷковии зеҳнӣ, хоҳиши дониш дар соҳаи интихобшуда, ташаккули худогоҳӣ 

тавсиф карда мешавад. Ин ҷузъҳои сохторӣ табиати лаёқатмандии синну солиро 

тавсиф мекунанд. 

Лаёқатмандӣ дар соҳаи барномасозӣ ҳамчун сифати ҳамгироишудаи 

шахсият баррасӣ мешавад, ки дар заминаи қобилиятҳо ва маҳоратҳои хонанда 

барои барномасозӣ ташаккул ёфта, дар сурати фароҳам овардани шароити 

мусоиди иҷтимоӣ (ҷараёни омодагӣ ба олимпиада) инкишоф меёбад. Ҳамчун 

хусусиятҳои сохтории лаёқатмандӣ дар соҳаи барномасозӣ, мо қобилияти зеҳнӣ, 

маҳсулнокӣ ва суръати равандҳои тафаккур, кунҷковии зеҳнӣ ва хоҳиши дониш 

дар соҳаи интихобшударо ҷудо мекунем. 

Тавассути моделсозии назариявӣ мо меъёрҳои муайян кардани сатҳи рушди 

лаёқатмандиро дар соҳаи барномасозӣ муайян кардем: 

1) зуҳури устувори қобилияти зеҳнӣ (қобилияти таҳлил, ҷамъбаст, пешгӯӣ, 

аналогия ва ғайра) ҳангоми таҳияи алгоритмҳо, барномаҳои навиштан ва хоҳиши 

рушди онҳо; 

2) суръати равандҳои фикр ҳангоми кор бо сохторҳои алгоритмӣ ва татбиқи 

амалии усулҳои барномасозӣ, тафаккури систематикӣ; 3) зуҳури устувори 

кунҷковии зеҳнӣ дар соҳаи барномасозӣ; 4) хоҳиши гирифтани донишҳои нав 

дар соҳаи барномасозӣ ва систематизатсияи онҳо. 

Мо се сатҳи рушди лаёқатмандиро дар соҳаи барномасозӣ муайян намудем:  

1) паст (зуҳури ноустувории қобилияти зеҳнӣ ҳангоми ҳалли мушкилот, 

суръати пасти равандҳои фикр, набудани кунҷкобӣ дар соҳаи мавзӯъ, зуҳуроти 

ошкорои хоҳиши ба даст овардани донишҳои нав дар соҳаи барномавӣ), 

барномасозӣ, ҳамзамон омодагӣ барои шинохтан ва худогоҳии лаёқатмандӣ дар 

соҳаи барномарезӣ);  

2) миёна (зуҳури устувори қобилияти зеҳнӣ ҳангоми ҳалли мушкилиҳои 

миёна; суръати миёнаи равандҳои фикр; кунҷкобӣ бо ҳавасмандии мусбӣ дар 

ҳалли мушкилот; хоҳиши дониш дар соҳаи интихобшуда ҳангоми 

ҳавасмандгардонии омӯзгор; муайян кардани ҳудудҳои худ; лаёқатмандӣ ва 

қабули маблағҳо барои рушди он);  



76 

3) баланд (зуҳури устувори қобилияти зеҳнӣ дар ҳалли мушкилиҳои сатҳи 

дилхоҳ, суръати баланди равандҳои фикрӣ, ҳосилнокии фаъолияти рӯҳӣ, 

кунҷкобии устувор дар соҳаи барномасозӣ; хоҳиши устувори дониш дар соҳаи 

интихобшуда; огоҳӣ оид ба чӣ гуна мустақилона иштирок кардан) дар раванди 

рушди истеъдоди ӯ дар барномасозӣ). Дар айни замон барои хонандагони синни 

болоӣ яке аз воситаҳои самарабахши муайянкунии қобилият ва сатҳи 

лаёқатмандӣ мебошанд; инчунин инкишофи қобилияти зеҳнӣ ва эҷодӣ 

олимпиадаҳои фаннӣ мебошанд. 

Дар шароити муосир нақши фарҳанги иттилоотии хонандагон хеле бузург 

мебошад, ки ба таълими технологияи иттилоотӣ ҳамчун фанни ҷаҳонбинӣ такя 

менамояд. Аз ин ҷо, талабот ба банақшагирии таълими хонандагони болаёқат аз 

фанни технологияи иттилотӣ дар низоми таҳсилоти иловагӣ ба миён меояд. 
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БОБИ II. РУШДИ ЛАЁҚАТМАНДИИ ТАЪЛИМГИРАНДАГОН 

ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ АЗ ФАННИ 

ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ 

 

2.1. Усулҳои инноватсионии таълими фанни технологияи иттилоотӣ 

дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

Рушди босуръати илму фанноварӣ ва ҷараёни ҷаҳонишавӣ моро водор 

месозад, ки ҳамқадами замона бошем, ба равандҳои ҷаҳон аз мавқеи тафаккури 

навини миллӣ назар афканем. Бо ҷаҳони муосир ҳамсадову ҳамнаво гардем. Аз 

ин рӯ масъалаи таълиму тарбияи насли ҷавони лаёқатманд аз ҳадафҳои асосии 

кормандони маориф маҳсуб меёбад.  

Имрӯз илмҳои дақиқ, тафаккури техникӣ, технологияи муосир ва 

ҷаҳонбинии иттилоотӣ ба омили пешбарандаи иқтисодиёт ва ояндаи ҷомеа 

табдил ёфтааст. Ҷомеа ба ҷавононе ниёз дорад, ки дорои тафаккури пешрафта ва 

қобилияти кору фаъолият намуданро дар замони муосир дошта бошанд.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

муҳиммияти таҳсилоти иловагиро барои хонандагон махсус қайд намуда, 

ҳангоми суханрониашон ба муносибати Рӯзи дониш ва ифтитоҳи бинои нави 

Академияи Вазорати корҳои дохилӣ аз 30 августи соли 2017 аз ҷумла зикр 

намуданд, ки: “Барои амалӣ намудани ин тадбирҳои муҳим зарур аст, ки ба 

таҳсилоти иловагӣ ҳамчун қисми таркибии раванди донишомӯзӣ ва интихоби 

касб эътибори ҷиддӣ дода шавад, зеро ҳадафи он, пеш аз ҳама, рушди қобилияту 

истеъдоди кӯдакон ва наврасону ҷавонон мебошад. 

Мо бояд на танҳо аз марказҳои таҳсилоти иловагӣ самаранок истифода 

намоем, балки дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва 

миёнаи касбӣ маҳфилҳои гуногуни эҷодиёти техникиву бадеӣ, санъати амаливу 

ороишӣ, варзишӣ, шоҳмотбозӣ, сайёҳиву кишваршиносӣ, биологиву экологӣ, 

гуманитарӣ ва монанди инҳоро ба роҳ монем.” [183] 

Ҳадаф аз ташкили корҳои беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ фароҳам овардани шароит ба ташаккули 

донишандӯзӣ, касбомӯзӣ ва забономӯзии таълимгирандагон дар муҳити мусоиди 
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педагогӣ мебошад. Таҳсилоти иловагӣ дар фарҳанги мо аз замонҳои хело пеш 

маълум буд. Аз сарчашмаҳои таърихӣ-адабӣ мисолҳои зиёде овардан мумкин 

аст, ки ниёгони мо дар тарбия ва инкишофи кӯдак ба ғайр аз тадрис дар 

мадрасаҳо, инчунин барои фарзандони худ устодони дигари шахсиро барои 

ташаккул додани малакаҳои шиновариву тирандозӣ, асптозиву чавгонбозӣ ва 

амсоли он ҷалб намуда, дарсҳои иловагӣ ташкил менамуданд.  

Дар “Қобуснома” дар боби “Парвариши фарзанд ва оини он” омадааст: 

“Чунон ки ман даҳсола шудам, моро ҳоҷибе буд...ва фурусият (саворӣ) некӯ 

донистӣ. Ва ходими ҳабашӣ буд, Райҳон ном дошт, вай низ некӯ донистӣ. 

Падарам маро бад-он ҳар ду супурд, то маро савориву найза бохтан ва зӯбин 

андохтану чавгон задан ва тобтоб андохтан ва каманд афкандан ва ҷумла ҳар чӣ 

дар боби фурусият ва руҷулият буд, биёмӯхтам” ва ё дар ҷойи дигар “Ба ду 

маллоҳи ҷалд аз Обисгун бивард ва маро бад-эшон супурд, то маро шино 

биёмӯхтанд..” [192; 93]. 

Мувофиқи маслиҳати Ҳусайн Воизи Кошифӣ вақте тифл рушд мекунад, 

падару модар вазифадоранд, ки аз пайи таълими ӯ шаванд. Таълиму тарбияи 

дурусти фарзанд яке аз рисолатҳои падару модар мебошад. Дар давраи аввал 

муаллими динӣ бояд Қуръон ва ахлоқро омӯзонад. Баъд ба таълими ӯ бояд 

омӯзгори дунёдида, озмудашуда, ҳимматбаланд, ки хидмати подшоҳонро 

кардааст, машғул шавад. Ба ӯ дарси адабу ахлоқ, зиракию ҳушёрӣ, адабиёт ва 

санъат диҳад [15;104].  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсилоти иловагӣ ҷузъи таркибии низоми 

таҳсилот буда, мақсади он инкишофи қобилияти зеҳнию эҷодӣ ва истеъдоди 

таълимгирандагон, қонеъ гардонидани рағбат, эҳтиёҷоти маънавӣ ва талаботи онҳо 

ба интихоб ва гирифтани касб ҳангоми фориғ будан аз таълим дар муассисаҳои 

таълимӣ мебошад.  

Гирифтани таҳсилоти иловагӣ ба принсипҳои интихоби ихтиёрии навъҳои 

муассисаҳо ва намудҳои фаъолият асос ёфта, бо розигии падару модар ё шахсони 

онҳоро ивазкунанда, коллективҳои меҳнатӣ, ташкилотҳо ва фондҳои ҷамъиятӣ 

амалӣ гардонида мешавад. 
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Таълимгирандагон таҳсилоти иловагиро бо дар назар доштани майлу 

рағбаташон метавонанд дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва ибтидоии касбӣ ё дар 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти иловагӣ, кӣ дар шаклҳои гуногун фаъолият 

мекунанд, дарёфт намоянд.  

Дар моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” шаклҳои 

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон номбар карда шудаанд, 

ки чунинанд: марказҳои эҷодии кӯдакон ва наврасон; академияҳои хурди 

илмҳо; қасрҳо, стансияҳо, клубҳои кӯдакон ва наврасон; мактабҳои касбии 

варзишӣ, ҳунарӣ, бадеӣ, мусиқӣ ва рассомӣ; курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ;  

хонаҳо, студияҳои эҷодиёти кӯдакон ва наврасон, лагерҳои варзишӣ ва сайёҳӣ; 

мактабҳои варзишии кӯдакон ва наврасон, мактабҳои махсуси захираҳои 

олимпии кӯдакону наврасон, клубҳои варзишии кӯдакон ва наврасон, 

варзишгоҳҳои кӯдакона; клубҳои тарбияи ҷисмонию варзишии маҳалли зист; 

клубҳои тарбияи ҷисмонию варзишии маъюбон; муассисаҳои солимгардонӣ, 

мактабҳои маҳорати баланди варзишӣ, марказҳои омодагии олимпӣ; 

муассисаҳои таълимии ибтидоии махсуси бадеӣ; муассисаҳои такмили ихтисос, 

бозомӯзӣ ва дигар муассисаҳое, ки иҷозатномаи дахлдор доранд [106]. 

Дар мамлакат фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ мутобиқи 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

маориф”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти иловагӣ” ва дигар 

санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ба роҳ монда шудаанд ва ҳамчун низоми мустақили 

таълимӣ таҳсилоти ибтидоӣ, асосӣ ва миёнаи умумии таълимгирандагонро пурра 

мегардонад ва барои интихоби касб замина мегузорад. 

Дар банди 6-и Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти иловагии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти 

соли 2018, таҳти №98 тасдиқ шудааст, дар назди муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ бо 

мақсади амалӣ намудани ҳуқуқҳои шаҳрвандон ба таълим вазифаҳои зеринро 

гузошта шудааст: тарбия ва таълими шаҳрвандон; инкишофи озодона ва ташаккули 

таҷрибаи иҷтимоию ҷамъиятии шахсият; тарбия дар рӯҳияи инсондӯстӣ, 

ватандӯстӣ ва эҳтиром ба рамзҳои давлатӣ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
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ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; инкишоф додани ҳисси эҳтиром ба урфу одат, 

расму оин, анъанаҳои мардумӣ ва арзишҳои миллӣ; ташаккули муносибати 

эҳтиромонаи таълимгирандагон нисбат ба оила ва ҷомеа; фароҳам овардани шароит 

барои инкишофи эҷодӣ, зеҳнӣ, маънавӣ ва ҷисмонии таълимгирандагон; ташаккули 

муносибати бошуурона ва масъулиятноки таълимгирандагон ба муҳити зист ва 

ҳифзи он; қонеъ гардонидани талаботи таълимгирандагон ба интихоби касб; 

дастгирии таълимгирандагони боистеъдод; ташаккули тарзи ҳаёти солими 

таълимгирандагон; амалӣ намудани чорабиниҳои иттилоотию методӣ, ташкилию 

оммавӣ ва фарҳангию маърифатӣ; такмили худфаъолиятӣ ва худидоракунии 

таълимгирандагон; фароҳам овардани шароит барои фаъолияти эҳсонкории 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо мақсади рушди таҳсилоти иловагӣ; таъмин намудани 

ҳамоҳангии фаъолияти ташкилоту муассисаҳо, вазорату кумитаҳо, мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, раёсатҳои маориф, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

баҳри рушду нумӯи муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ; таъмини фаъолияти 

воситаҳои ахбори омма барои таблиғоти муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ [138]. 

Афзалияти муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар он зоҳир мегардад, ки 

машғулиятҳо дар онҳо дар асоси барномаҳои таълимиву тарбиявӣ, нақшаҳо ва 

воситаҳои таълимиву тарбиявӣ бо истифодаи шакл ва усулҳои муосири таълим аз 

ҷониби омӯзгорон (роҳбарони маҳфилҳо) ва мутахассисон мустақилона ташкил 

карда мешаванд.  

Давомнокии машғулиятҳо дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ бо санадҳои 

меёриву ҳуқуқӣ муайян шудаанд. Дар асоси банди 15-и Низомномаи намунавии 

муассисаҳои таҳсилоти иловагии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 марти соли 2018, таҳти №98 тасдиқ шудааст, 

машғулиятҳо дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар шакли гурӯҳӣ, инфиродҷ ё бо 

тамоми ҳайати иттиҳодия гузаронида мешаванд. Давомнокии машғулиятҳо дар 

маҳфилҳо (ба истиснои маҳфилҳои яккахонию мусиқӣ) 2-3 соати академӣ бо 

танаффуси 5-10-дақиқагӣ баъди ҳар 45 дақика муқаррар карда мешавад.  

Қабули қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июни соли 2014, 

№353 «Дар бораи Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 

2015-2020» дар рушди таҳсилоти иловагӣ ва кор бо хонандагони болаёқат такони 
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ҷиддие дода, дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо марказҳои дарёфт ва рушди 

истеъдодҳо ташкил карда шуд. Бо мақсади иҷрои нақша - чорабиниҳо оид ба 

татбиқи «Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои солҳои 2015-

2020» аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳо 

ба иҷро расидаанд. 

Яке аз ҳадафҳои Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои 

солҳои 2015-2020 ин таъсиси марказҳои рушди истеъдодҳо буда, бо таъсис 

ёфтани марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ шароити мусоиди таълимию тарбиявӣ ташкил гардида, марказҳои 

мазкур барои дарёфти хонандагони лаёқатманд ва омода намудани онҳо ба 

олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, 

алалхусус, дар мактабҳои Президентӣ, гимназия ва литсейҳо барои хонандагони 

болаёқат, ки дарёфт ва рушди хонандагони болаёқатро таъмин менамоянд, 

корҳои назаррасро ба сомон мерасонанд. Аз ҷумла, марҳила ба марҳила бо ҷалби 

омӯзгорони варзида ва таҷрибадошта гузаронидани даврҳои интихобии 

олимпиадаҳо аз фанҳои математика, физика, химия, биология, технологияи 

иттилоотӣ, география ва ташкил намудани дарсҳои иловагию корҳои лабораторӣ 

ҷиҳати боло рафтани сатҳи дониши хонандагон барои вусъати ҳаракати олимпӣ, 

дарёфт ва шинохти истеъдодҳо ва ба ин васила, дар оянда муайян намудани 

захираҳои зеҳнӣ мусоидат менамояд. Ҳамин тавр, дар ҷумҳурӣ 72 Маркази 

дарёфт ва рушди истеъдодҳо бо 650 маҳфили фаннӣ ташкил шуда, дар онҳо 9610 

нафар хонандагони болаёқат ба таҳсилоти иловагӣ фаро гирифта шудаанд. 

Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо соли 2007 таъсис 

ёфта, бо қабул гардидани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 июни 

соли 2014, №353 «Дар бораи Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо 

барои солҳои 2015-2020» имконияти дар вилоятҳо ва 68 шаҳру ноҳияҳои 

ҷумҳурӣ марказҳои таълимиву илмии махсусгардонидашуда ва марказҳои 

эҷодиёти техникӣ барои хонандагони лаёқатманд таъсис дода, дар онҳо шароити 

муосири таълиму тарбия муҳайё карда шудааст, ки самти асосии кори онҳо ба 

таҳсилоти иловаги фаро гирифтани хонандагони болаёқат ва омода намудани 

онҳо ба олимпиаҳои фаннӣ мебошад.  
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Ҳаракати олимпӣ дар ҷумҳурӣ аз зумраи тадбирҳои андешидаи Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки барои дарёфт ва рушди 

истеъдодҳо равона шудааст. Таҳлили сифатии олимпиадаҳои ҷумҳуриявии 

анъанавӣ, номӣ, даставӣ ва наврасон нишон дод, ки таъсиси марказҳои дарёфт ва 

рушди истеъдодҳо дар ҷойҳо ба манфиати кор буда, ба боло рафтани сатҳи 

дониши хонандагон мусоидат менамояд. 

Дар солҳои Истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ як қатор озмуну 

олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ба роҳ монда, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намуда, сазовори 3792 

ҷойи ифтихорӣ (809 ҷойи якум, 1189 ҷойи дуюм, 1794 ҷойи сеюм) гардидаанд. 

Натиҷаи иштироки хонандагони кишвар  

дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ дар солҳои истиқлолият   

Медали тилло Медали нуқра Медали биринҷӣ Ҷамъ 

809 1189 1794 3792 

 

Иштирокчиёне, ки дар даври ҷумҳуриявии олимпидаҳои фаннӣ аз 90 то 100 

холро ба даст меоранд, бо туҳфа, медал, «Ифтихорнома» ва «Тавсиянома»-и 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз мегарданд ва ба 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар сурати мувофиқат кардани фан 

ба ихтисос тариқи суҳбат қабул карда мешаванд.  

Инчунин ба ғолибоне, ки дар сурати мувофиқат кардани фан ба ихтисос ва 

холҳои гузариши фанниро соҳиб шудан вобаста аз ҷойи ишғолнамудаашон 

мувофиқан 100 (ҷойи 1-ум), 75 (ҷойи 2-юм) ва 50 (ҷойи 3-юм) бал ба натиҷаи 

бадастоварда илова карда мешавад. 

Ҳамзамон, омӯзгороне, ки шогирдони онҳо дар даври чоруми олимпиада 

ҷойҳои 1-ум ва 2-юмро ишғол намудаанд, бо нишони «Аълочии маориф ва илми 

Тоҷикистон» ва ҷойи 3-юмро ишғол намуда бошанд, бо «Ифтихорнома»-и 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди раёсат 

(сарраёсат) ва шуъбаҳои маорифи вилоят ва ноҳия (шаҳр) сарфароз гардонида 

мешаванд.  
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Иштироки хонандагони болаёқати кишвар дар олимпиадаҳои бонуфузи 

байналмилалию ҷаҳонӣ ҳамасола зиёд гардида, маблағи зиёдро ҳам талаб 

мекунад. 

Шуруъ аз 1 январи соли 2016 барои иштироки хонандагон дар 

олимпидаҳои байналмиллалӣ бо пешниҳоди Вазорати маориф ва илм ва 

дастгириҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз буҷаи давлатӣ барои сафари 

хизматӣ, роҳкиро ва хароҷоти будубоши ҳайати иштирокчиёни олимпиадаҳои 

фаннии байналмилалӣ маблағи муайяне ҷудо гардидааст. 

Хонандагони кишвар баробари мувафаққиятҳо дар олимпиадаҳои 

ҷумҳуриявӣ дар олимпиадаҳои байналмилалӣ низ фаъолона иштирок намуда, аз 

дар даврони Истиқлолияти давлатӣ дар озмуну олимпиадаҳои байналмилалию 

ҷаҳоние, ки дар Федератсияи Россия, Қазоқистон, Туркия, Қирғизистон, 

Туркменистон, Озарбойҷон, Гурҷистон, Беларус, Ҳолланд, Ҳиндустон, 

Индонезия, Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Руминия, Булғория, Кореяи Ҷанубӣ, 

Ветнам, Тайланд, Дания, Африқои Ҷанубӣ, Куба, Аргентина, Бразилия, 

Молдова, Латвия, Ӯзбекистон, Малайзия, Франсия, Англия, Маҷористон, Ҷопон, 

Франсия, Славакия ва Чехия баргузор шудаанд, фаъолона иштирок намуда, 

сазовори 1788 ҷойи ифтихорӣ (341 ҷойи якум, 556 ҷойи дуюм, 891 ҷойи сеюм) 

ва зиёда аз 400 нафар сазовори ифтихорномаҳои фахрӣ гардиданд. 

Натиҷаи иштироки хонандагони кишвар дар олимпиадаҳои 

байналмилалӣ дар солҳои истиқлолият (31.12.2019) 

Медали тилло Медали нуқра Медали биринҷӣ Ҷамъ 

341 556 891 1788 

Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ, ки дар он 

хонандагони зиёда аз 80 давлат иштирок менамоянд, хонандагони тоҷик ширкат 

варзида, муваффақияҳои назаррасро соҳиб мегарданд. Иштирокчиёне, ки дар 

олимпиадаҳои ҷаҳонӣ сазовори ҷойи ифтихорӣ мегарданд. 

Ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми олимпиадаҳои ҷаҳонӣ бо туҳфа, 

медал, «Ифтихорнома» ва «Тавсиянома»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии  

Тоҷикистон сарфароз гашта, ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар сурати 

мувофиқат кардани фан ба ихтисос аз тариқи суҳбат қабул карда мешаванд. 
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Дар ҷумҳурӣ агар то соли 2009 як муассисаи таълимии Президентӣ 

фаъолият менамуд, дар соли 2020 ин шумора ба 9 адад расида, айни замон 9 

мактаби Президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ҷумҳурӣ фаъолият 

менамоянд. Ҳамзамон 6 литсей барои хонандагони болаёқати мақоми 

ҷумҳуриявидошта фаъолият менамояд. Фаъолияти муассисаҳои мазкур 

нишондиҳандаҳои хуб дода, хонандагони ин муассисаҳои таълимӣ аз ҳама зиёд 

ҷойҳои намоёнро ишғол намуда, дар соли 2019 дар олимпиадаҳои сатҳи 

ҷумҳуриявӣ – 37,9 % ва байналмилалӣ – 60,1 % ҷойҳои ифтихориро ба даст 

овардаанд.  

Бешубҳа, тамоми ифтихоре, ки дар ин самт ба даст омадааст, маҳз аз 

шарофати ғамхориву сиёсати дурбинонаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ –

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. Зеро имконияти 

мусоид барои ба ҳадаф расидан, яъне ворид шудан ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ аз 

иқдомҳои нав ба нави роҳбарияти Ҳукумат дар бунёду барқарорсозии 

муассисаҳои таълимӣ, ташкили мактабҳои типпи нав, бахусус, мактабҳои 

Президентӣ дар тамоми манотиқи мамлакат, ҷалби омӯзгорону падару модарон 

ва умуман, ҷомеа ба мактаб ва чанде дигар вобастаанд. 

Муассисаҳои таҳсилоти иловагии ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрию ноҳиявӣ 

пайваста таҷрибаи пешқадами кори муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ, мутахассисон 

(мушовирон), роҳбарони маҳфилҳоро омӯхта, ҷамъбаст менамоянд ва дастуру 

маводи методӣ интишор мекунанд.  

Дар шаҳри Душанбе айни замон шаклҳои гуногуни муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ амал мекунанд, ки хонандагони муассисаҳои таълимии пойтахтро ба 

таҳсилоти иловагӣ фаро гирифтаанд.  Дар шаҳри Душанбе панҷ Муассисаҳои 

давлатии “Маркази рушди истеъдодҳо” ва панҷ Маркази кӯдакон ва наврасон 

амал мекунанд. Инчунин як Маркази ҷумҳуриявии муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ (МҶМТИ) ва як Маркази ҷумҳуриявии рушди истеъдодҳо дар назди 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе фаъолият 

намуда, кори марказҳои шаҳру вилоятҳо ва ноҳияҳои ҷумҳуриро дар самти 

дастгирӣ ва рушди хонандагони болаёқат ба низом медароранд.  
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Ташкили фаъолияти самараноки иттиҳодияҳои таълимии Маркази рушди 

истеъдодҳои шаҳри Душанбе ва Марказҳои рушди ноҳияҳои пойтахт, 

маҳфилҳои Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ва Марказҳои 

кӯдакон ва наврасони ноҳияҳои он, ҷалби бештари хонандагони болаёқат ва 

ихтироъкорону эҷодкоронро дар маҳфилҳои мухталифи техникиву 

конструкторӣ, аъзо намудани хонандагон ба Ҷамъияти илмии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки малакаҳои таҳқиқотӣ-ҷустуҷӯйӣ доранд, 

барои фароҳам овардани шароит ва имконияти дарёфт ва рушди истеъдодҳои 

ҷавон заминаи мусоид фароҳам меоварад. 

Бо мақсади муайян намудани фарогирии хонандагони муассисаҳои 

таълимии шаҳри Душанбе дар муассисаҳои таҳсилоти иловагии соҳаи маориф ва 

дигар самту бахшҳо таҳлили умумӣ анҷом дода, дар натиҷа муайян карда шуд, 

ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе муассисаҳои гуногуни таҳсилоти иловагӣ 

фаъолият менамоянд, ки онҳо дар маҳфилҳо, курсҳо ва иттиҳодияҳои таълимии 

худ шумораи муайяни хонандагони шаҳрро фаро гирифтаанд. Дар қатори онҳо 

марказҳои кӯдакону наврасон, марказҳои рушди истеъдодҳо ва клубу мактабҳои 

варзишиву мусиқӣ ҷойи намоёнро ишғол мекунанд.  

Барои анҷом додани таҳқиқоти педагогӣ фаъолияти муассисаҳои 

таҳсилоти иловагии шаҳри Душанберо оид ба махсусияти таълими фанни 

технологияи иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат мавриди омӯзиш ва санҷиш 

қарор додем. Ҳамчун объекти омӯзиш аз ҷониби мо фаъолияти Маркази кӯдакон 

ва наврасони шаҳри Душанбе ва Маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе 

дар самти ташкили таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи 

иттилоотӣ мушоҳида карда шуд.  

Ҳамин тариқ, усулҳои педагогии омӯзиши технологияи иттилоотиро дар 

системаи таҳсилоти иловагӣ, метавонем дар шакли блокҳо пешниҳод кунем, ки 

аввалини онҳо мақсадҳои ҳалли масъаларо дар бар мегирад; дуюм, шаклу 

усулҳои ташкили фаъолияти таълимӣ дар асоси принсипҳои омӯзгорӣ мебошад. 

Муайян кардани самти интихоби усулҳо, аз ҷумла усулҳои фаъоли таълим, 

бештар аз ҳадафҳои гузошташуда вобаста аст. Ба ақидаи мо, ҳадафҳои омӯзиши 
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фанни технологияи иттилоотиро дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ба ду 

гурӯҳи асосӣ тақсим кардан мумкин аст: глобалӣ (дурнамои умумӣ) ва мушаххас 

(барои ояндаи наздик). 

Ҳадафҳои глобалӣ. 

1. Азхуд намудани асосҳои методологии технологияи иттилоотӣ. 

2. Азхуд намудани маҳорат ва малакаи кор бо компютер. 

3. Донистани забонҳои барномасозӣ, ва мустақилона барномаҳо таҳия 

карда тавонанд. 

4. Дарки аҳамияти компютеркунонӣ ва иттилоотонӣ дар ҷомеаи муосир. 

5. Ба кор бо компютер таваҷҷуҳи доимӣ зоҳир намоянд. 

6. Ба амал овардани Моделсозии компютерӣ ва ба таври васеъ моделсозии 

иттилоотӣ. 

7. Мунтазам инкишоф додани фарҳанги мантиқии тафаккур. Ба таври 

комил донистани забони алгоритмӣ. 

8. Ба амал овардани ташкили ҷустуҷӯ, коркард, нигоҳдории иттилоот, бо 

истифода аз технологияҳои муосири компютерӣ, ҳам барои ҳалли масъалаҳои 

таълими додашуда ва ҳам барои фаъолияти ояндаи касбӣ. 

9. Мунтазам афзоиш додани, иқтидори донишҳои фарҳангӣ ва махсуси худ. 

10. Омодагии доимӣ, барои фаъолияти муштарак дар шабакаҳои гуногуни 

маҳаллӣ дошта бошанд. 

Ҳадафҳои мушаххас 

1. Тавонистани муайян кардани мафҳум ва шарҳ додани консепсия, дар: 

“иттилоот”, “технологияи иттилоотӣ”, “фарҳанги иттилоотӣ”, “компютеркунонии 

ҷараёни таълим”, “системаҳои омӯзиши компютерӣ”, “алгоритмҳо”, “навъҳои 

алгоритмҳо”, “эвристика”, “навъҳои эвристика”, “барнома”, “навъҳои барномаҳо”, 

“нармафзор” ва ғайра, ки ба таркиби вазифаҳои асосии фанни технологияи 

иттилоотӣ дохил мешаванд. 

2. Ба амал оварданӣ, кашидани блок- схема дар компютерҳои фардӣ, ва 

мақсад ва таъсири унсурҳои онро шарҳ додан. 

3. Тавонистани, ба кор омода намудани компютер, шарҳ ва нишон додани, 

тарзи истифодаи клавиатура ва воҳиди система. 



87 

4. Ба амал оварданӣ, мувофиқи рӯйхати мушаххас кардани ҳолатҳои 

элементарии компютерӣ аз рӯи графикӣ. 

5. Донистани хусусиятҳои забонҳои барномасозӣ: Fortran, Algol, BASIC, 

Logo, SI, Pascal, Delphi, ва фарқиятро байни онҳо, муқоиса ва шарҳ додан. 

6. Тавонистанӣ, муаян кардани, сохторҳои алгоритмиро дар ҳолатҳои 

мухталифи вазифа ва бо истифода аз диаграммаҳои блокӣ ва графикӣ тасвир 

намудан. 

7. Ба амал овардани таҳияи барномаҳо, барои ҳалли масъалаҳои оддӣ. 

8. Донистани қоидаҳои фармоиш ва қобилияти онҳоро дар масъалаҳои 

шарҳ ва исбот ба кор бурдан. 

9. Истифодаи нақшаи эвристикии Ҷ. Пойя «Чӣ гуна мушкилотро ҳал 

кардан мумкин аст», барои ҷустуҷӯи роҳи ҳалли масъала, ташкили он ва 

банақшагирӣ, таҳвили дониш ҳангоми вохӯрӣ бо ҳолатҳои нав ва вазифаҳо. 

10. Қодир будан ба кор дар шабакаҳои маҳаллӣ. Ба кори гурӯҳӣ омода 

будан. Қодир будан, дар ҷустуҷӯи оқилонаи системаи Интернет. 

11. Бо манбаъҳои гуногуни иттилоот кор карда тавонанд. Ҳангоми хондани 

китоб: сохтори маълумоти хондашуда, муайян кардани маълумоти асосӣ, 

гузоштани саволҳо ба матн, муқоисаи бархӯрдҳои гуногун бо маълумоти 

хондашуда ва ғайра. 

Барои ноил шудан ба ҳадафҳои гузошташуда, системаи усулҳои фаъоли 

таълими технологияи иттилоотӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ, бо истифода 

аз принсипи мутақобилаи намудҳои гуногуни фаъолияти маърифатӣ дар таълим 

бо нақши пешбарандаи истеҳсолӣ, (Г.Н. Александров) ва интихоби 

технологияҳои мувофиқи омӯзгорӣ, муайян кардани мақсадҳои омӯзгорӣ ва 

систематикӣ, доимо афзоиш додани душвориҳо ва навкунии вазифаҳои ҳалшуда, 

инчунин принсипи фаъолият ва мустақилият дар таълим, таҳия карда шудааст.  

Ин система мавҷудият ва фаъолияти муштараки ҷузъҳои назариявӣ ва 

амалиро пешбинӣ мекунад. Ҷузъи назариявӣ бояд дар фаъолияти амалии 

хонандагон ҳузур дошта бошад. Ин хусусан дар шароити ҳозира, вақте 

масъулият барои қабули қарор ба технология афзоиш меёбад, муҳим аст. Таълим 
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додани маънои дурусти гузарондани муколамаи «инсонӣ бо технология» хеле 

муҳим аст. 

Мо кӯшиш мекунем, ки усулҳои истифодашударо нишон диҳем, ки ба 

сатҳи фаъолияти кӯдакон дар зинаи муайяни онҳо асос меёбанд: гӯё баланд 

шудани сатҳи фаъолияти зеҳнӣ ва мустақилият, хонанда аз дарк ва азхудкунии 

маълумоти омодашудаи таълимӣ (усули фаҳмондадиҳӣ ва тасвирӣ) тавассути 

шиносоӣ бо намунаҳои ҳалли илмии мушкилот ( усули пешниҳоди мушкилот) ва 

иштирок дар ҷустуҷӯи дастаҷамъона, дар сӯҳбати эвристӣ (ҷустуҷӯ ё усули 

эвристӣ) барои азхуд кардани усулҳои донишҳои илмӣ, мустақил дархости 

эҷодӣ, ки ҳам эҳтиёҷоти дохилӣ ва ҳам самти иҷтимоии шахсияти наврасро 

ифода мекунад (усули таҳқиқот). 

Бо истифода аз усули таълими барномасозӣ дар омӯзиши таҷрибавӣ, 

барномаҳои таълимӣ ва назоратӣ барои хонандагон таҳия ва амалӣ карда 

шудаанд. Ҳама барномаҳои истифодашавандаро метавон баррасӣ кард, зеро онҳо 

ба инкишофи дарк, хотира, тасаввурот ва дигар хусусиятҳои муҳими рӯҳии шахс 

мусоидат мекунанд. 

Ҳангоми озмоиш барномаҳои зерин истифода мешуданд: 

1. Барномаҳое, ки барои ташаккул ва рушди қобилиятҳои ақлии умумӣ, 

муайян кардани ҳадафҳо, қобилияти идора кардани объект дар экран барои 

хонандагон, баҳри рушди тасаввурот ва хаёлот таҳия карда шудаанд. Масалан, 

таҳияи барномаҳои мултимедиявӣ. 

2. Барномаҳои тасвирӣ ҳамчун як воситаи кӯмаки визуалӣ ба монанди 

филми таълимӣ таҳия шудаанд. Тафовути ҷиддии байни тасвирҳои компютерӣ 

ва филмҳои таълимӣ ин қобилияти хонанда барои дахолат кардан ба раванд, 

интихоби коре, ки ӯро мароқовар мекунад, қобилияти кор кардан бо суръати 

инфиродӣ ва такрори пораҳои нофаҳмо ё махсусан ҷолиб аст. Одатан, асоси 

тасвирҳо, моделсозии равандҳо ва падидаҳои омӯхташуда мебошад. Барномаҳои 

омӯзиши электронӣ истифода мешаванд. Ҳар кадоми онҳо таълиму фароғат, 

эҷодкорӣ ва маслиҳатҳои муфидро дар бар гирифта, ба хонанда, яке аз соҳаҳои 

донишҳои инсониро нишон медиҳанд. 
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3. Барномаҳои омӯзишӣ барои рушди маҳорат, малакаҳои фаъолияти 

таълимӣ ва омӯзиши мустақилона таҳия шудаанд. Онҳо одатан барои такрор ё 

мустаҳкам кардани маводи омӯхташуда ҷанбаҳои таълимӣ надоранд. Масалан, 

барнома барои дастгоҳи клавиатура. 

4. Барномаҳои омӯзишӣ - маҷмӯи мавод ва дастурҳо барои кор бо он. 

Масалан, барномаи электронӣ, ки барои омӯзиши дастгоҳҳои асосии компютер, 

фармонҳои беруна ва дохилии системаи амалиётӣ таҳия шудааст, имкон 

медиҳад, ки механизми мураккаби компютери фардиро фаҳманд. Онҳо якчанд 

сатҳи кори мустақилро бо назардошти мураккабӣ ва хусусиятҳои маводҳо дар 

бар мегиранд. Алоқаи байни дастгоҳҳои техникии Компютери фардӣ ва 

нармафзорро ба таври равшан нишон медиҳанд. Ба барномаҳо унсурҳои бозӣ 

дохил мешаванд, ки имконияти омӯхтани фармонҳои системаи оператсиониро 

медиҳанд. 

Барномаи Norton Commander Explore нишон медиҳад, ки барнома чӣ гуна 

кор мекунад ва Norton Commander миёнарави системаи амалиётии MS DOS 

мебошад. Инчунин, роҳи мувофиқро барои кор бо системаи оператсионии MS 

DOS тавассути Norton Commander нишон медиҳад. Имкониятҳои интерфейси 

барномаро намоиш медиҳад. Дастаҳоеро меомӯзонад, ки тавассути онҳо 

компютер назорат мешавад. 

Барномаи «Технологияи иттилоотиро меомӯзем», ки муаллиф таҳия 

кардааст, хонандагонро бо таърихи ҳисоб кардан, сохтани компютер, нигоҳдорӣ 

ва интиқоли иттилоот бо мафҳумҳои «иттилоот», «васоити ахбори омма», 

«компютер», «хусусиятҳои иттилоотӣ», «андозагирии иттилоот» ва «илми 

технологияи иттилоотӣ» ошно месозад. 

Назари умумии барнома, мундариҷа ва сохтори он дар асоси модели 

умумии консептуалии таҳияшудаи таълими барномасозӣ, оварда шудааст. 

Мувофиқи ин, блок - нақшаи барнома чунин аст. 

Ба сифати намуна, мо порчаҳои вазифаҳои барномаи «Технологияи 

иттилоотиро меомӯзем»-ро овардем. 
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Дар вазифаҳои пешниҳодшуда барои муайян кардани хосиятҳои иттилоот. 

Агар хонанда ҷавоби нодуруст диҳад, барнома паёми «Эҳтиёт бошед. 

Хусусиятҳои иттилоотро дубора хонед» -ро нишон медиҳад. Бо ҷавоби дуруст: 

«Аҳсан! Хосиятҳои иттилоотро хуб омӯхтед!» 

Бартарии ин барномаҳо иборат аз имкониятҳои компютери фардӣ ва 

методологияи ҳалли мушкилоти мантиқӣ, сарфи ҳадди аксар вақт ва саъй барои 

баҳодиҳии боэътимоди натиҷаҳо мебошад. 

Барнома бо забони барномасозии Turbo-BASIC, дар тартиби муколама бо 

системаи ҳавасмандкунӣ навишта шудааст. Сенарияи мундариҷаи саволҳо, 

вариантҳои ҷавоб, рамзи ҷавобҳои дуруст дар тартиби алоҳида ҳастанд. 

Барои санҷиши дониш дар заминаи илми технологияи иттилоотӣ, муаллифи 

диссертатсия барномаи «Тест» - ро таҳия кардааст. Он ба ташкили назорат, ислоҳи 

дониш ва ҳатто татбиқи таълим мусоидат мекунад. Барнома ба тариқи зайл иҷро 

мешавад. Барнома аз 35 савол иборат аст, ки ҳар яки онҳо 4 ҷавоби имконпазир 

доранд. Агар ҷавоб нодуруст бошад, барнома блок - ишораи ин масъала ба назар 

мегирад. Агар хонанда ба савол нодуруст ҷавоб диҳад, пас ӯ имконият дорад, ки 

дониши худро мустаҳкам кунад. Агар ҷавоби хонада, пас аз дода шудани дархост 

нодуруст бошад, ҷавоби дуруст нишон дода мешавад. Дар ниҳоят, ҳадафи барнома 

на танҳо огоҳ кардани хато, балки ислоҳи ҷавоби дуруст мебошад. 

Технологияҳои компютерӣ, инчунин дар ҷараёни таълим истифода 

мешаванд, ки ғояҳои таълими барномасозиро таҳия мекунанд ва вариантҳои 

тамоман нави таҳқиқнашудаи технологии марбут ба имкониятҳои беназири 

компютерҳои муосир ва телекоммуникатсияро мекушоянд. 

Омӯзгор дар ҷараёни таълим бо истифодаи технологияҳои компютерӣ ( 

муҳаррири матн, муҳаррири графикӣ, ҷадвалҳои электронӣ, махзани 

маълумотҳо, бозиҳои мантиқи компютерӣ, забонҳои барномасозӣ ва дигар) 

функсияҳои зеринро метавонад амалӣ намояд: ташкили раванди таълимӣ дар 

сатҳи гурӯҳ дар маҷмӯъ, омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ дар маҷмӯъ; 

ташкили фаъолсозӣ ва ҳамоҳангсозӣ дар дохили гурӯҳҳои таълимӣ, ҷойгиркунии 

ҷойҳои кории хонандагон ва назорати инфиродии хонандагон. Бо истифода аз 

компютер, имконоти беҳтарини омӯзиши инфиродӣ ба даст оварда мешавад. 
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Дар педагогикаи муосир методикаи омӯзиши фанни технологияи 

иттилоотӣ барои хонандагон хеле усулҳои гуногуни таълимиро дар бар мегирад, 

ки барои ба ҳадафҳои таълимӣ расидани омӯзгор муассир мебошанд. Чанде аз ин 

усулҳои таълимиро, ки ҷиҳати таълими фанни технологияи иттилоотӣ истифода 

бурда мешаванд мавриди омӯзиш қарор додем ва баъзе аз онҳоро ҳамчун намуна 

шарҳ медиҳем.  

Технологияҳои омӯзгорӣ дар таълими гурӯҳҳои хурд чанд муддат дар 

педагогика истифода мешуданд. Ҷ.Дюи соли 1970 ба дастурҳои омӯзиши 

гурӯҳҳои хурд назар андохта буд. Мақсади олии кори гурӯҳии ба шахсият 

нигаронидашуда ҳамкорӣ аст. Идеологияи асосии таълимот дар ҳамкорӣ аз 

ҷониби се гурӯҳи омӯзгорони амрикоӣ таҳия карда шуда буд: Ҷон Хопкинс, Р. 

Ҷонсон ва Д. Ҷонсон, Ҷ. Аронсон. Фикри асосии омӯзиш дар ҳамкорӣ ин якҷоя 

омӯхтан аст ва на танҳо якҷоя кор кардан. 

Олимон 3 усулро кор карда баромаданд: 

Усули таълимӣ дар гурӯҳ. Дар ин ҷо, вазифаи ҳар як хонанда, ин на танҳо 

якҷоя кор кардан, балки донистани он аст, ки ҳар як аъзои гурӯҳ дониши зарурӣ 

гирад ва малакаҳои заруриро ташаккул диҳад. Тамоми гурӯҳ ба азхудкунии 

маълумоти таълимӣ аз ҷониби ҳар як аъзои он ҳавасманд мебошанд, зеро 

муваффақияти даста аз саҳми ҳар як нафар ва ҳалли саривақтии мушкилот ба 

онҳо пешниходшуда, вобаста аст. Се принсип вуҷуд дорад: «мукофот» - як чиз 

барои ҳама; масъулияти «инфиродӣ» -и ҳар як хонанда, маънои онро дорад, ки 

муваффақият ё нокомии тамоми гурӯҳ аз муваффақиятҳо ё нокомии ҳар як узв 

вобаста аст; шароити баробар барои комёбӣ. 

Ин усул диққати махсусро ба «ҳадафҳои гурӯҳӣ» ва муваффақияти тамоми 

гурӯҳ, ки танҳо дар натиҷаи кори мустақилонаи ҳар як узви гурӯҳ, дар 

ҳамбастагии пайваста бо дигар аъзои ҳамон гурӯҳ ҳангоми кор кардани мавзӯъ ё 

мушкилот ба даст овардан мумкин аст. 

Масалан, ҳалли мушкилоти мураккаб кӯшишҳои муташаккилонаи бисёр 

одамонро талаб мекунад. Ҳангоми омӯзиши баъзе мавзӯъҳо ба хонандагон кори 
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коллективӣ тавсия дода мешавад. Дар ҷараёни омӯзиш, танҳо бо истифодаи 

таълиму тарбияи ҳамкорӣ, ба натиҷаҳои назаррас ноил шудан мумкин аст. 

Муҳим он аст, ки на танҳо хонандагон таълим гиранд, дониши назариявиро 

оқилона истифода баранд, дар компютер эҷодкорона кор кунанд, балки ба онҳо 

масъулияти қарори дар назди даста вогузоршударо баланд бардоранд. Ба 

хонандагон таълим додан лозим аст, ки ҳангоми кор бо технологияи муосир, 

одамони дигар муносибати дахлдор намуданро низ омӯзанд, ки ин ба мафҳуми 

“фарҳанги иттилоотӣ” низ дохил мешавад. 

Равиши дигарро профессор Эллиот Аронсон дар соли 1978 таҳия карда 

буд, ва онро - «арраи нафис» меномиданд. Равиш бо номи «арраи нафис» ин 

ташкили як гурӯҳи иборат аз 4-6 нафар барои кор кардани маводи таълимӣ 

мебошад, ки он ба қисматҳо тақсим карда шудааст. Баъд хонандагон як саволро 

меомӯзанд, вале дар гурӯҳҳои гуногун ҳастанд. Ҳамчун мутахассисон дар ин 

масъала мубодилаи иттилоот мекунанд. Масалан, муаллиф дар дарсҳои 

иттиҳодияи эҷодии илми технологияи иттилоотӣ, барои навиштани эссе дар 

мавзӯи «Барномаҳои оператсионии MS DOS ва WINDOWS» барои гурӯҳҳои 

гуногун пешниҳод карда буд. Пас аз иҷрои корҳо, хонандагон якҷоя мазмуни 

эссеро гӯш карда, ба он баҳо медоданд. Дар ин ҳолат, хонандагон метавонистанд 

дониши худро такмил дода, холигоҳҳоро пур кунанд, мубодилаи таҷриба кунанд 

ва сатҳи фаъолият ва фаъолияти ҳар як узви гурӯҳро арзёбӣ кунанд. 

Усули «Омӯзиши муштарак» соли 1987 таҳия шуда буд (Д. Ҷонсон, Р. 

Ҷонсон). Ҳар як гурӯҳ супоришро мегирад, ки зершӯъбаи ягон мавзӯи калон аст, 

ва гурӯҳи калон бо он кор мекунад. Дар натиҷаи фаъолияти муштараки гурӯҳҳои 

алоҳида дар маҷмӯъ, азхудкунии ҳама мавод ба даст оварда мешавад. 

Дар дохили гурӯҳ, хонандагон мустақилона нақшҳои ҳар як узви гурӯҳро 

барои иҷрои вазифаи умумӣ интихоб мекунанд. Дар ин ҷо, фаъолияти ҳар як узви 

гурӯҳ, фарҳанги муошират бо ҳама, назорат карда мешавад. Ба кӯдакон чунин 

супориш додан лозим аст, то ки онҳо худашон дониш гиранд. Масъалаи 

ҳавасмандгардонӣ барои фаъолияти мустақили таълимӣ, хеле муҳим аст. 
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Ҷиҳати санҷиши самаранокии яке аз усулҳои таълимӣ аз ҷониби муаллиф 

ба хонандагон оид ба технологияи иттилоотӣ вазифа гузошта шуд, ки барои 

иттиҳодияи эҷодӣ рӯзнома таъсис диҳанд. Таъсиси рӯзнома як сохтори хуб 

андешидашуда дар шакли эссе, мақола, репортаж, дизайн, сарлавҳаҳои рӯзнома, 

алманахро талаб мекунад. Хонандагон мавзӯи ҳар бахшро байни худ тақсим 

карда ва сипас онҳоро дар як файл ҷамъ карданд. 

Дар иҷрои ин кор ба хонандагон дониши амиқи забонҳои русӣ ва англисӣ, 

технологияи иттилоотӣ, муҳандисӣ, дизайн, технологияи компютерӣ талаб карда 

мешуд. Хонандагон тавонистанд мушкилоти ҷаҳонро дар атрофи худ бубинанд ва 

роҳҳои ҳалли онро пайдо кунанд, нуқтаи назари худро ташаккул диҳанд ва ҳимоя 

кунанд. Дар давоми омӯзиш хонандагон ба таври навбатӣ нақшҳои гуногуни 

иҷтимоиро иҷро мекунанд: роҳбар, иҷрокунанда, ташкилкунанда, нотиқ, 

коршинос ва муҳаққиқ. Омӯзгор нақши ташкилкунандаи фаъолияти мустақили 

маърифатӣ ва эҷодии хонандагонро бозидааст. Ӯ ба хонандагон, дар мустақилона 

гирифтани донишҳои зарурӣ, маълумоти гирифташуда интиқодона тафсир 

кардан, қобилияти хулоса баровардан ва малакаҳои муоширатро кӯмак кард. 

Бозӣ яке аз намудҳои асосии фаъолияти инсон, як зуҳуроти аҷиби 

мавҷудияти мост, ки инчунин дар таълими фанҳо ба таври васеъ истифода 

мешавад. [209, 26]. Мувофиқи таъриф, бозии педагогӣ хусусияти асосӣ дорад - 

ҳадафи омӯзишии мушаххас ва натиҷаи дахлдори педагогӣ, ки метавонад 

асоснок карда шавад, возеҳ ифода карда шавад ва ба самти таълимӣ-маърифатӣ 

хос бошад. 

Мувофиқи ақидаи С.A. Шмаков, аксари бозиҳо чаҳор хусусияти асосӣ 

доранд: фаъолияти озодонаи инкишоф, ки танҳо бо хоҳиши кӯдак анҷом дода 

мешавад, ба хотири лаззат аз ҷараёни худи фаъолият, на танҳо аз натиҷа (лаззати 

мурофиавӣ); характери эҷодӣ, ба таври назарраси импровизатсияшуда, хеле 

хусусияти фаъоли ин амалиёт («майдони эҷодӣ»); дилгармии эҳсосотӣ дар 

фаъолият, рақобат, мусобиқа, мубоҳиса, мушоира ва ғайра (табиати ҳассосонаи 

бозӣ, «эҳсосӣ шиддатӣ»); мавҷудияти қоидаҳои мустақим ё ғайримустақим, ки 

мундариҷаи бозӣ, пайдарҳамии мантиқӣ ва замонии рушди онро инъикос 

мекунанд [209, 32]. 
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Сохтори бозӣ ҳамчун фаъолият ба таври органикӣ муқаррар кардани 

ҳадафҳо, банақшагирӣ, амалисозии ҳадафҳо, инчунин таҳлили натиҷаҳоро дар 

бар мегирад, ки дар он шахс худро ҳамчун субъекти комил дарк мекунад. 

Ҳавасмандӣ ба фаъолияти бозӣ бо ихтиёриҳои он, имконоти интихоб ва 

унсурҳои рақобат, қонеъ кардани ниёз ба худшиносӣ, худмаблағгузорӣ таъмин 

карда мешавад. 

Падидаи бозӣ дар он аст, ки дар вақти фароғат, он метавонад ба омӯзиш ва 

сипас ба эҷодкорӣ рушд ёбад. Мо фаъолияти бозии зеҳниро дар синф бо ёрии 

ҳолатҳои бозӣ истифода мебарад, ки ҳамчун воситаи водоркунӣ, 

ҳавасмандкунии хонандагон ба омӯзиш амал мекунад. 

Амалисозии усулҳои бозӣ ва вазъият дар синфҳо дар самтҳои асосӣ сурат 

мегирад: ҳадафи дидактикӣ барои хонандагон дар шакли вазифаи бозӣ муқаррар 

карда мешавад, фаъолияти таълимӣ аз рӯи қоидаҳои бозиҳо, маводи таълимӣ 

ҳамчун воситаи он истифода мешавад, унсури рақобат ба фаъолияти таълимӣ 

ворид карда мешавад, ки вазифаи дидактикиро ба бози табдил медиҳад ва 

бомуваффақият анҷом додани вазифаи дидактикӣ бо натиҷаи бозӣ алоқаманд 

аст. 

Бозии тиҷоратӣ барои ҳалли масъалаҳои мураккаб, омӯхтани чизҳои нав, 

мустаҳкам кардани мавод ва рушди қобилиятҳои эҷодӣ истифода мешавад. 

Масалан, бозии тиҷоратии: «Хариди компютери хонагӣ» дар натиҷаи омӯзиши 

мавзӯи «Дастгоҳи муосири компютерӣ» гузаронида шуд. Мақсади бозӣ муайян 

кардани шахсе, ки таркиби компютери фардиро хубтар медонад ва метавонад 

харидро фоидаовартар гузаронад. 

Инчунин, бозиҳои зеҳнӣ низ баргузор мешаванд, ки барои муайян кардани 

сифатҳои зеҳнӣ ва эҷодӣ истифода мешаванд: тасаввуроти эҷодӣ, тафаккури 

мантиқӣ, диққат, хотира, сухан, муошират; иҷрои вазифаи ғайримуқаррарӣ. 

Таълими интерактивӣ дар дарсҳои технологияи иттилоотӣ хеле 

бомуваффақият гузаронида мешавад. Яке аз усулҳои чунин омӯзиш методи 

лоиҳа мебошад. Он ба принсипҳои таълими муосир такя мекунад, аз қабили:  
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• принсипи фаъолияти таълимӣ;  

• принсипи гузариши назоратшаванда аз фаъолият дар шароити таълимӣ 

ба фаъолият дар шароити зиндагӣ;  

• принсипи гузариши назоратшаванда аз фаъолияти муштараки таълимию 

маърифатӣ ва фаъолияти мустақили хонанда;  

• принсипи эътимод ба рушди қаблӣ (стихиявӣ)  

• принсипи эҷодӣ.  

Дар омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ, усули лоиҳа, татбиқи 

омӯзиши проблемавӣ, ки маърифатро фаъол ва мустаҳкам мекунад, имкон 

медиҳад, ки тафаккури мустақил ва фаъолиятро омӯзонад, муносибати 

систематикӣ ба худогоҳӣ, омӯзиши мутақобилаи гурӯҳӣ ва рушди ташаббуси 

эҷодии хонандагонро фароҳам оварад. Усули лоиҳа ҳамеша ба фаъолияти 

мустақилонаи хонандагон, инфиродӣ, ҷуфтшуда, гурӯҳӣ нигаронида шудааст, ки 

хонандагон дар муддати муайян иҷро мекунанд. Ин усул ба таври оммавӣ бо 

равиши гурӯҳӣ ба таълим омезиш ёфтааст. Усули лоиҳа ҳамеша ҳалли 

мушкилотро, ки аз як тараф истифодаи усулҳои гуногун, дастурҳои таълимӣ ва 

аз тарафи дигар, ҳамгироии дониш ва малакаҳои соҳаҳои мухталифи илм, 

муҳандисӣ, технология ва эҷодӣ дар бар мегирад. Истифодаи ин усул ҷараёни 

таълимро эҷодкорона ба хонанда омода ва мақсаднок месозад. Ҳангоми кор 

кардани лоиҳаҳо муҳити кори эҷодӣ ҳукмфармост, ки дар он ягон кори мустақил 

ташвиқ карда мешавад, ҷалби маводҳои нав ва омӯхташуда, ҳангоми омӯзиши 

мустақилона ва омӯзиши мутақобила, барои рушди мустақилонаи шахсияти 

эҷодӣ ва ифшои потенсиалҳои маънавии ӯ шароит фароҳам оварда мешавад. 

Амалан ҳар як қисми барномаи таълимии мактабӣ метавонад мавзӯи 

тарроҳии дарсҳои илми технологияи иттилоотӣ бошад: аз вирусҳои компютерӣ 

то омӯзиши барномаи мушаххас. 

Дар мактаб, ҳангоми дарсҳои технологияи иттилоотӣ, хонандагон як 

ҳадафи таълимӣ гузошта, барои татбиқи лоиҳаи таълимӣ мустақилияти ҳадди 

аксарро фароҳам меоранд. Хонандагон метавонанд шарики тиҷоратиро барои 

лоиҳаи корӣ, минтақаи проблема, супориш аз онҳое, ки пешниҳод шудаанд, 
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интихоб кунанд, ки ин ба таъсиси гурӯҳҳои корӣ ва бо назардошти майлҳои 

мавзӯии хонандагон имкон медиҳад. Лоиҳа дар тӯли якчанд дарс таҳия карда 

мешавад. Хонандагон бояд барои омӯзиши дурусти лоиҳа пайваста бо омӯзгор 

ҳамоҳанг шаванд. Марҳилаҳои фаъолияти муштараки омӯзгор ва хонандагонро 

дар шакли расм (расми 4) метавон тасвир кард: 

 

Расми 4. Марҳилаҳои фаъолияти муштараки омӯзгор ва хонандагон 

Татбиқи якҷояи лоиҳаҳо ба натиҷаҳои зерин оварда мерасонад: 

Барои хонанда 

1. Назария ва амалия: 

• Малакаи ҷамъоварӣ, систематизатсия, тасниф, таҳлили иттилоот; 

• Малакаҳои суханронии оммавӣ (оратория); 

• Қобилияти пешниҳод кардани маълумот ба тариқи дастрас, эстетикӣ; 

• Қобилияти изҳори фикру ақидаҳои худ, исботи ғояҳои худ; 

• Қобилияти кор кардан дар гурӯҳ, даста; 

• Қобилияти мустақилона кор кардан, интихоб кардан, қабули қарорҳо. 

2. Васеъ ва амиқ кардани дониш дар соҳаҳои мухталифи фаннӣ. 

3. Сатҳи фарҳанги иттилоотӣ меафзояд, ки кор бо таҷҳизоти гуногунро 

(принтер, сканер, микрофон ва ғайра) дар бар мегирад. 

4. Хонанда барномаи компютериро хуб меомӯзад, ки дар он ӯ лоиҳаро эҷод 

мекунад ва ҳатто - барномаҳое, ки барои беҳтар муаррифӣ кардани кори худ 

кӯмак мерасонанд. 

5. Хонанда имконият дорад, ки ғояҳои эҷодии худро тарҷума кунад. 

6. Муносибат бо устод ба сатҳи ҳамкорӣ мегузарад. 

7. Эҳтимолияти худбаҳодиҳии он кӯдаконе, ки бо ин ё он сабаб худро 

ноком меҳисобанд, афзуда истодааст. 

Гузоштани 
вазъияти 

масъалавӣ 

Ташкили мақсадҳо 
бо ёрии 

хонандагон 

Сохтани 
гурӯҳҳои 
лоиҳавӣ 

Интихоби 
мавзӯъ ва 

ҷамъи мавод 

Истифодаи 
лоиҳаҳо 

Ҳифзи лоиҳаҳо (мизи мудаввар) Ташкили 
лоиҳаҳо 
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Ҳамаи асосҳои дар боло зикршуда ба хонандагон имконият медиҳад, ки 

шахси бомуваффақ, рушдёбанда ва худмаърифат гарданд. 

Барои омӯзгор. 

1. Муносибат бо хонандагон ба сатҳи ҳамкорӣ мегузарад. 

2. Омӯзгор имконият дорад бонки кори хонандагонро созмон диҳад, ки 

онро дар чорабиниҳои беруназсинфӣ, дар дарсҳо, чорабиниҳо истифода бурдан 

мумкин аст. 

3. Нақши ё мақоми омӯзгор ҳамчун шавқманд, мутахассис, машваратчӣ, 

роҳбар, ҳамоҳангсоз, коршинос меафзояд. 

4. Омӯзгор омӯзгори як «фан» буданро қатъ намуда, омӯзгор дар соҳаҳои 

васеъ мегардад. 

Омилщои зикргардида ба баландшавии сатҳи касбии омӯзгорон оварда 

мерасонад. 

Усули таълими муаммогӣ ташкил кардани машғулиятҳои омӯзиширо 

таҳти роҳбарии омӯзгор дар эҷоди ҳолатҳои мушкил ва фаъолияти мустақили 

хонандагонро дар ҳалли онҳо дар бар мегирад, ки дар натиҷа маҳорати эҷодии 

дониш, малака, қобилияти касбӣ ва рушди қобилияти ақлӣ ба вуҷуд меояд. 

Таълими масъалавӣ ба эҷоди як намуди махсуси ҳавасмандкунӣ - 

масъалавӣ асос ёфтааст ва аз ин рӯ бояд сохтори муносиби мундариҷаи 

дидактикии маводро тақозо кунад, ки бояд ҳамчун як қатори ҳолатҳои масъалавӣ 

пешниҳод карда шавад. 

Дар назарияи муосири таълими масъалавӣ ду намуди ҳолатҳои мушкил 

мавҷуданд: рӯҳиявӣ ва омӯзгорӣ. 

Вазъи мушкилии омӯзгорӣ бо ёрии фаъолсозӣ, саволҳои омӯзгор эҷод 

карда мешавад, ки навоварӣ, аҳамият, зебоӣ ва дигар хусусиятҳои фарқкунандаи 

объекти шинохтаро таъкид мекунад. Дар тамоми марҳилаҳои омӯзиш вазъиятҳои 

мушкилотро ба вуҷуд овардан мумкин аст: ҳангоми шарҳ, тасҳеҳ ва назорат. 
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Усулҳои методӣ барои ташаккули вазъи масъалавӣ: 

1) Омӯзгор бо як савол нуқтаи назари гуногун зоҳир намуда, хонандагонро 

ба зиддият мебарорад ва пешниҳод мекунад, ки худи онҳо роҳи ҳалли онро пайдо 

кунанд. 

2) Хонандагонро барои муқоиса кардан, ҷамъбаст кардан, хулосаҳо аз 

вазъият, муқоисаи далелҳо ташвиқ мекунад. 

3) Саволҳои мушаххасро месанҷад (барои ҷамъбаст, асоснокӣ, 

мушаххаскунӣ, мантиқи далелҳо). 

4) Вазифаҳои назариявӣ ва амалии мушкилро муайян мекунад (масалан, 

таҳқиқот). 

5) Вазифаҳои мушкилро пеш меорад (масалан: бо маълумоти ибтидоии 

нокифоя ё зиёдатӣ, хатоҳои барқасдонона, бо вақти маҳдуди қабули қарор, 

бартараф намудани «инерсияи рӯҳиявӣ» ва ғайра). 

Компютер имконият медиҳад, ки пеш аз омӯзиши мавзӯи дигар натиҷаи 

ҳалли ҷолибро нишон диҳад ва ин ба хонандагон шавқовар хоҳад буд. Ба кӯдакон 

додани вазифаи ҷолиби мушкил, аз ҳама чизи муҳим дар азхудкунии мавзӯъҳои 

калон аст. Пеш аз омӯзиши гурӯҳи шартии гузариш (IF), хонандагон ташвиқ 

карда мешаванд, ки бозии оддӣ бо интихоби яке аз ду вариантҳоро эҷод кунанд. 

Пеш аз омӯхтани фармони вуруд ба барномарезии муколамаи «оқилона» бо 

компютер пешниҳод карда мешавад. Дар натиҷа, проблемаи гузошташуда 

саволҳои хонандагонро ба миён меорад ва вазъияти рӯҳбаландкунандаеро ба 

вуҷуд меорад, вақте ки омӯзгор онҳоро маҷбур намекунад, ки супоришро иҷро 

кунад, аммо худи онҳо донишро аз омӯзгор «кашида» анд. 

Барои амалӣ намудани вазъияти мушкил, интихоби вазифаҳои марбут ва 

муҳим гузаронида шуданд; хусусиятҳои таълими проблемавӣ дар шаклҳои 

гуногуни корҳои таълимӣ муайян карда шуда буданд. 

Усули эвристикӣ. Усул чунин тавсиф мешавад, ки омӯзгор маводи 

таълимиро дар шакли сӯҳбати эвристӣ пешниҳод мекунад. Он бо таҳияи 

мушкилоти асосӣ ва ташкили фаъолияти ҷустуҷӯии хонандагон барои ҳалли он 

фарқ мекунад. Усули эвристикӣ пайдоиши муҳокима, сатҳи баланди маърифати 

хонандагонро тавсиф мекунад. 
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Бо истифодаи усули эвристикӣ кор дар шакли гузарондани марафонҳои 

зеҳнӣ ва эҷодӣ сурат мегирад. Ҳадафи марафон аз он иборат аст, ки ба 

хонандагон имконият фароҳам оварад, ки дар соҳаҳои гуногун ибрози назар 

кунанд, ба рушди тафаккур тавассути ҳаллу фасли вазифаҳои мухталифи 

ғайристандартӣ ва иҷрои вазифаҳои эҷодӣ, ҷалби хонандагонро ба кор бо 

адабиёти илмӣ ва оммавии илмӣ, баёни нуқтаи назари худ ва онро дифоъ кунанд, 

инчунин омӯзиши афкори ҳамсолонро ба миён меорад. 

Вазифаҳои марафон ба тавре муайян карда шудаанд, ки имконоти эҷодӣ, 

қобилияти иштирокчиён дар берун фикр кардан, ёфтани ассотсиатсияҳои ҷолиб, 

ғайриоддӣ дар ҳаёти ҳамарӯза ва гузаштан ба вазифаҳои сатҳҳо ва самтҳои 

мухталиф фароҳам оварда шаванд. 

Бо усули тадқиқотӣ шинос шуда, диссертант кори мустақилонаи 

хонандагонро ба роҳ мемонад, ба онҳо вазифа ва масъалаҳои мушкилии 

маърифатӣ медиҳад, ки табиати амалӣ доранд ва аз ҷониби хонанадагон бе 

кӯмаки омӯзгор мустақилона ҳал карда мешаванд. Усули тадқиқот сохтори хуб 

фикркардашуда, ҳадафҳои таъиншуда, аҳамияти мавзӯи тадқиқотро барои ҳамаи 

иштирокчиён, аҳамияти иҷтимоӣ, усулҳои андеша, аз ҷумла усулҳои озмоиши ва 

таҷрибавии коркардро талаб мекунад. 

Кор пурра ба мантиқи таҳқиқот тобовар аст ва дорои сохторест, ки бо 

тадқиқоти воқеии илмӣ мувофиқат дорад: далелҳои навоварӣ, аҳамият, аҳамияти 

назариявӣ ва амалӣ, муайян кардани усулҳои тадқиқот, муҳокимаи натиҷаҳо, 

хулосаҳо. Барои хонандагонӣ соли дуввум ва севуми таҳсил мавзӯъҳои рисолаҳо, 

маърӯзаҳо, лоиҳаҳо, таҳияи компютерҳо ва дигар шаклҳои кори мустақил барои 

паёмҳо дар конференсия ё озмунҳо барои ҳимоя ва муҳокима кардани онҳо 

пешбинӣ карда мешаванд. 

Дар ин марҳила, озмуни рушди компютер баргузор мешавад, ки дар он 

хонандагон метавонанд, барномаҳои компютерии худро пешниҳод ва ҳимоя кунанд. 

Масалан, осорҳое, ки дар озмун пешниҳод карда шуданд: «Рақамҳои асосӣ 

ва алгоритмҳои дар боло буда», «Бозии динамикӣ барои таълим ва рушди 

тасаввурот», «Омӯхтани зуд хондан», «Функсияҳои математикӣ», «Воситаҳои 

муосири интиқоли иттилоот», «Архиваторҳо, ва кор бо онҳо» ва ғайра. 
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A.И. Савенков [171, 86] чунин мешуморад, ки солҳои охир ғояи зарурати 

ба ҳисобгирии вижагии ҳар як шахс дар низоми таълимӣ-тарбиявӣ фаъолтар 

тасдиқ гардида истодааст, яъне фардикунонии таҳсилот яке аз роҳҳои асосии 

тағйироти сифатноки моҳияти таълимии кӯдакони лаёқатманд мебошад. 

Ҳамзамон, Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, Н.С. Лейтес ва дигарон 

[157, 6] қайд мекунанд, ки барои зуҳури лаёқатмандӣ дар соҳаи фаннӣ, ба ҳар як 

кӯдак фароҳам овардани имкониятҳои баробари ибтидоиро дар амалисозии 

манфиатҳо, ҳавасмандгардонии рушди қобилиятҳои худ ва дастгирии 

истеъдодҳои он зарур мебошанд.  

Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти 

асосӣ оид ба рушди намудҳои гуногуни лаёқатмандии хонандагон дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (литсейҳо, гимназияҳо, мактабҳо бо омӯзиши 

амиқи фанҳои ҷудогона ё соҳаҳои фаннӣ) ва дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

дар шакли фаъолияти илмӣ ва беруназсинфӣ идома дорад. 

Ю.К. Бабанский [19, 67] зери мафҳуми таҳсилоти иловагӣ дарсҳои махсус 

ташкилшуда ва мақсаднокро бо хонандагони дорои хусусияти тарбиявӣ ва 

таълимӣ дошта, ки аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ фориғ аз дарси 

мактабӣ гузаронида мешаванд мефаҳмад.  

Машғулиятҳои таълими иловагӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои умумии 

таълиму тарбия - фароҳам овардани шароитҳое, ки ба рушди сифатҳои зеҳнӣ, 

эҷодӣ ва шахсии хонандагон, ҷомеасозӣ ва мутобиқгардонии онҳо дар ҷомеа бо 

назардошти хусусиятҳои инфиродӣ ва синну солӣ дар доираи низоми тарбиявии 

мактаб мусоидат мекунанд равона карда шудаанд. 

Мақсадҳо ва вазифаҳои машғулияти таълими иловагӣ комилан яксонанд, 

аммо дар мундариҷа, ташкил ва шаклҳои татбиқи охирӣ фарқиятҳои назаррас ба 

назар мерасад. Тавре ки Т.Н. Калечитс қайд менамояд [91, 101], фарқиятҳои 

асосии машғулияти таълими иловагӣ аз дарси мактабӣ инҳоянд:  

1) иштироки ихтиёрии хонандагон дар машғулиятҳои таълими иловагӣ;  

2) мавҷуд набудани қоидаҳои қатъӣ вобаста ба вақт, ҷой, шакли 

гузаронидани машғулиятҳо ва набудани баҳисобгирии баҳогузориҳо; 

3) мустақилият ва ташаббуси васеъи хонандагон дар иҷрои супоришҳои 

таълимии иловагӣ. 
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Ҷадвали №8. Шаклҳои машғулияти таълими иловагӣ 

Шаклҳои 

машғулиятҳои 

таълими 

иловагӣ 

Вақти 

гузаронидан 

Шумораи 

иштирок-

кунандагон 

Намудҳо 

Умумӣ 

Машғулиятҳои 

даврагӣ ва 

эпизодӣ 

Синфҳои пурра, 

параллелӣ ва баъдан 

кулли мактаб  

олимпиадаҳо, КВН, 

намоишҳо, конференсияҳои 

илмӣ-амалӣ, пресс-

конференсияҳо, рузҳои 

ҳузур, мусобиқаҳо, 

шабниши-ниҳо, озмунҳо ва 

ғайра. 

Гурӯҳӣ 
Машғулиятҳои 

мунтазам 

Ҳайати мӯътадили 

иштирокчиён  

(10-15 нафар) 

факултативҳо, маҳфилҳо, 

курсҳои махсус ва ғайра. 

Инфиродӣ 
Машғулиятҳои 

мустақилона 

Хонандагони 

алоҳида 

Кор бо машваратчиён, 

омодагӣ ба иштирок дар 

олимпиадаҳо, хонишҳои 

берун аз синфии адабиёт оид 

ба фанни шавқдошта, 

омодасозии маърӯзаҳо, 

рефератҳо, иншоҳо ва ғайра. 

 

В.И. Шепелева [208, 146] чор принсипи асосии таълими иловагиро ҷудо 

месозад:  

1) ихтиёрӣ (хонандагон ба таҳсилоти иловагӣ бо ихтиёри худ дохил карда 

мешаванд),  

2) иштироки оммавӣ (иштирок дар чорабиниҳои таҳсилоти иловагӣ бо 

шумораи зиёди хонандагон бо сатҳи гуногуни омодагии фанҳо),  

3) баҳисобгирӣ ва рушди хусусиятҳо ва манфиатҳои инфиродии 

хонандагон;  

4) робитаи машғулиятҳои таълими иловагӣ бо дарсҳо. 

Принсипҳои дар боло овардашудаи таҳсилоти иловагӣ оид ба ин мавзӯъ, 

тавре ки В.И. Шепелева [208] қайд месозад, талаботро ба мундариҷа, усулҳо ва 

шаклҳои ташкилии он муайян мекунанд. 
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Таҳлили амалияи таълимӣ нишон дод, ки шакли маъмултарини 

машғулиятҳои таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияи информатсионӣ дар 

шакли факултативҳо мебошад. 

Аввалин машғулиятҳои факултативӣ, ки дар онҳо дар ин ё он дараҷа 

истифодаи компютерҳо бояд истифода мешуданд, ба нақшаҳои таълимии 

умумимактабӣ дар охири солҳои 60-ум вақте се барномаи таълими мактабҳои 

таҳсилоти ҳамагонӣ аз рӯи математика ва замимаҳои он коркард гардида буданд 

ворид карда шуданд: “Барномасозӣ”, “Математикаи ҳисоббарор”, “Фазои Вектор 

ва барномарезии хаттӣ”. Минбаъд, ба рӯйхати курсҳои факултативии 

тавсияшаванда мавзӯъҳои нав дохил карда шуданд: “Низомҳои ададӣ ва 

дастгоҳҳои арифметикии компютерҳо”, “Алгоритмҳо ва барномасозӣ”, 

“Асосҳои кибернетика” ва “Забони барномасозӣ”.  

Ҷиҳати омӯзиши мавзӯъи диссертатисонӣ мо бо фаъолияти Маркази 

кхдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дар самти ба таълими иловагӣ фаро 

гирифтани хонандагони муассисаҳои таълимӣ шинос гаштем. Омӯзиши масъала 

дар муассисаи зикргардида нишон дод, ки Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри 

Душанбе дар низоми таҳсилоти иловагии шаҳри Душанбе яке аз асоситарин ба 

ҳисоб рафта, дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ бахшҳои он фаъолият менамояд.  

Мушоҳидаҳои анҷомдодаи мо нишон медиҳад, ки айни замон дар Маркази 

кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе таҳсилоти иловагии хонандагон аз фанни 

технологияи иттилоотӣ дар маҳфили “Технологияи иттилотӣ” ба роҳ монда 

шудааст. Маҳфили мазкур барои омӯзиши асосҳои кор бо компютер, барномаҳои 

матнӣ ва забони барномасозии Visual Basic нигаронида шудааст.  

Вазифаи асосии маҳфили “Технологияи иттилотӣ” аз он иборат аст, ки ба 

таълимгирандагон дар бораи фанни информатика ва кор бо компютерро 

маълумот дода, онҳоро барои минбаъда васеъ гардонидани маҳорату малакаи 

барномасозӣ шинос менамояд. Тамоми таълимгирандагоне, ки аз фанни 

технологияи иттилоотӣ воқиф нестанд омӯзонида мешаванд ва шахсоне, ки 

шавқи зиёди барномасозӣ дорад ба онҳо дар алоҳидагӣ нозукиҳои компютер, 
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барномаҳои офисӣ, ворид шудан ба ҷаҳони интернет, барномҳои графикӣ, 

видеоӣ, сабти дискҳова кор бо почтаи электронӣ таълим дода мешаванд. 

Таҳсилоти иловагӣ дар маҳфили «Технологияи иттилоотӣ» ба хониши 

3-сола мутобиқ карда шудааст. Маҳфилчиёни соли аввали таҳсил хонандагони 

синфҳои 5-7, соли дуюми таҳсил хонандагони синфҳои 8-9 ва соли сеюми таҳсил 

хонандагони синфҳои 10-11 ва инчунин барои донишҷӯёни муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи касбӣ ба монанди литсею коллеҷҳо мутобиқ карда шудааст. 

Барномаи таълимии маҳфили «Технологияи иттилоотӣ» мавзуҳои вобаста 

ба шинос намудани таълимгирандагон бо компютер, пайваст кардани компютер 

бо барқ, шинос намудан бо қисмҳои компютер, пайваст намудан ва ворид шудан 

ба ҷаҳони интернет, омӯхтани барномаҳои нави компютерӣ ва кор кардан бо 

почтаи электрониро фаро мегирад. Ба маҳфил таълимгирандагон синфҳои 5-11 

ҷалб карда мешавад. 

Машғулятҳо дар маҳфили «Технологияи информатсионӣ» ба ду қисм 

тақсим карда шудааст, назариявӣ ва амалӣ ташкил медиҳад ва мавзуҳои 

машғулиятҳо низ қисиматҳои назариявӣ ва амалиро доро мебошанд. Мо барои 

омӯзиш бо Барномаи таълимии маҳфили «Технологияи иттилоотӣ» шинос 

шудем, ки он барои се соли таълим дар маҳфил пешбинӣ шудааст (ҷадвалҳои 

№9-11) .  

Дар асоси Барномаи таълимии маҳфили «Технологияи иттилоотӣ» аз 

ҷониби омӯзгорони маҳфили “Технологияи иттилотӣ”-и Маркази кӯдакон ва 

наврасони шаҳри Душанбе нақшаи тақвимии мавзуҳои таълимӣ тартиб дода 

мешавад, ки тибқи он машғулиятҳои иловагӣ гузаронида мешаванд (замимаи №1).  

Ҷадвали №9. Барномаи таълимии маҳфили  

«Технологияи иттилоотӣ» барои соли якуми таҳсил 

№ Мавзӯъ Назариявӣ Амалӣ Ҳамагӣ 

1.  Назарияи техналогияи информатсионӣ 

ва таърихи пайдоиши МЭҲ 
9 3 12 

2.  Системаи оператсионии Windows 17 15 32 

3.  Протсессори матни Microsoft Word 28 42 70 

4.  Ҷадвали электронии Microsoft Excel 13 17 30 

 Ҳамагӣ 67 77 144 
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Ҷадвали №10.Барномаи таълимии маҳфили  

«Технологияи иттилоотӣ» барои соли дуюми таҳсил 
№ Мавзӯъ Назариявӣ Амалӣ Ҳамагӣ 

1.  Барномаи Micrasoft Power Point. 22 22 44 

2.   Барномаи графики Photoshop. 6 6 12 

3.  Вирусҳои компютерӣ. Маълумот оид 

ба телекаммуникатсия 
19 19 38 

4.  Мафҳуми HTML. Почтаи Электронӣ 24 26 50 

 Ҳамагӣ 71 73 144 

 

Ҷадвали №11. Барномаи таълимии маҳфили  

«Технологияи иттилоотӣ»  барои соли сеюми таҳсил  
№ Мавзӯъ Назариявӣ Амалӣ Ҳамагӣ 

1.  Системаҳи идоракунии базаи маълумотҳои 

барномаи Microsoft Access. 
32 44 76 

2.  Тарзи ҳуруфчини бо барномаи RapidTyping. 

Барномаи ABBYY FineReader 
4 6 10 

3.  Маълумот оид ба забони Visual Basic 24 34 58 

 Ҳамагӣ 60 84 144 

 

Ҳамчунин бо мақсади омӯзиши низоми таҳсилоти иловагӣ, ба таълим 

фарогирии хонандагони болаёқат, татбиқи механизмҳои самарабахши дарёфт ва 

рушди хонандагони болаёқат, таҳияи барномаҳои таълимӣ барои хонандагони 

болаёқат фаъолияти Маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанберо маврии 

омӯзиш қарор додем.  

Маркази рушди истеъдодҳо аз муассисаҳои таҳсилоти иловагие ба ҳисоб 

меравад, ки ҳадафи асосиаш ин ба таълим ва тарбия фаро гирифтани 

хонандагони болаёқат мебошад. Дар ин муассиса хонандагон аз фанҳои гуногуни 

таълимӣ дар иттиҳодияҳои таълимӣ машғули дарсомӯзӣ ҳастанд. Дар муассисаи 

таҳсилоти иловагии хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе таълим аз фанни 

технологияи иттилоотӣ асосан дар иттиҳодияи таълимии “Барномасози ҷавон” 

ва “Барномасозон” ба роҳ монда шудааст. Ҳадафаи аслии иттиҳодияҳои 

таълимии “Барномасози ҷавон” ва “Барномасозон” пеш аз ҳама аз синни 

хурдсолӣ кашф намудани лаёқат истеъдодҳои наврасону кӯдакон дар самти 

технологияи иттилоотӣ ва барномасозӣ ва рушди минбаъдаи малакаву маҳорати 

онҳо мебошад. Яке аз муҳитарин самтҳои фаъолияти ин иттиҳодияҳои таълимӣ 
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ин омода намудани хонандагон барои иштирок дар олимпиадаву озмунҳои 

фаннӣ ба ҳисоб меравад.  

Бо мақсади дарёфт ва рушди қобилияти технологӣ ва барномасозии 

хонандагони болаёқат мо зарур донистем, фаъолияти иттиҳодияи таълимии 

технологияи иттилоотиро таҳлил намоем. Омӯзиши фаъолияти таълимӣ нишон 

дод, ки дар муассиса барномаҳои таълимии омӯзгорон тафриқавӣ буда, иборат 

аз зинаи идомавӣ (барои хонандагоне, ки иштирокчиёни Олимпиадаҳои фаннии 

мактабӣ ва ноҳиявӣ ҳастанд) ва барномаи пешрав (барои ғолибони 

Олимпиадаҳои фаннии шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ, байналмиллалӣ, дипломантҳои 

Академияи хурди улуми ҷумҳуриявӣ) мебошанд. 

Дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 26-уми декабри соли 2019 

ба Маҷлиси Олӣ дар ин робита ба гуфта шудааст: “Роҳбарону кормандони соҳаи 

маорифро зарур аст, ки дар баробари чунин дастгириҳои давлат ва афроди 

ватандӯст сатҳу сифати таълимро дар ҳар як муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз 

шакли моликияти онҳо ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, баланд бардоранд. 

Инчунин, назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзӯр гардонида, 

наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, 

қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, 

дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд. Вобаста ба ин, пешниҳод 

менамоям, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин барои тавсеаи тафаккури техникии насли 

наврас солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 

дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” эълон карда шаванд” [142]. 

Дар партави иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 

ки дар Паёми худ аз 26-уми декабри соли 2019 ба Маҷлиси Олӣ таъкид намуданд, 

дар Маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе нақшаи чорабиниҳои 

мушахаас таҳия намуда, ҷиҳати иҷрои онҳо тадбирҳои судманд андешида шуда 

истодаанд. Махсусан ба омӯзиши фанҳои дақиқ ва ба илмҳои техникӣ ҷалб 
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намудани хонандагони болаёқат аз ҳадафҳои асосии ин муассиса ба ҳисоб 

меравад. Дар ин самт фаъолияти иттиҳодияи таълимии “Технологияи иттилоотӣ” 

хеле назррас мебошад. Таҳлили дастовардҳои солҳои охири ин иттиҳодияи 

таълимӣ нишон дод, ки дар самти кор бо хонандагони болаёқат ва омода сохтани 

онҳо барои ширкат дар олимпиадаву озмунҳои фаннӣ ба пешравиҳои назаррас 

ноил гардидааст. Таълимгирандагони иттиҳодияи таълимии “Барномасозон” ва 

“Барномасози ҷавон” дар олимпиадаҳои фаннии шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва 

байналмиллалӣ, инчунин дар озмунҳои лоиҳали илмӣ фаъолона ширкат варзида 

соҳиби ҷойҳои намоён гаштаанд. Ишғол кардани ҷойҳои намоён ҳам дар сатҳи 

ҷумҳуриявӣ ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ тавассути муҳайё намудани шароит 

барои иштирок дар олимпиадаҳои байналмиллалии фаннӣ ва конфренсияҳои 

гуногуни илмӣ-амалӣ имконпазир гардидааст.  

Пешрафти технологияи муосир имкон медиҳад, ки ба олимпиадаҳои фаннӣ 

бо истифодабарӣ аз намудҳои васеъи забонҳои барномасозӣ ба монанди Паскал 

ва С инчунин дигар барномаҳо масъалаҳои олимпиадавии сатҳи душвор аз 

ҷониби хонандагони Маркази рушди истеъдодҳо ҳал карда шаванд.  

Тавассути пешниҳоди мо дар Маркази рушди истеъдодҳо аз ҷониби 

омӯзгорон муҳити махсусгардонидашудаи таълим барои гузаронидани 

олимпиадаҳои фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ фароҳам оварда шуд, ки аз 

системаи автоматикунонидашудаи санҷиши масъалаҳои иҷрогардидаи 

хонандагон иборат аст. Аз ҳамин сабаб системаи баҳодиҳии ҳалли масъалаҳо низ 

дигаргун шуд, ки аз иштирокчиёни олимпиада тайёрии ҷиддиро талаб мекунад. 

Муҳим он аст, ки хонандаи болаёқати хурдсолро ба ҳаракати олимпӣ ворид 

намоем, то ки истеъдод ва шавқи онҳо ба ин фан афзояд. Аз ин рӯ, омӯзгорони 

Маркази рушди истеъдодҳои назди Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ба 

омода намудани хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ ба 

олимпиадаву озмунҳои фаннӣ якчанд омилҳои таълимиро васеъ истифода 

намуданд: 
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Таҳия намудани барнома ва нақшаи таълимии машғулиятҳои иловагӣ ва 

барномаҳои муаллифӣ.  

1. Ба низом даровардани бонки иттилоотӣ оид ба навгонӣ ва пешрафт дар 

соҳаи информатикаи ҷаҳонӣ;  

2. Ба роҳ мондани омӯзиши мустақилонаи хонандагони болаёқат; 

3. Ҳавасмандсозии хонандагон ба фаъолияти таҳқиқотӣ ва ихтироот 

тавассути омӯзонидани забонҳои барномасозӣ;  

4. Фаъол намудани маҳфили “Барномасозони ҷавон” дар Марказ. 

Азбаски таҳсили иловагии хонандагони болаёқат дар Маркази рушди 

истеъдодҳои шаҳри Душанбе вобаста ба сатҳи донишу қобилият хонандагон 

гуруҳбандӣ мешавад, айни замон дар ин самт иттиҳодияҳои таълимии 

“Барномасози ҷавон” ва “Барномасозон” фаъолият менамоянд.  

Дар иттиҳодияи таълимии “Барномасози ҷавон” хонандагони болаёқат бо 

донишҳои ибтидоии барномасозӣ фаро гирифта шуда, дар рафти таҳсил 

малакаву маҳорати худро сайқал медишҳанд. Асосан таълимгирандагони ин 

иттиҳодияи таълимӣ хонандагони синфҳои 5-9 мебошанд.  

Дар иттиҳодияи таълимии “Барномасозон” хонандагони болаёқате таҳсил 

менамоянд, ки аллакай бо асосҳои барномасозӣ ошно буда, иштирокчии 

олимпиадаву озмунҳои фаннӣ мебошанд. Ҳадафи таълими онҳо дар ин 

иттиҳодияи таълимии ин ташаккул додани қобилият ва маҳорати барномасозии 

онҳо ва барои дохил шудани онҳо ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

роҳнамоӣ намудан аст. Таълимгирандагони иттиҳодияи таълимии 

“Барномасозон” ғолибони олимпиадаву озмунҳои гуногун мебошанд ва 

аксарияти онҳо хонандагони синфҳои 10-11 мебошанд.  

Барои дарёфт ва рушди зеҳнии кӯдакони болаёқат дар машғулиятҳои 

иловагӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ омӯзгорони Муассисаи давлатии 

“Маркази рушди истеъдодҳои назди Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе” 

дастурҳои таълимии муаллифони Россия Кирюхин В.М., Цветкова М.С. , 

Могилев А. В., Могилева В. Н., Богомолова О. Б., Курис Г.Э.-ро мавриди 

истифода қарор медиҳанд. 
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Рафти мушоҳидаҳо собит намуд, ки дар баробари васеъ истифода 

намудани таҷрибаи хориҷӣ оид ба омода намудани хонандагон ба олимпиадаву 

озмунҳои фаннӣ аз ҷониби омӯзгорони Маркази рушди истеъдодҳо Барномаҳои 

таълимии муаллифӣ таҳия карда шудаанд.  

Барномаи таълимии иттиҳодияи таълимии “Барномасози ҷавон” ва 

“Барномасозон” аз дарсҳои назариявӣ ва амалӣ иборат буда, барои 3 соли таҳсил 

таҳия карда шудаанд (ҷадвалҳои №12-13). Дар асоси Барномаи таълимӣ нақшаи 

тақвимии омӯзгорон низ мавриди омӯзиш қарор дода шуд, ки он аз мавзуъҳои 

вобаста ба ҳалли масъалаҳои математикӣ тавассути забонҳои барномасозӣ ва 

коркарди лоиҳаҳои илмӣ бахшида шудааст (замимаҳои №2-3).  

Дар Барномаи таълимии иттииҳодияи таълимии “Барномасози ҷавон” 

мавзӯъҳое оварда шудаанд, ки асоси алгоритмнависӣ ва барноманависиро дар 

бар мегирад: тасавуроти ададҳо, системаҳои ҳисобӣ, алагоримтҳои мухталиф ва 

операторҳои забони барноманависиро дар бар мегиранд. Барномаи таълимӣ дар 

асоси китоби М. Э. Абрамян - «1000 масъалаҳои барномасозӣ» тартиб дода 

шудааст. Мавзӯъҳо бо назардошти таҷрибаи чандинсолаи гузаронидани дарсҳои 

барномасозӣ ва гузаронидани олимпиадаҳои барномасозӣ тартиб дода шудаанд.  

Ҷадвали №12.  Барномаи таълимии иттиҳодияи  

таълимии «Барномасозони ҷавон» 

№ Мавзӯъ 
Соат 

Назариявӣ Амалӣ Ҳамагӣ 

1 Системаи ҳисобӣ 2 2 4 

2 Хосияти бузиргиҳо(адад) 4 2 6 

3 Воситаҳои Алгоритмсозӣ 4 4 8 

4 Забони барноманависии С++ 2 8 10 

5 Муайянкунӣ, хориҷкунӣ ва дохилкунии додаҳо 2 6 8 

6 Ифодаҳои мантиқӣ  4 8 12 

7 Операторoҳои шохавии ( if, switch ) 4 8 12 

8 Оператор даврии (for, while, do while) 4 10 14 

9 Маҷмуъ (array) 4 10 14 

10 Маҷмуъи дученака 4 10 14 

11 Сатр(string) 4 10 14 

12 Функсия 4 10 14 

13 Файл 4 10 14 

 Ҳамагӣ 46 98 144 
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Ҷадвали №13. Барномаи таълимии  

иттиҳодияи таълимии «Барномасозон» 

№ Мавзӯъ 
Соат 

Назариявӣ Амалӣ Ҳамагӣ 

1 Забони С++. Маълумоти ибтидоии синтаксисӣ 8 10 18 

2 Типҳои ададӣ, дохилкунӣ–хориҷкунӣ, амалҳои 

бахшиши қимат 
8 10 18 

3 Ифодаҳои мантиқӣ ва операторҳои шартӣ 12 14 26 

4 Операторҳои даврӣ 8 10 18 

5 Функсия. Коркарди пайдарпайиҳои ададӣ 10 12 22 

6 Забони С++. Маълумоти мураккаби синтаксисӣ 26 28 54 

7 Массивҳо 8 10 18 

8 Массиви дученака 8 10 18 

9 Сатрҳои рамзӣ 6 8 14 

10 Файлҳои дуӣ 8 10 18 

11 Файлҳои матнӣ 6 8 14 

12 Типҳои мураккаби маълумот дар функсияҳо: гурӯҳи 

Param 
8 18 26 

13 Ишоракунакҳо ва сохторҳои динамикии 

маълумотҳо: гурӯҳи Dynamic 
8 10 18 

14 Дарахтҳо бо ёрии ишоракунакҳо: гурӯҳи Tree 14 16 30 

15 Забони С++. Барномасозии ба объект 

нигаронидашуда 
28 30 58 

16 Китобхонаи стандартии қолабҳои забони С++ – STL 30 32 62 

 Ҳамагӣ 196 236 432 
 

Дар барномаи таълимии мушоҳиданамудаи мо ки барои се соли таълими 

иловагӣ пешбинӣ шудааст ба машғулиятҳои назариявӣ 196 соат ҷудо карда 

шудааст. Диққати асосӣ ба омӯхтани забони барномасозии С++, сохтори барнома 

дар ин забони барномасозӣ, тарзи навиштани код дар С++ ва иҷроиши коди 

навишташуда (ба кор сар додани барномаи навишташуда), операторҳои 

идоракунандаи забони барномасозии С++ ва асосҳои барномасозии функсионалӣ 

дода шудааст. 

Ҳамчунин ба машғулиятҳои амалӣ бошад, 236 соат ҷудо карда шудааст. 

Дарсҳои амалӣ тариқи барномаи Programming Taskbook, ки ба воситаи он 

хонанда дурустии коди худро санҷида метавонад, дар амал татбиқ карда 

мешаванд. Ин барнома аз се модул иборат аст. Модули якум Demo ном дошта ба 

воситаи он хонанда шарти масъала ва намунаи маълумотҳои воридкунӣ ва 

хориҷкуниро дида метавонад. Ба воситаи модули дуюм, ки Load ном дорад, 

хонанда коди навиштаи худро барои дурустӣ санҷида метавонад. Ба воситаи 

Results хонандаи рӯйхати масъалаҳои ҳалкардаи худро дида метавонад. 
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Ба ғайр аз истифодаи барномаи электронии Programming Taskbook дар 

машғулиятҳои амалӣ сомонаи интернетӣ истифода бурда мешаванд, ки дар онҳо 

масъалаҳои олимпӣ ҷой дода шудаанд ва тариқи сервер коди хонандагон санҷида 

мешавад. Мисоли сомонаҳое, ки дорои сервер мебошанд: www.acmp.ru, 

www.informatics.mccme.ru ва ғайраҳо. 

Дар машғулиятҳои фанни барномасозӣ дар баробари мусаллаҳ гардидани 

хонандагон бо малакаю маҳорати барномасозӣ, инчунин ба онҳо чиҳати 

тарбиявии корбарӣ дар системаи барномасозӣ, одоби истифодаи шабакаҳои 

компютерӣ, ба нафъи ҷомеа равона кардани донишу маҳорати хонанда оид ба 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ фаҳмонида мешаванд. Ба хонандагон чӣ 

гуна дар байни коллективи барномасозон кор кардан ва чӣ гуна муошират 

карданро омӯзонида мешавад. 

Ҳамин тавр мушоҳидаҳои педагогии гузаронидаи мо собит намуданд, ки аз 

ҷониби кормандони педагогии муассисаҳои таҳсилоти иловагии шаҳри Душанбе 

ҷиҳати такмили методикаи таълими хонандагони болаёқат роҳу усулҳои муосир 

ҷустуҷӯ ва татбиқ шуда, пайваста корҳои инфиродӣ бо хонандагон аз рӯи 

қобилият, завқу хоҳиш гузаронида мешаванд. Чунин дарсҳои инноватсионӣ дар 

мавзӯи “Ҳалли масъалаҳои матнӣ ва масъалаҳое, ки ба ҳаёти рӯзмара 

алоқаманданд”, “Интихоби решаҳои сеаъзогии квадратӣ дар хатти рости ададӣ”, 

“Технологияи таҳияи лоиҳаҳои математикӣ” имконият додаанд, ки хонандагон ба 

озмунҳои байналмилалӣ беҳтар омода шаванд ва соҳиби дастовардҳои намоён 

гарданд.  

Муассисаҳои таҳсилоти иловагии шаҳри Душанбе пайваста дар ташакули 

тафаккури техникии хонандагон ва дастрасии онҳо ба технологияи муосир 

шароит фароҳам меорад. Тамоми синфхонаҳои ин муассисаҳо тавассути 

компютерҳо ба шабакаҳои интернетӣ пайваст мебошанд. Омӯзгорон, ки 

машғулиятхои худро бевосита бо усули илмӣ-таҳқиқотӣ мегузаронанд, ба 

хонандагон имконият медиҳанд, ки баҳри такмил додани ҷаҳонбинии худ ва 

бархурдоршавӣ аз илму технологияи муосир аз шабакаҳои маърифатӣ васеъ 

истифода намоянд.  

http://www.acmp.ru/
http://www.informatics.mccme.ru/
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2.2. Дарёфт ва рушди истеъдодҳои хонандагон тавассути озмуну 

олимпиадҳои зеҳнӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ 

Пас аз ҷорӣ намудани фанни «Технологияи иттилоотӣ» дар низоми 

таҳсилот шакли нави машғулиятҳои беруназсинфӣ аз фанни технологияи 

иттилоотӣ, чун олимпиадаҳои фаннӣ низ васеъ паҳн гардид. 

Олимпиадаи фаннӣ - ин мусобиқа дар байни хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки аз иштирокчиён дониш ва малакаи соҳаи як ё якчанд 

фанҳои омӯхташударо талаб мекунад [139]. Аллакай дар соли таҳсили 1987-1988 

аввалин Олимпиадаи Умумиҷаҳонӣ оид ба технологияи иттилоотӣ дар ИҶШС ва 

дар соли хониши 1988-1989 аввалин олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ 

баргузор гардид. 

Ба андешаи мо, олимпиадаҳоро аз ду ҷиҳат баррасӣ кардан мумкин аст. Дар 

Низомномаи олимпиадаҳои фаннӣ, ки бо қарори Мушовараи Вазорати маориф 

ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 августи соли 2018, таҳти №17/2 тасдиқ 

шудааст [139] олимпиадаҳои фаннӣ ҳамчун воситаи баланд бардоштани сифати 

таълим ва дарёфту рушди қобилияти хонандагоне мебошад, ки инкишофи зеҳнии 

онҳо ба самти фаъолияти илмӣ - таҳқиқотӣ нигаронида шудааст, муайян карда 

шудаанд. Дар баробари ин, олимпиада – ин мусобиқаест, ки ба хонанда ва 

омӯзгор имкон медиҳад, ки тавоноӣ ва нерӯи худро вобаста ба амиқ омӯтахни 

ягон фанни таълимӣ ба таври ғайримустақим санҷад. 

Олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони болаёқат яке аз воситаҳои 

самарабахштарин мебошанд барои:  

1) ошкор кардани қобилият ва сатҳи лаёқатмандӣ дар соҳаи фаннӣ;  

2) рушди қобилияти зеҳнӣ ва эҷодӣ;  

3) назорати натиҷаҳои омӯзиш;  

4) роҳнамоии касбӣ; 

 5) қабули донишгоҳҳо (якҷоя бо имтиҳонҳои дохилшавӣ ва имтиҳонҳо).  

Аз дигар ҷониб, барои омӯзгорон Олимпиада ба яке аз воситаҳои назорати 

сифати таълим ва тасдиқи тахассуси омӯзгор табдил ёфтааст. Ба андешаи мо, 

олимпиадаҳои фаннӣ ба хонандагони лаёқатманд имкон медиҳанд, ки сатҳи 

баланди омодагии фаннӣ, рушди малакаҳои зеҳнӣ, сифатҳои шахсӣ ва маънавӣ-

иродаи худро нишон диҳанд. 
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Дар айни замон, ҳаракати олимпиада якчанд ҷузъҳоро дар бар мегирад: 

1) ташкили олимпиадаҳо;  

2) таҳияи вазифаҳо барои гузаронидани олимпиада;  

3) омодагии иштирокчиёни олимпиада. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Низомномаҳои дахлдор намудҳои зерини 

олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони болаёқат гузаронида мешавад 

(замимаи №4):  

1. Олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 

2. Олимпиадаи номии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 

3. Олимпиадаи даставии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 

4. Олимпиадаи даставии хонандагони мактабҳои Президентӣ ва литсейҳо 

барои хонандагони болаёқат; 

5. Олимпиадаи фаннӣ барои наврасон.  

Дар асоси Низомномаи Олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ низоми чорзинагии гузарондани олимпиадаҳои фаннӣ аз 

фанҳои табиию риёзӣ ва ҷамъиятию гуманитарӣ барои хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ пешбинӣ шудааст [139],:  

- даври якум – мактабӣ (синфҳои 5 - 11); 

- даври дуюм – ноҳиявӣ (шаҳрӣ) - (синфҳои 7 -11); 

- даври сеюм – вилоятӣ (шаҳрӣ, минтақавӣ) - (синфҳои 9- 11); 

- даври чорум - ҷумҳуриявӣ (танҳо синфи 11). 

Мувофиқи сатҳи олимпиада ташкилкунандагони он чунин муайян карда 

шудаанд:  

- дар даври якуми олимпиада (мактабӣ) – маъмурияти муассисаи таълимӣ; 

- дар даври дуюми олимпиада (ноҳиявӣ (шаҳрӣ) – шуъбаи маориф, маркази 

дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳия (шаҳр);  

- дар даври сеюми олимпиада (вилоятӣ (шаҳрӣ-барои шаҳри Душанбе, 

минтақавӣ - барои шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) –раёсати (сарраёсат) 

маорифи вилоятҳо (шаҳри Душанбе), марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳои 

вилоят (шаҳри Душанбе), дар даври минтақавӣ - Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва 

рушди истеъдодҳо»; 
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- дар даври чоруми олимпиада (ҷумҳуриявӣ) - Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди 

истеъдодҳо». 

Таърихи Олимпиадаи фаннӣ зиёда аз даҳҳо сол идома меёбад ва дар ИҶШС 

олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони мактабҳо соли 1934, вақте аввалин 

олимпиадаи математикии ҷаҳон баргузор гардида буд, оғоз ёфт. Дар солҳои 30-

юм, бори аввал марҳилаҳои олимпиада қайд карда шуданд - мактаб, шаҳр, 

минтақа. Дар солҳои 60-ум, олимпиадаҳои фаннӣ ба сатҳи тамоми давлатҳои 

иттифоқӣ расиданд. Пас аз пошхӯрии ИҶШС анъанаи баргузории олимпиадаҳои 

фаннӣ дар аксар давлатҳои Иттиҳоди давлатҳои Мустақил боқӣ мондааст.  

Таҳлили ҷараёни ташкил ва баргузории олимпиадаҳои фаннӣ чунин 

ҳадафҳо ва вазифаҳои асосии олимпиадаро маълум намуд:  

1) ошкор кардан ва инкишоф додани қобилиятҳои эҷодӣ ва майли 

хонандагон ба фаъолияти илмию тадқиқотӣ;  

2) фароҳам овардани шароити мусоид барои дастгирии кӯдакони 

лаёқатманд;  

3) тарғиби донишҳои илмӣ;  

4) ҷалби олимон ва мутахассисон дар соҳаҳои дахлдор барои кор бо 

кӯдакони лаёқатманд. 

Олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони болаёқат василаест, ки 

ташаккули босамари дониш, малака ва қобилияти онҳоро барои ташаккул додани 

шахсият ва касбинтихобкунӣ таъмин менамояд. Олимпиадаи фаннӣ рушди 

инфиродӣ ва зеҳнии хонандагони мактабро ҳавасманд ва ангезиш дода, кӯдакони 

лаёқатмандро дастгирӣ менамояд, барои муайян кардани худбинӣ ва таълими 

давомдор мусоидат намуда, алоқаи соҳаҳои донишро, ки мундариҷаи фанҳои 

олимпиро бо дигар соҳаҳои дониш ташкил медиҳанд, муайян мекунад ва шавқи 

хонандагонро ба фаъолияти маърифатӣ бештар мекунад. 

Айни замон олимпиадаи фаннӣ барои хонандагони мактабҳо ҳар сол таҳти 

сарпарастии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фанҳои зерин 

гузаронида мешавад [139]: забон ва адабиёти тоҷик (барои хонандагони 
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муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон бо забони тоҷикӣ); забони давлатӣ 

(тоҷикӣ) - (барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон бо 

забони ғайридавлатӣ); забони русӣ - (барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

умумии таълимашон бо забони ғайрирусӣ); забон ва адабиёти рус (барои 

хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии таълимашон бо забони русӣ); 

забони англисӣ; таърих (таърихи халқи тоҷик, таърихи умумӣ); асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ (ҳуқуқи инсон);  биология (экология); химия; география; математика 

(алгебра, геометрия); физика (астрономия); технологияи иттилоотӣ. 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳкими 

ҳаракати олимпӣ, фаъол гардонидани намудҳои нави олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ 

ва таъмини иштироки  хонандагони кишвар дар олимпиадаҳои байналмилалӣ 

мунтазам тадбирҳои судманд андешида, барои ташаккули тафаккури мантиқии 

хонандагон заминаи мусоид фароҳам меорад.  Агар то соли 2012 дар ҷумҳурӣ 

ҳамагӣ як  олимпадаи фаннӣ  яъне «Олимпиадаи фанни хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ» бо иштироки 943 нафар хонанда баргузор 

мегардид,  дар соли 2016 бошад ин ба 4 олимпиада ва бо иштироки 1164 нафар, 

ва дар соли 2020 ин ба  21 озмун ва олимпиада бо иштироки бештар аз 2500 нафар 

хонанда ба  нақша гирифта шудааст.  Аз ҷумла: 

1. Олимпиадаи фаннии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; 

2. Олимпиада аз фанни математика ба номи Умари Хайём; 

3. Олимпиада аз  фанни технологияи иттилотӣ ба номи Ал- Хоразмӣ; 

4. Олимпиада аз  фанни физика (астрономия) ба номи Абурайҳони Берунӣ; 

5. Олимпиада аз фанни химия ба номи Закариёи Розӣ; 

6. Олимпиада аз фанни биология ба номи Абӯалӣ Сино; 

7. Олимпиада аз фанни география ба номи Носири Хусрав; 

8. Олимпиада аз фанни  ҳуқуқ ба номи Куруши Кабир; 

9. Олимпиада аз фанни таърих ба номи Бобоҷон Ғафуров; 

10. Олимпиада аз фанни  забон ва адабиёти тоҷик ба номи Абӯабдуллоҳи 

Рӯдакӣ; 

11. Олимпиада аз фанни  забони русӣ ба номи Александр Пушкин; 
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12. Олимпиада аз фанни забони англисӣ ба номи Уилиам Шэкспир; 

13. Олимпиадаи даставии хонандагони мактабҳои Президентӣ ва литсейҳо 

барои хонандагони болаёқат аз фанҳои табиӣ-риёзӣ; 

14. Олимпиадаи даставии хонандагони мактабҳои Президентӣ ва литсейҳо 

барои хонандагони болаёқат аз фанҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ; 

15. Олимпиадаи даставӣ аз фанҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ (барои синфҳои 

9-10); 

16. Олимпиадаи даставӣ аз фанҳои табиӣ-риёзӣ (барои синфҳои 9-10); 

17. Олимпиадаи фаннӣ барои наврасон (барои синфҳои 5-8); 

18. Олимпиадаи лоиҳавӣ-ихтироъкорӣ «INTEX»; 

19. Олимпиадаи «Spelling Bee»; 

20. Олимпиада оид ба шоҳмот байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 

умумӣ; 

21. Oзмуни хонандаи сол. 

Олимпиадаҳои мазкур бо мақсади рушди ҳаркати олимпӣ, дарёфти 

хонандагони болаёқат, ҳавасмандгардонии кӯдакон ба илму дониш ва амсоли он 

ташкил карда шуда, бо ин васила сатҳи дониши хонандагон, шавқу ҳаваси онҳо 

ба илмомӯзӣ ва маҳорату истеъдоди омӯзгоронро ҷиҳати омода намудани 

хонандагони болаёқат муайян менамояд. 

Ҳадаф аз ин тадбирҳо ҷалби хонандагони болаёқат, ихтироъкор ва 

боистеъдод ҷиҳати аз худ кардани дастовардҳои навтарини илмию техникӣ, 

мукаммал ва васеъ омӯхтани фанҳои алоҳида, пурра ошноӣ пайдо кардан ба 

технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ихтироъкорӣ, инчунин омодагӣ ба 

озмун ва олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва вусъат бахшидан ба 

ҳаракати олимпӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. 

Мақсад аз баргузор намудани олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ дарёфти 

хонандагони болаёқат барои иштирок дар олимпиадаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ 

буда, бедор намудани шавқу завқи онҳо дар ҳалли масъалаҳои мураккаби фанҳои 

дақиқ, баёни озодонаи фикр, аз худ намудани технологияи иттилотӣ мебошад. 
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Тайи чанд соли охир бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳаракати олимпӣ вусъати тоза пайдо кардааст. 

Барои мардуми Тоҷикистон ифтихор аст, ки имрӯз фарзандони онҳо дар 

дилхоҳ озмуну олимпиадаҳои рақобатпазири байналмилалӣ байни чандин 

кишварҳои дунё ширкат кардаву Парчами давлати худро баланд мебардоранд. 

Хонандагони тоҷик дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ ширкати фаъолона варзида, 

сазовори шоҳҷоиза (Гран-при), медали тилло, нуқра ва биринҷӣ мегарданд. 

Боиси сарфарозист, ки хонандагони болаёқати тоҷик бо сатҳи дониши ҷавобгӯй 

ба талаботҳои илми муосир тавонистанд Тоҷикистони соҳибистиқлолро 

муаррифӣ намуда, шараф ва парчами Ватани азизи худро на танҳо дар ҷумҳурӣ, 

балки дар миқёси давлатҳои пешқадами ҷаҳон баланд бардоранд. 

Сол то сол дастовардҳои хонандагони тоҷик беҳтар гардида, барои дар 

сатҳи ҷаҳонӣ роҳ ёфтани мактаббачагони болаёқати кишвар заминаи 

устувор ба вуҷуд меорад. Ҳаракати олимпӣ дар ҷумҳурӣ аз зумраи тадбирҳои 

андешидаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки барои 

дарёфт ва рушди истеъдодҳо равона шудааст. Таҳлили сифатии олимпиадаҳои 

ҷумҳуриявии анъанавӣ, номӣ, даставӣ ва наврасон нишон дод, ки таъсиси 

марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар ҷойҳо ба манфиати кор буда, ба боло 

рафтани сатҳи дониши хонандагон мусоидат менамояд. 

Аз соли 2013 инҷониб дар ҷумҳурӣ як қатор озмуну олимпиадаҳои 

ҷумҳуриявӣ ба роҳ монда, хонандагони муассисаҳои тҳсилоти умумӣ дар 8 соли 

охир дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намуда, сазовори 2687 

ҷойи ифтихорӣ (548 ҷойи якум, 799 ҷойи дуюм, 1340 ҷойи сеюм) гардидаанд. 

Натиҷаи иштироки хонандагони кишвар  

дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ  аз соли 2013 инҷониб 

Солҳо Шумораи 

иштирокчиён 

Ҷойҳои ишғолнамуда 

I 

тилло 

II 

нуқра 

III 

биринҷӣ 

Ҷамъ 

2013 1111 58 101 141 300 

2014 843 51 89 135 275 
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2015 837 57 57 102 216 

2016 1164 54 61 128 243 

2017 1102 54 54 97 205 

2018 1753 98 141 204 443 

2019 2370 123 203 328 654 

2020 938 53 93 205 351 

Дар умум 10118 548 799 1340 2687 

Ҳамзамон, барои ғолибон ва омӯзгорони даври ҷумҳуриявии 

олимпиадаҳои фанӣ имтиёз муқаррар карда шудааст: 

Иштирокчиёне, ки дар даври ҷумҳуриявии олимпидаҳои фаннӣ аз 90 то 100 

холро ба даст меоранд, бо туҳфа, медал, «Ифтихорнома» ва «Тавсиянома»-и 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз мегарданд ва ба 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар сурати мувофиқат кардани фан 

ба ихтисос тариқи суҳбат қабул карда мешаванд.  

Инчунин ба ғолибоне, ки дар сурати мувофиқат кардани фан ба ихтисос ва 

холҳои гузариши фанниро соҳиб шудан вобаста аз ҷойи ишғолнамудаашон 

мувофиқан 100 (ҷойи 1-ум), 75 (ҷойи 2-юм) ва 50 (ҷойи 3-юм) бал ба натиҷаи 

бадастоварда илова карда мешавад. 

Ҳамзамон, омӯзгороне, ки шогирдони онҳо дар даври чоруми олимпиада 

ҷойҳои 1-ум ва 2-юмро ишғол намудаанд, бо нишони «Аълочии маориф ва илми 

Тоҷикистон» ва ҷойи 3-юмро ишғол намуда бошанд, бо «Ифтихорнома»-и 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди раёсат 

(сарраёсат) ва шуъбаҳои маорифи вилоят ва ноҳия (шаҳр) сарфароз гардонида 

мешаванд.  

Иштироки хонандагони болаёқати кишвар дар олимпиадаҳои бонуфузи 

байналмилалию ҷаҳонӣ ҳамасола зиёд гардида, маблағи зиёдро ҳам талаб 

мекунад. 

Шуруъ аз 1 январи соли 2016 барои иштироки хонандагон дар олимпидаҳои 

байналмилалӣ бо дастгириҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз буҷаи давлатӣ 
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барои сафари хизматӣ, роҳкиро ва хароҷоти будубоши ҳайати иштирокчиёни 

олимпиадаҳои фаннии байналмилалӣ маблағи муайяне ҷудо гардидааст. 

Хонандагони кишвар аз соли 2013 инҷониб дар озмуну олимпиадаҳои 

байналмилалию ҷаҳоние, ки дар Федератсияи Россия, Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка, Ҷопон, Франсия, Қазоқистон, Туркия, Қирғизистон, Туркменистон, 

Озарбойҷон, Гурҷистон, Беларус, Ҳолланд, Ҳиндустон, Индонезия, Руминия, 

Булғория, Кореяи Ҷанубӣ, Ветнам, Тайланд, Дания, Африқои Ҷанубӣ, Куба, 

Аргентина, Бразилия, Молдова, Латвия, Ӯзбекистон, Малайзия, Франсия, 

Англия, Маҷористон, Славакия ва Чехия баргузор шудаанд, фаъолона иштирок 

намуда, сазовори 1243 ҷойи ифтихорӣ (251 ҷойи якум, 370 ҷойи дуюм, 622 ҷойи 

сеюм) ва зиёда аз 400 нафар сазовори ифтихорномаҳои фахрӣ гардиданд. 

Натиҷаи иштироки хонандагони кишвар  

дар олимпиадаҳои байналмилалӣ аз соли 2013 инҷониб  

Солҳо Шумораи 

иштирокчиён 

Ҷойҳои ишғолнамуда 

I 

тилло 

II 

нуқра 

III 

биринҷӣ 

Ҷамъ 

2013 212 24 41 74 139 

2014 224 17 41 67 125 

2015 248 29 37 82 148 

2016 287 21 33 79 133 

2017 262 34 57 74 165 

2018 384 56 92 112 260 

2019 468 67 65 114 246 

2020 42 3 4 20 27 

Дар умум 2127 251 370 622 1243 

 

Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки дар олимпиадаҳои ҷаҳонӣ, ки дар он 

хонандагони зиёда аз 80 давлат иштирок менамоянд, хонандагони тоҷик ширкат 

варзида, муваффақияҳои назаррасро соҳиб мегарданд. Иштирокчиёне, ки дар 
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олимпиадаҳои ҷаҳонӣ сазовори ҷойи ифтихорӣ мегарданд ва ғолибони ҷойҳои 

якум, дуюм ва сеюми олимпиадаҳои ҷаҳонӣ бо туҳфа, медал, «Ифтихорнома» ва 

«Тавсиянома»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии  Тоҷикистон сарфароз 

гашта, ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар сурати мувофиқат кардани фан 

ба ихтисос аз тариқи суҳбат қабул карда мешаванд. 

Рушди босуръати илми технологияҳои рақамӣ ва технологияҳои иттилоотӣ 

дар охири асри ХХ барои ташкил ва рушди олимпиада аз фанни технологияи 

иттилоотӣ заминаи муҳим гузошт. Дар соли хониши 1985-86 дар барномаи 

таълимии ҳамаи мактабҳои таҳсилоти ҳамагонии кишвар фанни нав “Асосҳои 

технологияи иттилоотӣ ва муҳандисии ҳисоббарорӣ” пайдо шуд. Ба туфайли 

дастгирии мавзӯи нави таълимӣ аз ҷониби ҷомеаи илмӣ бо роҳбарии А.П. Ершов, 

E.P. Велихов, Н.Н. Красовский ва дигарон дар соли хониши 1987-88 дар ИҶШС 

аввалин Олимпиадаи фаннӣ оид ба технологияи иттилоотӣ гузарониданд. 

Азбаски дар кишвар ва ҷаҳон дар чунин таҷрибаҳо ягон таҷрибае набуд, маҳз 

ҳамон солҳо принсипҳои асосии гузаронидани олимпиада аз фанни технологияи 

иттилоотӣ ташаккул ёфтанд.  

Дар аввал даври аввали Олимпиада назариявӣ буд ва давраи дуюм - амалӣ, 

ки истифодаи компютерҳоро дар бар мегирифт. Аммо, аз Олимпиадаи III 

Иттифоқии соли 1990, ҳар ду давра амалӣ гардиданд, ки дар натиҷаи он 

олимпиадаҳои фанни технологияи иттилоотӣ воқеан олимпиадаҳои барномасозӣ 

шуданд [7, 164]. 

Матнҳои супоришҳои Олимпиада, меъёрҳои баҳодиҳии иҷрои онҳо, шакли 

марҳилаҳои минтақавӣ ва ниҳоӣ аз ҷониби комиссияҳои методии фаннӣ таҳия 

карда мешаванд. Ба ҳайати комиссияи методии фаннии олимпиада кормандони 

илмӣ, педагогӣ, олимон, мутахассисон, омӯзгорони ботаҷрибаи муассисаҳои 

таълимӣ ва ғолибони олимпиадаҳои байналмилалӣ шомил мегарданд. 

Дар солҳои аввали баргузории олимпиадаии фанни аз технологияи 

иттилоотӣ вазифаҳои олимпиада асосан барои тайёр кардани хонандагон ба 

мусобиқаҳои зеҳнӣ истифода мешуданд, аммо дар солҳои охир як қатор 

вазифаҳо оид ба рушди лаёқатмандӣ дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, ки бо 
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зуҳури устувори қобилияти зеҳнӣ дар рушди алгоритмҳо ва барномаҳои хаттӣ ва 

хоҳиши рушди онҳо; зеҳни систематикӣ; зуҳури устувори кунҷковии зеҳнӣ дар 

соҳаи барномасозӣ; хоҳиши гирифтани донишҳои нав дар соҳаи барномасозӣ ва 

систематизатсияи онҳо афзоиш ёфтанд. 

Натиҷаҳои як назарсанҷии омӯзгорон нишон медиҳанд, ки нақши асосӣ дар 

омодасозии хонандагони олимпиадащои фанни аз технологияи иттилоотӣ 

вазифаи ҳалкунанда аст, аз ин рӯ мо мушкилотро ҳамчун объект ва воситаи 

омодагӣ ба олимпиада баррасӣ хоҳем кард. 

Дар айни замон, Барномаи таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар 

синфҳои 1-11-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе, 2018. – 52с. ба 

сифати ҳуҷҷати асосӣ ҳангоми муайянсозии мазмуни вазифаҳо барои сатҳҳои 

гуногуни олимпиадаи фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ истифода бурда мешавад 

[23]. Хусусияти муҳими вазифаҳое, ки дар марҳилаҳои олимпиадаи фаннии 

хонандагон аз фанни технологияи иттилоотӣ истифода мешаванд, равона 

кардани онҳо ба санҷиши рушди тафаккури назариявӣ, мантиқӣ ва қобилияти 

эҷодӣ мебошад. 

Меъёрҳои асосии интихоби супоришҳо барои олимпиадаи фаннӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ: 

• матни супоришҳо возеҳ ва фаҳмо бошад; 

• дар матни шартҳои супоришҳо истилоҳҳо ва мафҳумҳое, ки берун аз 

доираи барномаи таълимӣ набояд истифода гарданд ё дар ҳолатҳои зарурӣ онҳо 

бояд шарҳ дода шаванд; 

• супориш бояд ба таври возеҳ муайян карда шавад, яъне дар таҳрири он 

бояд ягон мушкилот дар фаҳмиш ё духурагӣ дар ҳалли онҳо набояд вуҷуд дошта 

бошад; 

• барои иҷро супориш ва ё масъалаҳои гузошташуда донишҳои махсусро 

талаб накунад; 

• супориш вобаста ба дараҷаи мушкилшавиаш аз содда то мураккаб таҳия 

карда шавад. 
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Масъалаҳои олимпиадаи фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ ба се намуд 

тақсим мешаванд. Вазифаҳои навъи якум - вазифаҳои стандартӣ мебошанд, ки 

натиҷаи он барномаҳое мебошанд, ки аз як файли воридотӣ файли баромад 

мебароранд. 

Вазифаҳои навъи дуюм интерактивӣ мебошанд. Ҳалли ин гуна вазифаҳо низ 

барнома мебошад, аммо, баръакси навъи якуми вазифаҳо, ба ҷои хондани 

маълумоти манбаъ аз файли вуруд ва навиштани натиҷа ба файли баромад, ин 

барнома маълумотро бо дигар барномаи дар баёнияи масъалаҳо мубодила мекунад. 

Дар вазифаҳои навъи сеюм, ки онро танҳо вазифаҳо бо баромади худ 

меноманд, ҳалли ин барнома нест, ба мисли вазифаҳои навъи якум ва дуюм, 

балки файлҳои баромади додаҳо, ки ба шартҳои вазифа мувофиқат мекунанд. 

Барои иштирокчиёни олимпиада низоми супоришҳо тавре таҳия карда 

мешавад, ки масълаҳои сатҳҳои гуногуни мушкилро дар бар гирад:  

1) супоришҳое, ки ҳаллашон ба бисёр иштирокчиён дастрас мебошанд;  

2) супоришҳое, ки ҳолашон душвор буда, онҳо имкон медиҳанд, ки 

иштирокчиён донишҳои нисбатан қавии худро исбот кунанд.  

Ҳангоми гузаронидани олимпиадаҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ 

истифодаи вазифаҳое тавсия дода мешавад, ки мавҷудияти ҳалли пурра ва 

қисманро пешбинӣ мекунанд ва ин имкон медиҳад, ки ягон масъала аз низоми 

супоришҳо бе таваҷҷуҳи ҳамаи иштирокчиёни олимпиада гузошта нашавад ва ба 

онҳо имкон диҳад, ки тамоми сифатҳои беҳтарини худро нишон диҳанд. 

Таҳлили низоми вазифаҳои олимпиадаи фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ 

дар доираи мундариҷа нишон дод, ки онҳо вазифаҳоро оид ба навъ ва 

мураттабсозии додаҳо, барномасозии динамикӣ, моделсозӣ, оптимизатсия, 

ҷустуҷӯи арифметикӣ, хаттӣ ва бинарии дарозмуддат, рекурсия, назарияи 

графикӣ, комбинаторика ва ғайра дар бар мегиранд. 

Тавре ки таҳлили таҷрибаи муаллиф нишон медиҳад, дар вақтҳои охир 

ҷузъи моҳияти вазифаҳои олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ амалан 

бетағйир мондааст. Тағйирот асосан ба дараҷаи душвории супоришҳо ва аз 

ҷиҳати мураккабӣ вобастаанд. Аз ҷумла, бояд тазаккур дод, ки дар ду-се соли 
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охир мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вазифаҳои мураккабии алгоритмӣ ва 

барномавӣ афзоиш ёфта истодаанд ва ин гуна вазифаҳо ба системаҳои 

проблемавии на танҳо даври аввал, балки даври дуввуми олимпиада дохил карда 

мешаванд.  

Дар асоси таҳлили таҷрибаи педагогӣ, мо ба хулосае омадем, ки 

омӯзгороне, ки ба тайёрии ҳаматарафаи иштирокчиёни олимпиадаҳо 

манфиатдоранд, ҳангоми ташкили машғулиятҳои беруназсинфӣ дарсҳои иловагӣ 

мегузаронанд, ки дар шакли семинарҳои махсус, курсҳои элективӣ, доираҳои 

мавзӯӣ ва фаннӣ, ва инчунин роҳҳои инфиродии таълимӣ барои кӯдакони 

лаёқатманд бунёд мекунанд. 

Барои муваффақияти хуб дар зинаҳои гуногуни олимпиадаи технологияи 

иттилоотӣ, иштирокчӣ бояд [174; 24-26]: 

• дорои малакаҳои зарурӣ барои кор бо компютерҳои фардӣ, хусусиятҳои 

асосии компютерҳо, донистани он, ки онҳо ба вазифаҳое, ки бо кӯмаки онҳо ҳал 

шуданаш мумкин аст ва чӣ гуна рафъ кардани маҳдудиятҳои мавҷуда, масалан, 

дар хотира ва суръатро дошта бошанд; 

• дар амалия усулҳои расмикунонии проблемаҳои ҷойдошта, аз ҷумла, 

дуруст аз тавсифи шифоҳӣ баёни проблема ба тавсифи расмии он, бо 

дарназардошти маҳдудиятҳои техникӣ ва моҳияти додашуда дуруст истифода 

кардан ва қодир будан; 

• дар ҳалли масъалаҳо намудҳои асосии алгоритмҳо (алгоритмҳои кор бо 

сохторҳои гуногуни маълумот, алгоритмҳои асосӣ оид ба графика, алгоритмҳои 

ташкили ҳисоббарорӣ ва барномасозии динамикӣ, алгоритмҳои арифметикии 

пурраи алгоритмҳо, алгоритмҳои моделсозӣ, алгоритмҳои компютерӣ ва ғ. 

дигарон) донистан ва истифода намудан; 

• мафҳуми мураккабии алгоритмҳоро дар ҳалли мушкилот истифода 

баранд, то ин ки дар алгоритмҳои истифодашуда ё таҳияшуда мушкилии онҳо ба 

маҳдудиятҳои дар ҳолати проблема зикршуда мутаносиб бошад; 

• ҳаҷми зарурии иттиллотро донад ва дар ҳалли мушкилоти татбиқшаванда 

бо системаҳои васеи амалиётӣ қодир бошад; 
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• дар ҳалли мушкилоти олимпиада бо як ё якчанд системаи барномасозии 

ҳамгирошуда донад ва қобилияти кор карданро дошта бошад (таркиби забонҳои 

барномасозиро ташкилкунандагони олимпиадаҳои мушаххас муайян мекунанд); 

• усулҳои асосӣ ва қобилияти истифодабарии технологияҳои муосири 

барномасозӣ дошта, инчунин барномаҳоро дар бораи санҷиш ва озмоиши 

масъалаҳои барномасозӣ истифода карда тавонад. 

Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, дар ҷараёни омодагӣ ва иштирок дар 

олимпиадаи фаннӣ хонанда истеъдоди худро ҳамчун маҷмӯи қобилиятҳои 

алгоритмӣ ва барномавӣ зоҳир менамояд, ки ҳалли бомуваффақияти вазифаҳои 

ғайримуқаррариро таъмин мекунад. 

Таҳлили вазъи таълимӣ дар Маркази рушди истеъдодҳои назди Сарраёсати 

маорифи шаҳри Душанбе нишон медиҳад, ки омодагии умумии хонандагон ба 

олимпиадаҳои фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ одатан дар якчанд самтҳо 

гузаронида мешавад: 

1) интихоби хонандагони лаёқатманд; 

2) санҷиши хонандагон бо мақсади муайян кардани сатҳи омодагии онҳо 

ба фан; 

3) баинобатгирии рушди малакаҳои кор бо компютер; 

4) донистани яке аз забонҳои асосии барномасозӣ (он метавонад Pascal, C 

ё BASIC бошад); 

5) омӯзиши алгоритмҳои зарурӣ барои ҳалли масъалаҳои олимпиадавӣ; 

6) шиносоӣ бо усулҳои гуногуни ҳаллу фасли алгоритмҳои маълум; 

7) таҳлили рамзи барнома барои татбиқи алгоритмҳои стандартӣ; 

8) таҳлили самаранокии барномаҳо; 

9) омӯзиши усулҳои барномаҳои озмоишӣ; 

10) ташаккули усулҳои навиштан ва ислоҳ кардани барномаҳо дар 

компютер; 

11) иҷро вазифаҳои барномасозӣ, санҷиши вазифаҳои иҷрошуда; 

12) омодагии равонии иштирокчиёни олимпиада. 
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Барои тайёрии мақсадноки хонандагон ба олимпиадаву озмунҳои фаннӣ аз 

фанни технологияи иттиллотӣ дар мактабҳо ва муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

корҳои беруназсинфӣ, маҳфилҳо, курсҳои махсус, элективҳо ва ғайра ташкил 

карда мешаванд. Ба ин тадбирҳо хонандагони лаёқатманд, боистеъдод ва 

шавқманд ҷалб карда мешаванд. 

Барои интихоби хонандагон барои омодагӣ ба олимпиадаи фаннӣ аз 

технологияи иттилоотӣ, усулҳои ташхиси лаёқатмандӣ ва ғайра), аз қабили 

хулосаи омӯзгор оиди хонанда, ошкор кардани зуҳуроти лаёқатмандӣ дар рафтор 

ва намудҳои гуногуни фаъолият, омӯзиши шавқу рағбати хонандагон, арзёбии 

хонанда аз ҷониби ҳамсолони худ, худбаҳодиҳии хонандагон аз қобилияти онҳо, 

таҳлили муваффақияти мактабӣ ва санҷиши равонӣ бо истифода аз санҷишҳои 

психометрикӣ истифода мешавад. 

Ҳангоми банақшагирии таълим барои омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ, 

шаклҳои гуногуни машғулиятҳои беруназсинфӣ истифода мешаванд [64]: ин 

метавонад кори инфиродӣ ва кор бо хонандагони болаёқат дар гурӯҳҳои хурд 

бошад. Гурӯҳҳои хурд метавонанд ё аз рӯи сатҳи инкишофи тафаккур, нерӯи 

эҷодкорӣ, манфиатҳо ва ё мавҷудияти таълими заминавӣ ташкил карда шаванд.  

Ҳадафи гурӯҳи хурд аз ҳадди аксар ҷалб кардани хонандагон дар ҷараёни 

таълим ва фароҳам овардани шароитест, ки дар он хонандагон метавонанд 

таҷрибаи шахсии худ ва василаҳои дастрасро барои ҳалли вазифаҳои 

пешниҳодкардаи омӯзгор истифода баранд. Ҳангоми дарёфт кардани ҳалли 

масъала хонандагони мактаб худашон қарор медиҳанд, ки ба кадом маълумот 

иловатан ниёз доранд, инчунин онро чӣ гуна ва дар куҷо гирифтан лозим аст. 

Омӯзгор дар ин ҷо нақши бештар ҳакам ё шахсеро мебозад, ки ҷустуҷӯи роҳи 

ҳалли масъаларо метезонад. 

Тавре ки В.С. Радион [159, 21], қайд мекунад бисёр омӯзгорон дар ҷараёни 

омодагӣ ба олимпиадаҳо аз фанни технологияҳои иттилоотӣ дар гурӯҳҳои синну 

соли гуногун дарсҳо мегузаронанд. Ин бо он далел асоснок аст, ки чун қоида 

гурӯҳи кофии хонандагони қобилиятнокро аз як синф ҷалб кардан ғайриимкон 
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аст ва дар синф ҳамеша чанд нафар хонандагон хоҳанд буд, ки аз ҳамсолони худ 

пешсафанд ва қодиранд дар як гурӯҳ бо синфҳои калонтар кор кунанд. 

Бартарияти гузарондани дарсҳо дар гурӯҳҳои синну соли гуногун аз он 

иборат аст, ки хонанда дар тӯли якчанд сол пайдарҳам таҳсил мекунад, ки ин ба 

ӯ имкон медиҳад, ки дар асоси принсипи иттилоотӣ дониш ба даст орад, дар соли 

аввал бо мавзӯъҳои мушкил рӯ ба рӯ шавад ва дар солҳои минбаъда онҳоро амиқ 

омӯзад. 

Вақте ки хонандагони калонсолтар ва аз он ҳам бештар дар гурӯҳҳои синну 

соли гуногун ҳамчун роҳбарон амал мекунанд ва таҷрибаи худро ба хонандагони 

хурдсол медиҳанд, донишҳои ҳосилшуда мустаҳкам мешаванд. 

Дар гурӯҳҳои синну соли гуногун супоришҳои фарқии инфиродӣ истифода 

мешаванд, ки бо назардошти сатҳи омодагии хонандагон ва манфиатҳои онҳо 

бароварда мешаванд. 

Тавре ки таҳлили амалияи педагогӣ нишон медиҳад, машғулиятҳои 

иловагии беруназсинфӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ асосан бо хонандагони 

синфҳои 5-11 гузаронида мешаванд. Дар ҳисоботи таҳлилии омӯзгорон қайд 

карда мешавад, ки барои омодагии самарабахш ба олимпиада ҳадди аққал 4 соат 

дарсҳо дар як ҳафта заруранд. Барои ҳар як хонанда барномаи инфиродии 

таълимӣ тартиб дода шудааст, ки он барои рушди фаъолияти мустақили хонанда 

таҳти роҳбарии омӯзгор таҳия шудааст. Дар ҷараёни таълим мо мувофиқ кардани 

ин барномаро вобаста ба қобилият ва муваффақияти хонанда мувофиқи мақсад 

медонем. 

Ҳангоми муайян кардани паҳлӯҳои гуногуни вобаста ба тайёрӣ ба 

олимпиадаи фаннӣ, мо се ҷузъро ҷудо мекунем:  

1. Дониши умумӣ оид ба соҳаи мавзӯъ; 

2. Қобилияти ҳалли масъалаҳо, доштани тафаккури мантиқӣ ва дастгоҳи 

консептуалӣ;  

3. Малакаҳои амалӣ. 

Боби «Барномасозӣ»-и курси асосӣ ё профилии «Технологияи иттилоотӣ» 

ҳадди аққали маълумоти умумии ҳатмии ин мавзӯъҳоро пешбинӣ менамояд, 

аммо ин ҳадди аққал барои омода кардани хонандагон ба олимпиадаҳо кофӣ 
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нест. Таҳлили супоришҳои олимпиадаҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ як 

бахши комилан мустақили таълимӣ мебошад, ки аз рӯи масъалаҳои назариявӣ ва 

амалӣ берун аз барномаи мактабӣ буда, сатҳи махсуси омӯзиш ва вақти 

иловагиро талаб мекунад. 

Ҳангоми ташкили омодагӣ ба олимпиадаҳо аз фанни фанни технологияи 

иттилоотӣ истифодаи низомҳои мураккаб ҳамчун асос барои гузаронидани 

дарсҳо тавсия дода мешавад. Мафҳуми “низоми вазифаҳо” ҳамчун маҷмӯи 

вазифаҳо муайян карда мешавад, ки ба таври муайян ба ҳам пайвастанд ва дорои 

якчанд сатҳҳои ташкилие мебошанд, ки дар робита ба тобеияти пайдарпай 

ҳастанд [159, 16]. 

Таҳлили супоришҳои олимпиадаҳои фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ 

нишон медиҳад, ки ҳангоми сохтани низомҳои супоришҳо барои омодагӣ ба 

Олимпиада ҳама талабҳои дар боло зикршуда бояд ба назар гирифта шаванд. 

Истифодаи низоми супоришҳо интихоби усул ва шакли таълимро муайян 

мекунад. Ю.К. Бабанский усули таълимро ҳамчун роҳи ба ҳам пайвастаи 

фаъолияти мутақобилаи омӯзгор ва хонандагон, ки ба ҳалли масъалаҳои таълим, 

тарбия ва рушди шахсӣ нигаронида шудаанд, мефаҳмад [19, 218]. 

Ю.К. Бабанский се гурӯҳи усулҳои таълимро фарқ мекунад. 

1) Усулҳои ташкил ва амалигардонии чорабиниҳои маърифатӣ ва таълимӣ: 

шифоҳӣ (ҳикоя, лексия, семинар, сӯҳбат), мушоҳидавӣ (тасвир, намоиш ва 

ғайра), амалӣ (машқҳо, таҷрибаҳои лабораторӣ, корҳои меҳнатӣ ва ғайра) , 

индуксия ва дедуксия, репродуктивӣ ва ҷустуҷӯи мушкилотӣ (аз ҷумла ба умумӣ, 

аз кулли мушаххас) ва усулҳои кори мустақил ва таҳти роҳбарии омӯзгор; 

2) Усулҳои ҳавасмандкунӣ ва ангезиши фаъолияти таълимӣ ва маърифатӣ: 

бозиҳои маърифатӣ, мубоҳисаҳои таълимӣ, фароҳам овардани шароити 

муваффақият дар таълим, возеҳ, ҳавасмандкунӣ ва таъқиби хонанда; 

3) Усулҳои назорат ва худназораткунии самаранокии фаъолияти таълимӣ 

ва маърифатӣ: усулҳои назорати шифоҳӣ ва худидоракунии таълимӣ, усулҳои 

назорати хаттӣ, назорати лабораторӣ, назорати автоматӣ ва худидоракунӣ. 

Тавсия дода мешавад, ки баъзе аз ин усулҳои таълим дар корҳои 

беруназсинфӣ ҳангоми омода кардани хонандагони болаёқат барои олимпиадаи 

фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ истифода карда шаванд. [174, 20]: 
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1) Барои фаҳмондани маводи нави назариявӣ, барои хонандагон лексия 

пешбинӣ шудаанд (усули шифоҳии таълим). Лексияҳоро метавон барои 

баррасии тарзҳои расмикунонии вазифаҳо ва намудҳои асосии алгоритмҳо 

истифода намуд. Барои омӯзиши беҳтар аст, ки лексия барои хонандагон набояд 

аз 15-20 дақиқа зиёд бошад. Дар раванди омодагӣ ба олимпиадаҳо дар лексияҳои 

технологияҳои иттилоотӣ бо дигар методҳои таълим якҷоя кардан мумкин аст. 

Тавре ки таҷрибаи шахсии муаллиф нишон медиҳад, то ки хонандагон 

фавран тавонанд донишҳои гирифтаашонро дар амал татбиқ намоянд, лексияро 

бо мисолҳои типӣ оид ба мавзӯъ (усули амалӣ) ҳам омезиш додан мумкин аст. 

Ҳангоми кор дар синфхонаи компютерӣ ҳангоми шарҳи маводи нав метавон 

усули визуалии таълимро истифода намуд. Дар ин ҳолат, лексия бо намоиши 

презентатсия ҳамроҳ карда мешавад, ки бо ёрии он омӯзгор маводи тасвириро дар 

мавзӯи дарс нишон медиҳад (объектҳои забон, фрагментҳои барнома, 

диаграммаҳо, матнҳо ва ғайра). Ҳамзамон, хонандагон амали омӯзгорро 

мушоҳида мекунанд ё ин амалҳоро дар компютери худ таҷдид мекунанд. 

Дар баъзе ҳолатҳо, омӯзгор метавонад барои намоиш додани кори 

мустақили хонандагон ба компютерҳои хонандагон барномаҳои махсуси 

намоишӣ фиристад. 

2) Муттаҳидсозии маводи назариявӣ дар синфҳои аудиторӣ-амалӣ кардан 

мумкин аст. Гурӯҳи хонандагон ё супоришҳои инфиродиро барои кори мустақил 

ё вазифаҳоро барои кор дар гурӯҳҳои хурд мегиранд. Машғулиятҳои амалӣ 

барои рушди малакаҳо барои кор бо компютер, азхудкунии яке аз забонҳои 

асосии барномасозӣ, омӯхтани алгоритмҳои зарурӣ барои ҳаллу фасли мушкилот 

дар мусобиқаҳои илми компютерӣ, усулҳои омӯхтани барномаҳо ва сохтани 

усулҳои навиштан ва ислоҳи барномаҳо дар компютер таҳия карда шудаанд. 

Барои кори амалӣ супоришҳо тартиб дода мешаванд, ки бо ҳаҷм, мураккабӣ 

ва самти эҷодӣ фарқ мекунад. Хонандагон худашон қарор медиҳанд, ки кай 

компютерро истифода баранд (аз ҷумла дар ҷустуҷӯи маълумоти зарурӣ дар 

шабака) ва кай бо китоб кор кардан ё қайди заруриро дар дафтар сабт кунанд. Дар 

рафти семинар, омӯзгор муваффақиятҳои хонандагонро назорат мекунад ва ба 



128 

онҳо кӯмак мекунад. Дар ҳолати зарурӣ, ҳамаи хонандагонро даъват менамояд, ки 

ба хатои маъмулӣ диққат намуда, масъалаҳои умумиро муҳокима кунанд. 

3) Дар ҷараёни ҳалли масъалаҳои гурӯҳӣ усулҳои ҳавасмандкунӣ ва 

ангезиши фаъолияти таълимӣ ва маърифатӣ (усулҳои фаъол) низ истифода 

мешаванд.  

4) Ҳангоми ташкили кори мустақили синфӣ дар синфи компютерӣ ҳангоми 

омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ бо хонандаи мактаб 

мо тренингҳо гузаронидем, ки дар онҳо малакаҳои барномасозӣ, вазифаҳои 

санҷишӣ коркард мегарданд. Хонандагон дар компютер бо воситаҳои барномавӣ 

аз ҷониби омӯзгор пешниҳодшуда кор мекунанд. Муқарраротии дидактикии ин 

воситаҳо метавонанд гуногун бошанд: ин азхудкунии маводи нав (масалан, бо 

истифодаи барномаи таълимӣ) ё ҷамъбасти маводи гузаштшуда (масалан, бо 

истифодаи барномаи таълимӣ). Ҳангоми гузаронидани тамринҳои таълимӣ ба 

омодагӣ ба олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ, низомҳои санҷиши 

автоматикии супоришҳо бо истифодаи тестҳо бештар истифода мешаванд. 

Нақши омӯзгор ҳангоми таълим - назорат аз болои кори хонандагон (аз 

ҷумла тавассути шабакаи локалии синфи компютерӣ), инчунин расонидани 

кӯмаки фаврӣ дар шакли машваратҳои хурд (3-5 дақиқа) мебошад. 

Ҳангоми омодагии хонандагон ба олимпиадаҳо аз фанни технологияи 

иттилоотӣ ба омӯзиши барномасозӣ диққати махсус дода мешавад, зеро натиҷаи 

ҳалли супоришҳои олимпиадавӣ бо яке аз забонҳои барномарезии 

иҷозатдодашуда мебошад. 

Аз солҳои аввали олимпиада дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, забонҳои 

Pascal, C / C ++ ва Basic барномасозӣ қабул карда шуданд. Ба сифати иҷозат 

муҳитҳои барномасозӣ Borland Pascal 7.0, Borland C ++ 3.1, QBasic 4.5, GWBasic 

3.20 истифода шуданд. 

Айни замон, Borland Delphi 7.0, Borland Pascal 7.0, Borland C ++ 3.1, 

FreePascal 2.4.0 ё дертар, Lazarus 0.9.28.2 ё дертар, Microsoft Visual C / C ++ ё 

версияҳои баъдӣ, Microsoft Visual Basic истифода мешаванд. 
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Дар солҳои охир дар мусобиқаҳои зеҳнӣ ва олимпиадаҳои фаннии сатҳи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва байналмилалӣ тамоюли устувори рад кардани муҳити 

барномавӣ Borland Pascal 7.0 ошкор карда шуд. 

Дар ҷараёни гузаронидани олимпиада аз фанни технологияи иттилоотӣ, 

иштирокчиён бояд барои тасдиқ дар шакли рамзи ибтидоии барнома бо яке аз 

забонҳои барномарезии барнома пешниҳод кунанд, аз ин рӯ, санҷиши қарорҳои 

ҳар як иштирокчӣ бо пайдарпайии зерин сурат мегирад:  

1) тартиб додани рамзи сарчашмаи барнома,  

2) пайдарпай иҷро кардани намунаҳои қабулшудаи файл барои файлҳои 

дорои вурудоти мувофиқ ба маҷмӯи санҷиш барои ин вазифа,  

3) муқоисаи натиҷаҳои барнома оид ба ҳар як тест бо ҷавоби дуруст . 

Ҳангоми иҷрои барнома аз рӯи ҳар як санҷиш, ҳакамон пеш аз ҳама 

маҳдудиятҳоеро, ки ба шартҳои санҷиш барои барнома дар санҷиши алоҳида 

гузошта шудаанд ва андозаи хотираи мавҷударо барои барнома дар давоми 

иҷрои он муайян мекунанд. Дар сурати риоя накардани ин маҳдудият, холҳои 

санҷиш ба иштирокчӣ дода намешавад. 

Агар маҳдудиятҳо дар ҷараёни иҷрои барнома бо ворид кардани 

маълумоте, ки ба як озмоиши мушаххас мувофиқанд, вайрон карда нашаванд, 

пас аз ба итмом расонидани иҷрои барнома, дурустии ҷавоби қабулшуда тафтиш 

карда мешавад. Ин санҷиш тавассути муқоисаи файли хуруҷи натиҷа бо файли 

додаҳои содиротӣ аз маҷмӯи додаҳои санҷишӣ гузаронида мешавад. 

Дар солҳои охир, аксарияти доварон муҳити махсуси нармафзорро барои 

тафтиши қарорҳои иштирокчиён ва қобилияти худкор тафтиш кардани қарорҳо 

истифода мебаранд. 

Маҷмӯи озмоишҳо барои ҳар як супориш тавре таҳия карда мешавад, ки 

имкон медиҳад, ки ҳама намудҳои алгоритмҳои имконпазирро дар қарори 

иштирокчиён чен кардан мумкин бошад ва қарорҳои гирифтаи иштирокчиёнро 

аз рӯи дараҷаи дуруст ва самаранокии онҳо фарқ кардан мумкин аст. 

Дар мавриди умумӣ, дар маҷмӯаи санҷиш гурӯҳҳои зерини санҷишҳо фарқ 

мекунанд:  

1) санҷишҳои оддӣ;  
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2) санҷишҳо барои ҳолатҳои махсусе, ки хусусиятҳои алгоритмҳои 

истифодашударо муайян мекунанд;  

3) санҷишҳои умумӣ (санҷишҳои тасодуфӣ, ки ҳаҷмашон гуногун 

мебошанд: аз озмоишҳои оддӣ то озмоишҳои мураккаб);  

4) санҷишҳое, ки алгоритмҳои эвристикиро тафтиш мекунанд;  

5) санҷишҳои андозаҳои максималӣ (озмоишҳо бо истифодаи қиматҳои 

ҳадди аксар тағйирёбандаҳои вуруд, ки имкон медиҳанд самаранокии 

алгоритмҳои пешниҳодшуда ё иҷрои онҳоро дар андозаҳои ҳадди аксар 

мушкилот арзёбӣ кунанд). 

Маҷмӯи санҷишҳо ба тавре интихоб карда мешавад, ки ҳалли дуруст, вале 

самараноки ҳалли масъала тақрибан 30-70% холҳоро ба даст орад. 

Мушкилии асосӣ ҳангоми арзёбии супоришҳо дар олимпиадаҳо аз фанни 

технологияи иттилоотӣ бо истифодаи тестҳо дар он аст, ки миқдори корҳое, ки 

ҳангоми навиштани барнома иҷро карда шудаанд, ҳисоб карда намешавад: 

масалан, як барномаи алгоритми дуруст бо хатоҳои ислоҳнашудаи синтаксисӣ 0 

хол баҳо дода мешавад. 

Низоми арзёбии ҳалли ҳар як масъала бар асоси муқаррароти зерин асос 

ёфтааст [7, 148]: 

1. Ҳалли ҳар як масъала бар асоси шумораи максималии холҳо арзёбӣ 

мешавад, яъне холҳое, ки иштирокчӣ метавонад барои ҳалли пурраи вазифа ба 

даст орад. 

2. Баҳои умумӣ барои ҳалли вазифаи мушаххас аз ҷониби иштирокчии 

мушаххас ҷамъи он холҳое мебошад, ки ба ӯ дар асоси ҳамаи санҷишҳо аз 

маҷмӯи тестӣ барои ин супориш ҳангоми санҷиши ниҳоии ҳамаи қарорҳо пас аз 

давр дода шудааст. 

3. Натиҷаи ниҳоии ҳар як иштирокчӣ ба ҷамъи холҳое, ки иштирокчӣ дар 

ҳалли ҳар як масъала дар ҳар давраи олимпиада гирифтааст, ҳисоб карда 

мешавад. 

4. Пас аз эълони натиҷаҳои санҷиши пешакии ҳалли ҳама вазифаҳо, барои 

иштирокчиёни олимпиада имконияти пешниҳод намудани аризаи шикоятӣ 

таъмин карда мешавад. Пеш аз пешниҳоди аризаи шикоятӣ, ҳар як иштирокчӣ 

имконият дорад, ки бо натиҷаҳои пешакии санҷиши қарорҳои худ ва санҷишҳои 
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истифодашуда шиносоӣ кунад, то сабаби ба норозигии ҳакамон мувофиқат 

кардани баҳсҳо ҳал гардад. 

5. Чорабиниҳои ҳатмии ҳар як марҳилаи олимпиада аз рӯи фанни 

технологияи иттилоотӣ таҳлили супоришҳои дар озмун пешниҳодшуда ба 

шумор мераванд. Таҳлили супоришҳо қабл аз раванди ирсол ва баррасии 

муроҷиатҳо карда мешавад. 

6. Натиҷаҳои ниҳоӣ дар ҳар як марҳилаи олимпиадаҳои фаннӣ пас аз 

баррасии ҳамаи аризаҳо ҷамъбаст карда мешаванд. 

Тартиби таҳлили вазифаҳои олимпиада қисми ҷудонашавандаи 

гузаронидани олимпиадаҳои аз фанни технологияи иттилоотӣ мебошад. 

Мақсади асосии ин раванд - шинос намудани иштирокчиён бо ғояҳои бунёдии 

ҳалли ҳар як супоришҳои пешниҳодшуда, инчунин хатоҳои маъмулии 

иштирокчиёни олимпиада ҳангоми иҷрои вазифаҳо ва шиносоӣ бо меъёрҳои 

арзёбӣ мебошад. 

Ҳангоми таҳлили супоришҳо иштирокчиёни олимпиада бо ҳама 

маълумоти зарурӣ оид ба меъёрҳои базогузорӣ ва арзёбии саволҳо пешакӣ шинос 

карда мешаванд, то ин ки шикоятҳои бесос кам карда шаванд ва иштирокчиён 

тавонанд объективона гузошатни холҳоро мушоҳида намоянд.  

Ҳар як шахс метавонад дар таҳлили супоришҳо иштирок кунад. Ҳангоми 

таҳлили супоришҳо намояндагони ҳакамон ҳар як супоришро шарҳи мухтасар 

медиҳанд, ғояҳои асосӣ ва роҳҳои ҳалли имконпазири онро баррасӣ мекунанд, 

меъёрҳои арзёбиро муфассал шарҳ медиҳанд ва аз рӯи натиҷаҳои ҳар ду давр 

баҳои умумӣ медиҳанд. Ҳангоми таҳлили супоришҳо, роҳҳои ҳалли 

бомуваффақияти супорише, ки иштирокчиён ҳал кардаанд, пешниҳод карда 

мешаванд ва хатоҳои ҷойдошта таҳлил карда мешаванд. 

Таҳлили назария ва амалияи омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ ба мо имкон 

дод, ки омодагӣ ба олимпиадаро ҳамчун муҳит барои рушди лаёқатмандӣ дар 

соҳаи фаннӣ муайян кунем. 

Дар «Консепсияи кории лаёқатмандии Вазорати маорифи Федератсияи 

Русия» ки мо онро қаблан баррасӣ намуда будем, [157, 34] муаллифони он 
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олимпиадаҳои фанниро дар модели се марҳилаи рушди лаёқатмандӣ дар соҳаи 

барномасозӣ дар шароити тайёр кардани хонандагони мактабҳо ба олимпиада аз 

фанни технологияи иттилоотӣ шарҳ додаанд: 

1. Дар марҳилаи мутобиқшавӣ, хонандагон кӯшиш мекунанд, ки 

лаёқатмандии худро аз фанни технологияи технологияи иттилоотӣ баҳо дода, 

қобилиятҳои инфиродии худро тавассути тестҳо мустақилона таҳлил ва муайян 

карда, ба муайян кардани истеъдоди худ бо ёрии усулҳои ташхис таваҷҷуҳ зоҳир 

менамоянд. 

Хонандагон худро дар фан месанҷанд ва мушкилиҳои дар ҷараёни таълим 

ба амал омадаро бартараф менамоянд, аммо дар ин марҳила онҳо ҳанӯз ба 

мушкилоти соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ҷиддӣ муносибат карда 

наметавонанд. Ҷавобҳои онҳо ба саволҳо, чун қоида, ин нусхаҳои қаблан 

шунидашуда ё дидаанд. Барои хонандагони мактаб мустақилона муайян кардани 

сабабҳои нобарориҳо, хатоҳо ҳангоми иҷрои вазифаҳои гуногун душвор аст. 

Худбаҳодиҳӣ дар ин марҳила метавонад ё нодида гирифта шавад ё шадидтар 

карда шавад. Хонандагон дар олимпиада танҳо дар сурати ҳавасмандӣ аз ҷониби 

омӯзгори ташаббускор иштирок мекунанд. 

2. Марҳилаи тафриқабандӣ бо зуҳури фарқиятҳои шахсиятӣ хос аст. 

Фарқиятҳо дар дараҷаи рушд қобилиятҳо муайян карда мешаванд ва хонандаи 

болаёқат дар соҳаи технологияи иттилооотӣ онест, ки дорои истеъдоди устувори 

зеҳнӣ дорад, қобилияти зеҳнӣ, маҳсулнокии баланди фаъолияти рӯҳӣ ва 

кунҷковии зеҳнӣ мебошад. 

3. Бо фаъолияти ҳамешагии таҷриба дар ҳалли мушкилот, хонандагони 

мактаб пеш аз ҳама натиҷаҳои худро пешгӯи мекунанд. Афзоиши мураккабии 

вазифаҳо ҳангоми истифодаи низомҳои супоришҳо дар таълим ва 

интенсификатсияи оқилонаи ҷараёнҳои омӯзишӣ ба хонандагон имкон медиҳад, 

ки боварӣ ба самарабахшӣ ва хулосаҳои мустақилонаи худро ташаккул диҳанд. 

Дар ин марҳила кори хонандагон дар гурӯҳҳои хурд нақши муҳимро 

мебозад, ки тавассути он имкон медиҳад микроклимат эҷод карда шавад, ки 

қобилияти ҳар як хонандаро рушд диҳад. Илова бар ин, ҳангоми кор дар 
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гурӯҳҳои хурд, хонандагон кӯшиш мекунанд, ки натиҷаҳои кори худро ба 

ҳамагон нишон диҳанд, ки ин самараи таълимро бо пайдоиши “таъсири 

рақобатӣ” дар байни хонандагон меафзояд. Тақсими масъулиятҳо дар ҳалли 

муштараки вазифаҳо имкон медиҳад, ки масъулияти баланд ва қобилияти кор 

кардан дар гурӯҳро ташаккул дода шавад. 

Гарчанде ки дар ин марҳила, хонандагони мактаб вазифаҳои душворро 

иҷро намекунанд ва хароҷоти махсуси зеҳниро талаб намекунанд, аммо иштирок 

дар олимпиадаҳои фаннӣ ба онҳо имкон медиҳад, ки сатҳи омодагии худро 

нишон диҳанд ва ангезаи заруриро барои кори минбаъда таъмин кунанд. Дар ин 

марҳила, хонандагон метавонанд аллакай дар олимпиадаҳои фаннӣ на танҳо 

шахсан, балки ба таври гурӯҳӣ низ ширкат варзанд. 

Ҳангоми таҳияи як модели се сатҳӣ барои рушди қобилияти хонандагон 

дар барномасозӣ ҳангоми тайёрӣ ба олимпиадаи фанни технологияи иттилоотӣ, 

мо ба он диққати махсус додем, ки дар ҳар марҳилаи тайёрӣ ба олимпиадаҳои 

фаннӣ хонандагон бевосита ба раванди рушди қобилиятҳо худ ҷалб карда 

мешаванд.  

Се марҳилаи модели рушди лаёқатмандӣ дар робита ба ташкили омодагӣ 

ба олимпиадаҳои фаннӣ хусусияти ҷудогонаи ҷараёни омодагиро инъикос 

менамояд: тавре таҳлили амал нишон медиҳад, хонандагон одатан дар синфҳои 

IX, X ва XI таҳсилоти иловагии се соларо барои омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ 

аз фанни технологияи иттилоотӣ омӯхтаанд. Раванди тайёрӣ дар давоми соли 

таҳсил сурат мегирад ва пеш аз иштирок дар Олимпиада шиддат мегирад. 

Муҳтаво интихоби воситаҳо ва шаклҳои корро танзим мекунад, дар ҳоле 

ки барои ҳар як марҳилаи рушди лаёқатмандӣ, низоми вазифаҳо оид ба 

ташаккули дониш ва маҳорати хонанда, барои пешгӯӣ ва рушди истеъдодҳо 

ҳамчун васила интихоб карда мешаванд. 

Ҳангоми таҷрибаи педагогӣ муайян карда шуд, ки низомҳои супоришӣ, ки 

дар методикаи муаллифӣ барои тайёр кардани хонандагон ба олимпиадаҳо 

истифода мешаванд, самаранокии рушди лаёқатмандиро дар соҳаи барномасозӣ 

тавассути шароитҳои маърифатии баланд мебардоранд: 
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- тарҳрезии низоми супоришҳо барои рушди ҳар як фарди таълимӣ барои 

ҳар як хонанда бо назардошти тамаркуз ба ташаккули шахсият, ки боиси рушди 

қобилияти хонандагон ва амалӣ шудани нерӯи эҷодии шахсии онҳо мегардад, 

- мавҷудияти комплексҳои гуногуни низомҳои вазифавӣ имкон медиҳад, 

ки онҳо дар марҳилаҳои гуногуни рушди лаёқатмандӣ истифода шаванд; 

- агар низоми супоришҳо бо як қатор намунаҳои муфассали санҷиш 

(маҷмӯи маълумотҳои вуруд ва баромад барои барномаҳо) илова карда шаванд, 

пас низомҳои супориширо ҳам барои таҳсили асосӣ ҳам барои корҳои мустақили 

хонандагони мактабҳо истифода бурдан мумкин аст; барои тайёр кардани 

хонандагони сатҳи гуногуни лаёқатмандӣ, онҳо ба шумо имконият медиҳанд, ки 

шакли кори беруназсинфиро бо хонандагони болаёқат интихоб намоед. 

Дар ҳар як марҳилаи тайёр кардани хонандагони мактаб барои иштирок 

дар олимпиадаҳои фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ, рушди лаёқатмандӣ дар 

соҳаи барномасозӣ, интихоби машғулиятҳои беруназсинфӣ бо кӯдакони 

лаёқатманд, сатҳҳои гуногуни роҳҳои таълимии инфиродӣ ва раванди се 

марҳилаи тайёрӣ таъмин карда мешавад бо истифодаи маҷмӯи системаҳои 

супоришӣ, маҷмӯи таълими рӯзона ва фосилавӣ, далели он, ки воситаи асосии 

омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ ба низоми 

вазифагузорӣ мубаддал мегардад.  

 

2.3. Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба ташаккули қобилияту 

истеъдоди хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ ва 

арзёбии натиҷаҳои он 

Ҳадафҳои омӯзиши таҷрибавӣ ин озмоиши фарзияи дар рисола 

пешниҳодшуда, татбиқи усулҳои пешрафтаи педагогии таълими фанни 

технологияи иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат дар низоми таҳсилоти 

иловагӣ, муайян кардани ҳадафи мушаххас ва коркарди нақшаҳои инфиродии 

фаъолият барои таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ 
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буд, ки ба баланд шудани сатҳи умумии дониш ва ҳавасмандии онҳо ба 

ихтисосҳои техникӣ мусоидат мекунанд. 

Тадқиқоти таҷрибавӣ ба асоснокии назариявии модели педагогии омӯзиши 

фанни технологияи иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат ва истифодаи 

технологияи компютерӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ нигаронида шудааст. 

Ҳангоми гузаронидани қисми таҷрибавии омӯзиш диссертатсия ба 

хусусиятҳои психологӣ ва педагогии мавзӯи технологияи иттилоотӣ, назарияи 

усулҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ асос ёфтааст. 

Таҳқиқоти озмоишӣ дар се марҳила гузаронида шуд: шиносоӣ, омӯзишӣ- 

ҷустуҷӯӣ, хулосабарорӣ ва таҳлилӣ бо истифодаи маҷмӯи усулҳо, ки 

конференсия, олимпиада, озмун, мушоҳидаҳо, иштирок дар дарсҳо, анкетаҳо, 

мубоҳисаҳо, озмоиши педагогӣ ва коркарди математикии натиҷаҳоро дар бар 

мегиранд. 

Корҳои таҷрибавӣ - озмоишӣ дар се давра анҷом дода шуданд. 

Даври аввал озмоиши санҷишӣ мебошад. Мақсади асосии ин давра 

омӯзиши мушкилоти мавҷуда вобаста ба мавзӯи тадқиқоти интихобшуда 

мебошад. Бо назардошти ин озмоиши санҷишӣ дар бар мегирад: 

1) шиносоии муфассал бо ҷанбаҳои асоснок ва ташкилии таълими 

технологияи иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат дар муассисаҳои таҳсилоти 

иловагии шаҳри Душанбе, ба мисли Маркази рушди истеъдодҳои назди 

Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он ва Маркази кӯдакон ва 

наврасони шаҳри Душанбе; 

2) пурсиши хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна, литсей ва 

гимназияҳо барои хонандагони болаёқат ва муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ; 

3) суҳбат бо омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва муассисаҳои 

таълимии махсусгардонидашуда барои хонандагони болаёат дар шаҳри Душанбе 

оиди технологияи иттилоотӣ ва пурсиши омӯзгорони курси мактаб дар соҳаи 

технологияи иттилоотӣ; 



136 

4) суҳбат бо намояндагони Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва 

шубаҳои маорифи ноҳияҳои шаҳри Душанбе; 

5) гузаронидани пурсишнома байни хонандагон. 

Барои анҷом додани пурсишнома аз тарафи мо бо 38 нафар хонандагони 

таълимгирандагони маҳфили “Технологияи иттилоотӣ”-и Маркази кӯдакон ва 

наврасони шаҳри Душанбе ва 36 нафар таълимгирандагони маҳфили 

“Барномасози ҷавон”-и Маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе мусоҳиба 

гузаронида шуд. Натиҷаҳои назарсанҷӣ нишон доданд, ки низоми таҳсилоти 

иловагӣ манфиат ва талаботи хонандагони мактабҳоро дар омӯзиши фанни 

технологияи иттилоотӣ комилан қонеъ карда наметонад. Ин дар навбати аввал 

ба фарқияти байни талабот ва пешниҳод дар низоми таҳсилоти иловагӣ ва дар 

таълимгирандагон ба фарогирии фанни технологияи иттилоотӣ ифода ёфтааст. 

Зеро, шумораи хоҳишмандоне, ки хоҳиши гирифтани таҳсилоти иловагиро 

доранд, аз иқтидори қабули мауссисаҳои таҳсилоти иловагии шаҳри Душанбе ба 

маротиб бештар аст. Чӣ тавре, ки дар муқаддима нишон дода шудааст, 60,5% 

пурсидашудагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мехостанд дар низоми 

муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ таҳсил кунанд 

ва танҳо 17% онҳо ин хоҳишро иҷро карда тавонистанд. 

Дар даври дуюми озмоиш таҷрибаи педагогии мукаммал гузаронида шуд, 

ки дар он 741 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсейю 

гимназияҳо барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе ва муассисаҳои 

таҳсилоти иловагии шаҳри Душанбе ширкат варзиданд. Инҳо хонандагони 

синфҳои 9-11 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (359 нафар), хонандагони синфҳои 

9-11 литсей ва гимназияҳо барои хонандагони болаёқат (330 нафар), 

таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ (52 нафар) буданд.  

Дар мақола [2-М, 5-М] таҳлили коркарди маълумоте, ки дар давоми 

таҷриба ба даст оварда шудааст, тасвир карда шудааст. Бояд қайд кард, ки 

ҳангоми пурсиши хонандагон мо муносибати онҳоро танҳо ба таълими фанни 
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технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои миёна пайдо кардем. Натиҷаҳои тадқиқот 

тахминҳои моро тасдиқ карданд, ки талаботи хонандагон ба таҳсилоти иловагӣ 

аз фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ аз 

имкониятҳои мавҷудаи ин намуди муассисаҳо зиёдтар аст. Баъзе аз натиҷаҳои 

таҳқиқот дар банди 1.3 инъикос ёфтаанд. 

Дар рафти баргузории пурсиш мо инчунин хостем, ки муносибати 

мусоҳибонро ба таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар мактабҳо аниқ 

кунем. Таҳлили саволномаҳо нишон дод, ки 48,9% мусоҳибоне, ки фанни 

«Технологияи иттилоотӣ»-ро дар мактаб омӯхтаанд, аз барномаи таълимии дар 

мактаб амалишаванда қаноатманд нестанд. Сабабҳои ин норозигӣ гуногунанд. 

Вобаста аз он, ки чанд вақт ин ё он сабабҳо дучор мешуданд, мо онҳоро шартан 

ба се гурӯҳ тақсим кардем. Сабаби бештар нишон додашуда (гурӯҳи аввал) ин 

аксаран мутобиқи талаботи муосир таҳҷизонида нашудани синфхонаҳои 

компютреӣ мебошад. Инро 30,5% пурсидашудагон қайд карданд, ки ба омузиши 

фанни технологияи иттилоотӣ дар мактаб муносибати манфӣ доранд. Ба гурӯҳи 

дуюм, мо чунин сабабҳоро номбар кардем: 

- сатҳи пасти тахассусии омӯзгор ва зуд-зуд иваз шудани омӯзгорон 

(18,2%); 

- сатҳи пасти раванди таълим (12,6%); 

- шумораи нокифояи соатҳои таълимии ба фанни технологияи иттилоотӣ 

ҷудошуда (алахусус, шумораи зиёди пурсидашудагон оғози омӯзиши 

технологияи иттилоотиро дар зинаи аввали таҳсил, яъне дар давраи таълими 

ибтидоӣ -12% мувофиқи мақсад мешуморанд). 

Аксар вақт (гурӯҳи сеюм) посухдиҳандагон сабабҳои мушкилии фаҳмиши 

мазмуни фанро (3,8%), номутобиқатии барномаи дарсӣ ба талабот ба 

мундариҷаи ҳатмии таълими фанни технологияи иттилоотӣ муайян карданд 

(масалан, баъзе хонандагон қайд карданд, ки онҳо дар дарс бо кори амалӣ машғул 

намешаванд - 2.8%). 
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Дар байни чунин категорияи тадқиқотшавандагон, хонандагони синфҳои 

10-11, ки дар равияи табиӣ-риёзӣ ва синфҳои дигар равияҳои муассисаҳои 

таълимии намудҳои гуногун (литсейҳо, гимназияҳо ва мактабҳои таҳсилоти 

умумӣ) интихоб карда шуданд. Ин интихоб тасодуфӣ набуд. Маҳз дар ҳамин 

синну сол ҷараёни пуршиддати худмуайянкунии касбӣ ҷараён дорад, 

манфиатҳои хонандагон амиқ ва ҳаматарафа мебошанд. Пас аз таҳлили талаботи 

ин категорияи тадқиқшавандагон ба фанни технологияи иттилоотӣ ва таҳсилоти 

иловагӣ мо тахмин кардем, ки он дар синфи ёздаҳум коҳиш меёбад. 

Хатмкунандагони мактабҳо барои дохил шудан ба донишгоҳҳо омодагӣ 

мегиранд тамоми диққати худро ба омӯзиши фанҳое равона мекунанд, ки аз онҳо 

бояд имтиҳон супоранд. Дар мавриди фанни технологияи иттилоотӣ бояд 

тазаккур дод, ки ин фан ба рӯйхати имтиҳоноти дохилшавӣ, ки дар низоми 

имтиҳоноти марказонидашудаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидааст, дохил карда нашудааст.  

Ҷадвали №14. Теъдоди хонандагон (бо%), ки ба омӯзиши фанни 

технологияи иттилоотӣ, дар муассисаҳои  таҳсилоти иловагӣ ҷалб карда 

шудаанд (аз рӯи равияҳо) 

Равияи 

таълимӣ 

Фанни технологияи 

иттилоотиро иловагӣ 

мехонданд (синфи 10) 

Фанни технологияи 

иттилоотиро иловагӣ 

мехонданд (синфи 11) 

Фанни технологияи 

иттилоотиро иловагӣ 

мехонданд (синфи 10+11) 

Ҳамагӣ Гуруҳҳо Ҳамагӣ Гуруҳҳо Ҳамагӣ Гуруҳҳо 

Равияи 

табиӣ-

риёзӣ 

48,9% 42,6% 32,7% 20,4% 40,6% 31,3% 

Дигар 

равияҳо 
22,5% 12,5% 16,5% 6,2% 18,2% 8% 

Мо боварӣ дорем, ки хонандагони равияи табиӣ-риёзӣ ба фанни 

технологияи иттилоотӣ рағбати бештар доранд ва тадқиқшавандагонро на танҳо 

ба гурӯҳҳо аз рӯи синф, балки инчунин дар гурӯҳҳо ба зергурӯҳҳои гуногун 

тақсим кардем (ҷадвали №14), то ки хонандагони равияҳои табиӣ-риёзӣ ва дигар 

равияҳоро аз ҳам ҷудо қайд кунем.  
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Чӣ тавре ки аз маълумотҳои дар ҷадвали №14 овардашуда бармеояд, 

шумораи хонандагони равияҳои табиӣ-риёзӣ, ки дар системаи муассисаҳои 

таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ дарс мехонданд, аз шумораи 

хонандагони дар синфҳои равияи гуногунбуда зиёдтар мебошанд. 

Ғайр аз ин, бояд ба як нукта аҳамият дод, ки шумораи хонандагони дар 

системаи муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ҷалбшуда дар синфи 11 камтар 

мешаванд ва ин ҳам барои синфҳои равияи табиӣ-риёзӣ, инчунин барои синфҳои 

дигар равияҳо хос аст. 

Ҳангоми муайян кардани муносибати хонандагон ба таълими фанни 

технологияи иттилоотӣ дар мактаб, ба мо зарур шуд, ки баъзе саволномаҳоро 

муфассалтар таҳлил намоем, то баъзе масъалаҳои дигарро низ равшан созем. Аз 

ҷумла, оё хонандагон бо гузашти вақт муносибати худро ба курси мактабӣ дар 

соҳаи технологияи иттилоотӣ дубора арзёбӣ мекунанд; Оё муносибати 

хонандагони гимназияҳо ва литсейҳо аз муносибати ҳамсолони мактабҳои миёна 

ба ин фан фарқ мекунад?  

Дар робита ба ин, 100% шумораи тадқиқшудагоне, ки дар мактаб 

технологияи иттилоотӣ мехонданд, мо ба се гурӯҳ ҷудо намудем: хонандагони 

гимназияҳо ва литсейҳо, хонандагони мактабҳои миёна ва муассисаҳои 

таҳсилоти иловагӣ.  

Дар ҳар яке аз гурӯҳҳои интихобшуда, мо фоизи мусоҳибонро муайян 

кардем, ки муносибати онҳо ба курси технологияи иттилоотии мактаб мусбат 

аст, инчунин фоизи мусоҳибонро, ки муносибати онҳо ба курси технологияи 

иттилоотии мактаб манфӣ аст. Маълумотҳои ҷамъовардашуда аз ҷониби 

муаллиф таҳлил карда шудаанд, ки натиҷаи онҳо дар шакли диаграмма оварда 

шудааст (диаграммаи №1).  
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Диаграммаи №1. Муносибати хонандагон ба  

омӯзиши технологияи иттилоотӣ дар мактаб  

 

Сабабҳои норозигиро дар байнпи хамткунандагони синфҳои 11 таҳлил 

карда, мо дарёфтем, ки дар пурсидашудагони гуруҳи аввал (хатмкунандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ) сабабҳои норозигии худро дар омилҳои 

зерини ҷиддӣ баён намуданд: 

а) душворӣ дар азхудкунии мундариҷаи фан (13,6%); 

б) шумораи нокифояи соатҳо (11,4%); 

в) сатҳи пасти мураккабии муҳтавои курс (тадқиқшудагон дар 

саволномаҳо онро «маводи суст» меномиданд) (11,3%). 

Табиист, ки чунин сабабҳо, ба монанди «соатҳои нокифоя» аксар вақт дар 

якҷоягӣ аз қабили «мушкилот дар азхудкунии мундариҷаи курс» ва ё «сатҳи 

пасти мушкилӣ дар нигоҳдорӣ» ёдовар мешаванд. Аммо он, ки хонандагони як 

гурӯҳ, аз ҷумла хонандагони литсейҳо ва гимназияҳо, аксар вақт сабабҳои 

муқобил меноманд («мушкилот дар азхудкунии курс» ва «маводи суст»), ба 

хулоса меоем, оиди дараҷаи нокифояи фарқияти таълими технологияи иттилоотӣ 

дар мактабҳои гимназия ва литсейҳо. 

Гурӯҳи дуввуми пурсидашудагон (хатмкунандагони литсей ва гимназияҳо) 

дар байни сабабҳои ҷиддии норозигӣ аз таълими фанни технологияи иттилоотӣ, 

чунин сабабҳоро номиданд: 
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- суст будани муҷҷаҳазгардонии синфхонаҳо (46,7%); 

- омӯзиши забони барномасозии BASIC (20%). 

Бо дар назардошти он, ки дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ рушд ва 

такмили заминаи моддию техникии синфхонаҳо компютерӣ назар ба гимназияҳо 

ва литсейҳо хубтар нестанд ва кормандони беҳтарини баландихтисос, чун қоида, 

дар мактабҳои махсус кор мекунанд. Барои ҷалби ин категорияи хонандагон дар 

системаи муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ барои омӯзиши технологияи 

иттилоотӣ бояд кори махсусро анҷом дод. 

Гуруҳи сеюми пурсидашудагон, ки хатмкунандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ (синфи11) мебошанд, сабабҳои норозигии хударо аз таълими 

фаннии технологияи иттилоотӣ дар мактаб ба таври объективӣ ва мушаххас 

таҳлил карда метавонанд ва дар байни сабабҳои асосии он инҳоро номбар 

карданд:  

- сатҳи пасти таълим (35,7%); 

- бо таҷҳизоти кӯҳна муҷаҳҳаз кардани синфхонаҳо (34,7%);  

- кам будани соатҳои дарсӣ (9,9%).  

 

Диаграммаи №2. Муносибати хатмкунандагони мактабҳо ба курси 

технологияи иттилоотӣ (аз рӯи гурӯҳҳо) 
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Бо мақсади дақиқ кардани таҷрибаи таълими фанни технологияи 

иттилоотӣ ва ташкили машғулиятҳои беруназсинфӣ аз фанни технологияи 

иттилоотӣ мо дар 28 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ (20 адад мактабҳо ва 8 

адад листей гимназияҳо) байни омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ (35 

нафар) пурсиш гузаронидем. Пурсиши омӯзгорон нишон дод, ки барномаҳои 

таълимии корӣ на ҳамеша ба мӯҳтавои ҳатмии таълими технологияи иттилоотӣ 

комилан ҷавобгӯ мебошанд. Аксар вақт бинобар сабаби номувофиқатии 

барномаи таълимӣ ба нақшаи нақшаи таълимӣ аз китобҳои дарсӣ истифода бурда 

наметавонанд.  

Яке аз фарзияҳое, ки мо пешниҳод кардем, он буд, ки дар муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти умумӣ барномаи таълимӣ то ҳадди кам ба талаботи 

мундариҷаи ҳатмии таълими технологияи иттилоотиро қонеъ мекунанд. Барои 

тасдиқи ин фарзия мо барномаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 

мактабҳо ва литсею гимназияҳороро муқоиса кардем ки дар ҷадвали №15 оварда 

шудааст.  

Ҷадвали 15. Коэффисиенти азхудкунии маводи курси технологияи 

иттилоотӣ аз ҷониби хонандагон дар мактабҳо ва литсею гимназияҳо 

№ Ногмӯи мавзуҳои асосӣ 

Коэффисиенти азхудкунӣ 

Мактабҳо 
Литсей ва 

гимназияҳо 

1 Иттилоот ва равандҳои иттилоотӣ 0,46 0,62 

2 Пешниҳоди иттиолоот 0,46 0,51 

3 Компютер 0,69 0,73 

4 Алгоритмҳо ва иҷрокунандагон 0,77 0,83 

5 Формализатсия ва моделсозӣ 0,47 0,5 

6 Технологияи коркарди матн ва графика 0,74 0,83 

7 Технологияи коркарди маълумоти рақамӣ 

(ҷадвал) 
0,61 0,89 

8 Технологияи нигоҳдорӣ, ҷустуҷӯ ва 

навъбандии иттилоот (пойгоҳи маълумот) 
0,6 0,72 

9 Телекоммуникатсияи компютерӣ 0,72 0,96 

 Умумӣ 0,63 0,74 
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Ҳангоми тартиб додани тест (Замимаи №5), санҷишҳои дар байни 

хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе гузаронидашуда, ки дар 

имтиҳонҳои аз синф ба синфгузаронии мактабҳо ҳамчун асос истифода шуданд. 

Инчунин, интихоби супоришҳо барои тестҳо, мо ба мундариҷаи ҳатмии ҳадди 

ақали таълим аз фанни технологияи иттилоотӣ таваҷҷуҳ кардем. 

Чӣ тавре ки дар ҷадвали №15 нишон дода шудааст, дар ҳамаи мавзуҳои 

фанни технологияи иттилоотӣ коэффисиенти донишҳои хонандагони листейю 

гимназияҳо нисбат ба коэффисиенти донишҳои хонандагони мактабҳо баландтар 

аст. Омӯзишро оғоз карда, ба назар гирифтем, ки коэффисиентҳои азхудкунии 

мавзуҳои назариявии илми компютерӣ, ки ҳангоми омӯзиш барои онҳо 

истифодаи технологияҳои муосири компютерӣ талаб карда намешавад 

(“Иттилоот ва равандҳои иттилоотӣ”, “Пешниҳоди иттилоот”, “Алгоритмҳо ва 

иҷрокунандагон”, “Формализатсия ва моделсозӣ”) фарқ нахоҳад кард. Аммо 

фарзияи мо тасдиқ нашуд. 

Марҳилаи дуюми таҷрибаи педагогӣ - ҷустуҷӯӣ аз соли 2018 то соли 2019 

гузаронида шуд. Дар таҷрибаи мазкур хонандагони литсейҳои №№1,2,3 ва 

гимназияҳои №№1,2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе ва 

таълимгирандагони маҳфилҳои Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе 

бо бахшҳои ноҳиявиашон ва Маркази рушди истеъдодҳои назди Сарраёсати 

маорифи шаҳри Душанбе бо бахшҳои ноҳиявиашон иштирок карданд. Дар 

ҷараёни таҷрибаи ҷустуҷӯӣ сохтори системаи таҳсилоти иловагӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ, инчунин мундариҷа, усул ва шаклҳои татбиқи донишҳои 

назариявӣ муайян карда шуд. 

Дар шакли якуми пешниҳодкардаи мо системаи таҳсилоти иловагӣ ду 

марҳиларо дар бар мегирифт: ташхисиву самтӣ ва профилӣ. Аммо аксар вақт дар 

доираи марҳилаи профилӣ хонандагоне иштирок мекарданд, ки донишҳои 

зарурии фанни технологияи иттилоотӣ доштанд ва надоштанд (дар ҳаҷми курси 

асосӣ), ки ин душвориҳои муайянро ба миён меовард. Илова бар ин, тавре ки 

таҷриба нишон додааст, хонандагони мактабҳое, ки аз дониши дар муассисаи 

таълимӣ гирифтаашон норозӣ ҳастанд, ба омӯзиши фанни технологияи 
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иттилоотӣ ва нармафзор эҳтиёҷ доштанд. Ба инҳо хонандагоне дохил мешаванд, 

ки ҳамчун ангезаи асосии интихоби таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияи 

иттилоотӣ, барои баланд бардоштани сатҳи дониш дар соҳаи илмҳои компютерӣ 

бо мақсади таҳсили бомуваффақият дар донишгоҳ ё дигар муассисаи таълимӣ 

пешбарӣ мекунанд. Ҳамаи инҳо зарурияти ба системаи пешниҳодшуда дохил 

кардани марҳилаи ҷубронӣ ва санҷиши дониш, малакаҳо барои гузариш ба 

марҳилаи сеюми таълим муайян карда мешавад. 

Дар бораи марҳилаи ташхисиву-самтӣ сухан ронда, бояд қайд кард, ки дар 

аввал мо дар дарсҳои ин марҳила ба психодиагностика диққати зиёд медодем. 

Ҳангоми банақшагирии дарси таҷрибавии якум (озмоишӣ), ки озмоиши он дар 

доираи таҷрибаҳои ҷустуҷӯӣ сурат мегирифт, диққати асосӣ ба усулҳое равона 

карда шуд, ки муайян кардани қобилият, майл ва тавоноии хонандагонро 

имконият медод, дар ҳоле, ки хонанадагон дар бораи гузаронидани 

психодиагностика огоҳӣ доштанд.  

Мақсад ва вазифаҳои таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар мадди 

аввал гузошта намешуданд. Мундариҷаи мазкури марҳилаи ташхисиву-самтӣ 

одатан боиси нофаҳмии хонанадагон мегардид. Таҷрибаи гузарондани марҳилаи 

ташхисиву самтӣ дар доираи таҷрибаҳои ҷустуҷӯӣ нишон дод, ки барои 

хонандагон бояд вазифаҳои супориш аз фанни технологияи иттилоотӣ дақиқ 

таҳия карда шаванд ва ташхиси хусусиятҳои инфиродии хонандагони мактабро 

бидуни диққати хонанадагон ба таври ҷудогона ворид кардан мумкин аст. Дар 

асоси ин натиҷаҳо, банақшагирии мавзӯии марҳилаи ташхисиву самтӣ омода 

карда шуд.  

Дар доираи таҷрибаҳои ҷустуҷӯӣ инчунин муайян кардани талабот ба 

мӯҳтавои марҳилаи профилӣ ва муайян кардани хусусиятҳои усулҳои ташкили 

дарсҳои амалии курси профилии “Тести равонӣ тавассути компютер” 

имконпазир гардид. Ғайр аз он, маводҳои дидактикӣ санҷида шуданд. 

Озмоиш муддати муайян давом кард ва хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ (ҳамагӣ 103 нафар), ки хоҳиши таҳсил дар муассисаҳои 

таҳсилоти иловагиро аз фанни технологияи иттилоотӣ изҳор карданд, мо онҳоро 
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ба гурӯҳҳо тақсим кардем ва раванди таълимро мутобиқи ҳамаи талаботҳои 

ташкил ва усулҳои таълими ташхисиву-самтӣ таҳия кардем.  

Пас аз хатми омӯзиш дар марҳилаи аввал ба хонандагон интихоби васеи 

маҳфилҳои гуногуни технологияи иттилоотӣ ва барномаҳои он, ба мисли 

“Омӯзиши пешрафтаи забони барномасозии Паскал”, “Математикаи 

компютерӣ”, “Графикаи компютерӣ”, “Тести равонӣ тавассути компютер” ва 

ғайра пешниҳод карда шуд. Бояд қайд кард, ки дарсҳо дар ҳамаи ин самтҳо, ба 

истиснои “Тести равонӣ тавассути компютер”, аз ҷониби омӯзгорони гуногун 

гузаронида мешуданд. Ҳангоми интихоби мундариҷа, усулҳо ва шаклҳои таълим 

дар ин марҳила, пешниҳодҳои ба мо баёншуда ба назар гирифта шуданд.  

Дар маҳфили “Тести равонӣ тавассути компютер” шахсан муаллиф бар 

асоси назарияи Ю.К. Бабанский “беҳсозии ҷараёни таълиму тарбия” [178], 

тадқиқоти Г.Н. Александров барои баланд бардоштани самаранокии ҷараёни 

таълим дар асоси фарогирии технологияи компютерӣ [67] ва асосҳои 

методологии тарроҳии таълим афзоиши самаранокии таҳсилоти иловагиро барои 

хонанадагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ мувофиқи меъёрҳои 

зерин арзёбӣ карда намуд:  

1) таҳия ва баррасии хусусиятҳои психологии (майл, ҳавасмандӣ) синну 

солӣ ва инфиродӣ;  

2) ноил гардидан ба дараҷаи дастовардҳои ҳар як хонанда, ки воқеан дар 

давраи муайян барояш имконпазир аст ва дар натиҷа баланд шудани сифати таълим;  

3) ҳисоби пурраи дархостҳо барои хизматрасониҳои иловагии таълимӣ оид 

ба технологияи иттилоотӣ. 

Дар низоми анъанавии таълимӣ, ки дар он хонандагон бо сатҳҳои гуногуни 

дониш ва ҳавасмандӣ ба дарсҳо меоянд, суръати таълимашон нисбат ба системаи 

таълими компютерӣ ки дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ мо пешниҳод мекунем, 

камтар аст.  
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Дар доираи таҷрибаҳои ташаккулдиҳанда 2 гурӯҳи хонандагони мактабҳо, 

гурӯҳи назоратӣ (14 хонанда аз мактабҳо) ва гурӯҳи таҷрибавӣ (13 хонанда аз 

литсею гимназияҳо) ташкил карда шуданд, ки курси “Имкониятҳои иловагии 

забони барномасозии Паскал”-ро омӯхтанд, 

Дар гурӯҳи якум (назоратӣ) хонандагоне ҷалб карда шуданд, ки хоҳиши 

иштирок кардан дар маҳфилҳои пешниҳодшударо доштанд. Дар гурӯҳи дуюм 

(таҷрибавӣ) кӯдаконе, ки аз марҳилаҳои ташхисиву-самтӣ гузаштанд, як қисми 

онҳо (8 нафар) бо таҳсилоти иловагӣ фаро гирифта шуда буданд. Пеш аз оғози 

таҷриба, мо сатҳи рушди чунин равандҳои рӯҳиро ба монанди хотира, дарк ва 

тафаккур арзёбӣ кардем. 

Натиҷаҳои ташхис дар гурӯҳҳои гуногун тақрибан якхела буданд. Дар охири 

омӯзиш хонанадагони гурӯҳи таҷрибавӣ нисбат ба хонанадагони гурӯҳи назоратӣ 

ҳаҷми бештари мавод гирифтанд; дар сурате, ки хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ 

супоришҳои дараҷаи олиро бомуваффақият ҳаллу фасл карданд. Маълумотҳои 

бадастомада нишон медиҳанд, ки сатҳи таҳсил дар гурӯҳи озмоишӣ аз сатҳи таҳсил 

дар гурӯҳи назоратӣ баландтар буд. 

Илова бар ин, дар дарсҳои ниҳоӣ, хонандагон тест гузаронданд, ки дар он 

танҳо маводи дар ҳарду гурӯҳҳо омӯхташуда дохил карда шуданд. 

Коэффисиенти азхудкунии донишҳои хонанадагони дар гурӯҳи таҷрибавӣ 

0,84 ва коэффисиенти азхудкунии донишҳои хонандагони дар гурӯҳи назоратӣ 

0,63 буд (коэффисиенти азхудкунии дониш бо формулаи пешниҳодкардаи 

В.П. Беспалко муайян карда шуд [26]. 

Дар марҳилаи ниҳоии таҷрибаҳои ташаккулёбанда мо фаҳмидем, ки чӣ қадар 

кӯдакон хоҳиши идомаи таҳсили худро дар соли оянда дар муассисаҳои таҳсилоти 

иловагӣ доштанд ва ин маълумотҳо бо маълумотҳои шабеҳ, ҳангоми гузаронидани 

таҷрибаҳои муайянкунӣ ва ҷустуҷӯӣ муқоиса карда шуданд (диаграммаи №3).  
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Диаграммаи №3. Нишондиҳандаҳои идомаи таҳсил дар муассисаҳои 

таҳсилоти иловагӣ вобаста ба натиҷаи таҷрибаҳо 

 

Гузашта аз ин, хонандагоне, ки дар дарсҳои системаи таҳсилоти иловагӣ аз 

рӯи фанни технологияи иттилоотӣ дар доираи таҷрибаҳои ташаккулёфта 

таҳсилро қатъ карданд, шартан ба ду гурӯҳ тақсим карда шуданд.  

Ба гурӯҳи аввал он хонандагоне дохил мешуданд, ки дар давоми соли 

таҳсил омӯзиши дарсҳои иловагии технологияи иттилоотиро қатъ карданд 

(ин гуна хонанадагон ҳамагӣ 3,9% буданд) ва гурӯҳи дуюм хонандагонеро дар 

бар мегириф, ки давраи пурраи таълимро анҷом доданд, аммо хоҳиши идомаи 

таҳсилро дар соли оянда аз рӯи системаи таҳсилоти иловагӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ надоштанд. Чунин интихобро 23,3% хонандагон 

карданд. 

Инҷо таҳлили муқоисавии сабабҳои муҳимтарини он, ки чаро хонандагони 

гурӯҳи дуюм дар системаи таҳсилоти иловагӣ ҳамчун як қисми таҷрибаҳои 

ташаккулдиҳанда ва санҷишӣ даст кашиданд, оварда шудааст (ҷадвали №16).  

Ба он диққат медиҳем, ки хонанадагон метавонанд беш аз як сабаб номбар 

кунанд. Чӣ тавре ки аз маълумотҳои дар ҷадвали №16 овардашуда бармеояд, яке 

аз сабабҳои муҳиме, ки хонанадагонро барои қатъ гардидани таҳсил аз рӯи дар 

системаи таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ, ки мо пешниҳод 

мекунем, дар он аст, ки хонанада мактаби миёнаро хатм кардааст (синфи 11). 

 

 

Таҷрибаи 

муайянкунӣ
Таҷрибаи ҷустуҷӯӣ

Таҷрибаи 

ташаккулдиҳанда

Таҳсилро қатъ карданд 52,40% 36,70% 24,50%

Таҳсилро идома доданд 47,60% 63,30% 75,50%
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Ҷадвали №16. Натиҷаҳои таҷрибаи педагогӣ 

№ 

р/т 
Нишондиҳандаҳо 

Таҷрибаи 

муайянкунӣ 

Таҷрибаи 

ташаккулдиҳанда 

1 Хонанда синфи 11-ро хатм кард 19% 19,4% 

2 Хонанда дар интихоби самти таълими 

иловагӣ хато кард 
16% 1,9% 

3 Набудани ҷой дар маҳфилҳои ройгон 

(курсҳо) оид ба технологияи иттилоотӣ 
26,3% 2,9% 

4 Маълумоти дар давоми дарсҳои маҳфилӣ 

гирифташуда, ки дар фаъолияти 

минбаъдаи касбӣ муфид нахоҳад буд. 

Баъзе посухшудагон ба саволҳои “Чаро 

шумо ба дарсҳои иловагӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ даст кашидед?”, 

дар ҷавоб мегуфтанд: “Ба ман ин даркор 

нест”. 

6,4% 1% 

 

Дар диссертатсияи худ мо қайд менамоем, ки аксар вақт кӯдаконе, ки ба 

компютер ва технологияҳои иттилоотӣ таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, “ба маҳфил ё 

иттиҳодияҳои таълимӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ меоянд, оқибат асабонӣ 

мешаванд ва ба ин мавзӯъ таваҷҷуҳро гум мекунанд” . 

Маълумоте, ки дар ҷадвали №16 оварда шудааст, нишон медиҳад, ки 

системаи таҳсилоти иловагии хонандагон аз фанни технологияи иттилоотӣ, ки 

хонандагони болаёқатро дар марҳилаи ибтидоии таҳсил фаро мегирад, интихоби 

дурусти самти касбинтихобкуниро таъмин мекунад ва барои пурра ба назар 

гирифтани манфиатҳои онҳо кӯмак мекунад.  

Як қисмати асосии тариҷбаи педагогиро масъалаи таҳлили олимпиадаҳои 

фаннӣ аз технологияи иттилоотӣ ташкил медод. Бо ин мақсад озмоиши педагогӣ 

бо иштироки хонандегоне, ки дар олимпиадаҳои фаннӣ ширкат мервазанд 

гузаронида шуд. Инчунин, методикаи таҳлили супоришҳои олимпиадавӣ оварда 

шудааст. Бо ин мақсад, назарсанҷии ҳам худи иштирокчиён ва ҳам омӯзгорон 

(аъзои ҳакамон) гузаронида шуд. Матнҳои вазифаҳои олимпиада, ки дар поён 

таҳлил карда мешаванд, дар замимаи №6 “Масъалаҳои даври шаҳрии 

олимпиадаи хонандагони муассисаҳои таълимиии шаҳри Душанбе аз фаннии 
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технологияи иттилоотӣ дар соли 2018/2020” оварда шудаанд. Илова ба 

ҷамъоварии маълумоти оморӣ, ҳадафи саволномаҳо эҷод кардани муҳити 

эътимод байни иштирокчиён ва аъзоёни доварон буд. 

Барои ба даст овардани маълумоти дуруст дар бораи сифати супоришҳои 

олимпиадаи фаннӣ пурсиши хонандагон ва омӯзгорони даъватшуда гузаронида 

шуд. Ба ҳама шавқмандон саволномаҳо ки баҳодиҳии ҳар як супоришро дар бар 

мегирифт пешниҳод гардида буд. Саволҳо ба таври зайл тартиб дода шуда 

буданд. 

1. Супоришҳои ба андешаатон муваффақро қайд намоед; 

2. Супоришҳои ба андешаатон номуваффақро қайд намоед.  

Саволномаҳо маврид таҳлил қарордода шуда, пас аз анҷоми он ҷамъ оварда 

шуданд. Дар саволнома диққати асосӣ ба равшан кардани вазифаҳои ба хотир 

овардашуда равона карда шуда буд.  

Аз ин рӯ, барои баъзе вазифаҳо шумораи овозҳо нисбат ба дигараш камтар буд. 

Саволномаҳо ба таври беном пур карда шуда буданд. Дар маҷмӯъ, 36 саволнома аз 

ҷониби хонандагон ва 12 саволнома аз ҷониби омӯзгорон пур карда шуд.  

Маълумотҳои саволнома дар ҷадвали №17 оварда шудаанд. Бо шрифтҳои 

ғафси мустақим супоришҳои муваффақтарин (“Супоришҳои №1,6,7”) дар ҷадвал 

нишон дода шудаанд. Бо курсиви ғафс супориши номуваффақ нишон дода 

шудааст (“Супориши №5,9”). 

Ҷадвали №17.Натиҷаҳои санҷиш аз рӯи  

саволномаи супоришҳои олимпиадаи фаннӣ 

Вазифа 

Категорияи пурсидашудагон Овозҳо ҳамагӣ 
Тафовут: 

«тарафдор» -

«зид» 

Хонандагон Омӯзгорон «тарафдор» «зид» 

«тарафдор» «зид» «тарафдор» «зид»  
 

 

Супориши №1 23 4 9 0 32 4 28 

Супориши №2 16 14 6 3 22 17 5 

Супориши №3 23 13 4 6 27 19 8 

Супориши №4 25 9 11 0 36 9 27 

Супориши №5 15 18 4 4 19 22 -3 

Супориши №6 21 7 10 0 31 7 24 

Супориши №7 21 7 9 2 30 9 21 

Супориши №8 22 13 3 7 25 20 5 

Супориши №9 13 15 7 0 20 15 5 
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Супоришномаҳо 

ҳамагӣ 
179 100 63 22 242 122 120 

Натиҷаҳои асосии пурсиш дар поён оварда шудаанд. 

1. Умуман, маҷмӯи вазифаҳоро метавон қаноатбахш ҳисобид, зеро аз 

иштирокчиён хоҳиш карда шуд, ки ҳар чаҳор супоришро интихоб кунанд ва аз 

25 то 13 хонанда ба ҳар як супориш овоз доданд. 

2. Азбаски барои ҳар як супориш аз 40 то 70 фоизи шумораи умумии 

хонандагон (дар овоздиҳӣ иштироккарда) «ҳа» овоз додаанд, маҷмӯа бояд ба 

таври кофӣ гуногунранг дониста шавад. Ин вазъият ба ҳама имконият дод, ки 

супоришҳоро мувофиқи хоҳиши худ интихоб кунанд. 

3. Масъалаи комбинаторика ва низоми рақамӣ (“Супориши №5”) хеле 

ногувор гашт. Ба андешаи муаллиф, ин бо сабабҳои зерин фаҳмонида мешавад: 

дар курси мактабҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ ба мавзӯи системаи рақамӣ 

таваҷҷуҳи кам дода мешавад, ҳолати мушкил ба қадри кофӣ таҳия нашудааст, 

ҳалли масъала бо шумораи ками нуқтаҳо арзёбӣ шудааст. 

4. Вазифаи «Алгоритм» аз ҷониби иштирокчиён он қадар баланд арзёбӣ 

карда нашуд, зеро барои ҳалли оддии он ҳамагӣ 2 хол пешниҳод карда шуд. 

Ҳамзамон, баҳодиҳии омӯзгорон аз рӯи ин вазифа хеле баланд аст, ки майли 

онҳоро дар олимпиадаҳо ҳамеша бо супоришҳои мураккаб ва оддӣ доштан 

дорад. Он гоҳ умед ҳаст, ки ҳар як иштирокчӣ ҳадди аққал як масъаларо ҳал 

карда тавонад. 

5. Пурсиш дар байни омӯзгорон оид ба супориши “Супориши №8” бо роҳи 

ҳалли номуайян гузаронида шуд. Эҳтимол ин аст, ки ин супориш ягон нофаҳмие 

дошт, ки дар байни омӯзгорон 7 (зид) гирифта шуд. Вазифаи якхела барои 

хонандагон баҳои хеле баланд гирифт: + 22-13 = + 9. 

6. Таносуби мусбат ва манфии омӯзгорон тақрибан 3:1 = 3 аст, дар айни 

замон ин нишондиҳанда барои хонандагон 9:5 = 1,8 мебошад. Агар мо фикр 

кунем, ки баҳодиҳии экспертии омӯзгорон объективона аст, пас натиҷаҳои 

саволнома ташвишоваранд: мо бояд дар омодагӣ барои олимпиадаҳои фаннӣ бо 

хонандагон ҷиддӣ муносибат кунем. 
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Хулоса. Ҳамин тариқ, саволнома нишон дод, ки маҷмӯи супоришҳои 

олимпиадаи фаннӣ хеле бомуваффақият таҳия ва фаро гирифта шуда, мавзӯъҳои 

гуногунро фаро гирифта буданд. Ҳамзамон, агар таҳлили хонандагон ва 

омӯзгорон вуҷуд надошта бошад, он гоҳ мушкилоти мавҷуда дар олимпиадаҳои 

фаннӣ нофаҳмо ва арзёбӣ нагардида боқӣ мемонданд ва аз ин рӯ, норизоён 

метавонистанд даъво намоянд.  

Дар ҷараёни омӯзиш усули фаъоле истифода шуд - ин тайёрӣ ва баргузории 

Форуми наврасон ва ҷавонон оид ба технологияи иттилоотӣ мебошад. Форуми 

мазкур шуруъ аз соли 2012 ҳамасола дар дойираи “Ҳафтаи илм, технология, 

инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе” баргузор 

мегардад.  

Ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони 

шаҳри Душанбе ҳамасола табқи қарорҳои дахлдори Раиси шаҳри Душанбе бо 

мақсади дарёфти истеъдодҳои ҷавон ва боло бурдани тафаккури техникии 

наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе гузаронида мешавад.  

Дар доираи Ҳафтаи илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории 

наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе чорабинҳои ва фаъолияти гуногуни оммавӣ 

бо иштироки шумораи зиёди наврасону ҷавонон доир ба илмомӯзӣ, пешбарии 

корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, омӯзишу аз худ кардани технологияи иттилоотиву 

коммуникатсионӣ, ташвиқи ғояҳои навовариву ихтироъкорӣ амалӣ мегардад.  

Дар чорабиниҳои мазкур олимону мутахассисон, коршиносон ва 

намояндагони воситаҳои ахбори омма фаъолона иштирок менамоянд. Дар 

ҷамъбасти чорабиниҳо маҷмӯаи корҳои анҷомдода ва мақолаву гузоришҳо нашр 

карда мешавад.  

Мутобиқи барнома тӯли ҳафта чунин чорабиниҳо баргузор мегарданд: 

Рӯзи якум. Баргузории дарси маҳорат оид ба таҳия ва пешниҳоди корҳои 

илмӣ-эҷодӣ, барномасозӣ, моделсозӣ ва паркҳои технологӣ барои омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе ва иштирокчиёнии «Ҳафтаи 

илм, технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри 

Душанбе». Дарсҳои маҳорат имкон медиҳанд, ки олимону донишмандон ва 
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мутахассисони соҳибтаҷриба ба омӯзгорон ва наврасону ҷавонони пойтахт 

донишу малакка ва маҳоратҳои касбии худро такмил диҳанд ва ҷавононро барои 

илмомӯзиву аз худ кардани техникаву технологияҳои муосир ҳидоят намоянд.  

Баргузории Шӯрои ҳамоҳангсозиии фаъолияти ҷамъияти илмии 

хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе. Ҷамъияти илмии 

хонандагон – ин иттиҳодияи ихтиёрии хонандагони муассисаҳои таълимии 

шаҳри Душанбе аст, ки бо мақсади фаъолгардонии ташвиқоти азхудкунии 

донишҳои илмӣ, касбинтихобкунӣ ва ҷалби хонандагон ба корҳои илмӣ-эҷодӣ ва 

тадқиқотӣ фаъолият менамояд. Шӯрои ҳамоҳангсозиии фаъолияти ҷамъияти 

илмии хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе мақоми олии 

идоракунии ин ҷамъиятӣ илмӣ буда, дар ҳайати он олимони педагогони 

соҳибтаҷриба шомил мебошанд ва масъалаҳои муҳимтарини фаъолияти 

ҷамъиятро ҳал менамояд.  

Рӯзи дуюм. Баргузории конференсияи илмӣ-эҷодии хонандагони 

муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе аз бахши фанҳои ҷамъиятӣ-гуманитарӣ. 

Дар конференсия хонандагон лоиҳаҳои илмии худро аз бахши фанҳои ҷамъиятӣ-

гуманитарӣ муаррифӣ менамоянд.  

Рӯзи сеюм. Ташкили Форуми наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе оид ба 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсонӣ бо инобати муаррифии 

барномаҳои инноватсионии иштирокчиёни бахшҳои озмунии «Ҳафтаи илм, 

технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе». 

Кори Форум дар шакли Озмун баргузор гардида, наврасону ҷавонон барномаҳои 

инноватсионии худро муаррифӣ менамоянд ва ҷиҳати дар амал татбиқ намудани 

онҳо пешниҳодоти мушаххаси худро баён мекунанд.  

Идомаи конференсияи илмӣ-эҷодии хонандагони муассисаҳои таълимии 

шаҳри Душанбе аз бахши фанҳои табиӣ-риёзӣ дар бинои Муассисаи давлатии 

«Маркази рушди истеъдодҳои Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе». Дар 

идомаи конференсия хонандагон лоиҳаҳои илмии худро аз бахши фанҳои табиӣ-

риёзӣ муаррифӣ менамоянд.  
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Рӯзи чорум. Идомаи Форуми наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе оид ба 

технологияҳои иттилоотиву коммуникатсонӣ бо инобати муаррифии 

барномаҳои инноватсионии иштирокчиёни бахшҳои озмунии «Ҳафтаи илм, 

технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе». 

Дар идомаи кори Форум наврасону ҷавонон барномаҳои инноватсионии худро 

муаррифӣ менамоянд.  

Баргузории семинари омӯзишӣ дар мавзӯи «Рушди қобилияти зеҳниву 

ақлонии хонандагони боистеъдод тавассути фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ» дар 

бинои Муассисаи давлатии «Маркази рушди истеъдодҳои Сарраёсати маорифи 

шахри Душанбе». Семинари мазкур барои муовинони директорони муассисаҳои 

таълимии шаҳри Душанбе оид ба илм ва инноватсия гузаронида мешавад. Дар 

семинар масъалаҳои роҳҳои дарёфт ва рушди қобилияти зеҳниву ақлонии 

хонандагони боистеъдод тавассути фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ мавриди баррасӣ 

қарор мегирад.  

Рӯзи панҷум. Баргузории тренинг барои директорони ҷавони муассисаҳои 

таълимии шаҳри Душанбе дар мавзӯи «Муассир намудани фаъолияти гурӯҳҳои 

ҷамъияти илмӣ-эҷодии хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе» 

дар бино Муассисаи давлатии «Маркази рушди истеъдодҳои Сарраёсати 

маорифи шаҳри Душанбе». Дар тренинги мазкур директорони ҷавони 

муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ширкат варзида, масъалаҳо оид ба 

роҳҳои таъсис гардидани гуруҳҳои ҷамъияти илмии хонадагон ва мушкилоти 

методологии кор дар самти фаъолияти илмӣ-тадқиқотии хонандагон мавриди 

муҳокима қарор дода мешавад.  

Рӯзи шашум. Ҷамъбасти чорабиниҳои «Ҳафтаи илм, технология, 

инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе» ва маросими 

мукофотонии ғолибону иштирокчиёни фаъоли чорабиниҳои ҳафта. Дар доираи 

маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли Ҳафтаи илм, 

технология, инноватсия ва ихтироъкории наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе 

баргузори намоишгоҳи дастовардҳои илмӣ, инноватсиониву технологӣ ва 

ихтироъкории наврасону ҷавонон дар назар ошта шудааст. Дар намоишгоҳ 
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беҳтарин намунаҳои инноватсиониву моделсозӣ ва ихтирооти наврасону 

ҷавонон муаррифӣ мегарданд. Дар кори он хонандагону донишҷуён, аъзоёни 

маҳфилҳои илмиву техникии Марказҳои эҷодии наврасону ҷавонон, техникони 

ҷавон иштирок менамоянд. Дар маросими ҷамъбасти Ҳафта ба ғолибон ва 

иштирокчиёни фаъол диплому ҷоизаҳои таъсиснамудаи Кумитаи тадорукот 

супорида мешавад.  

Барои хонандагони болаёқате, ки ба омӯзиши фанни технологияи 

иттилоотӣ ва барномасозӣ ҳавас доранду дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

таълим мегирад, гузаронидани Форум имконияти хуби муаррифи намудани 

маҳорати худ ва пайдо намудани донишҳои нав мебошад. Форуми наврасону 

ҷавонони шаҳри Душанбе оид ба технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

бо мақсади баланд бардоштани сатҳи фарҳанги техникӣ, маданияти иттилоотии 

интернетӣ, оммафаҳмии технологияи иттилоотӣ, тарғиби имкониятҳои шабакаи 

Интернет дар рушди сатҳи донишу дараҷаи ҷаҳонбинии наврасон ва ҷавонон 

гузаронида шуда, жар шакли озмун сурат мегирад.  

Иштирокчиёни озмун метавонанд дар форум ба таври фардӣ 

(индивидуали) ва ё ба таври даставӣ (гурӯҳӣ, ки шумораи он номаҳдуд аст) 

иштирок намоянд. Иштирокчии форум ҳақ дорад корҳои эҷодии худро аз рӯи 

намудҳои гуногун, ки дар шартҳои он нишон дода шуда, ба кумитаи тадорукот 

пешниҳод намояд. 

Дар Форум аз рӯи чанд равия озмун эълон карда мешавад, ки хонандагон 

ихтиёран метавонад дар онҳо ширкат варзанд. Аз ҷумла, тибқи Низомномаи 

Форум (замимаи №7) намудҳои озмун чунинанд:  

1. «Барномасозӣ». Дар Озмун иштирокчиён мувофиқи шартҳои он 

метавонанд корҳои эъҷодии худро дар шаклҳои гуногун пешниҳод намоянд. 

Шартҳои ин намуди озмун чунинанд:  

- Сохтани барномаҳои таълимӣ – омӯзишӣ  

- Сохатни барномаҳои идоракунанда 

- Сохтани барномаҳои барои дастгоҳхои мобилӣ  

- Лоиҳахои интернетӣ. 
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2. «Веб барномасозӣ». Дар ин намуди Озмун иштирокчиён метавонанд ба 

фаъолияти сохти сомонаҳо (сайтсозӣ) машғул гашта, онро пешниҳод намоянд. 

Иштирокчиён метавонанд коркардҳои худро дар шаклҳои гуногун ба дар 

мавзӯҳои таълимӣ пешниҳод созанд. Шартҳои ин намуди озмун чунинанд: 

- Сохтани шакли сомонаҳо (сайтсозӣ)  

- Лоиҳаҳои ороишӣ (дизайн ва дизайнерӣ)  

3. Сохтани манбаи маълумот (база данных). Дар ин намуди Озмун 

иштирокчиён метавонанд бо истифода аз барномаҳои мухталиф шакли 

(шаблони) манбаи маълумот (база данных)-ро омода намуда, пешниҳод намоянд. 

Манбаи маълумот метавонад доираи васеъи мавзӯҳоро фаро гирад.  

Тайёрӣ ва гузарондани Форум барои хонандагони синфҳои болоӣ заминаи 

ҷиддии методологӣ ва ташкилиро талаб мекунад. Чунин Форумҳо чорабиниҳои 

илмиву-таълимӣ мебошанд. 

Форуми гузаронидашуда ҷанбаҳои касбӣ, маърифатӣ ва иҷтимоӣ доранд ва 

бартарияташон таълимӣ мебошанд. 

Ҷанбаи касбӣ. Иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ, чун қоида, 

муваффақиятҳои муайяни касбиро нишон медиҳад. Аммо, барои аксари 

иштирокчиёни Форум, мушкилии интихоби касб ба пуррагӣ ҳалли худро 

намеёбад. Муҳокимаи гузориши мутахассисон, саволҳои ҳозирон, аксуламали 

шунавандагон - ин ҳама ба арзёбии сатҳи касбии шахс замина мегузорад. Дар ин 

ҳолат, ҳисси тасаллияти зеҳнӣ ва мутобиқати психологӣ нисбат ба ҷоизаҳо 

муҳимтар аст. Он ба интихоби касбӣ таъсир мерасонад. 

Ҷанбаи таълимӣ. Аксари иштирокчиёни Форум дар ҷустуҷӯи дониши нав 

ҳастанд. Муносибати умумии рӯҳӣ боиси интизориҳои махсус мегардад, ки онро 

танҳо бо пешниҳоди оммавии муаллиф қонеъ кардан мумкин нест. Ҳаракатҳои 

маърифатии фаъол лозиманд, масалан дар шакли мусоҳибаҳо, машваратҳо, 

мубоҳисаҳо; маслиҳат ва тавсияҳое заруранд, ки ба «баҳр»-и иттилооти махсус 

равона мекунанд, масалан, таҳлили корҳои пешниҳодшуда ва ғайра. 

Ҷанбаи иҷтимоӣ. Таълим дар як гурӯҳи муайяни иҷтимоӣ вазифаест, ки 

хонандагони мактабҳои миёна ҳамзамон бо интихоби касб ҳал мекунанд. Аммо 
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агар таҷрибаи касбиро бевосита дар фаъолияти амалӣ ба даст овардан мумкин 

бошад (дар мисоли мо, дар таҳқиқот), пас маълумот дар бораи маҷмӯи 

муносибатҳои иҷтимоӣ ва шароити марбут ба интихоби касбии мушаххас 

тавассути мушоҳидаҳо, тавассути намунае, ки шахсиятҳои калонсол (олимон, 

мутахассисон, мураббиёни касбӣ) додаанд, бештар оварда мешавад. Намоиш 

додани кори «дарунӣ» -и гурӯҳи калонсолон дар озмоишгоҳ, дар кафедра ва ғайра, 

муҳокимаи мушкилоти касбӣ, ки мавқеи муайяни иҷтимоиеро талаб мекунад, 

намунаҳои дигар аз ҳаёт кӯмак мекунанд, то ки ҷавонон дар ташаккулу такаббури 

касбии худ огоҳии бештар гиранд. 

Дар давраи аз соли 2015 то соли 2019 аз тарафи мо 5 маротиба Форум дар 

байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ ва мактабҳои миёна 

гузаронида шуд. 

Форум вазифаҳои зеринро дар бар гирифт: муайян кардани кӯдакони 

лаёқатманд ва боистеъдод, ки ба омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ ва 

технологияҳои компютерӣ таваҷҷуҳ доранд; ҷалби олимон аз донишгоҳҳо ва 

марказҳои илмӣ барои кор бо хонандагон; ҷалб кардани таваҷҷуҳи ҷомеа ба 

мушкилиҳои рушди технологияҳои иттилоотӣ. 

Дар ҷадвали №18 шумораи иштироки хонандагон дар Форум вобаста ба 

солҳои баргузории он оварда шудааст.  

Ҷадвали №18. Нишондиҳандаҳои иштироки хонандагон дар Форум 

№ 

р/т 
Иштирокчиёни Форум 2015 2016 2017 2018 2019 Ҷамъ 

1 
Хонандагони муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ 

67 77 75 79 84 382 

2 
Хонандагони литсей ва 

гимназияҳо  

62 57 59 63 76 317 

3 
Таълимгирандагони муассисаҳои 

таҳсилоти иловагӣ  

38 35 42 48 53 216 

 Ҳамагӣ 167 169 176 190 213 915 

 

Таҳлили ҷадвали №18 нишон медиҳад, ки сол то сол таваҷҷуҳи 

хонандагони болаёқат барои иштирок дар кори Форум бештар мегардад, онҳо 

пешакӣ аллакай барои иштирок дар кори он омодагӣ мебинанад, барномаҳои 

худро таҳия менамоянд. Ҳамин тариқ инчунин сифати корҳои пешниҳодкардаи 
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хонандагон беҳтар гардида, дар рафти таҳия ва иҷрои барномаҳои таҳиягардида 

онҳо метавонад аз забонҳои барномасозӣ озодона истифода намоянд, маводҳои 

заруриро аз шабакаи Интернет ҷустуҷӯ ва дастрас намоянд. Дар Форумҳо 

хонандагон баромад карда, барномаҳои компютерии таҳияшударо ҳифз 

мекарданд. Корҳо мувофиқи меъёрҳои баҳодиҳии таҳиякардаи мо арзёбӣ карда 

мешуданд (нигаред ба Замимаи №8). 

Лоиҳаҳои таҳиянамудаи хонанадгонро, ки дар Форум пешниҳод карда шуданд 

аз рӯи намудашон гуруҳбандӣ намудем, ки дар ҷадвали №19 оварда шудааст.  

Ҷадвали №19. Лоиҳаҳои пешниҳодшудаи хонандагон ба Форум 

№ 

р/т 
Намуд 2015 2016 2017 2018 2019 Ҷамъ 

1 Барномасозӣ  89 93 81 93 99 455 

2 Веб-барномасозӣ  60 61 72 70 86 349 

3 Сохтани манбаи маълумот  18 15 23 27 28 111 

 Ҳамагӣ 167 169 176 190 213 915 

Аз ҷадвал бармеояд, ки дар лоиҳаҳои хонандагон дар бахши барномасозӣ ва 

беб-барномасозӣ нисбат ба сохтани манбаи маълумот бештар аст. Хонандагон ба 

тазия ва сохтани барномаҳои гуногуни худкори компютерӣ таваҷҷуҳи зиёдтар 

дошта, бештар аз рӯи самтҳои зерин барномаҳои худро таҳия мекунанд:  

✓ Барномаҳои электронии таълимӣ – омўзишӣ 

✓ Барномаҳои электронии идоракунӣ 

✓ Барномаҳои барои дастгоҳҳои мобилӣ 

✓ Лоиҳаҳои интернетӣ 

Бояд қайд кард, ки хусусияти фаъолияти таълимии хонандагони пеш аз 

Форум дар ҳар як ҳолат гуногун аст. Барои бомуваффақият иштирок кардан дар 

Форум донистани мавзӯъ, амиқ омӯхтани шумораи зиёди супоришҳои мураккаб 

лозим аст. 

Барои иштирок дар Форум бояд корҳои илмӣ-тадқиқотӣ анҷом дода шаванд 

(муайян кардани ҳадафҳо ва вазифаҳои таҳқиқот, объект ва мавзӯи омӯзиш, 

омӯхтани миқдори зиёди адабиёт, гирифтани натиҷа, баровардани хулоса лозим 

аст). Агар нақши омӯзгор дар омода намудани хонандагон ба олимпиадаҳои 

фаннӣ ҳамчун “мураббӣ” бошад, пас барои Форум ҳамчун роҳбари илмӣ аст. 
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Ҳадафҳои Форум, ки ҳангоми таҷрибаи педагогӣ мавриди омӯзиш қарор 

дода шуд: муайян кардани маҳсулоти фаъолияти эҷодии кӯдакони лаёқатманд, ки 

ба фанни технологияи иттилоотӣ ва технологияҳои компютерӣ таваҷҷуҳ доранд; 

амиқсозии дониш дар мавзӯи технологияи иттилоотӣ ва системаҳои компютерӣ; 

ҷамъбаст ва паҳн кардани таҷрибаи беҳтаринимаҳфилҳо ва иттиҳодияҳои таълимӣ 

аз фанни технологияи иттилоотӣ ва технологияҳои компютерии муассисаҳои 

таҳсилоти иловагии шаҳри Душанбе. 

Ҳамин тавр, хулосаҳои ибтидоӣ дар бораи самаранокии истифодаи модели 

педагогии омӯзиши технологияи иттилоотӣ ва технологияи компютерӣ дар 

системаи таҳсилоти иловагӣ барои хонандагони болаёқат дар рафти баргузории 

Форуми наврасон ва ҷавнони шаҳри Душанбе оид ба технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ тасдиқ карда шуданд. Озмоиш дар ду марҳила сурат гирифт, ки 

мақсади он пайгирии динамикаи ҳама вазифаҳо буд. 

Дар ҷараёни таҷрибаи педагогии ва омӯзиш усули саволнома истифода шуд. 

Саволнома бо мақсади муайян кардани муносибати хонандагон ба омӯзиши фанни 

технологияи иттилоотӣ, методологияи таълими истифодашаванда, хусусиятҳои 

инфиродии дарс, сифатҳои фаъолияти рӯҳии хонандагон ҳангоми истифодаи 

компютер ташаккул ёфт. 

Саволнома ду маротиба гузаронида шуд: дар аввали таҷриба - сентябри соли 

2017, пас дар охири соли таҳсили сеюм - апрели соли 2019. Ба хонандагон пешниҳод 

карда шуд, ки ба саволҳои зерин ҷавоб диҳанд: 

1. Мехоҳед таҳсилро дар маҳфил ва ё иттиҳодияи таълимӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ идома диҳед? 

2. Оё кор бо компютер шавқу завқи донишро зиёд мекунад? 

3. Оё компютери шумо барои беҳтар фикр кардан, ҳалли мушкилот кӯмак 

мекунад? 

4. Машғулиятҳои таълимӣ ва дарсҳои маҳфил ва ё иттиҳодияи таълимӣ фанни 

технологияи иттилоотӣ барои шумо ҷолибанд? 

5. Таълими иловагӣ барои Шумо дар омодагӣ ба олимпиадаҳои фаннӣ ва 

озмунҳо кӯмак мекунад? 
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Дар ин саволнома таҳқиқотчӣ мекӯшид, ки дар маҳфил ва ё иттиҳодияи 

таълимӣ гузаришҳои пайдошудаи муносибати хонандагон ба низоми педагогии 

таълими технологияи иттилоотӣ муқаррар карда шаванд. Натиҷаҳои назарсанҷӣ дар 

ҷадвали №20 оварда шудаанд. 

Ҷадвали №20. Натиҷаи саволномаи хонандагон 

Савол Ҳа Не Намедонам 

1 90%  10% 

2 95%  5% 

3 87%  13% 

4 89%  11% 

5 91%  9% 

 

Таҳлили бозёфтҳои саволномаҳои хонандагон дар гурӯҳҳои назоратӣ ва 

таҷрибавӣ самаранокии усулро нишон дод. 

Барои мо инчунин фикри худи омӯзгорон дар бораи модели педагогии 

таълими технологияи иттилоотӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ ва омӯзгорони 

фанни технологияи иттилоотӣ дар мактабҳои миёна муҳим буд. Бо ин мақсад, ба 

онҳо саволномаи зер пешниҳод карда шуд: 

1. Оё кӯдакон тавассути ҳавасмандкунии нисбат ба таълим руҳбаланд 

мешаванд? 

2. Оё кӯдакон дар таҳияи муштараки ҳадафҳо, хусусият ва мундариҷаи 

мағулияти таълимӣ ва ё дарс ширкат мекунанд? 

3. Оё омӯзгор дар кӯдакон унсурҳои «худ» -ро ташаккул медиҳад (оё шароит 

барои худогоҳкунӣ, таҳқиқ ва арзёбии худ ба вуҷуд омадааст)? 

4. Оё дар синф малакаҳои амалӣ истифода мешаванд? 

5. Оё фаъолияти маърифатии хонандагон дар синф дар иттиҳодияи эҷодӣ 

меафзояд? 

6. Оё компютер ба принсипи фардикунонии таълим мусоидат мекунад? 

7. Мехоҳед як барномаи компютериро таҳия кунед? 
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Дар пурсиш 40 нафар иштирок карданд, ки натиҷаҳои онҳо дар ҷадвали №21 

оварда шудаанд. 

Ҷадвали №21. Натиҷаҳои саволнома барои омӯзгорони мактаби миёна 

ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ 

Савол Ҳа Не Намедонам % 

1 86% - 14% 

2 73%  27% 

3 94%  6% 

4 100%   

5 92%  8% 

6 100%   

7 80% 5% 15% 

 

Ҳамин тавр, натиҷаҳои дар давоми таҷрибаи ташаккулёфта ба даст 

овардашуда самаранокии методикаи пешниҳодшудаи моро дар таълими фанни 

технологияи иттилоотӣ барои хонандагони болаёқат дар системаи таҳсилоти 

иловагӣ нишон доданд. 

 

ХУЛОСАИ БОБИ ДУЮМ 

 

Масъалаи фарҳанги иттилоотии мутахассис, ки ба вазъи кунунии 

иттилоотисозии ҷомеа мувофиқ аст, яке аз проблемаҳои муҳими дидактикии 

системаи таълими касбии кишвар мебошад. 

Сатҳи муосири рушди иҷтимоӣ, системаи маориф дар марҳилаи ҳозира ва 

хусусиятҳои касбӣ ва фардии фаъолияти мутахассиси муосир вазифаҳои 

омӯзгореро, ки бо кӯдакони лаёқатманд кор мекунад, муайян мекунад. 

Дар рисолаи диссертатсионӣ ин аввалин, ки тарҳрезии мундариҷаи 

таълимӣ ва технологияи таълимиро барои курси илми технологияи иттилоотии 

мактабӣ дар қисми пропедевтикаи он барои кӯдакони лаёқатманди синну соли 

ибтидоӣ ва миёна истифода бурдааст. 

Таҳқиқот аз таҳлили намудҳо ва вазифаҳои асосии фаъолияти касбии 

мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, ки фарҳанги иттилоотии 
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мутахассиси касбиро ташкил медиҳанд, оғоз ёфт. Дар асоси маълумоти 

бадастомада мақсади ниҳоии тайёркунии касбии пеш аз донишгоҳ барои ҳар як 

мутахассис муайян карда шуд - сатҳи фарҳанги иттилоотии ӯ. Мувофиқи 

ҳадафҳои ниҳоии таълими томактабӣ, ҳадафҳои мобайнии таълим ва рушди 

кӯдакони лаёқатманд аз рӯи малакаҳо, амалҳои таълимӣ, усулҳои фаъолияти 

маърифатӣ муайян ва ташаккул дода шуданд. Натиҷаи ин таҳқиқот системаи 

дидактикии курси пропедевтикаи технологияи иттилоотӣ барои хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ ва миёна буд. 

Омӯзиш ва санҷиши таҷрибавии равишҳои гуногуни ташкили курси 

пропедевтӣ дар илми технологияи иттилоотӣ имкон дод, ки системаи 

технологияҳои педагогӣ сохта шаванд, ки ташаккули самарабахши фарҳанги 

иттилоотиро таъмин мекунанд. 

Технология ба равиши контекстӣ дар чаҳорчӯбаи сохти блок-модулии курс 

ва усулҳое асос ёфтааст, ки принсипи дуҷонибаро (агар мавҷудияти контурҳои 

фаъолият ва рушдро дар назар гиранд) татбиқ мекунанд. 

Тадқиқот муайян намуд, ки шаклҳои самараноктари ташкили намудҳои 

гуногуни фаъолиятҳои таълимӣ ва рушд ба монанди дарсҳои проблемавӣ, 

бозиҳо, намоишҳо, иҷрои вазифаҳои инфиродӣ ва гурӯҳии дорои аҳамияти амалӣ 

(асосан иштирок дар лоиҳаҳои шабакавӣ, таҳия, таҳия ва иҷрои эссе, скриптҳо) 

корҳои беруназсинфӣ, мактубҳо, рӯзномаҳои деворӣ ва ғайра).  

Қисми ҷудонашавандаи технологияи таълим ташкили чорабиниҳои 

беруназсинфӣ: гузаронидани мусобиқаҳои ҳарсолаи мактабӣ дар ҳар як синф, 

ҳафтаи технологияи иттилоотӣ бо озмунҳои анъанавӣ, ярмаркаҳои алгоритмҳо, 

нақшаҳо, ҳунарҳо, муаммоҳо, афсонаҳо; экскурсияҳо ба офиси технологияҳои 

компютерӣ барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ, ки дар он роҳнамоҳо бачаҳо 

ҳастанд, ки илми технологияи иттилоотӣ доранд; кор дар доираи ҷамъияти 

илмии хонандагон (Академияи хурди илмҳо бахши илмҳои компютерӣ), кори 

маҳфилҳои Маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ва Маркази рушди 

истеъдодҳои шаҳри Душанбе, иштирок дар викторинаҳои телекоммуникатсионӣ 

дар мавзӯъҳои гуногун ва лоиҳаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғайра. 
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Натиҷаҳои омӯзиш асоси ҳамаҷонибаи (аз ҷумла аз санҷиши дониш, 

қобилият ва малака, аз як тараф ва маводи қаблан омӯхташуда, аз тарафи дигар), 

ки дар принсипҳои система-фаъолият (ташкилот) ва арзиш (мундариҷа) ба 

низоми назорати сифат таҳия шудаанд, ташаккул доданд. маълумоти таълимӣ 

дар бораи курси технологияи иттилоотӣ. 

Мониторинги квалиметрикии системаи педагогии «курси пропедевтикаи 

технологияи иттилоотӣ» нишон дод, ки система аз рӯи меъёрҳои муваффақияти 

таълим ва нишондиҳандаи сифат самаранок аст. Хонандагон ангезаи маърифатӣ, 

фаъолнокии таълимӣ ва мустақилияти эҷодиро баланд бардоштанд. Теъдоди 

хатмкунандагони синфҳои махсус афзуда, ихтисосҳои вобаста ба таҷҳизоти 

компютерӣ ва технологияҳои иттилоотиро ҳамчун фаъолияти ояндаи касбӣ 

интихоб карданд. Дар ҷараёни идомаи таълими касбӣ дар соҳаи технологияи 

иттилоотӣ, вақти мутобиқ кардани хатмкунандагони системаи педагогии мактаб 

ҳангоми гузариш ба донишгоҳ ба таври назаррас коҳиш ёфт, 100% 

хатмкунандагони литсейи равияи табиӣ-математикӣ ихтисоси «оператори 

компютерии шахсӣ» -ро соҳиб шуданд. Ҳамин тариқ, фарзияи дар омӯзиш 

пешниҳодшуда пурра тасдиқ карда шуд. 

 

ХУЛОСА  

1. Дар ҷараёни таҷрибаи педагогӣ мо хусусиятҳои мусбӣ ва манфиро 

муайян кардем, ки ҳангоми банақшагирии таълими хонандагони болаёқат аз 

фанни технолоогия иттилоотӣ дар низоми таҳсилоти иловагӣ бояд ба назар 

гирифта шаванд: [5-М] 

а) талабот ва имкони роҳандозии таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияи 

иттилоотӣ бо назардошти хусусиятҳои фосилавии он; 

б) ҳолати истифодаи компютер ҳамчун воситаи таълим ва ташхис; 

в) номутавозунии пешниҳод ва талабот ба таҳсилоти иловагӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ;  

г) мутобиқ набудани сатҳи таҷҳизоти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ бо 

технологияҳои компютерӣ ба мақсадҳои таълими технологияи иттилоотӣ; 
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д) набудани мутахассисони баландихтисос - омӯзгорони фанни техологияи 

иттилоотӣ ва барномасозӣ дар соҳаи таҳсилоти умумӣ;  

е) нокифоя будани усулҳои гуногун ва инноватсионии омӯзиши 

технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимӣ. 

2. Дар диссертатсия муайян карда шуд, ки муносибати инфиродӣ яке аз 

воситаҳои муҳимтарини такмили методологияи таълими технологияи иттилоотӣ 

барои хонандагони болаёқат дар системаи таҳсилоти иловагӣ мебошад. 

3. Самтҳои асосии такмили методологияи таълими хонандагони 

технологияи иттилоотӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ чунин муайян карда 

шудааст: [2-М] 

а) ҷудокунии марҳилаҳои ҷудогонаи низоми таълим дар таҳсилоти 

иловагии хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ, ки дар доираи 

он низоми муайянкунии ҳадафҳо ва муносибати интихоби тағйирёбии 

мундариҷа муайян карда шудааст, усул, шакл, дастурҳои таълимӣ;  

б) воридшавии органикӣ аз психодиагностика ба шакли номуайян барои 

хонандагони болаёқат дар раванди омӯзиш ва ҷамъбасти маводи таълимӣ. 

4. Дар кори диссертатсионӣ исбот шудааст, ки банақшагирии низоми 

таълими хонандагони болаёқат дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ аз фанни 

технологияи иттилоотӣ мутобиқи принсипҳои муайян бояд ба роҳ монда шавад, 

аз ҷумла: [2-М] 

а) дастрас будани таҳсилоти иловагӣ барои таълимгирандагон дар доираи 

стандартҳои давлатии таҳсилот ва барномаҳои таълимӣ; 

б) ба таҳсилоти иловагӣ сарфи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон, 

эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ ва молумулк фаро гирифтани 

хонандагон; 

в) ихтиёрӣ будани интихоби шакли муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

иловагӣ; 

г) хусусияти илмӣ, дунявӣ ва башардӯстона доштани таҳсилоти иловагӣ; 

ғ) ҳифзи манфиатҳои таълимгирандагон вобаста ба кӯшиши онҳо дар 

бобати инкишофи озодона ва ҳамаҷонибаи шахсият; 
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д) муҳайё намудани шароит барои таълимгирандагон дар гирифтани 

таҳсилоти иловагӣ; 

е) нигоҳдорӣ ва рушди шабакаи муассисаҳои давлатии таълимии 

таҳсилоти иловагӣ; 

ё) ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

оид ба ташаккул ва рушди низоми таҳсилоти иловагӣ. 

 5. Дар таҳқиқоти илмии анҷомдодашуда нишон дода шудааст, ки барои 

самаранок гардонидани кор бо хонандагони болаёқат сохтори се марҳилаи 

таҳсилоти иловагӣ барои хонандагони болаёқат аз фанни технологияи иттилоотӣ 

(марҳилаҳои омодагӣ, инкишофдиҳанда ва зинаи такмилӣ (олимпӣ) зарур аст. 

Дар заминаи муассисаҳои гуногуни таълимӣ ба роҳ мондани таълим дар 

марҳилаҳои омодагӣ ва инкишофдиҳанда ва идомаи таҳсили хонандагон дар 

марҳилаи такмилӣ (олимпӣ) дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ бояд ба роҳ 

монда шавад. [1-М] 

6. Мазмун ва хусусиятҳои методологии иҷрои корҳои амалӣ муайян карда 

шудаанд. Хонандагон донишҳои навро на танҳо дар шакли маводи назариявӣ 

мегиранд, балки инчунин барои иҷрои корҳои амалӣ дастурҳои васеъ мегиранд. 

Супориши кори якуми амалӣ бояд намуна барои иҷро дигар супоришҳо (тибқи 

намуна иҷро шаванд) бошад; супоришҳо аз рӯи намуна дар реҷаи корҳои 

фронталӣ таҳия карда мешаванд.  

7. Ҳангоми муайян кардани номгӯи мавзуҳои омӯхташаванда талаботи 

хонандагон ба гирифтани дониш аз фанни технологияи иттилоотӣ дар ҳаҷми 

барномаи таълимии мактаб ба назар гирифта шаванд. [7-М]  

8. Ҳангоми банақшагирӣ ва таълими фанни технологияи иттилоотӣ барои 

хонандагони болаёқат дар муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ таваҷҷуҳи 

хонандагони мактабро дар соҳаи илмҳои марбута аз қабили математика ба 

инобат бояд гирифт; нақшаи вазифаҳои таълимӣ бояд дар заминаи фане таҳия 

карда шавад, ки ба он хонандагон махсусан шавқманд бошанд; бештар аз нисфи 

дарсҳо ба фароҳам овардани вазъи мушкилот асос ёфта бошанд; хонандагони 
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мактаб донишҳо ва маҳоратҳои заруриро берун аз соҳаи технологияи иттилоотӣ 

(аз дигар фанҳои мавриди таваҷҷуҳи хонандагон) мустақилона ба даст меоранд.  

9. Дар натиҷаи ҷорӣ намудани усули инноватсионии таълими фанни 

технологияи иттилоотӣ дар системаи таҳсилоти иловагӣ барои хонандагони 

болаёқат, ки мо онро таҳия карда кардем, дар доираи таҷрибаи ташаккулёфта 

шумораи хонандагони бе майлу хоҳиш (8,7%) ва манфиатҳо (13,6%) кам карда 

шуд; сифати таълим беҳтар карда шуд - коэффисиенти азхудкунии мавод аз 

ҷониби хонандагони гурӯҳи таҷрибавӣ ба андозаи 0,19% аз коэффисенти 

азхудкунии маводи хонандагони гурӯҳи назоратӣ баландтар шуд; теъдоди 

хонандагоне, ки дар соли таҳсил фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти иловагӣ омӯзишро қатъ мекарданд, коҳиш ёфт. 

10. Ҳалли мушкилот оид ба муайян кардани мақсад, майл, қобилияти 

хонандагон бо ҳалли мушкилоти таълимӣ дар якҷоягӣ бояд ҳал карда шаванд. Бо 

ин мақсад гузронидани тетҳои равонӣ-педагогӣ ва муайянкунии сатҳи умумии 

инкишофи зеҳнӣ лозим аст. [3-М]  

11. Муҳтавои таҳсилоти иловагӣ аз фанни технологияи иттилоотӣ барои 

хонандагони болаёқат аз модулҳои таълимӣ иборат аст, ки мундариҷаи онҳо ба 

мундариҷаи курси асосии фанни технологияи иттилоотии мактабҳо бояд тафовут 

дошта бошад ва аз барномаи мактабӣ бояд сатҳаш “душвортар” бошад. Ҳангоми 

муайян намудани номгӯи мавзуҳи омӯзишӣ барои таълим дар низоми таҳсилоти 

иловагӣ, инчунин талаботи хонандагон ба гирифтани дониш дар мактаб аз фанни 

технологияи иттилоотӣ ба назар гирифта шаванд. 

12. Таълими курси “Барномасозӣ” дорои хусусиятҳои методологӣ мебошад 

ва за ин рӯ чунин тавсия дода мешавад:  

- омӯзиши маводи нав ва технологияи иттилоотӣ баррасии масъалаҳои 

марбут ба истифодаи он дар тарҳрезӣ ва автоматикунонии тестҳо ҳатмӣ бояд 

бошад;  

- бештар аз нисфи дарсҳо ба фароҳам овардани вазъи мушкилот асос ёфта 

бошанд;  
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- пас аз омӯзиши мавод, хонандагон корҳои амалии марбут ба 

автоматикунонии тестҳоро иҷро намоянд;  

- хонандагон дониш ва малакаҳои заруриро аз соҳаи барномасозии амалӣ 

мустақилона ба даст меоранд ва нақши омӯзгор дар он аст, ки вай кори 

хонандагони мактабро бояд ташкил кунад. 

13. Пурсишҳои омӯзгорон нишон медиҳанд, ки нақши асосӣ дар тайёр 

кардани хонандагон ба олимпиадаҳо фаннӣ ва озмунҳо аз фанни технологияи 

иттилоотӣ дар иҷрои вазифаҳои зерин аст: [11-М] 

1) омодагӣ ба озмуну олимпиадаҳои фаннӣ,  

2) инкишоф додани истеъдод дар соҳаи фаннӣ. 

Таҳлили низоми таълими хонандагони болаёқат аз фанни технологияи 

иттилоотӣ ва барномасозӣ дар доираи мундариҷа нишон дод, ки онҳо вазифаҳоро 

оид ба навъ ва мураттабсозии маълумот, барномасозии динамикӣ, моделсозӣ, 

оптимизатсия, ҷустуҷӯи арифметикӣ, хаттӣ ва бинарии дарозмуддат, рекурсия, 

назарияи графикӣ, комбинаторика ва ғайра дар бар мегиранд.  

Тавре ки таҳлили таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳад, дар солҳои охир 

ҷузъи муҳими супоришҳои олимпиада дар соҳаи технологияи иттилоотӣ амалан 

бетағйир мондааст, тағирот асосан ба дараҷаи мушкилот аз ҷиҳати мураккабӣ 

вобастаанд. Ҳангоми ташкили омодагӣ ба олимпиадаи илми технологияи 

иттилоотӣ истифодаи системаҳои мураккаби ҳамчун асос барои гузаронидани 

дарсҳо тавсия дода мешавад. Дар ҷараёни таҳқиқоти диссертатсионӣ мо модели 

марҳилавии рушди истеъдодҳоро дар доираи тайёр кардани хонандагон ба 

олимпиадаи илмҳои информатсионӣ таҳия намудем, ки дар бунёди он ба мо 

дастур дода шудааст, ки дар ҳар марҳилаи омодагӣ ба олимпиада хонандагон 

мустақиман дар раванди рушди истеъдодҳои худ ширкат варзанд. Ин модел 

асоси назариявии кори минбаъдаи методологии мо мебошад. [4-М] 

Се марҳилаи рушди лаёқатмандиро дар шароити ташкили омодагӣ ба 

олимпиадаҳо хусусияти ҷараёни омодагиро инъикос мекунанд: тавре таҳлили 

амалия нишон медиҳад, хонандагон одатан дар синфҳои IX, X ва XI мактаби се 

соларо барои олимпиадаҳои фаннӣ ва озмунҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ 
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омӯхтаанд. Раванди тайёрӣ дар давоми соли таҳсил сурат мегирад ва пеш аз 

иштирок дар ин чорабиниҳо шиддат мегирад. [3-М] 

Мундариҷаи модел интихоби воситаҳо ва шаклҳои корро танзим мекунад 

ва барои ҳар як марҳилаи рушди истеъдодҳо, системаҳои вазифаҳо оид ба 

ташаккули дониш ва маҳорати хонанда, пешгӯӣ ва рушди лаёқатмандӣ ҳамчун 

восита интихоб карда мешаванд. 

Бо дарназардошти раванди рушди лаёқатҳои хонандагон ҳангоми омодагӣ 

ба олимпиадаҳову озмунҳо аз фанни технологияи иттилоотӣ, ба хулосае омадем, 

ки рушди лаёқатмандӣ дар интихоби шаклҳои корҳои беруназсинфӣ бо кӯдакони 

лаёқатманд, сатҳҳои гуногуни роҳҳои инфиродӣ, марҳилаҳои ҷараёни таълиму 

истифодаи комплексҳо, системаҳои вазифавӣ ва маҷмӯи таълими рӯзона ва 

фосилавӣ таъмин карда мешавад. [9-М] 
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ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ 
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ЗАМИМАҲО 

Замимаи №1 

Нақшаи тақвимии маҳфили «Технологияи иттилоотӣ» дар Маркази 

кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе барои се соли таҳсил  

№ Мавзӯъ  Назариявӣ Амалӣ Ҳамагӣ 

СОЛИ ЯКУМ 

1.  Мафҳуми информатика 2 0 2 

2.  Мафҳуми информатсия ва намудҳои он 2 0 2 

3.  Воҳидҳои информатсия 1 1 2 

4.  Намудҳои информатсия 1 1 2 

5.  Таърихи пайдоиши воситаҳои ҳисобкунӣ 
ва МЭҲ 

2 0 2 

6.  Компютер ва имкониятҳои он 1 1 2 

7.  Қисмҳои асосии компютер 1 1 2 

8.  Қисмҳои иловагии компютер 1 1 2 

9.  Клавиатура 1 1 2 

10.  Хотираи компютер 1 1 2 

11.  Қоидахои технкии бехатари 2 0 2 

12.  Системаи оператсионии Windows 1 1 2 

13.  Windows ва имкониятҳои он 1 1 2 

14.  Мизи корӣ, панели масъалаҳо ва 
менюи асосии Windows 

1 1 2 

15.  Файлҳо ва папкаҳо. Нишонаҳои папкаҳо 
ва программаҳо дар Windows 

2 2 4 

16.  Равзанаҳои Windows. Сохтори равзанаи 
папкаҳо. Тарзҳои бакордарории 
программаҳо дар Windows 

2 2 4 

17.  Таҳриргари матнии Блокнот 1 1 2 

18.  Барномаи “Калкулятор” 1 1 2 

19.  Протсессори матнии Word Pad 1 1 2 

20.  Таҳриргари графики Paint 1 1 2 

21.  Протсессори матни MS. Word 1 1 2 

22.  Вазифаи протсессори матнӣ 1 1 2 

23.  Фарқияти байни протсессори матнии Microsoft 
Word - 2003 аз протсессори матнии Microsoft 
Word - 2010. 

2 2 4 

24.  Намуди равзанаи MS Word ва элементҳои 
асосии он 

2 2 4 

25.  Қоидаи навиштани матнҳо дар майдони 
кории MS Word 

2 2 4 

26.  Ҷадвалсозӣ дар матни санади Word 1 3 4 

27.  Гузориши расму графикҳо 1 1 2 

28.  Сохтани саҳифаи аввали РЕФЕРАТ- ҳо 1 3 4 

29.  Гузоштани рақами саҳифаҳо 1 1 2 

30.  Фармони «Параметры страницы» 1 1 2 

31.  Намудҳои “Шрифт” 1 3 4 

32.  Истифодабарии таҳриргари формулаҳо 
«Редактор формул» 

1 3 4 

33.  Танзимкунии таҳриргари MS Word 1 1 2 



 

34.  Сабти файли ҳуҷҷат дар диск ва ба экран 
баровардани он 

1 1 2 

35.  Реҷаҳои азназаргузаронии матн 1 1 2 

36.  Тарзҳои азназаргузаронии ҳамаи кисмҳои 
матни ҳуҷҷат 

1 3 4 

37.  Тарзҳои ҷудокунии матни ҳуҷҷат 1 1 2 

38.  Тарзҳои нусхабардорӣ, ҷойивазкунӣ ва 
соқиткунии матнҳо 

1 1 2 

39.  Тарзҳои қолаббандии матн 1 1 2 

40.  Тарзҳои муайянкунии параметрҳои 
саҳифаи чопӣ 

1 1 2 

41.  Тарзҳои тағйирдхии ҳудудҳои матн ва 
усулҳои ороишдиҳии абзатсҳо 

1 1 2 

42.  Тарзҳои ба матн ҳамроҳ намудани 
объектхои бо ёрии дигар программаҳо 
сохташуда 

1 3 4 

43.  Тарзҳои ба матн ҳамроҳкунии фигураҳои 
геометрӣ 

1 3 4 

44.  Тарзҳои форматбандии матн. 1 1 2 

45.  Тарзҳои ба матн ҳамроҳкунии ҷадвал 1 1 2 

46.  Тарзҳои чопии ҳуҷҷат 1 1 2 

47.  Ҷадвалҳои электронӣ 1 1 2 

48.  Равзани ҷадвали электронии MS Excel 1 1 2 

49.  Мафҳумҳои асосии MS Excel 1 1 2 

50.  Тарзҳои танзимкунии MS Excel 1 1 2 

51.  Ячекаҳои ҷадвал 1 1 2 

52.  Тарзҳои гузаронидани амлиёт бо ячейкаҳо 
ҷадвал 

1 3 4 

53.  Тарзҳои тағйирдиҳии параметрҳои 
саҳифаи варақи корӣ ва чопи он. 

1 1 2 

54.  Тарзи автоматии дохилкунии маълумоти 
ячейкаҳо 

1 1 2 

55.  Истифодаи функсияҳои стандартии 
протсессори ҷадвалии Microsoft 

1 1 2 

56.  Сатру сутун ва намудҳои диапазонҳои 
протсессори ҷадвалии Microsoft Excel. 

1 1 2 

57.  Се мисоли татбиқи программаи Excel 1 3 4 

58.  Диаграмма ва тарзи сохтани он дар Excel 1 1 2 

 Ҳамагӣ  67 77 144 

СОЛИ ДУЮМ 

1.  Мафҳум оид ба барномаи Microsoft Power 
Point. 

2 2 4 

2.  Кисмҳои асосӣ ва бартарии барнома. 4 2 6 

3.  Барнома- намоишдиҳанда (презентасияи) 
Power Point 

2 4 6 

4.  Тартиб додани презентатсия дар муҳити Power 
Point. 

2 4 6 

5.  Истифодаи макетҳои слайдҳо 2 2 4 

6.  Усули ороиши слайдҳо 2 2 4 

7.  Намудҳои «Эффект» -ҳо (Зуҳуротҳо) 2 2 4 

8.  Намудҳои «Шаблон»-ҳо –(Қолибҳо) 2 2 4 



 

9.  Тарзҳои ба матн ҳамроҳ намудани 
объектхои бо ёрии дигар программаҳо 
сохташуда 

2 2 4 

10.  Барномаи графикии Photoshop. 2 2 4 

11.  Имкониятхои асосии Photoshop 2 2 4 

12.  Оинаи барномаи графикии Adobe Photoshop 2 2 4 

13.  Вирусҳои компютерӣ 1 1 2 

14.  Программаҳои антивирусӣ 2 2 4 

15.  Программаҳои бойгонисози файлҳо 2 2 4 

16.  Маълумот оид ба телекоммуникатсия 2 2 4 

17.  Таърихи пайдоиши шабакаи ИНТЕРНЕТ 2 2 4 

18.  Протоколҳо 2 2 4 

19.  Принсипҳои асосии кории шабакаи 
Интернет 

2 2 4 

20.  Намудҳои шабакаи Интернет 2 2 4 

21.  Суроғагузорй дар шабакаи Интернет 2 2 4 

22.  WEB-Сахифаҳо 2 2 4 

23.  Мафхуми HTML 2 2 4 

24.  Тарзи дохил шудан ба барномаи HTML 2 2 4 

25.  Тегҳо 2 2 4 

26.  Теги < HTML> 2 2 4 

27.  Қисми матни BODY 1 1 2 

28.  Параметри Size-андоза 1 1 2 

29.  Параметри Color-ранг 1 1 2 

30.  Теги <Base Font> 1 1 2 

31.  Тақсимкуни матн ба сархатҳо 1 1 2 

32.  Истифодаи Рангҳо 1 1 2 

33.  Истифодаи расмхо 1 1 2 

34.  Почтаи электронй 1 3 4 

35.  Кор бо почтаи электрони 2 4 6 

36.  Программаи Internet Explorer 2 2 4 

37.  Мақсад аз таъсисдиҳии Шабакаи ягона 2 2 4 

38.  Имкониятҳои асосии Шабакаи ягона 2 2 4 

 Ҳамагӣ 69 75 144 

СОЛИ СЕЮМ 

39.  Тарзи ҳуруфчини бо барономаи 
RapidTyping 

2 4 6 

40.  Мафҳумҳои асоси оиди анбори маълумотҳо 2 2 4 

41.  Системаи идоракунии анбори маълумот 2 2 4 

42.  Системаҳои идоракунии базаи 
маълумотхои барномаи Microsoft Access 

2 4 6 

43.  Объекти Microsoft Access - ҷадвалҳо ва 
хосиятҳои он 

2 4 6 

44.  Мафҳум дар бораи объектҳои дархостҳо, 
шаклҳо ва ҳисоботҳои барномаи Microsoft 
Access. 

2 4 6 

45.  Мафҳум дар бораи объектҳои саҳифаҳо, 
модулҳо ва макросҳои барномаи Microsoft 
Access. 

2 4 6 

46.  Майдонҳо 2 2 4 

47.  Намудҳои маълумотҳо 2 2 4 

48.  Ҷадвал ва алоқаҳо 2 2 4 



 

 

Замимаи №2 

Нақшаи таълимии иттиҳодияи таълимии  

«БАРНОМАСОЗИ ҶАВОН» 

(барои гуруҳи давомдиҳанда) 

№ Номгӯи мавзӯъҳо 
Миқдори соат 

наз. ам. ҳам. 

I Системаи ҳисобӣ 2 2 4 

1 Тасавуроти ададҳо 1 1 2 

2 Ададҳи даҳи, дуи, шонздаҳи 1 1 2 

II Хосияти бузиргиҳо(адад) 4 2 6 

1 Кор бо ададҳо 1  1 

2 Ададҳои бутун 2 1 3 

3 Ададҳои касри 1 1 2 

III Воситаҳои Алгоритмсози 4 4 8 

1 Алгоритмҳои хаттӣ 1 1 2 

2 Алгоритми шохавӣ 1 1 2 

3 Алгоритми даврӣ 1 1 2 

IV Забони барноманависии С++ 2 8 10 

1 Маҳитҳои барноманависӣ барои С++ 1 1 2 

2 Компиляторҳои забони С++ 1 1 2 

3 Фарқи байни С++ ва С  2 2 

4 Амалҳои арифметики дар С++  2 2 

5 Афзалияти Амалҳои арифметики дар С++  2 2 

V Муаянкуни, хориҷкуни ва дохилкунии додаҳо 2 6 8 

49.  Объекти Ms Access - дархостҳо. 2 4 6 

50.  Формаҳо 2 2 4 

51.  Объекти Ms Access - шаклҳо 2 4 6 

52.  Объекти Ms Access - ҳисоботҳо 2 2 4 

53.  Объектҳои Ms Access - саҳифаҳо, макросҳо ва 
модулҳо 

2 2 4 

54.  Тарзи ҳуруфчини бо барономаи 
RapidTyping 

2 4 6 

55.  Барномаи ABBYY FineReader  2 2 4 

56.  Маълумот оид ба забони Visual Basic 2 2 4 

57.  Мафҳуми «хосият» дар VB 2 2 4 

58.  Протседураҳои коркарди ҳодисаҳо 2 2 4 

59.  
 

Мафҳуми «Усул» дар Visual Basic 2 2 4 

60.  Хосияти picture вафунксияи load picture 2 4 6 

61.  Элементҳои идоракуниирасму тасвирҳо. 
Нишон ва хосиятҳои он 

2 4 6 

62.  Элементи идоракунии матнҳо 2 4 6 

63.  Программасозӣ дар Visual Basic 2 4 6 

64.  Бузургиҳои тағйирёбанда 2 2 4 

65.  Равзанаи inputbox. Операторҳои шартӣ 2 4 6 

66.  Сиклҳои Visualbasic 2 2 4 

67.  Равзана ва функсияи MsgBox 2 4 6 

 Ҳамагӣ 58 86 144 



 

1 Намуди додаҳо 1 2 3 

2 Муаянкунии намуди додаҳо 1 2 3 

3 Воситаҳои хориҷкуни ва дохилкунӣ  2 2 

VI Ифодаҳои мантиқи 4 8 12 

1 Алгебраи Булӣ 1 2 3 

2 Амалҳои мантиқи 1 2 3 

3 Амалҳои муқоисакуни дар ифодаҳои мантиқи 1 2 3 

4 Афзалияти амалҳои ифодаҳои мантиқи 1 2 3 

VII Операторoҳои шохавии ( if, switch ) 4 8 12 

1 Масълаҳои шохавӣ 1 2 3 

2 Оператори if 1 2 3 

3 Оператори if else 1 2 3 

4 Оператори switch 1 2 3 

VIII Оператор даврии (for, while, do while) 4 10 14 

1 Масълаҳои шохавӣ 1 2 3 

2 Оператори for 1 2 3 

3 Оператори while 1 2 3 

4 Оператори do while 1 2 3 

5 Оператори goto  2 2 

IX Маҷмуъ (array) 4 10 8 

1 Муаянкунии маҷмуъҳо 1 2 3 

2 Кор бо элементҳои маҷмуҳо 1 2 3 

3 Ҷобаҷогузории элеменҳои маҷмуъҳо 1 2 3 

4 Муқоисакунии элементҳои маҷмуъҳо 1 2 3 

5 Гузаронидани амалҳои мантиқи бо маҷмуъҳо  2 2 

X Маҷмуъи дученака 4 10 14 

1 Муаянкунии маҷмуъҳои дученака 1 2 3 

2 Кор бо сатрҳои маҷмуъи дученака 1 2 3 

3 Кор бо сутунҳои маҷмуъи дученака 1 2 3 

4 Ҷобаҷогузории элементҳои маҷмуъи дученака 1 2 3 

5 Муқоисакунии элементҳои маҷмуъи дученака  2 2 

XI Сатр(string) 4 10 14 

1 Нигоҳодории сатрҳо дар маҷмуъ 1 2 3 

2 Кор бо рамзҳои дар сатр буда 1 2 3 

3 Иваз кардани рамзҳои лозимаи сатрҳо 1 2 3 

4 Дохил ва хориҷ кардани сатрҳо бо воситаҳои гуногун 1 2 3 

5 Функсияҳои стандарти барои кор бо сатрҳо  2 2 

XII Функсия(зербарнома) 4 10 14 

1 Функсия ва просcедура 1 2 3 

2 Муаянкунии функсияҳо, просcедураҳо 1 2 3 

3 Прототипи функсиҳо ва просcедураҳо 1 2 3 

4 Параметри функсиҳо ва просcедураҳо 1 2 3 

5 Натиҷаи баргардонандаи функсия (return)  2 2 

XIII Файл 4 10 14 

1 Файлои бинари 1 2 3 

2 Хондани файл аз диск 1 2 3 

3 Навистани файл дар диск 1 2 3 

4 Нигоҳдории натиҷаи коркарди додаҳо дар файл 1 2 3 

5 Нусхабардори додаҳо аз файл  2 2 

Ҳамагӣ 46 98 144 



 

Замимаи №3 

Нақшаи таълимии иттиҳодияи таълимии  

«БАРНОМАСОЗИ ҶАВОН» 

(барои гуруҳи хонандагони болаёқат) 

№ Номгӯи мавзӯъҳо 
Миқдори соат 

наз. ам. ҳам. 

I Забони С++. Маълумоти ибтидоии синтаксисӣ 8 10 18 

1 Типҳои ададӣ 2 2 4 

2 Табдилдиҳии типҳои ададӣ 2 2 4 

3 Функсияҳои математикии стандартӣ 2 2 4 

4 Кор бо ададҳои тасодуфӣ 2 2 4 

5 Тест  2 2 

II 
Типҳои ададӣ, дохилкунӣ–хориҷкунӣ, амалҳои бахшиши 

қимат 
8 10 18 

1 Дохилкунӣ–хориҷкунии қиматҳо, амали бахшиши қимат 2 2 4 

2 Кор бо ададҳои бутун 2 2 4 

3 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи Begin 2 2 4 

4 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи Integer 2 2 4 

5 Тест  2 2 

III Ифодаҳои мантиқӣ ва операторҳои шартӣ 12 14 26 

1 Ифодаҳои мантиқӣ 2 2 4 

2 Оператори шартӣ 2 2 4 

3 Оператори интихоб 2 2 4 

4 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи Boolean 2 2 4 

5 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи If 2 2 4 

6 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи Case 2 2 4 

7 Тест  2 2 

IV Операторҳои даврӣ 8 10 18 

1 Даври параметрдор 2 2 4 

2 Даврҳо бо шартҳо 2 2 4 

3 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи For 2 2 4 

4 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи While 2 2 4 

5 Тест  2 2 

V Функсия. Коркарди пайдарпайиҳои ададӣ 10 12 22 

1 Функсия. Сохтан ва истифодабарии функсияҳо 2 2 4 

2 
Коркарди пайдарпайиҳо, ёфтани минимумҳо ва 

максимумҳо 
2 2 4 

3 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи Proc 2 2 4 

4 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳи Series 2 2 4 

5 Ҳалли масъалаҳои гурӯҳиMinmax 2 2 4 

6 Тест  2 2 

VI Забони С++. Маълумоти мураккаби синтаксисӣ 26 28 54 

1 
Сохтани массив ва қиматдиҳии нахустини он. Параметрҳо 

– массивҳо 
2 2 4 

2 Массивҳо ва ишоракунакҳо 2 2 4 

3 Массивҳо ва сатрҳо 2 2 4 

4 Ҷадвали кодии рамзҳо 2 2 4 



 

5 Функсияҳои коркарди рамзҳо 2 2 4 

6 Сатрҳо чун массивҳои рамзҳо. Қиматҳои сатрӣ 2 2 4 

7 Синфи string 2 2 4 

8 
Файлҳои сарлавҳавӣ ва синфҳои С++, ки бо ҷараёнҳо 

алоқаманданд 
2 2 4 

9 Коркарди хатогиҳои дохилкунӣ ва хориҷкунӣ 2 2 4 

10 Рӯйхатҳои бо коркарди ҷараёнҳо алоқаманд 2 2 4 

11 Ҷараёни асосии дохилкунӣ: синфи istream 2 2 4 

12 Ҷараёни асосии хориҷкунӣ: синфи ostream 2 2 4 

13 Башаклдарории маълумотҳо. Манипуляторҳо 2 2 4 

14 Тест  2 2 

VII Массивҳо 8 10 18 

1 Дохилкунӣ ва хориҷкунии элементҳои массив: Array7 2 2 4 

2 Таҳлили элементҳои массив: Array47 2 2 4 

3 Табдилдиҳии массив: Array79 2 2 4 

4 Пайдарпайиҳои ададҳои бутун: Array116 2 2 4 

5 Тест  2 2 

VIII Массиви дученака 8 10 18 

1 Дохилкунӣ ва хориҷкунии элементҳои мартитса: Matrix10 2 2 4 

2 Таҳлили элементҳои матритса: Matrix17 2 2 4 

3 Табдилдиҳии матритса: Matrix47 2 2 4 

4 Диагоналҳои матритсаи квадратӣ: Matrix80 2 2 4 

5 Тест  2 2 

IX Сатрҳои рамзӣ 6 8 14 

1 Сохтани сатрҳо: String10 2 2 4 

2 Табдилдиҳии сатрҳо ба ададҳо: String19 2 2 4 

3 Таҳлили калимаҳо дар сатрҳо: String41 2 2 4 

4 Тест  2 2 

X Файлҳои дуӣ 8 10 18 

1 
Сохтани файл, дохилкунӣ ва хориҷкунии элементҳои он: 

File18 
2 2 4 

2 Табдилдиҳии файл: File25 2 2 4 

3 Файлҳои дуии бетип: File43 2 2 4 

4 Файлҳои рамзӣ ва сатрӣ: File63 2 2 4 

5 Тест  2 2 

XI Файлҳои матнӣ 6 8 14 

1 Сохтани файли матнӣ: Text1 2 2 4 

2 Таҳлили файли матнӣ: Text4 2 2 4 

3 Табдилдиҳии файли матнӣ: Text21 2 2 4 

4 Тест  2 2 

XII 
Типҳои мураккаби маълумот дар функсияҳо: гурӯҳи 

Param 
8 18 26 

1 Кор бо массивҳои якченака ва дученака: Param29 2 4 6 

2 Кор сатрҳо: Param47 2 4 6 

3 Кор бо файлҳо: Param58 2 4 6 

4 Кор бо структураҳо: Param70 2 4 6 

5 Тест  2 2 

XIII 
Ишоракунакҳо ва сохторҳои динамикии маълумотҳо: 

гурӯҳи Dynamic 
8 10 18 

1 Кор бо стекҳо: Dynamic13 2 2 4 



 

2 Кор бо навбатҳо: Dynamic28 2 2 4 

3 Рӯйхатҳои дуалоқадор: Dynamic69 2 2 4 

4 Рӯйхатҳои дуалоқадор бо элементи барйерӣ: Dynamic80 2 2 4 

5 Тест  2 2 

XIV Дарахтҳо бо ёрии ишоракунакҳо: гурӯҳи Tree 14 16 30 

1 Таҳлили дарахти бинарӣ: Tree24 2 2 4 

2 Сохтани дарахти бинарӣ: Tree34 2 2 4 

3 Табдилдиҳии дарахти бинарӣ: Tree47 2 2 4 

4 Дарахтҳои бинарии якалоқадор: Tree56 2 2 4 

5 Дарахтҳои бинарии ҷустуҷӯӣ: Tree71 2 2 4 

6 Дарахтҳои бинарии таҳлили ифодаҳо: Tree85 2 2 4 

7 Дарахтҳои намуди умумӣ: Tree100 2 2 4 

8 Тест  2 2 

XV Забони С++. Барномасозии ба объект нигаронидашуда 28 30 58 

1 Синфҳо дар С++ 2 2 4 

2 Конструктор ва деструктори синфҳодар C++ 2 2 4 

3 Директиваҳои #ifndef ва #endif 2 2 4 

4 static: Калимаи калидии бисёрмақсада 2 2 4 

5 Азнавмуайянкунии операторҳодар С++ 2 2 4 

6 Азнавмуайянкунии операторҳодар С++ (қисми 2) 2 2 4 

7 Коркарди интерфейсҳои синфҳодар C++ 2 2 4 

8 Функсияҳои дӯст дар С++ 2 2 4 

9 Ишоракунаки this дар C++ 2 2 4 

10 Синфҳои дӯст дар С++ 2 2 4 

11 Конструктори нусхабардорӣ дар С++ 2 2 4 

12 Ворисшавии синфҳо 2 2 4 

13 Функсияҳои қолабӣ дар С++ 2 2 4 

14 Синфҳои қолабӣ дар С++ 2 2 4 

15 Тест  2 2 

XVI Китобхонаи стандартии қолабҳои забони С++  30 32 62 

1 Шиносоӣ бо итераторҳо ва алгоритмҳо: STL1Iter 2 2 4 

2 
Контейнерҳои пайдарҳам: пуркунӣ ва дастрасӣ ба 

элементҳо. Итераторҳои бозгашт: STL2Seq7 
2 2 4 

3 Контейнерҳои пайдарҳам: гузоштани элементҳо 2 2 4 

4 Контейнерҳои пайдарҳам: несткунии элементҳо 2 2 4 

5 Алгоритмҳои ҷустуҷӯ: STL3Alg15 2 2 4 

6 Алгоритмҳои тағйирёбандаи асосӣ. Итераторҳои гузориш. 2 2 4 

7 Батартибгузорӣ ва якҷояшавӣ: STL3Alg48 2 2 4 

8 Ҷойивазкунӣва кор бо тӯда: STL3Alg54 2 2 4 

9 Алгоритмҳои ададӣ: STL3Alg64 2 2 4 

10 Сатрҳо ҳамчун контейнерҳои пайдарҳам: STL4Str 2 2 4 

11 Маҷмӯъҳо. Алгоритмҳои назариявии маҷмӯъҳо. 2 2 4 

12 
Инъикосҳо. Багурӯҳдарорӣ ва якҷоякунии маълумотҳо: 

STL5Assoc36 
2 2 4 

13 Объектҳои функсионалӣ: STL6Func 2 2 4 

14 Коркарди пайдарпайиҳои алоҳида: STL7Mix70 2 2 4 

15 Коркарди якчанд пайдарпайиҳои бо ҳам алоқаманд. 2 2 4 

16 Тест  2 2 

Ҳамагӣ 196 236 432 



 

Замимаи №4 

ПУРСИШНОМА 

1. Барномаҳои стандартиро номбар кунед:____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Раванди кори асосии барномаи компютерро муайян _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Системаҳои оператсионии маъмӯлро номбар кунед:_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Кадом таҷҳизот суъати баланди доду гирифти иттиллотро доро _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Фармон дар таҳриргари матнӣ оид ба намуди саҳифа: _______________________________ 

__________________________________________________________________ чунин мебошад 

6. Дар ҷадвали электронии Эксел лағв намудани ______________________________________ 

__________________________________________ имконнопазир аст 

7. Дар ҷадвали электронии Эксел номи ячейка аз _____________________________________ 

__________________________________иборат мебошад 

8. Функсияи роҳнамо ин: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ мебошад. 

9. Абарматн ин: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ мебошад. 

10. Интернет ин: 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ мебошад. 

11. Браузерони маъмулро номбар намоед: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12. Шабакаҳои компютериро номбар кунед: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13. Ҳар як компютер ва ё принтере, ки ба шабакаи локалӣ пайваст мебошанд, бояд дорои 

____________________________________________________________ бошанд 

14. Фунскияи асосии василаи созгории шабакавӣ аз __________________________________ 

_______________________________________________________иборат мебошад 

15. Вируси компютерӣ ин: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ мебошад. 

16. Табақабандии вирусҳо: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

17. Алгоритм ин 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ мебошад. 

18. Алгоритми хаттӣ ном бурда мешавад агар ________________________________________ 

__________________________________________________________________бошад. 

19. Ҳамсиласозӣ ин 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ мебошад. 

20. Формализатсия ин 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ мебошад. 

21. Дар кадом зина ҳамсилаҳои компютерӣ метавонанд формулаҳои математикиро истифода 

баранд _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

22. Чанд барномаи зидди вирусиро дар компютер насб намудан беҳтар аст _______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 
23. Номи сохтро, ки дар тасвири блок-схема инъикос гардидааст нависед ______________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

24. Номи сохтро, ки дар тасвири блок-схема инъикос гардидааст нависед ______________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

25. Алгоритми масъалаи "Ба кӯчабароӣ вобаста аз вазъи ҳаво"-ро дар шакли блок-схема ва 

забони алгоритмӣ тартиб диҳед. 

26. Намудҳои 

бузургиҳо:_______________________________________________________________________ 

27. Операторҳои шартӣ дар Visual Basic:_____________________________________________  

28. Имкониятҳои графикии Visual Basic:_____________________________________________  

29. Инкапсулатсия, меросгузорӣ ва полиморвизм:_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

30. Select Case ин: 

31. Таърихи пайдоиши С++: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

32. Идентификатор, тағирёбанда, доимӣ ин ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

33. Муҳити барномасозии С++ 

______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

34. Операторҳои даврӣ: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

35. Барномаи ҳисобкунии суммаи 100 адади натуралии аввалинро бо истифодаи забони С++ 

тартиб диҳед: 

 

 

 

 

Таърихи рӯз: "____" __________________  Имзо:__________________ 

 

Замимаи №5 
НИЗОМНОМАИ 

Форуми наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе оид ба технологияҳои иттилоотӣ 

ва коммуникатсионӣ бахшида  

  

I. Қоидаҳои умумӣ 

 

1. Форуми наврасону ҷавонони шаҳри Душанбе оид ба технологияҳои иттилоотӣ ва 

коммуникатсионӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи фарҳанги техникӣ, маданияти 

иттилоотии интернетӣ, оммафаҳмии технологияи иттилоотӣ, тарғиби имкониятҳои шабакаи 

Интернет дар рушди сатҳи донишу дараҷаи ҷаҳонбинии наврасон ва ҷавонон гузаронида 

мешавад.  

2. Муассиси Форум Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе буда, ташкуликунандаи он 

Маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи шаҳри Душанбе мебошад.  

3. Иштирокчиёни озмун метавонанд дар форум ба таври фардӣ (индивидуали) ва ё ба 

таври даставӣ (гурӯҳӣ, ки шумораи он номаҳдуд аст) иштирок намоянд. Иштирокчии форум 

ҳақ дорад корҳои эҷодии худро аз рӯи намудҳои гуногун,ки дар шартҳои он нишон дода шуда, 

ба кумитаи тадорукот пешниҳод намояд. 

4. Дар форум хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе новобаста аз шакли 

моликият ва тобеияташон ва донишҷуёни донишгоҳҳова донишкадаҳои шаҳри душанбе ҳуқуқ 

доранд ширкат варзанд.  

 

II. Намудҳои озмун 

  

1. «Барномасозӣ»  

 Дар Озмун иштирокчиён мувофиқи шартҳои он метавонанд корҳои эъҷодии худро дар 

шаклҳои гуногун пешниҳод намоянд. Шартҳои ин намуди озмун чунинанд:  

✓ Сохтани барномаҳои таълимӣ – омӯзишӣ  

✓ Сохатни барномаҳои идоракунанда 

✓ Сохтани барномаҳои барои дастгоҳхои мобилӣ  

✓ Лоиҳахои интернетӣ 

 

 

 



 

2. «Веб барномасозӣ» 

Дар ин намуди Озмун иштирокчиён метавонанд ба фаъолияти сохти сомонаҳо 

(сайтсозӣ) машғул гашта, онро пешниҳод намоянд. Иштирокчиён метавонанд коркардҳои 

худро дар шаклҳои гуногун ба дар мавзӯҳои таълимӣ пешниҳод созанд. Шартҳои ин намуди 

озмун чунинанд: 

✓ Сохтани шакли сомонаҳо (сайтсозӣ)  

✓ Лоиҳаҳои ороишӣ (дизайн ва дизайнерӣ)  

 

3. Сохтани манбаи маълумот (база данных)  

 Дар ин намуди Озмун иштирокчиён метавонанд бо истифода аз барномаҳои мухталиф 

шакли (шаблони) манбаи маълумот (база данных)-ро омода намуда, пешниҳод намоянд. 

Манбаи маълумот метавонад доираи васеъи мавзӯҳоро фаро гирад.  

 

4. Сохтани шабакаҳои иттилоотӣ  

Дар ин намуди Озмун иштирокчиён метавонанд лоиҳаи (модели) сохти шабакаҳои 

иттилоотиро пешниҳод намоянд.  

 

       

III. Шартҳои Озмун 

 

Барои ҳамаи намудҳои Озмун шартҳо чунин мебошанд:  

✓ Мутобиқат намудани лоиҳахои пешниҳодшаванда ба намудҳои муқаррашшудаи озмун;  

✓ Иттилоот ва маълумот доштани лоиҳаҳои пешниҳодшаванда;  

✓ Ба мавзӯъ мутобиқ будани иттилооти дохили лоиҳаҳои пешниҳодшаванда; 

✓ Формати лоиҳаҳои пешниҳодшаванда: CSS, PHP, MySQL, НTML, Java Script, Flash, 

PHP, MyAdmin; 

✓ Лоиҳаҳои пешниҳодшаванда бояд ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ буда, дорои 

навигатсияи муносиб ва дохилии мантиқӣ бошад ва инчунин ранга (гамма) ва ягонагии 

ҳарфҳо (шрифт) ҳатман риоя карда шавад;  

✓  Лоиҳаҳои пешниҳодшаванда дорои даъват ба зӯрӣ, барангезиши муноқишаҳо, 

хусусияти нажодпарастӣ ва миллатчигидошта, баёни дағал, иттилооти порнографӣ ва 

ғайра мебошанд, ба Озмун роҳ дода намешаванд 

 

IV. Меъёри баҳогузорӣ дар Озмун 

 

Овоздиҳӣ аз ҷониби ҳакамон ба таври алоҳида аз тарафи ҳар як аъзои ҳакамон аз рӯи 

низоми 100-бала бо меъёрҳои баҳогузории зерин гузаронида мешавад: 

 

✓ Дизайн;  

✓ Идея; 

✓ Контент;  

✓ Новигатсия.  

 

Ҳамчунин меъёрҳои зерин низ барои баҳогузорӣ ба инобат гирифта мешаванд: 

✓ тахаюлоти эҷодӣ; 

✓ услуби кори иҷрошуда; 

✓ навоварӣ ва эъҷодкорӣ; 

✓ интихоби дурусти мавзӯъ 

✓ ҷолиб будани маводи дохилӣ  

✓ мазмуни кори иҷрошуда 



 

✓ дараҷаи кори иҷрошуда 

✓ асбобу воситаҳои истифодашуда 

✓ маҳорату малака 

 

 

V.Ҷамъбасти Озмун: 

 

1. Ҳайати ҳакамон аз ҳисоби мутахассисони беҳтарини соҳа интихоб карда мешаванд, 

аз ҷумла аз ҳисоби устодону олимони муассисаҳои таҳислоти олии касбӣ, ки онҳо бо корҳои 

ба Озмун пешниҳодшуда шинос мешаванд ва ғолибонро муайян мекунанд.  

 

VI. Мукофотонии ғолибони Озмун 

 

 Ғолибони Озмун аз тарафи ҳайати ҳакамон муайян карда шуда, аз ҷониби 

таъсискунадагони Озмун бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда мешаванд.  

  



 

Замимаи №6 

 
ВАРАҚАИ  

баҳодиҳӣ ба иштирокчиёни Форуми наврасону ҷавонони 

 шаҳри Душанбе оид ба технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ  
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Аъзои ҳакамон______________ Имзо __________________ 


