ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ

ТДУ 378.115+376
Ба ҳукми дастнавис

БОБОЕВА ГУЛБАҲОР ШАРИФОВНА
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ
ИТТИЛООТИИ ДОНИШҶӮЁНИ МАКОТИБИ ОЛӢ ЗИМНИ
ТАЪЛИМИ СИЛСИЛАИ ФАНҲОИ ПЕДАГОГӢ ДАР
ШАРОИТИ ТАТБИҚИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ

ДИССЕРТАТСИЯ
барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ
аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва
таҳсилот (илмҳои педагогӣ)

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои
педагогӣ, профессор
Абдураҳимзода Қ.С.

БОХТАР - 2021

МУНДАРИҶА
МУҚАДДИМА......................................................................................................

3

БОБИ I. ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ
ОЯНДА ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ…………….

14

1.1. Вазъи феълии масъалаи ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорони оянда
дар шароити низоми кредитии таҳсилот дар назария ва амалияи илми
педагогика..……………………………...................................................................

14

1.2. Салоҳияти иттилоотӣ дар низоми салоҳиятҳои умумикасбии омӯзгорони
оянда дар шароити низоми кредитии таҳсилот ....................................................

38

1.3. Сохтор ва мундариҷаи ташаккули салоҳияти иттилоотии омӯзгорони
оянда дар шароити низоми кредитии таҳсилот......................................................

49

Хулосаи боби якум.......……………………………………..................................

66

БОБИ . КОРҲОИ ТАҶРИБАВӢ-ОЗМОИШӢ ОИД БА ТАШАККУЛИ
САЛОҲИЯТИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР ШАРОИТИ
НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ..................................................................

69

2.1. Мақсад, вазифаҳо, арзѐбӣ ва шарҳи натиҷаҳои корҳои
Таҷрибавӣ-озмоишӣ..................................................................................................

69

2.2. Мазмун ва технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотии омӯзгорони
оянда дар низоми кредитии таҳсилот....................................................................

99

2.3. Раванди ташаккул ва арзѐбии салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн дар
машғулиятҳои таълимии низоми кредитии таҳсилот...........................................

110

Хулосаи боби дуюм.......………………………………………….......................

144

ХУЛОСА…………………………………………………………………………..

147

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ…………………………………………………………

151

2

МУҚАДДИМА
Муҳиммияти мавзӯъ ва зарурати таҳқиқоти он. Дар шароити
муосири рушди иҷтимоию иқтисодии ҷамъият раванди азнавсозии низоми
омодагии омӯзгорони оянда муҳиммияти махсусро касб кардааст. Таҷдиди
низоми омодасозии омӯзгорон, пеш аз ҳама, ба такмили мундариҷа ва
шаклҳои омодагии омӯзгорони оянда мувофиқгардонии онҳо ба амалияи
ҷаҳонӣ, махсусан ташаккули салоҳияти иттилоотӣ таалуқ дорад, ки дар
маҳорати сарфаҳм рафтан ба иттиллооти гуногуншакл, коркарди он дар
алоқамандӣ ба фаъолияти минбаъда таҷассум меѐбад.
Ба ин мақсад мундариҷа шаклҳои омодасозии омӯзгорони оянда ба
фаъолияти минбаъда мавриди таҷдиди назар қарор гирифта, дар низоми
таҳсилоти олии касбӣ, хусусан роҳандозӣ кардани муносибати босалоҳият
ислоҳоти ҷиддӣ амалӣ шуда мешавад.
Мувофиқи «Стратегияи рушди маориф барои солҳои 2012-2020», ки аз
ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудааст, Стандартҳои
таҳсилот, барномаҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ

бояд дар асоси

муносибати босалоҳият таҷдиди назар карда шаванд. Дар иртибот ба ин,
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намудаанд: ‖... ба мо зарур аст,
ки нисбат ба масъалаҳои таълиму тарбия, баланд бардоштани сатҳу сифати
таҳсилот дар ҳамаи зинаҳо сайъу кушиши зиѐд ба харҷ дода бо онҳо афзалият
диҳем, тамоми имкониятҳоро барои таъмини таҳсилоти босифат истифода
барем‖[126].
Дар ин шароит талаботи иҷтимоӣ ба ташкили корҳои мақсаднок доир ба
ташаккули салоҳияти касбии донишҷӯѐни муассисаҳои таҳсилоти олии
касбии омӯзгорӣ ба вуҷуд меояд. Ин нукта дар асноди меъѐрию ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардидааст. (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи маориф» с. 2013, «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва баъд аз
муассисаи олии касбӣ» с. 2003 . «Стратегияи миллии рушди таҳсилоти олии
касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2015» с. 2007).
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Аз ҷумла дар «Стратегияи миллии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то
соли 2020» қайд гардидааст, ки «... навсозии мазмуни таҳсилот дар асоси
гузариш аз модели донишандӯзӣ ба модели салоҳияти таълим сурат
мегирад». Дар ҳуҷҷати мазкур тафсири ташаккули салоҳиятнокӣ оварда
шудааст: «Таҳсилоти ба ташаккули салоҳиятнокӣ равонашуда, ки ҳадафу
вазифаҳои таҳсилотро вобаста ба натиҷаи он муайян намуда, дараҷаи
ташаккули салоҳиятҳои асосии муҳассилинро дар баробари дониш, маҳорат
ва малака ба сифати яке аз натиҷаҳои таҳсилот баррасӣ менамояд».
Маълум аст, ки дар дилхоҳ таҳсилоти касбӣ яке аз вазифаҳои муҳим
ҳалли масоили муайян намудани мафҳум, мундариҷа ва технологияи
ташаккули салоҳияти касбӣ ба шумор меравад.
Таҳқиқоти мо ба мавзӯи технологияи ташаккул ва рушди салоҳиятҳои
касбӣ, аз ҷумла салоҳияти иттилоотии омӯзгорони оянда зимни таълими
силсилаи фанҳои педагогӣ бахшида шудааст.
Натиҷаи ниҳоии омодасозии омӯзгорони оянда дар шароити низоми
кредитии таҳсилот бояд на танҳо дар ҳосил намудани маҷмӯи донишу
маҳорат ва малакаҳои муайян, балки дар ташаккули маҷмӯи салоҳиятҳои
асосӣ низ ифода меѐбад, ки ин дар фаъолияти оянда ба ҳалли масъалаҳои
касбӣ мусоидат хоҳад кард.
Ин масъала азнавсозии мазмун ва технологияи таълими омӯзгорони
ояндаро аз ташаккули донишу маҳорат ва малакаҳо то салоҳиятҳои гуногун
талаб менамояд.
Дараҷаи пажӯҳиши мавзӯъ. Технологияи кредитии таҳсилот дар соҳаи
маориф зуҳуроти нисбатан нав ҳисоб меѐбад. Муҳаққиқ Мирзоев Р.Р. доир
ба масъалаҳои назарияи низоми кредитии таҳсилот ва ташаккули салоҳияти
муҳассилин чунин навиштааст:
―Дарки таҷрибаи ҷаҳонӣ ва истифодаи шаклҳои нави таълим боиси ба
вуҷуд омадани як қатор диссертатсия ва монографияҳо гардиданд, ки ба
масъалаҳои назарияи низоми кредитии таҳсилот ва ташаккули салоҳиятҳои
муҳассилин марбутанд‖.[100; 23]
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Қисме аз онҳо ба масъалаи ташаккули салоҳиятҳои бунѐдии силсилаи
фанҳои гуманитарӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ дар низоми кредитии таҳсилот
бахшида шудаанд.
Таҳқиқотҳои зеринро махсусан зикр кардан лозим аст. Журавлѐв В.В. ва
Журавлева А.А ―Ҷанбаъҳои технологии ташаккули салоҳияти таълимию
касбӣ дар шароити азнавсозии таҳсилот‖, Л. А. Колмогоров ―Ташаккули
салоҳияти иртиботии шахсият‖, Б.И. Крук ―Бобҳои мунтахаби назария ва
амалияи таҳсилоти фосилавӣ‖, Э. Г. Скибитский ― Рушди салоҳияти забонию
касбии донишҷӯѐни ихтисосҳои ғайризабонӣ‖, Е. Н. Соломин ва Т. В.
Шевирѐв

―Роҳҳои

навгонии

ташаккули

салоҳиятҳои

дидактикии

олигофренопедагогҳои оянда дар раванди кор бо захираҳои замонавии
таълимӣ

барои мактабҳои махсус‖. Корҳои номбаршуда таҷрибаи

муҳаққиқони зиѐдеро дар соҳаи ташаккули салоҳиятҳои касбӣ инъикос
мекунанд.
Дар низоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Тоҷикистон низ
тағйироти назаррас мушоҳида мегардад. Педагогҳои машҳури ҷумҳурӣ – М.
Лутфуллозода, Бобизода Ғ. ―Салоҳияти таҳқиқотӣ ва мавқеи он дар низоми
салоҳиятҳои асосӣ‖, Қ.С. Абдураҳимзода, Х.Н. Фақеров, Т.А.Шукуров, Н.Н.,
Ф.Ф. Шарипов ―Иттилоотонии Раванди таҳсилоти муассисаҳои олии касбӣасоси баланд бардоштани сифати омодагии мутахассисони оянда‖, Н.Н.
Шоев ―Технологияҳои нави таълимию тарбиявӣ дар низоми таҳсилоти олӣ‖,
Х.М. Маҷидов, Ф.К.Раҳимов, С.Х.Ҳабибов, Н.С.Салимов, Р.Мирзоев,
С.Туронов, М. Раҳмонқулов ва дигарон

равияҳои имконпазири татбиқи

технологияи кредитии таҳсилот ва ташаккули салоҳияти касбӣ таваҷҷуҳ
зоҳир намудаанд.
Инчунин олимон Маҷидов Ҳ., Мирзоев Р.Р., Табаров М.А. технологияи
кредитии таълим ва омилҳои асосии таъсиррасон ба афзудани сифати
омодагии бакалаврҳоро ба риштаи таҳқиқ кашидаанд.[100; 23]
Таҳқиқоти Сангинов Н.С. ва Салимов Н.С. низ ба тафсири масъалаҳои
таҳсилот дар низоми кредитӣ бахшида шудаанд.
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Муҳаққиқон Мирзоев Р.Р. ва Рустамова Г.А. дар рисолаҳои худ вазъият,
дурнамо, принсипҳо, вижагиҳо, воситаҳои ташаккули салоҳияти касбии
низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз нуқтаи назари омода намудани
омӯзгорон ба фаъолияти педагогӣ дар шароити низоми кредитии таҳсилот
бахшида шудаанд.
Ниматов Н.А. дар таҳқиқоти худ ҷараѐн ва мазмуни ташаккули
салоҳияти касбии муовини директор, рушди он дар раванди педагогиро
баррасӣ намудааст.
Умарова Б.Х. доир ба самаранокии педагогии ҳавасмандии фаъолияти
донишҷӯѐн дар шароити технологияи кредитии таҳсилот ва Раҳмонқулов М.
доир ба ташаккули сифатҳои касбии бакалаврҳо дар шароити низоми
кредитии таҳсилот таҳқиқот анҷом додаанд.
Низоми меъѐрҳо, нишондиҳандаҳо ва дараҷаҳои ташкили фаъолияти
ҷустуҷӯӣ-эҷодии донишҷӯѐн бо ҷалби маводи зиѐди назариявӣ аз ҷониби
Хусанова Т.К. пешниҳод шудааст.
Дар таҳқиқоти Гулова Н.А. оид ба асосҳои психологию педагогии
ташаккули салоҳиятҳои касбии омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, унсурҳои
салоҳияти педагогӣ ва категорияҳои он мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.
Ихтилофот барои анҷом додани таҳқиқот дар он ифода меѐбад, ки
имкониятҳои муосири иқтимоӣ иқтисодӣ, маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон, инчунин равандҳои ҷаҳонишавӣ талаб мекунанд, ки нақши
раванди таълиму тарбия дар самти омода намудани донишҷӯѐн ба фаъолияти
касбӣ мусоидат мекунанд. Хусусан ҷори намудани маҷмӯи шаклу воситаҳои
ташкили таълим ба асосноккунии махсуси назариявӣ эҳтиѐҷ доранд. Дар
шароити ҷамъияти имрӯза ҳангоми интихоби шакл ва методҳои таълим
маҳдуд шудан ба бозгуӣ ѐ интиқоли донишҳои нав иктифо кардан мувофиқи
матлаб нест. Аз ин рӯ, зарурати истифодаи мақсаднок ва самараноки дигар
шаклҳои ташкили раванди таълим, чун технологияҳои кредитӣ, муносибати
босалоҳият, ташаккули салоҳияти иттилоотӣ пеш омадааст. Махсусан дар
низоми кредитии таҳсилот таълими силсилаи фанҳои педагогӣ муносибати
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навро тақозо дорад, ки онҳо имконияти бештари ташаккул ва рушди
салоҳияти иттилоотӣ, ки дар ниҳоят муносибати босалоҳиятро ба омодагии
омӯзгорони оянда муайян мекунад. Дар низоми омодагии омӯзгорони оянда
дар шароити ҳозира ихтилофоти гуногун вуҷуд дорад, ки дар ҷанбаҳои
зерин ифода меѐбанд:
-мавҷудияти стандартҳои қатъии таҳсилот ва мувофиқан ба он нақшаҳои
ягонаи таълимӣ, барнома ва китобҳои дарсӣ, ки ба рушди салоҳияти
иттилоотӣ ва инкишофи ҳамаҷонибаи он кам мусоидат мекунанд;
-муқаррароти қатъии силлабусҳо нисбат ба шаклҳои кори таълимӣ, ки
муносибати эҷодии омӯзгоронро нисбат ба интихоби шаклу методҳои
гуногуни кор бо сарчашмаҳои иттилооти таълимиро маҳдуд мегардонад ва
зарурати татбиқи намудҳои гуногуни фаъолияти таълимӣ оид ба рушди
салоҳияти касбӣ.
Мақсади таҳқиқот: баррасии принсипҳо, вижагиҳо ва воситаҳои
ташаккули салоҳияти иттилоотӣ дар раванди таълими фанҳои силсилаи
педагогӣ дар шароити технологияҳои кредитии таҳсилот.
Объекти таҳқиқот: ҷараѐни таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти
олии касбии равияи педагогии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Предмети таҳқиқот: вижагиҳои мундариҷа ва технологияи ташаккули
салоҳияти иттилоотӣ дар донишҷӯѐни макотиби олӣ ҳангоми таълими
силсилаи фанҳои педагогӣ дар шароити низоми кредитии таҳсилот.
Фарзияи таҳқиқот. Вобаста ба мақсад, предмет ва объекти таҳқиқот,
таҳлили адабиѐти мавҷуда, ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами педагогии
омӯзгорони донишгоҳҳои педагогӣ имкон медиҳад фарзияеро пешниҳод
намоем, ки ташаккул ва рушди салоҳияти иттилоотии омӯзгорони оянда бо
риояи шартҳои зерин имконпазир аст:
- ташаккули салоҳияти иттилоотӣ аз дуруст муайян кардани моҳият ва
технологияи тайѐрии касбии омӯзгорони оянда дар
таҳсилот вобаста аст;
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шароити кредитии

- асоснок намудан ва бунѐди муҳити таълимӣ, ки самаранокии татбиқи
технологияи

ташаккули

салоҳияти

иттилоотии

донишҷӯѐнро

таъмин

менамояд;
- амсиласозӣ ва татбиқи таҷрибавии технологияи ташаккули салоҳияти
иттилоотии омӯзгорони оянда дар раванди таълим;
- таҳияи технологияи муназами ташаккули салоҳияти иттилоотии
донишҷӯѐн ва малакаҳои кори онҳо бо сарчашмаҳои иттилооти таълимию
методӣ доир ба фанҳои силсилаи педагогӣ;
Вазифаҳои таҳқиқот:
- муайян кардани вижагиҳои ташаккули салоҳияти иттилооти зимни
таълими силсилаи педагогӣ дар низоми салоҳиятҳои умумикасбӣ;
- таҳлили тавсифи қиѐсии технологияи анъанавӣ ва кредитии таҳсилот аз
нуқтаи назари ташаккули салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн;
- аз ҷиҳати назариявӣ асоснок кардани зарурати дар донишҷӯѐн
ташаккул додани маҳорату малакаҳои кор бо сарчашмаҳои ахбор дар
технологияи кредитии таҳсилот;
- таҳияи нишондиҳандаҳо ва тавсифи салоҳияти иттилоотии омӯзгорони
оянда ;
- коркарди мундариҷа ва технологияи ташаккули салоҳияти омӯзгорони
оянда дар раванди кор бо иттилоот ва гузаронидани корҳои таҷрибавӣозмоишӣ.
Асоси назариявии таҳқиқотро ғояҳои пешқадами инкишофи шахсият
(Б.Г. Ананев, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, Г.П. Шедровитский ва диг.), ғояи
рушди шахсият дар сохтори намудҳои гуногуни фаъолият (М.Н. Берулава,
Л.В. Лидак, И.Н. Семѐнов, В.И. Слободчиков, Л.О. Степанов ва диг.), ғояҳои
бунѐдии Ж. Пиаже, Д. Дюи, Г. Гарднер, Б. Блум, Л.С. Виготский, Б.Ф. Ломов,
Э.Г. Юдин, А.В. Петровский ва дигарон, ки тибқи онҳо рефлексия дар
маҷмӯъ бо нуқтаи назари серҷанбагӣ ва серомилии детерминантҳои
системавию сохторӣ баррасӣ мегардад.
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Асоси методологии таҳқиқот ба консепсияи фалсафии таҳсилот, ба
назария ва мундариҷаи таҳсилоти касбӣ ва назарияи илмии истифодаи
технологияҳои нав дар ташаккули салоҳияти касбӣ такя мекунад. Ҳангоми
гузаронидани

таҳқиқот

нишондодҳои

асноди

ҳуқуқию

меъѐрии

танзимкунандаи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба инобат
гирифта шуданд. (Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
«Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва баъд аз муассисаи таҳсилоти олии
касбӣ», «Стандарти давлатии таҳсилот»).
Методҳои таҳқиқот. Дар ҷараѐни таҳқиқот методҳои зерин истифода
гардиданд:
- омӯхтани асноди меъѐрию ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи таҳсилоти
олӣ ва низоми кредитии таҳсилот;
- таҳлили педагогию психологии ҳуҷҷатҳои барномавию методӣ оид ба
мавзӯи диссертатсия;
-таҳлили назариявии адабиѐти психологию педагогӣ, ки ҳолати имрӯзаи
технологияи кредитии таҳсилот ва ташаккули салоҳияти иттилоотии
донишҷӯѐнро инъикос менамояд;
- таҳқиқи таҷрибаи пешқадами педагогию ватанӣ ва хориҷӣ оид ба
татбиқи таҳсилоти кредитӣ ва ташаккули салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн;
- методҳои мушоҳида, мусоҳиба, анкетагузаронӣ;
- мушоҳида, омӯзишу ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами педагогӣ доир ба
ташаккули салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн;
- ба роҳ мондани таълими таҷрибавӣ ва озмоишӣ, таҳлил ва тафсири
натиҷаҳои таҷрибаи озмоишӣ.
- методҳои омории коркарди маълумоти натиҷаҳои озмоиш.
Навгониҳои илмии таҳқиқот:
-

мундариҷа

ва

технологияи

ташаккули

салоҳияти

иттилоотии

омӯзгорони оянда муайян гардида, нишондодҳо ва тавсифи мундариҷаи
салоҳияти иттилоотӣ,

сохтор ва мазмуни малакаҳои кори донишҷӯѐн бо

иттилооти таълимӣ ошкор ва асоснок гардид;
9

- сохтори маҷмӯи таълимию методӣ аз рӯйи фан, бо назардошти усулу
шаклҳои кор бо маводи иттилоотии таълимӣ аз нуқтаи назари ташаккули
салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн таҳия ва коркард гардид;
- мазмун ва технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотӣ дар раванди
таҳсилоти донишҷӯѐни равияҳои педагогӣ асоснок ва муайян карда шуд;
- технологияи самараноки ташаккули малакаҳои донишҷӯѐн дар кор бо
маводи иттилоотии таълимӣ ҳамчун воситаи ташаккули салоҳияти иттилоотӣ
дар амалия коркард ва пешниҳод карда шуд.
Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар коркарди маҷмӯи шартҳои
ташкили муҳити таълимӣ оид ба ташаккули малакаҳои донишҷӯѐн дар кор бо
иттилоот дар шароити технологияи кредитии таҳсилот, ошкор ва асоснок
кардани шаклу методҳои самараноки кор бо маводи иттилоотӣ дар ҷараѐни
таълим ва асосноккунии назариявии шаклу намудҳои корҳои мустақилонаи
донишҷӯѐн бо мазмуни таълимӣ ба мақсади ташаккули салоҳияти иттилоотӣ
ифода меѐбанд.
Арзиши амалии кор дар он аст, ки натиҷаҳои он ба ворид намудани
мундариҷа ва технологияи кори донишҷӯѐн бо иттилооти таълимию методӣ
имконият медиҳад, ки ба ташаккули салоҳияти иттилоотии омӯзгорони оянда
мусоидат хоҳад кард.
Пойгоҳи озмоишии таҳқиқот. Дар татбиқи таҷрибавии кори таҳқиқотӣ
ду донишгоҳе, ки асосан омода намудани омӯзгорони ояндаро амали
мекунанд интихоб шуда буданд. Инҳо - Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав буданд.
Марҳалаҳои асосии таҳқиқот:
Дар марҳалаи якум (солҳои 2012-2014). Ҳолати масъала омӯхта шуда,
адабиѐти психологию педагогӣ оид ба мавзӯъ, асноди меъѐрие, ки низоми
кредитии таҳсилотро танзим мекунанд, мавриди таҳлили хосса қарор гирифт
ва дастгоҳи илмии таҳқиқот таҳия гардид. Мафҳуми «ташаккули салоҳияти
иттилоотӣ» мухтасар ифода шуд. Мундариҷаи ташаккули малакаҳои зарурии
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кори донишҷӯѐн бо иттилооти таълимӣ аниқ гардида технологияи ташаккули
он таҳия карда шуд.
Дар марҳалаи дуюм (солҳои 2015-2016) омӯзиши ҳолати ибтидоӣ ва
мувофиқсозии малакаҳои таҳқиқшавандаи кор бо иттилоот, дараҷаи
инъикоси онҳо дар нақшаву барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва
дастурҳои таълимӣ ба роҳ монда шуд; бо мудирони кафедраҳо ва омӯзгорон
анкета гузаронида, мусоҳибаҳо доир ба методу усули таълим ва адабиѐти
истифодашаванда дар донишгоҳҳо анҷом дода шуд; мазмуни корҳои
таҷрибавию озмоишӣ муайян карда шуд; методикаи ташаккули малакаҳои
таҳқиқшаванда асоснок ва коркард гардид.
Дар марҳалаи сеюм (солҳои 2017-2020) татбиқи таҷрибавию озмоишӣ
доир ба санҷиши мундариҷа ва технологияи ташаккули салоҳияти иттлоотӣ
ва ошкор намудани самаранокии он, коркарди маълумоти ҳосилшуда,
тафсири онҳо дар асоси таҳлилу ҷамъбасти натиҷаҳои бадастомада
гузаронида шуд. Ба намудҳои гуногуни озмоиш 746 нафар, аз ҷумла, 675
донишҷӯ ва 71 омӯзгори ду муассисаи таҳсилотии олии касбӣ, ки ба омода
намудани омӯзгорон машғуланд, ҷалб гардиданд.
Саҳеҳият ва эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот ба он асос меѐбад, ки
ҳамбастагии мақсаду вазифаҳои пешгузошташуда, методҳои истифодашудаи
таҳқиқот имкон доданд, ки натиҷаҳои асосноки воқеии тавассути санҷиши
озмоишии фарзия ва таҷрибаи шахсии муаллиф ба сифати педагог ба даст
оварда шавад.
Саҳми муаллиф дар он ифода меѐбад, ки ӯ дар асоси омӯзиш, таҳлил
ва таҳқиқ масъалаҳои вазъи имрӯзаи масоили омодагии омӯзгорони оянда
дар шароити низоми кредитии таҳсилот дар назария ва амалияи илми
педагогика, салоҳияти иттилоотӣ дар низоми салоҳиятҳои умумикасбии
омӯзгорони оянда, сохтор ва мундариҷаи ташаккули салоҳияти иттилоотии
омӯзгорони оянда дар низоми кредитии таҳсилотро мавриди арзѐбӣ қарор
додааст. Тасвияи фарзия, муайян намудани вазифаҳои таҳқиқот, коркарди
мавод барои гузаронидани озмоиши педагогӣ, иштироки бевосита дар
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татбиқи

таҷрибавии

технологияи

ташаккули

салоҳияти

иттилоотии

донишҷӯѐн, ҷамъбасту хулосабарориҳои мустақим аз натиҷаҳои кори
озмоишӣ ва тафсири илмии ин натиҷаҳо саҳми шахсии муаллифи
диссертатсия мебошанд.
Ба ҳимоя қазияҳои зерин пешниҳод карда мешавад:
1. Таҳқиқоти

махсус

ташкилкардашуда

оид

ба

мундариҷа

ва

технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотии омӯзгорони оянда зимни
раванди таълими фанҳои силсилаи педагогӣ дар шароити низоми кредитии
таҳсилот.
2. Мундариҷа ва технологияи кори донишҷӯѐн бо сарчашмаҳои ахбор
дар шароити кредитии таҳсилот, нишондиҳандаҳо, тавсиф ва мундариҷаи
салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн – омӯзгорони оянда.
3. Барномаи кории таълимии таҳиягардида бо назардошти супориш,
шакл ва метоҳои кор бо сарчашмаҳои иттилоот чун воситаи ташаккули
салоҳияти иттилоотӣ мувофиқи сохтори маҷмуаи таълимию методӣ аз фанни
педагогика.
4. Мундариҷаи махсустаҳияшуда, бунѐди муҳити таълим фазои
иттилоот ва технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн зимни
таълими фанҳои силсилаи педагогӣ.
5. Натиҷаҳои корҳои таҷрибавию озмоишӣ доир ба ташаккули
салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн зимни таълими фанҳои силсилаи педагогӣ.
Озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Натиҷаҳои асосии кор ва
хулосаҳо дар ҳамоишҳои илмии ҷумҳуриявию байналхалқӣ пешниҳод карда
шудаанд.
Кор тибқи нақшаи КИТ, ки дар кафедраи педагогика ва психологияи
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба роҳ монда шудааст,
иҷро гардидааст. Ҳама маводи корҳои озмоишӣ, коркарду таҳлили натиҷаи
онҳо дар кафедраи педагогика ва психология бо иштироки бевоситаи худи
муаллиф гузаронида шудааст. Муҳтавои корҳои таҳқиқотӣ дар 22 номгӯи
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интишороти муаллиф аз ҷумла 8 мақола дар нашрияҳои мансуб ба номгӯи
нашрияҳои асосии илмии тақризшаванда, ки КОА-и назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия намудааст, инчунин 14 мақола дар дигар
нашрияҳои ҷумҳурӣ дар шакли мақолаҳои илмӣ нашр расиданд.
Соҳаи таҳқиқоти диссертатсия

ба мундариҷаи бандҳои зерини

шиносномаи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва
таҳсилот ( илмҳои педагогӣ) мувофиқат мекунад;
Банди 4 – Назария ва консепсияҳои таҳсилот (технологияҳои таълимӣ;
консепсияҳои рушди таъминоти таълимию методии раванди таълим ва
воситаҳои таълимӣ).
Банди 6 – Консепсияҳои таҳсилот (равандҳои инноватсионӣ дар
таълим)
Банди 7 – Педагогикаи амалӣ (ҷамъбасти таҷрибаи пешқадами
педагогӣ равандҳои инноватсионӣ дар таҳсилот)
Сохтор ва ҳаҷми рисола ба мантиқи таҳқиқот мувофиқ буда, аз
муқаддима, ду боб, хулоса, феҳристи адабиѐт иборат аст. Мазмуни рисола
дар 150 саҳифаи чопи компютерӣ баѐн гардидааст. Дар матн 8 ҷадвалу 4 расм
оварда шудааст. Феҳристи адабиѐт аз 156 номгӯй иборат мебошад.
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БОБИ I. ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРОНИ
ОЯНДА ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ
1.1. Вазъи феълии масъалаи ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорони
оянда дар шароити низоми кредитии таҳсилот дар назария ва
амалияи илми педагогика
Рушди

таҳсилоти

олии

касбӣ

дар

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

бо

ҳамроҳшавӣ ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ муайян мегардад. Тибқи Консепсияи
рушди таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли таҳсили 20152016 гузариши пайдарпайи омодасозии мутахассисон дар низоми кредитии
таҳсилот ба охир расид.
Ҷараѐни гузариш барои фазои Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон якхела
нест, вале мазмунан шабеҳанд: талаботи нав, мазмуни нав, методикаи нави
омодасозии

мутахассисон,

ки

бо

дигаргуншавии

талаботи

ҷомеа,

дигаргуншавии нақши таҳқиқоти илмӣ ва нақши афзояндаи таҳсилоти
муттасил алоқаманд мебошанд.
Ҷараѐни

амалигардонии

низоми

кредитии

таҳсилот

масъалаи

ҷустуҷӯйи роҳҳои баланд бардоштани сифат ва самаранокии ташаккули
касбии омӯзгорони ояндаро ошкор намуд. Дар ин самт ташаккули салоҳияти
иттилоотӣ мавқеи махсусро ишғол мекунад, чунки ҷараѐни таълимро дар
тӯли тамоми ҳаѐт таъмин месозад ва яке аз вазифаҳои асосии муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ мебошад.
Аҳамияти ин ҳолат дар он аст, ки барои муассисаҳои таълимӣ ва
умуман, барои ҷомеа мутахассисоне лозиманд, ки салоҳияти касбиро дар
сатҳи баланд аз худ кардаанд, дар шароити гуногун ба ҳалли масоили ҳаррӯза
қодиранд ва маҳорати ташкил кардани фаъолияти худро доир ба худомӯзӣ
доранд.
Дар

шакли

умум

салоҳиятнокӣ

маҷмӯи

қобилиятҳо,

сифату

хусусиятҳои шахсият буда, барои фаъолияти бомуваффақонаи касбӣ
заруранд.
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Дар соҳаи маориф маҳфумҳои салоҳиятнок ва салоҳият асосан ҳангоми
тавсифи инсон корбурд мегардиданд. Солҳои охир ин мафҳумҳо ҳангоми
коркарди стандартҳои таҳсилот, нақшаву барномаҳои таълимӣ, китобҳои
дарсӣ дар ҷанбаи ташаккули ин ѐ он салоҳиятҳо дар таълим истифода бурда
мешаванд.
Дар стандартҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон
салоҳиятнокӣ, ҳамчун яъне қобилият ва омодагии омӯзгор ба асоснок арзѐбӣ
кардану самаранок амал намудан дар фаъолияти педагогӣ тавзеҳ меѐбанд.
Салоҳиятҳо ба умумифаннӣ ва тахассусӣ ҷудо мешаванд.
Салоҳиятҳои умумикасбӣ ба мазмуни умумии таҳсил ҳангоми омӯзиши
фанҳои гуногун бояд ташаккул ѐбанд. Ин, пеш аз ҳама, омода будани
донишҷӯѐн ба истифода кардани тарзҳои азхудшудаи фаъолияти таълимӣ
барои ҳалли масоили назариявӣ ва амалӣ ва ғайраро дар назар дорад.
Салоҳиятҳои фаннӣ маҷмӯи амалиѐти мазмунӣ, донишу маҳорат,
малакаҳо ва таҷрибаи фаъолияти донишҷӯѐн роҷеъ ба воқеияти муассисаи
таълимӣ буда, дар амалигардонии фаъолияти сермаҳсули педагогӣ заруранд.
Таҳқиқоти олимон собит месозанд, ки ташаккули салоҳияти касбӣ
ҷараѐни идорашавандаи ташаккули кордонии касбист ва омӯзишу худомӯзии
касбиро дар назар дорад.
Ҷараѐни гузариш ба низоми кредитӣ бо ҷорӣ кардани Стандарти
давлатии таҳсилоти олии касбӣ алоқаманд аст. Хусусиятҳои Стандарти
давлатии таҳсилоти олии касбӣ инҳоянд:
 муносибати босалоҳият ва рӯовардан ба натиҷаи ниҳоии таълим;
 ифодаи меҳнатталабӣ дар воҳидҳои санҷиш (кредитҳо);
 маҳдудсозии ҳаҷми корҳои аудиторӣ ва афзоиши ҳиссаи корҳои
мустақилонаи донишҷӯѐн;
 бартарии усули фаъоли кор бо сарчашмаҳои ахбор ва шаклҳои
фаъоли дарсгузарӣ.
Худи салоҳияти касбӣ масъалаҳои азнавсозии таҳсилотро ҳал карда
наметавонад. Ин муносибат ҷараѐнҳои нави сохториро тавлид месозад.
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Салоҳияти касбӣ ба рушди тафаккури системавии интиқодию эҷодии
донишҷӯѐн имкон медиҳад. Ҳамзамон, ба мазмуни фанҳои таълимӣ ва
методикаи таълим ворид кардани ислоҳот зарур аст.
Чӣ тавре, ки таҷрибаи корбасти низоми кредитӣ нишон медиҳад, на
ҳамаи омӯзгорон бо майлу рағбат тағйиротро қабул менамоянд. Ин, аз як
тараф, бо коркарди нокифояи масъала алоқаманд буда, аз тарафи дигар, ба
паст будани сатҳи бозомӯзии омӯзгорони муассисаи таҳсилоти олӣ вобаста
аст.
Таҳлили адабиѐти илмӣ ва таҷрибаи амалӣ доир ба ҷорӣ кардани
низоми кредитии таҳсилот нишон медиҳад, ки дар татбиқи муносибати
босалоҳият ихтилофҳои зерин мавҷуданд:
 зарурат ба ташкили ҷараѐни таълим дар асоси муносибати
босалоҳият ва коркарди нокифояи сохту мазмуни салоҳияти касбии
омӯзгорони оянда;
 талабот ба ташкили муназзами ҷараѐни ташаккули салоҳияти касбии
донишҷӯѐн ва асосноккунии нокифояи илмии технологияи ташаккули
салоҳиятнокӣ дар шароити низоми кредитии таҳсилот;
 зарурат

ба

баланд

бардоштани

сифати

омодагии

салоҳияти

омӯзгорони оянда ва коркарди нокифояи барномаву дастурҳои методӣ.
Дар таърихи рушди илми педагогика дигаргуниҳои мусбат дар
технологияи таҳсил бо рушди демократия алоқаи зич дорад ва дар
муносибати инфиродӣ бо донишҷӯѐн, гуногунандешӣ, ҳуқуқи интихоби
муодилҳои таълим аз ҷониби худи донишҷӯѐн ифода меѐбад.
Тағйирѐбӣ дар муносибат ба усули таълим таърихан хеле хуб пайгирӣ
мегардад. Чунончи, дар давраи атиқа усули ҳамкории инфиродӣ усули асосии
педагогӣ буд. Мувофиқи ин усул як омӯзгор бо якчанд шогирд (аз 1 то 5
нафар) машғулият гузаронида, ба онҳо дониш медод. Ба ақидаи муҳаққиқони
таърихи педагогика, дар он давра усули педагогии Суқрот аз ҳама машҳур
ҳисоб меѐфт. Анъанаҳои педагогии Суқротро шогирди ӯ – Афлотун,
асосгузори Академия, идома дод, ки дар тӯли беш аз ҳазор сол амал мекард.
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Усули кори инфиродӣ бо шогирдон аз ҷониби Арасту, асосгузори мактаби
машшоия ва дигар мутафаккирони давраи қадим истифода бурда шуд.
Дар давраи асрҳои миѐна технологияи педагогӣ ва тасаввурот дар
бораи мазмуни ҷараѐни таълим тағйир ѐфт. Акнун талабот ба ашѐ дар ашхоси
маълумотнок ва кашфиѐти нав дар соҳаҳои гуногуни ҳаѐту фаъолияти инсон
хеле афзуду ин дар назди ҷомеа масъалаи баланд бардоштани самаранокии
таълимро гузошт. Барои он технологияҳои нав дар педагогика мусоидат
намуданд. Ба онҳо кушодашавии донишгоҳҳо дар қарни ХII, нашри аввалин
китоб аз ҷониби Иоганн Гуттенберг соли 1445, ташаккули усули озмоишии
таҳқиқот ва ҳ.к. мансубанд [123]. Ҳамаи ин ба ташаккул ва тасдиқи амсилаи
нави таълим, бо ном «китобӣ-фронталӣ» оварда расонид. Акнун дар
муассисаи таҳсилоти олӣ машғулиятҳо дар синфҳо аз рӯйи китобҳои дарсии
махсус иншошуда мегузаштанд, омӯзгор дар як вақт ба теъдоди калони
донишҷӯѐн

таълим

медод.

Дар

донишгоҳҳо

маърӯзаҳо,

семинарҳо,

коллоквиумҳо ва ғайра ба сифати усули асосии дидактикӣ хизмат
мерасониданд.
Низоми синфию дарсӣ дар асри ХVII аз ҷониби Я.А. Коменский
коркард ва таҳия гардид. Ин низом дар саросари ҷаҳон паҳн шуд ва то ҳол
мавриди истифода қарор дорад. Дигаргуншавии сохти педагогӣ азнавсозии
куллии технологияи таҳсилотро талаб намуд, чунки низоми синфию дарсӣ
батартибандозии қатъиро дар назар дошт. Хусусиятҳои шакли синфию
дарсии ташкили таълим инҳоянд:
 ҳайати доимии донишҷӯѐни тақрибан як синну сол ва сатҳи
омодагии якхеладошта;
 ҳар як курс тибқи нақшаи солонаи худ (банақшагирии таълим) кор
мекунад;
 ҷараѐни таълим ба шакли қисмҳои алоҳидаи ба ҳамдигар алоқаманд
ба роҳ монда мешавад;
 ҳар як машғулият танҳо ба як фан бахшида мешавад;
 пайдарпайии мунтазами машғулиятҳо (ҷадвали дарсҳо);
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 нақши роҳбарикунандаи омӯзгор (идоракунии педагогӣ);
 истифодаи шаклу намудҳои гуногуни фаъолияти маърифатии
донишҷӯ [74].
Дар қатори тарафҳои мусбати ин сохт (имконияти афзоиши миқдори
таълимгирандагон, рушди таносуби интиқоли дониш ва ҳ.к.) оқибатҳои
манфӣ низ аз қабили аз даст додани муносибати инфиродӣ дар таълим ва
муодилҳои он, инкор намудани завқи шахсии донишҷӯ, иқтидори эҷодӣ ва
қобилиятҳои инфиродии ӯ зоҳир мегардад.
Дар давоми асрҳо (то рӯзҳои мо) бо ҷорӣ шудани сохти педагогии
«китобию фронталӣ» ѐ «синфию дарсӣ» муносибати инфиродию тафриқавӣ
дар таълим аз байн рафт. Ба ҷойи он афзоиши куллии истеҳсолӣ ва
маҳсулнокии он қабул карда шуд. Вале ғояи бозгашт ба усули инфиродии
классикии педагогӣ дар таълим хеле муҳим буданд. Чун қоида, чунин
шаклҳои мусбати таълимро, ки хусусиятҳои инфиродии шахсиятро ба ҳисоб
мегирифтанд, танҳо шахсони давлатманд истифода бурда метавонанд. Ба
пуррагӣ ба таври оммавӣ ба роҳ мондани он номумкин буд.
Қаноатманд набудан аз чунин ҳолат дар асри ХХ Консепсияҳои
сершумори алтернативии таълимро ба вуҷуд овард, ки бо пажӯҳишҳои
ҷиддии назариявӣ ва принсипҳои таҳқиқоти амалӣ асоснок гардидаанд. Аз
ҷумла:
 низоми таълими инкишофпазирӣ (Л.В. Занков, Д.Б. Элконин – В.В.
Давидов);
 назарияи таълими проблемавӣ (А.М. Матюшкин, Ч.Я. Лернер, М.И.
Махмутов);
 назарияи таълими мазмуннок (В.В. Давидов);
 таълими барномавӣ (Н.Ф. Тализин, Т.А. Илин);
 Консепсияи

ташаккули

пайдарпайии

амалиѐти

Галперин);
 назарияи рушди завқи маърифатӣ (М.М. Поташкин);
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зеҳнӣ

(П.Я.

 назарияи фаъолгардонии фаъолияти таълимӣ (А.К. Марков, Т.Н.
Шамов, И.Ф. Харламов ва диг.);
 назарияи ҳалли масъалаҳои кашфиѐтӣ (Г.С. Алтшугер);
 низоме, ки бо муносибати гуманистии шахсият асоснок карда
шудааст (Ш.А. Амонашвили);
 низоми методии таълими пурмаҳсул (В.В. Шаталов);
 технологияи омӯзиши амиқ (М.П. Шетинин);
 низомҳои методии омӯзгорони навовар: С.Н. Лисенкова, Н.П. Гузик,
Е.Н. Илин, И.П. Волков ва диг.;
 технологияҳои нави иттилоотӣ:
 низоми фаннӣ-синфӣ-дарсии таълим;
 тарзи коллективии таълим (В. К. Дяченко);
 методикаи фаъолияти коллективию эҷодӣ (И.П. Иванов);
 навъи таълими ибтидоии «Муҳити инкишофдиҳанда (И.И. Илясов);
 низоме, ки дар асоси фаъолияти коммуникативӣ сохта шудааст (Л.Ф.
Климанова);
 технологияи тарбия (Н.Е. Шуркова);
 таълими тафриқавӣ;
 таълими бригадавию лабораторӣ;
 бозии ташкилию фаъолиятӣ;
 назарияи воҳидҳои калонкардашудаи дидактикӣ (П.Б. Эрдниев);
 педагогикаи М. Моитессори;
 педагогикаи Валдорфи (Р. Штайнер);
 технологияи азхудкунии пурра (В. Блум, Ҷ. Кэррол);
 навъи «Сохтори зеҳн» (Ҷ. Гилфорд);
 низоми С. Пайперт «Истифодаи компютерҳо дар ҷараѐни таълим»;
 технологияҳои муосири таҳсил: «Низоми иттилооти таълимӣ»,
«Низоми

супоришҳои

эҷодӣ»,

«Моделсозӣ»,

«Таҳқиқоти

таълимӣ»,

«Таҳқиқоти илмӣ», «Лоиҳакашии муҳит», «тартибдиҳӣ» (В.А. Бухвалов) 93.
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Ҷустуҷӯйи шаклҳои нави таълим – чӣ тавре ки муҳаққиқ Р.Р. Мирзоев
қайд мекунад, ба тавлид ва ташаккули технологияи кредитии таълим барои
гирифтани маълумот оварда расонид100.
Низоми кредитӣ низомест, ки дар он ба ҳар як фанни омӯхташаванда
миқдори муайяни воҳидҳои санҷишӣ мувофиқ меояд ва онҳоро «холҳои
кредитӣ» меноманд. Миқдори умумии холҳои кредитӣ ба гирифтани
дараҷаҳои бакалавр ѐ магистр имкон медиҳад [91; 134; 153].
Дар курсҳои болоӣ ба рушди иқтидори эҷодии донишҷӯ ва татбиқи
малакаҳои касбӣ мусоидат кардан зарур аст. Дар ин ҳолат, бинобар он ки
шароити воқеии касбӣ дар аксари ҳолатҳо бо кор дар коллектив асос
меѐбанд, масъалаҳо хусусияти ҳам инфиродӣ ва ҳам гурӯҳӣ дошта
метавонанд:
1. Муаррифӣ – интихоби мавзӯи муайян аз ҷониби донишҷӯ барои
рӯйнамойӣ ва ифодаи диди худ, фаҳмиши ягон ҷиҳате, ки дар муаррифӣ
баррасӣ мегардад. Муаррифӣ 8-10 дақиқа идома ѐфта, аз рӯйи меъѐрҳои
дараҷаи кушода додани мавзӯъ, дараҷаи майлу рағбате, ки дар шунаванда ба
вуҷуд меояд, арзѐбӣ мегардад.
2. Бозии корӣ – бозии нақшӣ ва даставӣ, ки маҳорату малакаҳои
фаъолияти ояндаи касбиро ҳосил менамояд. Баъзан онҳо омодагии хонагӣ ѐ
хотимаро дар китобхона талаб менамояд.
3. Вазъияти мушаххаси таълимӣ ҷавоби донишҷӯро ба саволҳо аз рӯйи
мавзӯъ ѐ навиштани ҳалли масъаларо аз рӯйи диди худ талаб мекунад.
Аз гуфтаҳои боло чунин бармеояд, ки гузариш ба технологияи
кредитии таълим ба кори методӣ, таълимию илмӣ ва ташкилӣ, ки ба таъмин
кардани донишҷӯ бо маҷмӯи ахборотию методӣ равона гаштааст, бояд асос
ѐбад. Кӯшишҳои асосии омӯзгорон ва маъмурони технологияи кредитӣ бояд
ба иҷрои талаботи стандартҳои барои ҳама ҳатмӣ ва ташкили корҳои
мустақилонаи донишҷӯѐн (КМД) равона шаванд, ки аз инҳо иборатанд:
1. Дар ташаккули дараҷаи баланди худомӯзии донишҷӯѐн, ки ба
ҳавасмандгардонии донишҷӯѐн ба иҷрои КМД асос меѐбад.
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2. Дар банақшагирии самаранок ва ташкили КМД (вобаста ба курс ва
ихтисоси донишҷӯ).
3. Дар пурзӯркунӣ ва фаъолгардонии нақши ҳавасмандсозанда ва аз
нақши омӯзгор дар маслиҳатдиҳии методӣ.
4. Дар таълими иттилоотӣ ва методии донишҷӯѐн.
5. Дар истифодаи технологияҳои компютерӣ ва усули фаъоли таълим.
6. Дар ташкил кардани муносибати бовариноку шарикӣ байни
донишҷӯѐн оид ба интихобу истифодаи усули кор бо иттилооти таълимӣ.
Ҳоло таҳсилоти кредитӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар ҷараѐни
мутобиқшавӣ ба дигаргуниҳое, ки дар ҷомеа рӯй медиҳад, қарор доранд.
Технологияҳои нав, чӣ тавре ки замоне такя ба аудиторияи таълимӣ ба
мафҳуми вақти таълимӣ оварда расонид, моҳияти муҳити таҳсилотро муайян
мекунанд. Имрӯзҳо таҷдиди назар ба нақши таҳсилот, ки акнун аз мавқеи
географӣ камтару аз манфиатҳои иттиҳодияҳои касбие, ки муассисаҳои
таълимии онҳо бо тайѐр кардани кадрҳои ҷавон ва азнавтайѐркунии кадрҳои
куҳна шуғл меварзанд, бештар вобаста аст. Ин тамоил дар ояндаи наздик дар
коркарди пурраи барномаҳои таълимӣ ифода хоҳад ѐфт. Технологияҳои нави
тарзҳои омӯзиши фаъол ба баҳодиҳии муваффақияти донишҷӯ, аз рӯйи
натиҷаҳо, ба таҳияи барномаҳое, ки ба ноилшавии натиҷаҳои воқеӣ равона
шудаанд, хеле хуб мувофиқанд. Илова бар ин, технологияву усули нав ба
муайян намудани мақсаду вазифаҳои таҳсилот, ки солҳои тӯлонӣ танҳо дар
назар дошта мешуд, яъне омодасозӣ ба қабули қарорҳо, ба амалиѐт дар
вазъиятҳои номуайяни проблемавӣ, рушди низоми арзишҳо, муоширату
ҳамкориҳои фарҳангӣ имкон медиҳад. Ҳамаи ин бо ҷорӣ намудани усули
технологияи кредитии таҳсилот амалӣ шуда метавонад.
Ҷорӣ кардани низоми кредитии таҳсилот ба талаботи азнавсозии
таҳсилоти

олии

касбӣ

дар

Ҷумҳурии

Тоҷикистон,

бо

истифодаи

технологияҳои нави таълим, ки иштирокро дар ҷараѐни ҳамкориҳои
байналхалқӣ васеъ мегардонад, асос меѐбад.
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Истифодаи низоми кредитии таҳсилот дар ҷараѐни таълим дар
муассисаи таҳсилоти олӣ асбоби сафарбарии академикии донишҷӯѐн
мебошад, бо мақсади ҳамгунсозии миқдор ва баҳисобгирии маълумоти
гирифташаванда

корбурд

мешавад,

эътирофи

натиҷаҳои

таълими

донишҷӯѐнро осон месозад, имкониятҳои ҷорӣ намудани технологияҳои нави
таълимро, ки ба ташаккули салоҳиятҳои муҳимми касбӣ равона шудаанд,
васеъ мегардонад.
Мақсади асосии ҷорӣ намудани низоми кредитии таҳсилот – таъмини
таҳсили босифат тибқи дархости ҷомеа, ки ба технологияҳои муосири таълим
ва муносибати босалоҳият асос меѐбад.
Низоми кредитии таҳсилот ба ҳамаи иштирокчиѐни ҷараѐни таҳсил,
яъне ба муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон ва донишҷӯѐн афзалиятҳои калон
медиҳад.
Бо мақсади воридшавӣ ба фазои ҷаҳонии таҳсилот, эътирофи
барномаҳои

миллии

таълимӣ, баланд бардоштани сифати

таҳсилот,

пайдарпайии ҳамаи сатҳу дараҷаҳои таҳсилоти олӣ ва баъдидипломии касбӣ
дар муассисаи таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сохтори сесатҳаи тайѐр
кардани мутахассисони – «бакалавр» - «магистр» - «доктор PhD» аз рӯйи
низоми ягонаи кредитии таҳсилот ҷорӣ карда шуд.
Низоми кредитии таҳсилот низоми таҳсилотест, ки ба баланд
бардоштани сатҳи худомӯзӣ ва азхудкунии эҷодии донишҳо дар асоси
фардисозӣ, интихоби маҳруки таҳсил дар доираи батанзимдарории ҷараѐни
таълим ва баҳисобгирии ҳаҷми донишҳои кредитӣ (меҳнатталабии фанҳои
таълимӣ) дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ равона шудааст. Низоми кредитии
таҳсилот низоми ғайрихаттии тарзи ташкили ҷараѐни таълим буда, муқаррар
месозад, ки таълимгирандагон имконияти мустақилонаи банақшагирии
пайдарпайии ҷараѐни таҳсилро доранд. Дар низоми кредитии таҳсилот
баҳисобгирии меҳнатталабии корҳои таълимӣ аз рӯйи ҳаҷми маводи
омӯхташаванда, яъне дар кредитҳо амалӣ мегардад. Ҳамзамон, ҳаҷми ҳар як
фан алоҳида муайян мешавад, баҳисобгирии фан дар кредитҳо дар асоси
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стандартҳои давлатии таҳсилот, нақшаҳои намунавӣ ва кории таълимӣ
татбиқи худро меѐбад. Кредит ин боварӣ, воҳиди санҷишӣ дар муассисаи
таҳсилоти олӣ мебошад, ҳарчанде ки баҳодиҳӣ ба дониши донишҷӯѐнро дар
бар намегирад, вале аз гузаштани курси таълим аз рӯйи ин ѐ он фан гувоҳӣ
медиҳад. Барои хатми муассисаи таълимӣ гирифтани миқдори муайяни
кредитҳо зарур аст. Соати кредитӣ воҳиди якхелаи ченаки ҳаҷми корҳои
таълимии донишҷӯ (омӯзгор) мебошад. Як соати кредитӣ ба як соати
академикии кори аудитории донишҷӯ (50 дақиқа) бо омӯзгор дар як ҳафта
дар тӯли давраи академикӣ баробар аст. Ҳар як соати академикӣ, яъне
машғулиятҳои

маърӯзавӣ,

амалӣ,

семинарӣ,

ҳатман

ду

соат

кори

мустақилонаи донишҷӯ, аз ҷумла, 1 соат зери роҳбарии омӯзгорро фаро
мегирад. Як кредит 24 соати дарсиро дар назар дорад. Бакалавриат 240,
магистратура 120 кредитро дар бар мегирад.
Дар низоми кредитии таҳсилот мураттабсозӣ ва коркарди куллии
тамоми маҷмӯи таълимию методӣ талаб карда мешавад:
 барномаи таълимӣ (корӣ) барои ҳар як фан (силлабусҳо);
 маҷмӯи усули таълимӣ барои омӯзгорону донишҷӯѐн аз рӯйи ҳамаи
курсҳо;
 маълумотнома-роҳнамо барои донишҷӯѐн, каталогҳои муассисаи
таҳсилоти олӣ ва ҳ.к.
Силлабус барномаи таълимии фан доир ба таълими донишҷӯѐн буда,
дар баробари мавзӯъ соати таълимӣ, салоҳиятҳои ташаккулдодашаванда дар
ҷараѐни омӯзиши фан ва методҳои кор бо иттилооти таълимӣ ифода меѐбанд,
ки тавассути онҳо салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн ташаккул дода
мешаванд.
Фарқи асосии силлабус аз барномаи таълимии муқаррарӣ дар он аст, ки
ғайр аз мақсаду вазифаҳо, мазмуни мухтасар, мавзӯъ, давомнокии ҳар як
машғулият ва феҳристи адабиѐт методу усули коркарди иттилоот, шаклҳои
фаъолияти донишҷӯѐн оварда мешаванд. Супоришҳои корҳои мустақилона,
усули таълим, шаклҳои кори донишҷӯѐн, вақти машваратдиҳӣ, талаботи
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омӯзгор, меъѐрҳои баҳодиҳӣ ба ҳар як шакли кори донишҷӯѐн, харитаи
рейтингҳо ва ҷадвали назорати фосилавӣ нишон дода мешавад.
Ҳамин тариқ, силлабус барномаи таълимӣ-ҳуҷҷати асосии таълимию
методиест, ки дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мувофиқи нишондодҳои
низоми кредитии таҳсилот коркард мегардад.
Дар поѐн намунаи сохтору мазмуни силлабус доир ба фанни
педагогикаро меорем, ки дар кафедраи педагогика ва психологияи
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав коркард гаштааст.
Дар силлабус оид ба ҳар мавзӯъ тарзҳо, методҳо, усул ва шаклҳои кори
донишҷӯѐн бо иттилооти таълимӣ ҷой дода шудаанд. Овардани намунаи
силлабус ба мақсади он аст, ки дар сатҳи банақшагирии таълими фан
ташаккули салоҳиятҳои касбӣ, аз ҷумла методу усули рушди салоҳияти
иттилоотӣ вобаста ба мазмуни пешниҳодшаванда бояд муайян карда шавад.
Дар низоми кредитии таҳсилот ба мақсади ташаккули салоҳияти
иттилоотии

донишҷӯѐн

ба

усули

коркарди

иттилоот,

ки

қисми

ҷудонашавандаи онҳоро маводи барои корҳои мустақилонаи донишҷӯ зери
роҳбарии омӯзгор (КМРО) тақсимшаванда ташкил мекунанд, афзалият дода
мешавад.
Усули коркарди иттилоот ҳавасмандсозӣ ба фаъолияти маърифатӣ ва
мустақилияти донишҷӯѐнро дар назар дорад. Дар онҳо муошират аз рӯйи
низоми донишҷӯ-омӯзгор, мавҷудияти супоришҳои ҳатмии эҷодӣ, аксаран
хонагӣ мушоҳида мегардад.
Мақсади усули фаъоли таълим ташкили шароити мусоиди таълим буда,
тавассути онҳо донишҷӯѐн фаъолона ҳамкорӣ мекунанд.
Ташкили таълими фаъол амсиласозии вазъиятҳои ҳаѐтӣ, корбурди
бозиҳои таълимии нақшӣ, ҳалли умумии масъалаҳоро дар асоси таҳлили
ҳолату вазъиятҳо, муаррифии гурӯҳиро дар назар дорад. Албатта, сохтори
таълими фаъол аз таълими анъанавӣ фарқ мекунад ва он, инчунин, кордонӣ,
таҷриба ва маҳорати методии омӯзгорро талаб менамояд. Дар таҷрибаи хеш
чун асоси ташкили машғулиятҳои таълими фаъол доир ба ташаккули
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салоҳияти иттилоотӣ мо модели сезинагии таълими барномаи рушди
тафаккури интиқодӣ тавассути қироат ва китобат водорнамоӣ-даркнамоӣмулоҳизарониро гирифтем.
Мавзӯъҳоро дар мувофиқа ба мазмуни барномаи намунавӣ ва кории
таълимӣ тартиб додан лозим аст. Бояд махсус қайд кард, ки донишҷӯѐн дар
ҷараѐни омӯзиши фанни таълимӣ маҳз ҳамон мазмунеро интизоранд, ки дар
силлабус ифода ѐфтааст ва дар асоси он, дар навбати худ, курс интихоб
гардид.
Бинобар ин, мақсаду мавзӯъҳо ба татбиқи пешбинишуда бояд хеле
наздик бошанд. Нақшаи тақвимӣ-мавзӯӣ дар силлабус на танҳо бояд диққати
донишҷӯѐнро ба мавзӯъ ва мазмун равона созад, балки бо шаклу усули
гуногуни кор бо сарчашмаҳои иттилоот фаъолияти таълимию маърифатии
дарпешистодаи донишҷӯѐнро бояд ҳавасманд намояд.
Аз ҳамин нуқтаи назар мо барномаи кории фанни педагогикаро таҳия
намудем, ки муҳтавои он чунин аст. Дар тайѐр кардани кадрҳои педагогӣ
миѐни фанҳои силсилаи гуманитарӣ мавқеи фанни педагогика хеле баланд
аст. Зеро омӯхтани қонуният, принсип, шакл, метод ва воситаҳои омӯзиши ин
фан имконият медиҳад, ки омӯзгорони оянда чи аз ҷиҳати назарӣ ва чи аз
ҷиҳати амалӣ ҳаматарафа ба фаъолияти педагогӣ омода шаванд. Аз ин рӯ,
донишҷӯѐн бояд асосҳои назарӣ ва амалии фанни педагогикаро ҳаматарафаю
эҷодкорона омӯзанд, то дар оянда маҳорат, малака ва санъати педагогии
худро сайқал диҳанд, муассисаи таълимӣ ва хонандагонро дӯст доранд.
Талаботи пешакӣ: омӯхтани «Муқаддимаи ихтисоси омӯзгорӣ».
Фанҳои минбаъда: «Таърихи педагогика», «Воситаҳои замонавии
баҳодиҳии натиҷаҳои таълим», «Асосҳои идоракунии низомҳои педагогӣ».
Барои омӯхтани силсилаи фанҳои педагогӣ дар нақшаҳои таълим 10
кредит ҷудо карда шудааст. Тақсимоти ин кредитҳо чунин тавсия мешаванд:
Фан/боб
Муқаддимаи ихтисоси омӯзгорӣ
Асосҳои умумии педагогика ва назарияи тарбия
Назария, низом ва технологияҳои таълим
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Нимсола
1
2
3

Кредитҳо
2
2
4

Таърихи педагогика

4

2

Мақсаду вазифаҳои фанни таълимӣ
Омӯхтани педагогика ҳамчун фан дар муассисаҳои таҳсилоти олии
касбӣ олӣ ба мақсаду вазифаҳое нигаронида шудааст, ки донишҷӯ
салоҳиятҳои зеринро ҳосил намояд:
 дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
«Консепсияи мактаби миллии тоҷик», «Консепсияи миллии таҳсилот»,
«Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» «Стандартҳои
давлатии таҳсилот» ва талаботи имрӯзаи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунѐд ва
дунявӣ ташкили корҳои таълимию тарбиявиро асоснок намояд;
 дар шароити гуногун мувофиқи мақсад интихоб ва истифодаи
методу воситаҳои самарабахши таълиму тарбияро арзѐбӣ намояд;
 бо хонандагон ҳангоми ташкил кардани машғулиятҳои таълимӣ ва
чорабиниҳои гуногуни тарбиявӣ мақсаднок роҳбарӣ карда тавонад;
 дар асоси нақшаҳои мураттабсохтаи тақвимӣ ва нақшаҳои пешакӣ
тартибдодашудаи тарбиявӣ хонандагонро ба иҷрои вазифаҳои гузошташудаи
педагогӣ сафарбар карда тавонад;
 вазифаҳои роҳбари синф, самаранок ташкил кардани корҳои
беруназсинфӣ ва беруназмактабӣ ва дар ин самт барқарор намудани робита
бо падару модари хонандагон, аҳли ҷомеа ва созмонҳои хонандагон арзѐбӣ
намояд;
 натиҷаҳои

бадастовардаи

таълиму

тарбия,

ҳавасмандгардонии

фаъолият ва рафторҳои мусбати хонандагон, ошкор кардани мушкилот,
фаъолият, рафтори талабагон ва андешидани чораҳои зарурӣ баҳри рафъ
намудани камбудию норасоиҳоро таҳлил карда тавонад.
Хусусиятҳои мундариҷаи курс
Педагогика ҳамчун фанни мустақил ба чор фасл тақсим мешавад:
1. Асосҳои назариявӣ ва методологии педагогика.
2. Назария ва мундариҷаи тарбия дар сохтори ягонаи раванди педагогӣ.
3. Дидактика. Назарияи таълим ва таҳсилот.
4. Низом ва технологияҳои педагогӣ.
Ҳамин тавр, дар барномаи мазкур чор қисми педагогикаи мактабӣ «Асосҳои назариявӣ ва методологии педагогика», «Назария ва мундариҷаи
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тарбия дар сохтори ягонаи раванди педагогӣ», «Дидактика-Назарияи таълим
ва таҳсилот» ва «Низом ва технологияҳои педагогӣ» дар алоқамандии бо ҳам
зич пешниҳод карда мешавад.
Фасли якум, «Асосҳои назариявӣ ва методологии педагогика» аз
ҷониби донишҷӯѐн омӯхтани масъалаҳои зеринро пешбинӣ мекунад:
педагогика ҳамчун фанни таълимӣ; мафҳум, соҳаҳо ва алоқаи педагогика бо
фанҳои дигар, методҳои таҳқиқоти педагогӣ; ғояи инсонпарваронаи
педагогикаи имрӯза.
Фасли дуюм, «Назария ва мундариҷаи тарбия дар сохтори ягонаи
раванди педагогӣ» масъалаҳои зеринро дар бар мегирад: тарбия, ташаккул ва
инкишофи шахсият, ҷараѐни тарбия ва қонуниятҳои он, принсипҳои тарбия,
методҳои тарбия, мақсаду вазифаҳои тарбия, ташаккули асосҳои ҷаҳонбинии
илмӣ, тарбияи фикрӣ, тарбияи ахлоқӣ, тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касбу
ҳунар, тарбияи иқтисодӣ, тарбияи экологӣ, тарбияи ҳуқуқию эстетикӣ,
тарбияи ҷисмонии хонандагон ва амсоли онҳо.
Фасли сеюм, «Дидактика-Назарияи таълим ва таҳсилот», масъалаҳои
зерин баррасӣ карда мешаванд: мафҳумҳои асосии дидактика ва қонуниятҳои
он, мазмун ва мундариҷаи таҳсилот, ҷараѐни таълим, сохтор ва қонуниятҳои
он, принсипҳои таълим, методҳо ва воситаҳои таълим, шаклҳои ташкили
кори таълим, санҷиши дониш, малака ва маҳорати хонандагон.
Фасли чорум, «Низом ва технологияҳои педагогӣ» чунин масъалаҳоро
фаро мегирад: низомҳои педагогӣ, технологияҳои педагогӣ, муносибат,
таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият дар таълим, ташаккули коллектив ва таъсири
он ба шахсият, корҳои беруназдарсӣ, методикаи кори роҳбари синф,
ҳамкории мактабу оила ва аҳли ҷамъият дар ташаккули шахсият, кор бо
созмонҳои хонандагон.
Омӯзгор дар машғулиятҳои амалӣ масъалаҳои мураккабу баҳсталабро
ба миѐн мегузорад, то донишҷӯѐн тавонанд дар раванди мубоҳиса таҷриба
андӯзанд, сарчашмаҳои илмиро муқоиса карда, таҳлили интиқодӣ намоянд.
Машғулиятҳои амалӣ бояд барои омӯзгорони оянда фаъолӣ, худфаъолиятӣ
ва мустақилона фикррониро ба вуҷуд биѐрад.
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Барнома инчунин кори мустақилонаи донишҷӯѐнро бо роҳнамоии
омӯзгор (КМРО) ва иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯѐнро бе иштироки
омӯзгор (КМД) низ тавсия медиҳад.
Дар раванди тайѐр намудани омӯзгорони оянда мавқеи муҳимро
машғулиятҳои КМРО оид ба назария, низом ва технологияҳои педагогӣ
ишғол мекунанд.
Вазифаҳои КМРО асосан аз инҳо иборатанд:
 мустаҳкамкунӣ,

амиқгардонӣ

ва

баланд

бардоштани

савияи

донишҳое, ки донишҷӯѐн дар дарсҳои назариявӣ гирифтаанд;
 дар донишҷӯѐн ташаккул додани маҳорату малакаи мустақилона кор
кардан ва дарѐфти ахбор аз сарчашмаҳои илмию таълимӣ;
 мусаллаҳ намудани донишҷӯѐн бо дониш, малака ва маҳорати
педагогӣ;
 инкишофи тафаккури илмию педагогӣ ва қобилияти эҷодӣ дар
донишҷӯѐн;
 тарбия намудани шавқу ҳаваси устувор дар донишҷӯѐн роҷеъ ба
илми педагогика ва фаъолияти педагогӣ.
КМРО нуқтаи назар, ақида ва эътиқоди шогирдонро нисбат ба
зуҳуроти иҷтимоию педагогӣ тавсеа бахшида, барои мустақилона дарѐфтани
роҳу воситаҳои ҳалли вазифаҳои мушаххаси назариявию амалӣ шароит
муҳайѐ месозад.
Дар рафти КМРО асосан муҳокимаи ҳаматарафаи масъалаҳои
назариявӣ сурат гирифта, маърӯза, ахбор ва рефератҳои омоданамудаи
донишҷӯѐн, натиҷаҳои иҷрои кори таълимию таҳқиқотӣ ва амалии онҳо
баррасӣ мегарданд.
Дар КМРО масъалаҳои умуминазариявӣ дар асоси омӯхтани адабиѐти
гуногуни педагогӣ амиқтар таҳлил карда мешаванд.
Бинобар ин, ҳар як донишҷӯ ҳангоми тайѐрӣ дидан ба КМРО бояд
чунин корҳоро анҷом бидиҳад:
 адабиѐти тавсияшударо омӯзад;
 оид ба яке аз мавзӯъҳо маърӯза ѐ реферат тайѐр намояд;
 супориши амалиро иҷро намояд;
 нуқтаи назари худро ифода ва ҳимоя карда тавонад.
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Дар вақти гузаронидани КМРО хусусияти тахассусӣ ва дараҷаи дар
дарсҳои назариявӣ пешниҳодшудаи ҳама мавзӯъҳоро ба эътибор гирифтан
лозим аст. Махсусан, конспект кардани мақола ва асарҳои илмӣ оид ба
педагогика, навиштани реферат доир ба ин ѐ он масъала, ҷамъ овардани
маводи зарурӣ барои иҷрои кори курсӣ ва рисолаи хатм аз таҷрибаи
пешқадами омӯзгорони варзидаю навовар аҳамияти басо муҳим дорад.
Аз ҳалли масъалаҳои омӯхташавандаи педагогикаи умумӣ бармеояд, ки
ҳаҷму доираи ин фанни таълимӣ хеле васеъ ва доманадор буда миқдори
соатҳои дар нақшаи таълим пешбинишуда кифоя нест. Аз ин рӯ, омӯзгор як
қисми масъалаҳоро барои мустақилона омӯхтан ба донишҷӯѐн пешниҳод
менамояд, зеро мустақилона дониш ҳосил намудан барои омӯзгори оянда
аҳамияти басо муҳимми касбӣ дорад.
Донишҷӯѐн метавонанд мавзӯъҳоро интихоб намуда, дар ҷараѐни
таҳсил, вобаста ба талаботи кафедра, иҷро кунанд. Маърӯза, реферат, эссе,
иншо ва дигар маҳсули кори онҳоро дар машғулиятҳои мустақилона бо
роҳнамоии омӯзгор муҳокима карда, қисми боқимондаи онҳоро ба
донишҷӯѐни дигар барои таҳлил ва навиштани тақриз пешниҳод кардан
мумкин аст ва ѐ худи омӯзгор онҳоро метавонад таҳлил намояд.
Методҳои таълим
(Тавзеҳи баъзе методу усули тавсияшаванда дар боби 2 оварда мешавад)
Омӯхтани фанни педагогика дар чаҳорчӯбаи шаклҳои гуногуни
фаъолияти таълим - лексия, семинар, кори мустақилона бо роҳнамоии
омӯзгор; кори мустақилона бо адабиѐт (ахбор) ташкил карда мешавад.
Омӯзгор ҳангоми лексияҳо донишҷӯѐнро ба мулоҳизаронӣ ва қайди ғояҳои
асосӣ, хусусиятҳои муҳимми мафҳум, назария ва далелҳои аҳамиятнок
ҳидоят менамояд. Методҳои таълим ба ташаккули салоҳият тавассути
мақсадҳои таълими фан таъин гардида, ба он мусоидат мекунад:
 методҳои проблемавӣ, ҷустуҷӯйӣ, таҳқиқотӣ;
 корҳои инфиродӣ, дунафарӣ ва гурӯҳӣ;
 суҳбат (аз ҷумла, суҳбатҳои эвристикӣ), саволу ҷавоб;
 ангезиши зеҳн, методҳои индуктивию дедуктивӣ;
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 тартиб додани ҷадвалҳои мантиқӣ, сохторӣ, кластер, схема ва
диаграммаҳо;
 кори самаранок бо ахбор: ИНСЕРТ, ММД, саволҳо ба муаллиф,
рӯзномаи дубахша, кор бо истилоҳот;
 навиштани эссе, иншо, маърӯза, мини-реферат ва муҳокимаи онҳо;
 ҳалли вазъиятҳои педагогӣ, бозиҳои нақшдор;
 иҷрои корҳои лоиҳавӣ ва ҳимояи онҳо;
 ташкили портфолио (ҷузвдон).
 пур кардани харитаҳои баромад;
 тартиб додан ва иҷрои тестҳо;
 мизҳои мудаввар, колоквиум ва машваратҳо.

Дастовардҳои таълимии донишҷӯѐн дар рафти омӯхтани фан ва дар
анҷоми он бо воситаҳои гуногун арзѐбӣ карда мешаванд:
 кори мустақилона: омӯхтани мавзӯъҳои алоҳида ва конспекти
мухтасари он, иҷрои масъалаҳои инфиродӣ;
 ҷавобҳои даҳонӣ ба саволҳо;
 таҳлили адабиѐт, мақола;
 ахбор, маърӯза оид ба мавзӯъ;
 иштирок дар мубоҳиса, семинар, мизҳои мудаввар;
 санҷиши хаттӣ: навиштани эссе, иншо, тезис ва конспекти
сарчашмаҳо;
 маърӯза, реферат, тақриз, иҷрои тестҳо;
 мушоҳида ва қайди натиҷаҳои он;
 тартиб додани кластер ва ҷадвалҳои мантиқию муқоисавӣ;
 ҷамъоварӣ ва таҳияи портфолио;
 корҳои лоиҳавӣ ва эҷодӣ.
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Ҷадвали 1.1.
Нақшаи омӯзиши мавзӯъҳои фан

1

2

КМРО

Мазмун
(мавзӯъ)

Назариявӣ

Тақсимоти намудҳои кор
Салоҳиятҳое, ки донишҷӯ
№
ҳангоми ин машғулият
ҳосил менамояд

Мундариҷаи кори мустақилонаи
донишҷӯѐн зери роҳбарии омӯзгор
(КМРО)

Мундариҷаи кори
мустақилонаи донишҷӯѐн
(КМД)

БОБИ I. Асосҳои назариявӣ ва методологии педагогика
Мафҳумҳои асосии
Педагогика
1 1 Инфиродӣ:
Интихобӣ:
педагогикаро номбар
ҳамчун илм ва
Кор бо китобҳои дарсӣ (аз китобҳои
Тартиб додани схемаи соҳа ва
фанни таълимӣ
дарсии муаллифони гуногун навиштани вазифаҳои илми педагогика.
мекунад.
Системаи илмҳои педагогӣ
мафҳумҳои: тарбия, таълим, инкишоф,
Реферати хурд:
ва алоқамандии онҳоро бо
маълумот).
Таҷрибаи низоми тарбияи
фанҳои дигар шарҳ
Таҳлили мафҳумҳо бо мақсади муқоиса хориҷӣ ва ватанӣ.
ва ошкор кардани мувофиқат ѐ
Конспект:
медиҳад.
номувофиқатии хусусиятҳо.
 методологияи таҳқиқоти илмию
Гурӯҳӣ:
педагогӣ;
Ташкил ва қайди луғати истилоҳоти  маданияти методологии педагог;
педагогӣ.
марҳилаҳо ва методҳои таҳқиқоти
педагогӣ.
Омилҳои инкишофи
Тарбия, таълим, 1 1 Инфиродӣ:
Интихобӣ:
шахсиятро номбар
ташаккул ва
Тартиб додани кластер: «Омилҳои
Реферати хурд.
инкишофи
инкишофи шахсият».
Хусусиятҳои ташаккул ва
мекунад.
Тарбияро чун омили
шахсият
банақшагирии вазъияти шиносоӣ бо
инкишофи шахсияти инсон.
пешбарандаи инкишофи
хонандагон.
Шароит ва омилҳои инкишофи
шахсият арзѐбӣ мекунад.
Гурӯҳӣ:
кӯдак дар синну соли гуногун;
Навиштани анҷоми афсонаи Р.Киплинг
«Маугли» аз нуқтаи назари ҷонибдорони
консепсияҳои гуногуни фалсафию
педагогӣ:
 ӯро дар ҷамъияти одамон чӣ интизор аст?
 одамон дар ӯ шахсиятро эътироф
мекунанд?

Адабиѐт

Асосӣ:
1, 5, 6, 8
Иловагӣ:
5, 6, 7, 8,
9,21

Асосӣ:
1, 5, 6, 8
Иловагӣ:
5, 6, 7, 8,
9,21

3

4

5

6

 оѐ ӯ метавонад дар байни одамон озодона
инкишоф ѐбад?
Хусусиятҳои раванди
Асосҳои умумии 1 1 Инфиродӣ:
Интихобӣ:
педагогӣ ва қисматҳои
ташкили
Навиштани ЭССЕ «Нақши омӯзгор дар
Конспект ѐ тезис:
таркибии онро шарҳ
раванди ягонаи
ташкили ҷараѐни таълиму тарбия».
 кӯдак ҳамчун объект ва субъекти
педагогӣ.
Гурӯҳӣ:
медиҳад.
ҷараѐни педагогӣ;
Нақши омӯзгорро дар
тартиб додани диаграммаи Венн
 талабот ба ташкили ҷараѐнӣ
ташкили раванди ягонаи
«Хусусиятҳои умумии ҷараѐни таълим ва педагогӣ;
педагогӣ арзѐбӣ мекунад.
тарбия аз рӯйи нишондодҳои: мақсаду  роҳбарӣ ба ҷараѐни педагогӣ.
вазифа, мазмуну мундариҷа, методу усул,
шаклу восита ва натиҷаҳо.
БОБИ II. Назария ва мундариҷаи тарбия дар сохтори раванди ягонаи педагогӣ
Мафҳумҳои тарбия,
Моҳияти
1 1 Инфиродӣ:
Тартиб додани схемаи
худтарбиякунӣ ва
ҷараѐни тарбия
Тартиб додани кластери қонуниятҳои
хусусиятҳои ҷараѐни тарбия дар
азнавтарбиякуниро фарқ
ва қонуният ҷараѐни тарбия
мактаб ва навиштани шарти он
ҳои он
Гурӯҳӣ:
мекунад;
Хусусиятҳои ҷараѐни
Проблемаҳои муайян
Кор аз болои матн, муҳокима, мубоҳисаи тарбия.
намудани меъѐрҳои
гурӯҳӣ.
Ҳадафҳо.
тарбияро ошкор месозад.
Ҳалли вазъияти педагогӣ.
Нақши омӯзгор.
Принсипҳои тарбияро
Принсипҳои
1 1 Инфиродӣ:
Иштирок ва мушоҳидаи
ҷараѐни тарбия.
Тартиб додани кластери принсипҳои
чорабинии тарбиявӣ дар мактаб,
номбар мекунад.
Аҳамияти риояи
тарбия.
навиштани хулоса дар бораи
принсипҳои тарбияро дар
Гурӯҳӣ:
риояи принсипҳои тарбия.
амалияи кори омӯзгор
Мизи мудаввар: чаро натиҷаи тарбия
самаранок нест? Оѐ ҳамаи принсипҳои
арзѐбӣ мекунад.
тарбия аз ҷониби мураббиѐн риоя
мегардад? Чаро?
Методҳои тарбияро
Методҳои
2 2 Инфиродӣ:
Интихобӣ:
тарбия
Тартиб додани ҷадвали таснифоти
Ҳалли масъалаи дараҷаи
таснифот мекунад.
Талаботи педагогию
методҳои тарбия.
мушкилии гуногун:
психологии татбиқи
Гурӯҳӣ:
а) яке аз методҳои тарбияро
методҳои тарбияро дар
Муқоиса ва таҳлили таснифоти методҳои интихоб, бартарӣ ва
амалияи омӯзгор муайян
тарбия.
маҳдудиятҳои онро арзѐбӣ
намоед (паст);
мекунад.
Мубоҳиса:
Оѐ алоқаи ботинӣ дар ин таснифот вуҷуд б) як вазъияти педагогиро
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Асосӣ:
1, 5, 6, 8
Иловагӣ:
5, 6, 7, 8,
9,21

Асосӣ:
1, 5, 6, 8
Иловагӣ:
5, 6, 7, 8,
9

Асосӣ:
1, 8
Иловагӣ:
7, 8, 9

Асосӣ:
1, 5, 6, 8
Иловагӣ:
5, 6, 7, 8

дорад?
Он дар чӣ зуҳур меѐбад?

7

Моҳият ва хусусиятҳои
ҷаҳонбинии илмиро
мефаҳмонад.
Роҳу воситаҳои ташаккули
ҷаҳонбинӣ ва тарбияи
фикрии хонандагонро
шарҳ медиҳад.

Ташаккули
ҷаҳонбинии
илмӣ.
Тарбияи фикрии
хонандагон

1

8

Вазифаҳои тарбияи ахлоқӣ,
ватандӯстӣ ва
башардӯстиро шарҳ
медиҳад.
Роҳу воситаҳои тарбияи
шаҳрвандиро бо мисолҳо
мефаҳмонад.
Вазифа, мундариҷа, шаклҳо
ва роҳҳои тарбияи
ҳуқуқиро шарҳ медиҳад.

Асосҳои
тарбияи
шаҳрвандӣ:
тарбияи ахлоқӣ,
ватандӯстӣ ва
башардӯстӣ

2

Тарбияи
ҳуқуқии
хонандагон

1

Намудҳои фаъолияти
меҳнатии хонандагонро
таснифот мекунад.
Нақши омӯзгорро дар
риояи талаботи педагогию
психологӣ, ташкили
фаъолияти меҳнатӣ арзѐбӣ
мекунад.
Вазифаҳои тарбияи

Тарбияи
меҳнатӣ ва
интихоби касбу
ҳунар

1

Тарбияи

1

9

10

11

интихоб, бартарӣ ва
маҳдудиятҳои истифодаи методи
мушаххасро арзѐбӣ намоед
(появӣ);
в) хусусиятҳои татбиқи методҳои
тарбияро таҳқиқ намоед (баланд);
1 Инфиродӣ:
Навиштани эссе (интихобӣ):
Асосӣ:
Навиштани мафҳумҳои асосии
1, 5, 6, 8
 ҷаҳонбинии илмӣ, динӣ ва
ҷаҳонбинии илмӣ: дониш, ақида,
Иловагӣ:
муносибат ба ҳақиқат;
эътиқод, идеалро аз китобҳои дарсии  дин ва мактаб дар Тоҷикистон;
5, 6, 7, 8
муаллифони гуногун.
 тарбияи фикрӣ ва ташаккули
Гурӯҳӣ:
тафаккури интиқодӣ.
Муҳокима: роҳҳои ташаккули
ҷаҳонбинии илмӣ дар дарс ва кори
беруназсинфӣ.
2 Инфиродӣ:
Нивиштани эссе (интихобӣ)
Асосӣ:
Таҳияи номгӯйи сифатҳои ахлоқӣ.
Алоқаи тарбияи ахлоқӣ ва
1, 6, 8
Гурӯҳӣ:
худтарбия.
Иловагӣ:
Мақоми шахсияти омӯзгор дар тарбияи Анъанаҳои халқӣ дар тарбияи
1, 6, 27
маънавии хонандагон.
маънавӣ.
1 Инфиродӣ:
Таҳияи кластери вазифаҳои тарбияи
ҳуқуқӣ.
Гурӯҳӣ:
Муҳокимаи роҳҳои тарбияи ҳуқуқӣ.
1 Гурӯҳӣ:
Таҳия ва муаррифии намудҳои
фаъолияти меҳнатии хонандагон.

Пур кардани луғати истилоҳот аз Асосӣ:
рӯйи мавзӯъ.
1, 6
Иловагӣ:
15, 25
Тартиб додани ҷадвали
мантиқии системаи интихоби
касб дар мактаб

Асосӣ:
1, 6
Иловагӣ:
5, 7, 15

1 Инфиродӣ:

Эссе:

Асосӣ:
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13

14

15

16

ҷисмониро дар ҳалли
масъалаҳои солимии насли
наврас арзѐбӣ мекунад.
Воситаҳои тарбияи
ҷисмониро гурӯҳбандӣ
мекунад.
Алоқамандии низоми
тарбияи эстетикии
мактабро бо инкишофи
идрок ва маданияти
эстетикӣ асоснок мекунад.
Сарчашмаҳои тарбияи
экологиро номбар
мекунад.
Зарурат ва проблемаҳои
тарбияи экологиро асоснок
мекунад.
Хусусиятҳои ахлоқии
таълим ва маълумоти
иқтисодиро шарҳ медиҳад.

ҷисмонии
хонандагон

Таҳияи кластери воситаҳои тарбияи
ҷисмонӣ

Тарбияи
эстетикии
хонандагон

1

Тарбияи
экологии
хонандагон

1

Тарбияи
иқтисодии
хонандагон

1

1 Инфиродӣ:
Шарҳи воситаҳои тарбияи эстетикӣ.
Гурӯҳӣ:
Муҳокимаи силсилаи фанҳои эстетикӣ ва
саҳми онҳо дар рушди дарки эстетикӣ.
1 Инфиродӣ:
Таҳияи кластери сарчашмаҳои тарбияи
экологӣ.

Аҳамияти тарбияи ҷисмонӣ дар
ташаккули тарзи ҳаѐти солим

1, 6, 8
Иловагӣ:
5, 7, 15

Навиштани эссе (интихобӣ):
Эстетика ва маишат (рӯзгор)
«Зебоӣ оламро наҷот медиҳад».

Асосӣ:
1, 6, 8
Иловагӣ:
5, 7, 15

Иншои хурд:
Чӣ тавр хонандагонро ба ҳифзи
муҳити зист сафарбар кардан
мумкин аст?

Асосӣ:
1, 6, 8
Иловагӣ:
5, 7, 15,
26

1 Гурӯҳӣ:
Иншо:
Асосӣ:
Муҳокима ва муаррифии низоми тарбияи Маданияти ахлоқӣ ва соҳибкорӣ. 1, 6, 8
иқтисодӣ дар мактаб.
Иловагӣ:
5, 7, 15
БОБИ III. Дидактика. Назарияи таълим ва таҳсилот
Вазифаҳои дидактикаро
Мафҳумҳои
2 2 Инфиродӣ:
Интихобӣ:
Асосӣ:
асосӣ ва
Интихоби иқтибос аз матнҳои илмӣ оид Навиштани маълумот дар
2, 3, 4, 7,
шарҳ медиҳад.
Категорияҳои дидактика,
қонуниятҳои
ба мавзӯи дидактика:
мавзӯъҳои:
8
алоқамандии дидактикаи
дидактика
Гурӯҳӣ:
Иловагӣ:
 инкишофи таърихии ҷараѐни
умумӣ ва хусусиро муайян
Тартиб додани луғати истилоҳоти
3, 4, 14,
таълим;
педагогӣ:
мекунад.
 инкишофи тасаввурот дар бораи 29
дидактика, ҷараѐни таълим, методҳои
дидактика ҳамчун илм;
таълим, принсипҳои таълим, шаклҳои  муошират дар раванди таълим.
таълим, қонуниятҳои таълим
Ҳуҷҷатҳои меъѐрии
Мазмун ва
2 2 Инфиродӣ:
Таҳлил ва шарҳ додани
Асосӣ:
муайянкунандаи мазмуну мундариҷаи
Тартиб додани кластер:
мундариҷаи китоби дарсӣ оид ба 2, 3, 4, 7,
мундариҷаи таҳсилотро
таҳсилот
ҳуҷҷатҳои меъѐрии муайянкунандаи
як синф
8
мазмуни таҳсилот
Иловагӣ:
тавсиф мекунад.
Талабот ва принсипҳои
Гурӯҳӣ:
3, 4, 14,
34
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18

19

20

21

таҳияи мундариҷаи таҳсилотро таҳлил мекунад.
Сохтори ҷараѐни таълим ва Ҷараѐни таълим,
вазифаҳои онро тасниф ва сохтор ва
қонуниятҳои он
таҳлил менамояд.
Нақши омӯзгорро дар
ташкили ҷараѐни таълим ва
банақшагирии он арзѐбӣ
мекунад.

2

Принсипҳои таълимро
тавсиф мекунад.
Аҳамияти риояи
принсипҳоро дар
фаъолияти омӯзгор арзѐбӣ
мекунад.
Методҳои таълимро
таснифот мекунанд.
Интихоб ва истифодаи
эҷодкоронаи методҳоро аз
ҷониби омӯзгор арзѐбӣ
мекунад.

Принсипҳои
таълим

2

Методҳои
таълим

3

Навъи дарс ва сохтори
онҳоро мефаҳмонад.
Нақши омӯзгорро дар
тайѐрӣ, гузаронидан ва
таҳлили дарс арзѐбӣ
мекунад.

Шаклҳои
ташкили таълим

2

Вазифаҳои арзѐбии
Арзѐбии
дастовардҳои хонандагонро дастовардҳои

Таҳлили нақшаи такягоҳӣ ва
алтернативии таълимӣ.
2 Инфиродӣ:
Тартиб додани кластер:
Вазифаҳои ҷараѐни таълим
Гурӯҳӣ:
Таҳлили зинаҳои фаъолияти омӯзгор ва
хонанда дар ҷараѐни таълим (мубоҳиса)
2 Инфиродӣ:
Тартиб додани кластер:
Принсипҳои таълим.
Гурӯҳӣ:
Таҳияи қоида, талабот оид ба
амалигардонии принсипҳои таълим.
3 Инфиродӣ:
Тартиб додани ҷадвали таснифоти
методҳои таълим.
Гурӯҳӣ: Мубоҳиса:
Кадом методҳои таълимро омӯзгорон
бештар истифода мебаранд?
То кадом дараҷа методҳо шавқи
маърифатии хонандагонро бедор
мекунанд? Ин ба чӣ вобаста аст?
2 Инфиродӣ:
Таҳлили ҷузъҳои сохтории дарс
Гурӯҳӣ;
Таҳияи алгоритми омодагӣ ба дарс дар 
шакли ҷадвал;

Пешниҳоди сохтори дарс (интихобӣ). 


2

2 Гурӯҳӣ:
Муҳокима:
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Интихобӣ:
Реферат:
Ҷараѐни таълим ҳамчун раванди
ягонаи таълим ва омӯзиш;
Вазифаҳои ҷараѐни таълим;
Шахсияти мактаббача дар
таълим;
Ҳамкории педагогӣ.
Иншо:
Риояи принсипҳои таълим дар
таъмини самаранокии натиҷаҳои
он.
Интихобӣ:
Тартиб додани тезисҳо барои
маърӯза:
Таъсири методҳои таълим ба
ҳавасмандгардонӣ ва шавқи
донишандӯзӣ:
Роҳҳои фаъолгардонии
хонандагон дар дарс.
Интихобӣ:
Таҳияи 5-6 саволи
муайянкунандаи проблемаи
асосии мавзӯъҳои:
дарс - эҷодиѐти омӯзгор;
таснифоти дарсҳо;
талабот ба дарс;
тағйири сохтори дарс, вобаста ба
мақсади омӯзиш.
Интихобӣ:
Бо истифода аз маводи Интернет

Асосӣ:
2, 3, 4, 7,
8
Иловагӣ:
3, 4, 14,
29
Асосӣ:
2, 3, 4, 7,
8
Иловагӣ:
3, 4, 14,
29
Асосӣ:
3, 6, 7, 8
Иловагӣ:
3, 14, 29

Асосӣ:
3, 6, 7
Иловагӣ:
3, 4, 14,
29

Асосӣ:
2, 3, 4, 7

номбар мекунад.
Арзѐбии формативӣ ва
мавқеи истифодаи онҳоро
асоснок мекунад.

22

Низоми маорифи
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
асосҳои фаъолияти ҳар
кадоми он,
сохтори кори таълиму
тарбияро шарҳ медиҳад.

23

Назарияҳои асосии
таҳсилот ва фарқияти
технологияҳои педагогиро
вобаста ба мақсади
истифодаашон муайян
мекунад.

24

Хусусиятҳои таълимии
таваҷҷуҳ ба инкишофи
шахсиятро шарҳ медиҳад.
Нақши омӯзгорро дар
муайян кардани услуби
омӯзиш ва тафриқаи
таълим арзѐбӣ мекунад.
Зинаҳои ташаккули
коллективро дар
алоқамандӣ бо вазифаҳояш
шарҳ медиҳад.
Вобастагии тарбияи
коллективӣ ва муносибати

25

таълимии
хонандагон

Оѐ санҷиши бебаҳогузорӣ мумкин аст?
Чаро баҳои фанро ҳамчун баҳои рафтори
хонанда дар дарс ҳисобидан мумкин аст?


оид ба мавзӯъҳои зерин
иқтибосҳоро навишта гиред (бо
нишон додани сарчашма):
донишу қобилияти хонанда ва
назорати педагогӣ;
 шавқ ва талабот;
 ҳавасмандгардонии
донишандӯзии хонандагон.

БОБИ IV. Низом ва технологияҳои педагогӣ
Низомҳои
2 2 Инфиродӣ:
педагогӣ
Тартиб додани схема (ҷадвал):
Низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Гурӯҳӣ:
тартиб додани схемаи як муассисаи
таълимӣ;
шарҳи фаъолияти он.
Технологияҳои
3 3 Инфиродӣ:
педагогӣ
Пур кардани луғати истилоҳоти
педагогӣ.
Гурӯҳӣ:
Тартиб додани картотека оид ба
технологияҳои замонавии таълим.

Иловагӣ:
3, 4, 14,
29

Интихобӣ: Иншо:
Мактабе, ки ман таҳсил карда
будам.
Лоиҳа:
Мактаби замони оянда.

Асосӣ:
4, 8
Иловагӣ:
11, 12, 13,
14, 15

Кори лоиҳавӣ «Гурӯҳи иборат аз
3-4 нафар, яке аз назарияҳои
таълимро ҳимоя мекунад:
бартариҳои онро пешниҳод
мекунад.

Асосӣ:
4, 6
Иловагӣ:
14, 20, 24,
31, 32
Асосӣ:
4, 6
Иловагӣ:
14,31, 32

Муносибати
таваҷҷуҳ ба
инкишофи
шахсият дар
таълим

2

2 Инфиродӣ:
Пур кардани луғати истилоҳоти
педагогӣ.
Гурӯҳӣ:
Таҳлил ва муҳокимаи матн бо усули
пирамида.

Реферат:
Назарияи гуногунии зеҳн ва
татбиқи он дар амалияи таълиму
тарбия.

Ташаккули
коллектив ва
таъсири он ба
шахсият

2

2 Инфиродӣ:
Пур кардани луғати истилоҳоти
педагогӣ:
коллектив, гурӯҳ, сохтори коллектив,
давраҳои ташаккули коллектив.
Гурӯҳӣ:

Интихобӣ (Реферат):
Асосӣ:
Нақши коллектив дар инкишофи 5, 6, 8
шахсият;
Иловагӣ:
5, 6, 7, 8,
Ҳамбастагии шаклҳои
9
коллективию фардии тарбиявӣ.
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инфиродиро ошкор
мекунад.
Корҳои беруназдарсиро
таснифот мекунад.
Шаклу намудҳои онро
номбар мекунад.
Талаботи педагогию
психологиро дар
гузаронидани корҳои
беруназдарсӣ муайян
мекунад.

Корҳои беруназдарсӣ

2

Таҳияи ҷадвали худидоракунии
хонандагон.
2 Инфиродӣ:
Тартиб додани номгӯйи корҳои
беруназсинфӣ.
Гурӯҳӣ:
Таҳияи талабот ба гузаронидани корҳои
беруназдарсӣ.

2 Инфиродӣ:
Тартиб додани кластер:
Вазифаҳои роҳбари синф
Гурӯҳӣ:
Муҳокима:
Равияҳои асосии кори тарбиявӣ дар
мактаб.

Таҳияи сенарияи гузаронидани
як чорабинии тарбиявӣ.

Асосӣ:
1, 5, 6, 8
Иловагӣ:
5, 6, 7,
33,34

Интихобӣ:
Таҳияи нақшаи чорабинии
тарбиявӣ.

Асосӣ:
5, 6, 7, 8
Иловагӣ:
25, 26, 27,
33, 34

27

Равияҳои асосии кори
тарбиявӣ ва мундариҷаи
онро номбар мекунад.
Кори роҳбари синфро чун
ҳамоҳангсози корҳои
тарбиявӣ таҳлилу арзѐбӣ
мекунад.

Методикаи кори
роҳбари синф

2

28

Шаклу роҳҳои ҳамкории
мактабро бо падару
модарон таҳлил мекунад.

Ҳамкории
мактабу оила ва
аҳли ҷамъият
дар ташаккули
шахсият

29

Вазифаҳои асосии
Кор бо
созмонҳои талабагиро
созмонҳои
талабагӣ
тафриқа менамояд.
Нақши онҳоро дар тарбияи
фаъолнокии иҷтимоӣ
арзѐбӣ мекунад.
Ҳамагӣ:

2 Мизи мудаввар:
Интихобӣ:
Буҳрони таълиму тарбия дар чӣ ифода
Тайѐр кардани тезис барои
меѐбад? Кӣ гунаҳкор?
ахборот:
 мактаб?
 ягонагии таъсири мактаб, оила ва
ҷомеа чӣ гуна ба даст меояд?
 падару модар?
 оѐ ВАО нисбат ба мактаб ба
 ҷомеа?
хонанда таъсири бештар дорад?
2 2 Инфиродӣ:
Интихобӣ:
Тартиб додани низоми созмонҳои
Ахбор дар бораи фаъолияти яке
талабагӣ дар мактаб.
аз зинаҳои созмонҳои талабагӣ.
Гурӯҳӣ:
Муҳокима:
Вазифаҳои созмонҳои талабагӣ.
48 48
2
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Асосӣ:
5, 6, 7, 8
Иловагӣ:
9, 25, 26,
27, 33, 34
Асосӣ:
6, 7, 8
Иловагӣ:
15, 33, 34

1.2. Салоҳияти иттилоотӣ дар низоми салоҳиятҳои умумикасбии
омӯзгорони оянда дар шароити низоми кредитии таҳсилот
Таълим дар муассисаи таҳсилоти олӣ марҳилаи муҳимтарини омодагии
касбии омӯзгор ба фаъолияти педагогӣ мебошад. Дар муассисаи таҳсилоти
олӣ хатмкунанда ҳаҷми муайяни донишҳои умумӣ ва махсусро мегирад ва
асосҳои маҳорати педагогиро, ки таҳкурсии ташаккул ва рушди салоҳияти
касбӣ мебошанд, ҳосил мекунад.
Ба таърихи рушди таҳсилот назар карда, мебинем, ки чӣ тавр
муносибат ба ташаккули салоҳиятҳо таърихан рушд ѐфтааст.
Ҳанӯз дар «Дидактикаи бузург» Ян Амос Коменский изҳор карда буд,
ки ҷустуҷӯ ва кашфи методикае, ки тибқи он омӯзгорон камтар омӯзонанду
хонандагон бештар омӯзанд, дар мактабҳо гумроҳкунӣ, меҳнати беҳуда
камтару фароғату хушҳолӣ ва муваффақияти комил бештар бошад, бояд алфа
ва омегаи мактаб гардад. Аллакай 400 сол гузаштааст, аммо, мутаассифона,
то ҳол механизми идоракуние, ки чӣ тавр фароҳам овардани чунин муҳит,
чиро дар хонандагон ташаккул додан аниқ муайян бошад, вуҷуд надорад.
Аммо дар атрофи ин масъала фикру ақоид хеле зиѐд аст.
Дар мактаби анъанавӣ муҳити таълимие созмон дода мешавад, ки дар
он ҷараѐни омӯзиш ба азхудкунии барномаву донишҳои таълимӣ нигаронида
шудааст. Ин муҳит аз тарафи хонандагон азхудкунии донишу маҳорати
фаннӣ ва малакаҳои умумитаълимиро дар назар дорад.
Педагогикаи гуманистӣ таълими озодро, ки ба хонанда нигаронида
шудааст, ба ҷаҳони ботинии кӯдак, рушди шахсияти мактаббача тавассути
омӯзиш, инчунин ба ҷустуҷӯи усул, шаклу воситаҳои мувофиқи таълим
диққат медиҳад. Аммо махлутгардонии ин хусусиятҳо онҳоро ба норасоиҳо
мубаддал мегардонад. Танҳо ба завқи кӯдак такя карда, муайян намудани
мазмуну усули таълим хатарнок аст, чунки ин метавонад ба пастшавии сатҳи
илмии таълим оварда расонад. Бозӣ, фаъолияти номуташаккил ва таассуроти
мусбӣ мақсади ягона гашта, донишандӯзӣ аз маркази диққат дур мешавад.
Дар натиҷа ин ба пастшавии сатҳи донишҳои хонандагон оварда мерасонад.
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Баъди таҳлили ин қазия суоле матраҳ мегардад: чӣ беҳтар аст –
идоракунии сохти рушди шахсият ѐ тарбияи озод? Дар мавриди аввал хатари
фишороварӣ ба шахсият вуҷуд дорад ва дар мавриди дуюм омӯзондану
тарбия кардан натиҷа намедиҳад. Кӯшиши ѐфтани муодили беҳтарини тарбия
ба наздик кардани ҳар ду ҳолатҳо оварда мерасонад.
Муддати тӯлонӣ педагогикаи анъанавӣ, сарфи назар аз аҳамияти калон
доштани омӯзиш, ба он диққати нокифоя медод. Ҳоло инкишофи малакаҳои
умумитаълимӣ аз дигар нуқтаи назар – муносибати босалоҳият ба мазмуни
таҳсилот баррасӣ мегардад. Таҳқиқот гузаронида мешаванд, кӯшиши
банизомдарории номгӯйи аққали салоҳиятҳои асосӣ роҳандозӣ мегардад,
вале он танҳо нисбат ба фаъолияти таълимию маърифатӣ ҷой дорад.
Ҳамзамон, мо дар ҷаҳони босуръат тағйирѐбанда зиндагӣ мекунему
барои ҷомеа ҷавонони соҳибмаълумот, серҳаракату мустақил, ки на танҳо
дониш доранд, балки онро дар амал истифода бурда метавонанд, лозиманд.
Дар давраи Интернет ва васоити электронии нигаҳдории ахбор донишҳои
расмии инсон сармояи муҳим шуда наметавонанд.
Ҷомеаи муосири иттилоотӣ низоми нави арзишҳоро ташаккул медиҳад,
ки дар он доштани донишу маҳорату малакаҳо зарур, вале натиҷаи нокифояи
таҳсилот аст. Аз инсон истифодаи дурусти ахбор, азхудкунии технологияҳои
нав, худомӯзӣ, ҷустуҷӯ ва корбурди донишҳои дарѐфтшуда, доштани чунин
сифатҳо, аз қабили тафаккури ҳаматарафа, серҳаракатӣ ва ғайра талаб карда
мешавад.
Дар технологияи муосири таҳсилот, аз ҷумла низоми кредитии
таҳсилот, ғояи муносибати босалоҳият яке аз ҷавобҳо ба суоли кадом
натиҷаи таҳсилот ба шахсият ва дар шароити ҷаҳони муосир лозим аст,
мебошад. Муносибати босалоҳият чун баромадан аз вазъияти проблемавӣ
бинобар мухолифати байни зарурати таъмин кардани сифати таҳсилот ва
имконнопазир будани ҳалли ин масъала бо роҳи анъанавӣ аз ҳисоби
афзудани ҳаҷми ахбор, ки бояд аз худ карда шавад, бояд баррасӣ гардад.
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Дар психологияи педагогӣ омӯзиши салоҳияти касбӣ ба сифати мавзӯи
маърифатнокии ҷомеа аз солҳои 60-уми асри гузашта оғоз меѐбад. Таҳқиқоти
салоҳияти касбӣ дар психология бо омӯзиши:
 ҳавасмандсозии худифодаи шахсият (А. Маслоу) [96];
 ҳавасмандсозии фаъолияти касбӣ, қобилият ба қабули қарорҳои эҷодии
масъулиятнок (И.Г. Шпакина) [156];
 ҳавасмандсозии фаъолияти касбӣ, қобилият ба қабули қарорҳои эҷодии
масъулиятнок ва кӯшишҳо ба худтатбиқсозӣ ва худсобиткунӣ (Н.Р.
Ҳакимова) [147];
 системаи асаб ва соҳаи эҳсоси фард (Л.П. Бочкарѐва) [30];
 салоҳиятҳо, омодагӣ ба тағйирот чун ба синтези устуворӣ ва
мутобиқшавии босуръат, фаъолӣ (Л.В. Горюнова) [40];
 ҷараѐнҳои ҳавасмандсозӣ, зеҳнӣ ва иродавӣ (Е.А. Никитина) [112];
 механизми мутобиқшавӣ (Ю.Ю. Дворетская) [45] ва ғайра алоқаманд
мебошанд.
Масъалаҳои кордонии касбӣ ва салоҳияти касбӣ дар даҳсолаи охир
мавриди диққати махсуси илми психология қарор доранд (Е.А. Климов, Н.В.
Кузмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, Н.С. Пряжников,
А.А. Реан ва дигарон). Аммо дар аксари ҳолатҳо муҳаққиқон бо омӯзиши
сифатҳои муҳимми касбӣ, ташаккулу арзѐбии онҳо маҳдуд мегарданд.
Чандон равшан нест: инсон чун кордон, чун субъекти фаъолияти касбӣ ѐ
салоҳиятнокӣ аз ҷиҳати психологӣ кист, аз ҷиҳати психологӣ аз дигар одамон
бо кадом хусусиятҳояш фарқ мекунад. Аксаран маҳдудиятҳои салоҳияти
касбӣ ва кордонӣ, аз ҷумла, нисбат ба фаъолияти омӯзгор мушобеҳ
мегарданд [80].
Қисми заруру таркибии кордонии касбии шахс салоҳияти касбӣ
мебошад. Масъалаи салоҳияти касбӣ дар осори олимони ҷаҳон баррасӣ
шудааст. Муносибати имрӯза ва шарҳи салоҳиятҳои касбӣ гуногунанд.
Таърифоти салоҳияти касбӣ чун «дониши амиқ», «ҳолати дурусти иҷро
кардани масъала», «қобилият ба иҷрои актуалии фаъолият» ҳоло дар
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адабиѐти психологию педагогӣ арзи вуҷуд доранд (G.K. Britell, R.M. Jueger,
W.E. Blank ва дигарон) ва мазмуни ин мафҳумро ба таври пурра дода
наметавонанд [10].
Мафҳумҳои маҳорати касбӣ ва салоҳиятнокиро мушобеҳ дониста, Л.Н.
Болотов ва В.С. Леднѐв ба самти амалии салоҳиятҳо ва хусусияти тасвирии
салоҳиятнокӣ ишора мекунанд. Тафовути асосии маъноии ин мафҳумҳо дар
осори В.И. Байденко, А.С. Белкин, И.А. Зимняя, С.Г. Молчанов, Г.К. Селевко
ва дигарон дарҷ ѐфтааст [11].
Кордонии касбӣ чун хусусияти махсуси одамон, ки дар шароити
гуногун мунтазам, самаранок фаъолияти мураккабро ба ҷо меоранд, фаҳмида
мешавад. Дар мафҳуми кордонии касбӣ аз ҷониби шахс чунин дараҷаи
азхудкунии сохтори психологии фаъолияти касбӣ инъикос меѐбад, ки ба
стандарту талаботи дар ҷомеа мавҷуда мувофиқат менамояд. Барои ҳосил
кардани кордонии касбӣ қобилиятҳои мувофиқ, хоҳиш ва хислат, омодагӣ ба
пайваста омӯхтан ва такмил додани маҳорати худ заруранд. Мафҳуми
кордонии касбӣ танҳо бо тавсифоти меҳнати баландихтисос маҳдуд
намегардад: ин ҷаҳонбинии махсуси инсон низ мебошад.
Ба ақидаи С.А. Дружилов, мафҳуми «кордонии касбӣ» нисбат ба
мафҳуми «салоҳияти касбӣ васеътар» аст: «Мутахассиси кордон будан ин на
танҳо донистани чӣ тавр кардан, балки маҳорати татбиқ кардани ин донишҳо
ва ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ мебошад. Натиҷагирӣ аз фаъолият ва
мувофиқкунии хароҷотҳои он (психологӣ, физиологӣ ва ғайра) муҳим аст,
яъне ҳангоми баҳодиҳӣ ба кордонии касбӣ сухан бояд дар бораи самаранокии
фаъолияти касбӣ равад». Хусусиятҳои кордонии касбӣ ва салоҳиятнокиро
омӯхта,

С.А.

Дружилов

ба

меъѐрҳои

кордонии

касбӣ,

яъне

ба

нишондиҳандаҳое, ки дар асоси онҳо дар бораи сатҳи кордонии касбӣ,
хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ишора месозад. Ӯ онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо
мекунад: беруна нисбат ба инсон (объективӣ) ва дохила (субъективӣ) [48].
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Ба гурӯҳи аввали меъѐрҳо чунин нишондиҳандаҳои фаъолияти
натиҷадор, аз

қабили

миқдор

ва сифати

маҳсулоти

истеҳсолшуда,

маҳсулнокӣ ва ғайра дохил мегарданд.
Ба гурӯҳи дуюми меъѐрҳои арзѐбии сатҳи кордонии касбӣ шомиланд:
а) сифатҳои муҳимми касбӣ (СМК); донишу маҳорат ва малакаҳои
касбӣ;
б) ҳавасмандии касбӣ;
в) худбаҳодиҳии касбӣ ва сатҳи рақобат;
г) қобилиятҳои худтанзимкунӣ ва устуворӣ ба фишорҳои психологӣ;
д) қобилият ба ҳамкории касбӣ.
Донишҳои психологию педагогӣ ва махсус доир ба фан шарти зарур,
вале нокифояи салоҳияти касбӣ мебошанд. Аксари онҳо, аз ҷумла донишҳои
назариявию амалӣ ва методӣ барои маҳорат ва малакаҳои зеҳнӣ ва амалӣ
замина ҳисоб меѐбанд. Ба ақидаи равоншиносон (С.А. Дружилов, Е.А.
Климов, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков) сохтори салоҳияти
касбии омӯзгор тавассути маҳоратҳои педагогӣ метавонад ошкор гардад [60,
17-25]. Кордониро ба ҷанбаҳои гуногуни салоҳияти мутахассис нисбат дода,
А.К. Маркова чор намуди салоҳияти касбиро ҷудо мекунад: ихтисосӣ,
иҷтимоӣ, шахсиятӣ, инфиродӣ [94].
1. Ихтисосӣ ѐ салоҳияти фаъолияти касбӣ азхудкунии фаъолиятро дар
сатҳи баланди касбӣ дар назар дошта, на танҳо мавҷудияти донишҳои
ихтисосӣ, балки маҳорати амалигардонии онҳоро низ дар бар мегирад.
2. Салоҳияти иҷтимоии касбӣ бо азхудкунии тарзҳои фаъолияту
ҳамкориҳои якҷояи касбӣ, ки дар ҷомеаи касбӣ бо усули муоширати касбӣ
қабул гардидааст, тавсиф меѐбад.
3. Салоҳияти шахсияти касбӣ азхудкунии тарзҳои худифодакунӣ ва
худинкишофдиҳӣ, воситаҳои мухолифат ба ноҷӯриҳои касбиро дар назар
дорад. Ба он, инчунин, қобилияти банақшагирии фаъолияти касбии худ,
қабули мустақилонаи қарорҳо, диди проблема мансуб аст.

42

4. Салоҳияти инфиродии касбӣ азхудкунии тарзҳои худтанзимкунӣ,
омодагӣ ба рушди касбӣ, пайваста ба худомӯзӣ машғул шудан, мавҷудияти
ҳавасмандии устувори касбиро мефаҳмонад.
Ба андешаи мо, кордонии касбӣ натиҷаҳои салоҳиятҳои ташаккулѐфта
мебошанд ва онҳоро мушобеҳи якдигар донистан лозим аст. Зеро
салоҳиятнокӣ, чуноне зикр шуда буд, қобилияти дар амал иҷро кардани
вазифаҳои касбӣ мебошад.
Бояд

қайд

кард,

ки

номгӯйи

салоҳиятҳо

ва

таснифоти

нишондиҳандаҳои онҳо аз ҷониби муаллифони гуногун як нестанд. Шояд ин
ба шароити мушаххас, ба фарҳанги муҳаққиқ, доираи ҳадафҳои таҳқиқоти ӯ
ва шароиту замони пешниҳод аз ҷониби муаллиф вобаста бошад. Дар банди
дигар салоҳияти иттилоотиро мушаххастар дида мебароем.
Ҳамзамон, Т.А. Сваталова номгӯи салоҳиятҳои асосии омӯзгоронро
тартиб додааст [135].
1. Салоҳиятҳои таҳлилӣ:
 муайян намудани сабабу мақсад ва вазифаҳои зуҳуроти педагогӣ,
ошкор кардани алоқаҳои байниҳамдигарии онҳо;
 таҳлили ахбори таълимию маърифатӣ, мазмуни маводи таълимӣ,
самаранокии шаклҳои ба роҳ мондани таълим ва шаклҳои машғулиятҳои
таълимӣ, базаи моддиву техникии мавҷуда, фаъолияти худ, мувофиқати
мазмуни фаъолияти тарбиягирандагон ба вазифаҳои гузошташуда.
2. Салоҳияти пешгӯйикунанда:
 интиқоли мазмуни маълумот ба вазифаҳои мушаххаси педагогӣ;
 пешгӯйикунии рушди сифатҳои шахсият;
 интихоби мазмун, шаклҳо, усул ва воситаҳои таълим, ки ба
вазифаҳои гузошташуда мувофиқанд;
 пешбинӣ кардани мушкилоту ғалатҳо, ки дар ҷараѐни фаъолияти
кӯдакон метавонанд пайдо шаванд;
 гузориш ва амсиласозии супоришҳои таҳқиқотӣ.
3. Салоҳияти банақшагирӣ:
 муайян намудани вазифаҳои афзалиятноку дуюмдараҷаи ҷараѐни
таълим;
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 банақшагирии шаклу намудҳои гуногуни фаъолияти мустақилонаи
хонандагон;
 банақшагирии сохтори машғулият;
 банақшагирии низоми усулҳои ҳавасмандгардонии фаъолӣ;
 муайян намудани шаклу усул ва воситаҳои самараноки таълим;
 банақшагирии давраҳои фаъолияти худомӯзии педагог.
4. Салоҳияти арзѐбии педагогӣ:
 ташхиси педагогӣ дар намудҳои гуногуни фаъолият;
 баҳодиҳии педагогӣ ба ҷараѐн ва вазъиятҳои психикӣ;
 муайян сохтани «минтақаи наздиктарини рушд»-и мактаббачагон;
 муайян кардани хусусияту дараҷаи азхудкунии маводи нав аз ҷониби
кӯдакон;
 бақайдгирии натиҷаҳои фаъолияти худ ва натиҷаҳои инкишофи
тарбиягирандагон.
5. Салоҳияти иттилоотӣ:
 гузориши мақсад ва вазифаҳои дарпешистода;
 баѐни маводи таълимӣ бо назардошти сатҳу таҷрибаи ҳаѐтии
хонандагон;
 интихоби якҷояи мақсади фаъолият, воситаҳон он, амалиѐти меҳнатӣ
ва арзѐбии натиҷаҳо.
6. Салоҳияти инкишофдиҳанда:
 баҳисобгирии мавқеи шахсии муҳассилин дар намудҳои гуногуни
фаъолият;
 ба вуҷуд овардани вазъиятҳои педагогӣ барои рушди фаъолияти
маърифатӣ;
 тақсимоти диққат, нигоҳдории устувории он;
 ба

шакли

дастрас

тартиб

додани

саволҳое,

ки

истифодаи

хулосабарориҳои мустақилонаро талаб менамоянд.
7. Салоҳияти самтмуайянкунӣ:
 дар муҳассилин ташаккул додани муқаррароти ахлоқии арзишнок;
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 самтмуайянкунӣ

дар

шароитҳои

тағйирѐбанда

ва

вазъиятҳои

педагогӣ.
8. Салоҳияти сафарбаркунанда:
 дар муҳассилин рушд додани майлу рағбати устувор ба намудҳои
гуногуни фаъолият;
 муҳимгардонии донишу таҷрибаи ҳаѐтии муҳассилин;
 ба

вуҷуд

овардани

вазъиятҳо

барои

рафторҳои

ахлоқии

тарбиягирандагон.
9. Салоҳияти таъсиррасонии педагогӣ:
 таъсири педагогӣ;
 баҳодиҳии педагогӣ;
 татбиқи вазифаҳои иттилоотӣ ва танзимдиҳии муоширати педагогӣ.
10. Техникаи педагогӣ:
 ба вуҷуд овардани фазои мусбии психологӣ дар гурӯҳ;
 ба вуҷуд овардани вазъияти комѐбӣ барои ҳар як хонанда;
 ҳалли низоъҳои педагогӣ;
 ҳимояи ахлоқии кӯдакон.
11. Салоҳияти идрокӣ:
 дараҷаи ҷалби муҳассилин ба фаъолияти якҷоя;
 ташкили рӯҳияи умумии психологии гурӯҳ.
Чуноне қайд кардем, баъзе муаллифон салоҳиятҳоро пайдарпай
пешниҳод мекунанд, дигарон онро ба фаъолиятҳои умумӣ, методӣ,
таҳқиқотӣ, шахсӣ ва ғайра ҷудо мекунанд.
Дар замони худ А.С. Макаренко ақидаи муайян кардани маҳорати
педагогиро тавассути хусусияту қобилиятҳои ирсӣ инкор карда, вобастагии
онро аз сатҳи салоҳияти касбӣ арзѐбӣ намуда буд. Маҳорати педагогӣ, ки бо
маҳорату ихтисос асос меѐбад, ба ақидаи ӯ, дониши ҷараѐни тарбиявӣ,
маҳорати бунѐду ба ҳаракат даровардани он мебошад. Баъзан маҳорати
педагогиро бо маҳорату малакаҳои техникаи педагогӣ ҳамшабеҳ меҳисобанд,
ҳол он ки ин маҳорату малака танҳо яке аз ҷузъҳои зоҳиршавандаи маҳорат
мебошанд.
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Маҳорати

педагогӣ

чун

омезиши

сифатҳои

шахсию

корӣ

ва

салоҳиятнокии касбии омӯзгорони тарбиядиҳанда арзѐбӣ мегардад. Аксари
омӯзгорон дар фаъолияти ташкилотчигӣ ва коммуникативӣ душворӣ
мекашанд, вале ин мушкилиҳо, бинобар пешбинӣ карда натавонистани
мушкилоти имконпазир ва бартараф сохтани онҳо тавассути маҷмӯи
тадбирҳо ба вуҷуд меоянд. Мақсади ниҳоии чунин омӯзгор моҳияти хешро
гум мекунад, аз ин рӯ, банақшагирӣ танҳо дар ояндаи наздик амалӣ мегардад.
Дар амалигардонии фаъолияти ташкилотчигӣ ва коммуникативӣ сабаби
асосии мушкилиҳо норасоӣ дар рушди маҳоратҳои конструктивӣ, аз ҷумла,
пешгӯикунанда мебошад. Фарқи асосӣ дар сохтори дониши омӯзгорони
қаториву маҳоратнок дониши мунтазам такмилѐбандаи психологияи кӯдакон
ва корбурди моҳиронаи методика ба туфайли ин донишҳо ифодаи худро
меѐбад.
В.А. Сухомлинский навишта буд: «Фаромӯш накунед, заминае, ки дар
он маҳорати педагогии Шумо ба вуҷуд меояд, дар худи кӯдак, дар
муносибати ӯ ба дониш ва ба худи Шумо, муаллим, ифода мегардад. Ин
хоҳиши омӯхтан, илҳом, омодагӣ ба бартараф сохтани мушкилиҳо мебошад.
Ин заминаро ғамхорона такмил диҳед, бе он мактаб вуҷуд надорад» [138].
Ташаккули

кордонии

касбии омӯзгор чун

азхудкунии

модели

консептуалии фаъолият ва ташаккули худогоҳии касбӣ, рушди салоҳияти
касбӣ арзѐбӣ карда мешавад.
Муқарраркунандаи муҳимтарини психологии ташаккули салоҳияти
касбии омӯзгор ҷараѐни ташаккули модели дохилии консептуалии фаъолияти
касбӣ мебошад [48, 26-44]. Ҳамзамон, зери мафҳуми кордонии касбӣ
фаъолияти мураккаби пурмаҳсули меҳнатӣ, ки ҳосил кардани донишу
маҳорат ва малакаҳои мувофиқро талаб менамояд ва ба хусусиятҳои шахсии
инсон талаботи муайянеро изҳор мекунад, фаҳмида мешавад.
Ба гумони ғолиб, ин натиҷаи салоҳиятҳои ташаккулѐфта дар шахс
мебошад.
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Модели консептуалии фаъолияти касбӣ (МКФК) ҷаҳони махсуси
ботинии одами эҷодкор буда, дар заминаи миқдори зиѐди ахбор дар бораи
муҳити касбӣ, олоти меҳнат, мақсаду воситаву тарзҳои фаъолият асос
меѐбад. Модели консептуалӣ тасаввуроти мутахассисро дар бораи вазифаҳои
касбӣ, дониши оқибатҳои қарорҳои дурусту ғалат, омодагӣ ба вазъиятҳои
ғайримаъмулӣ ва ғайраро дар бар мегирад. МКФК чун воситаи дохилии
фаъолияти мутахассис хизмат мерасонад.
МКФК дар худ таркибҳои тимсолӣ, мафҳумӣ ва амалиро таҷассум
мекунад. Ташаккули нокифояи ҷузъҳо барои бунѐди МКФК, заифии мазмуни
онҳо - воситаи дохилии фаъолият метавонад сарчашмаи амалҳои ғалату
нодуруст гардад. Дараҷаи муваффақиятнокии касбӣ бо ѐрии методикаи
муайян кардани дараҷаи касбии омӯзгор муқаррар карда мешавад [141].
Баъд аз таҳқиқоти Дружилов ва Хашин мо ба ин ақида омадем.
Натиҷаҳои ҳосилшударо муфассалтар дида мебароем.
1. Таркиби тимсолии МКФК натиҷаи синтези тимсол-вазъиятҳои фаврӣ
ва ғайрифавриро дар бар мегирад, ки қисмҳои онҳо тимсол-мақсадҳо,
тимсол-объектҳо ва тимсол-шароитҳои фаъолият мебошанд. Муқаррар
шудааст, ки қисми «ғайрифаврӣ»-и МКФК-и омӯзгорони бомаҳорат
тасаввуротро дар бораи мақсадҳои гуногуни фаъолияти педагогӣ, воситаву
тарзҳои

имконпазири

ноилгардӣ

ба

мақсадҳо,

шакли

беҳтарини

банизомдарорӣ ва нигоҳдории асбобҳои таълимию методӣ, ки барои ташкили
ҷараѐни таълим заруранд, дар назар дорад. Ҳамзамон, қисми ғайрифаврии
модели тимсолии МКФК-и омӯзгори бебарор бо тасаввуроти бесарусомон
дар бораи он, ки барои кор кадом маводи дидактикӣ ва методӣ ба ӯ заруранд,
бо тасаввурот дар бораи банизомдарории маводи таълимӣ ва навъҳои дарс,
ки нопурраанд, тавсиф меѐбад.
Омӯзгори бомаҳорат фаъолияти худро аз канор мебинад, сабабу
оқибатҳои ғалатҳоро ҳангоми дарсгузарӣ мебинад, оид ба бартарафсозии
онҳо тасаввурот дорад; вазъияти педагогиро идора карда, тағйирѐбии онро
пешбинӣ менамояд, ва баръакс, омӯзгори қаторӣ вазъияти педагогиро идора
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намекунад ва дар натиҷаи он аз уҳдаи назорат бурдану ба самти зарурӣ
равона кардани фаъолияти таълимии хонандагон намебарояд. Чунин омӯзгор
бо малакаҳои худтаҳлилкунии объективӣ соҳиб нест, мақсади фаъолияти
педагогиро дар «аз рӯйи дастурҳо амал кардан» мебинад.
2. Барои таркиби мафҳумии МКФК-и омӯзгорони бомаҳорат кофӣ
будани иттилоот омӯзгорро бо азхудкунии базаи мафҳумҳо ба шакли пурра,
дарки алоқаи сабабу натиҷа, дар барномаи фании таълимӣ, маҳорати ҷудо
кардани қисмҳои асосии мавзӯъ ва дар ин асос ба таври шифоҳӣ баѐн
намудани низоми мақсаду вазифаҳои дарс ва ғайра таъмин месозад.
Омӯзгори бомаҳорат методу технологияҳои педагогии пешқадамро омӯхта,
дар сатҳи мафҳумӣ ва мантиқӣ ба мутобиқгардонии онҳо ба фикру ақоиди
хеш ва истифодаи эҷодкоронаи онҳо дар кори худ қодир аст. Натиҷаи
инкишофи сусти таркиби мафҳумии МКФК дар омӯзгори муқаррарӣ он аст,
ки омӯзгор ба таври шифоҳӣ мақсадҳои таълимии дарсро баѐн карда
наметавонад; дастовардҳои эҷодии дигар омӯзгоронро ѐ эътироф намекунад,
ѐ бинобар машҳур будани онҳо «эътироф менамояд».
Таркиби амалии МКФК-и омӯзгори бомаҳорат дар он зоҳир мегардад,
ки он вазифаҳои таълимиеро пешниҳод менамояд, ки аз хонандагон ҳам
тарзҳои

азхудкардашудаи

ҳал,

ҳам

тарзҳои

ҳалли

мустақилона

коркарднамудаи худи онҳо талаб мекунанд. Ҳамзамон, омӯзгори бомаҳорат
роҳҳои имконпазири ҳалли вазифаҳои таълимиро мебинад ва медонад.
Таъсири педагогие, ки ба мақсади дар хонандагон ташаккул додани
азхудкунии омӯхтани фанни таълимӣ, азѐдкунии қоидаву формулаҳо равона
карда шудааст, вижагиҳои таркиби амалии МКФК-и омӯзгори муқаррариро
инъикос менамояд.
Фаъолияти хонандагонро ташкил карда, омӯзгори аз ҷиҳати касбӣ
кордон идоракуниро на чун таъсири бевосита, балки чун ба таълимгиранда
интиқол додани он асосҳое, ки аз онҳо ӯ мустақилона хулосабарорӣ карда
тавонад, ба роҳ мемонад. Бо шарофати амалиѐти таълимӣ омодагии махсуси
донишҳо ба истифодаи амалии онҳо ба вуҷуд меояд [17].
48

Аз рӯйи ҷараѐни инкишоф давраҳои зерини рушди кордонии касбиро
ҷудо кардан мумкин аст, ки натиҷаи салоҳияти касбӣ мебошанд.
а) давраи токасбият, вақте ки шахс кор мекунад, вале дорои сифатҳои
кордони ҳақиқии касбӣ намебошад, натиҷаи фаъолияти ӯ баланд нест;
б) давраи касбияти хос, вақте ки шахс кордони ҳақиқӣ мешавад,
мунтазам натиҷаҳои баландро ба даст меорад. Ин давра маҷмӯи марҳалаҳои
пайдарпай

ивазшавандаро

дар

бар

мегирад,

ҳар

кадоми

онҳо

бо

нишондиҳандаҳое тавсиф меѐбанд, ки ба талаботи меъѐрҳои муайяни
дохиливу берунӣ ҷавобгӯянд;
в) давраи кордонии баландтарини касбӣ, ки ба қуллаи дастовардҳои
касбӣ мерасад;
г) давраи баъдазкасбият (шахс дар гузашта кордони касбӣ буд, собиқ
кордони касбӣ «ѐ мушовир, роҳбалад, устод» барои мутахассисони дигар
шуда метавонад.
Ҳамин тариқ, мавҷудияти диплом, сертификат дар шахс, ки сатҳи
ихтисоси ӯ (аксаран баъзе донишҳои дар ин ѐ он соҳаи касбӣ)-ро тасдиқ
менамояд, барои ташаккули минбаъдаи кордонии касбӣ шарти зарур, вале
нокифоя мебошад. Шахс дар натиҷаи тайѐрии махсус ва таҷрибаи тӯлонии
кор ин хусусиятро метавонад ба даст орад, вале метавонад ба он ноил
нагардад, балки танҳо ба ном кордони касбӣ ҳисоб ѐбад.
1.3. Сохтор ва мундариҷаи ташаккули салоҳияти иттилоотии
омӯзгорони оянда дар шароити низоми кредитии таҳсилот
Донишҷӯйи имрӯза дар қатори донишу маҳорат ва малакаҳои фаннӣ
боз ба салоҳиятҳое ниѐз дорад, ки онҳоро барои ҳалли вазъиятҳои
проблемавӣ ва масъалаҳои шахсии хеш на дар оянда, балки худи ҳозир
истифода мебарад. Аз ин рӯ, маҳз донишгоҳ барои дар донишҷӯѐн ташаккул
додани ин салоҳиятҳо ѐрӣ мерасонад.
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Истилоҳҳои «салоҳият», «салоҳиятнокӣ», «муносибати босалоҳият»,
«салоҳиятҳои асосӣ», ки дар адабиѐти педагогӣ ба таври фаровон корбурд
мегарданд, чиро мефаҳмонанд?
Аввало ба луғати калимаҳои хориҷӣ рӯ меорем, ки ба онҳо таърифоти
зерин дода мешавад:
 салоҳият – доираи масъалаҳое, ки доир ба онҳо шахсият донишу
таҷриба дорад;
 салоҳиятнокӣ – доштани салоҳиятҳо.
Муносибати босалоҳият тақозо мекунад, ки омӯзгорони оянда дар
раванди таълим бо салоҳияти касбӣ мусаллаҳ гардонида шаванд, ки асоси
фаъолияти ояндаи онҳоро ташкил медиҳанд.
Чун дар ҷумҳурии мо имрӯзҳо тибқи дастури Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибати босалоҳият роҳандозӣ мегардад, масъалаи
аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудан ва дарѐфти роҳҳои татбиқи он мавриди
таҳқиқи олимони соҳаи педагогика, махсусан ходимони илмии Академияи
таҳсилоти Тоҷикистон, Пажӯҳишгоҳи рушди маорифи ба номи А. Ҷомӣ,
Маркази татбиқи муносибати босалоҳият, кормандони Донишкадаи такмили
ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф, устодони муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти миѐнаи умумӣ қарор доранд. Оид ба ин
масъала академикҳо М. Лутфуллозода ва Ғ. Бобизода қайд кардаанд, ки «...
баъзеҳо масъалаҳои салоҳияту салоҳиятнокиро омехта мекунанд, маҳдуд
мефаҳманд, ки боиси сар задани ғалатҳои дигар мегарданд». Ин муаллифон
ақидаҳои олимон М.И. Станкин, И.П. Подласий, Н.В. Боздовская, И.Ф.
Исаевро таҳлил намуда, салоҳиятро ба қобилиятҳо, сазовору лоиқу шоиста
будан мансуб медонанд [88, 5-6].
Муҳаққиқони

мазкур

ҳангоми

муқаррар

ва

таъин

намудани

салоҳиятҳои муҳассилин, салоҳиятҳои имрӯзаро номбар ва тавсифи
қобилияту маҳоратҳои мансуб ба онҳоро хеле хуб тавзеҳ додаанд. Дар
баробари салоҳиятҳои иҷтимоӣ-иртиботӣ, мустақилият, тафаккури интиқодӣ,
таҳқиқотӣ, тафаккури эҷодӣ, салоҳияти ахборӣ ѐ иттилоотиро ба ташаккули
чунин маҳорату қобилиятҳо тавсиф додаанд.
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Салоҳияти иттилоотӣ доштан, яъне муҳассил қобилият дорад, ки
ахбори заруриро аз сарчашмаҳои гуногун самаранок ҷустуҷӯ ва дарѐфт
кунад; ахбори сарчашмаҳои гуногунро муқоиса ва таҳлил намояд; ахборро
тағйир диҳад, ба нақша дарорад, дар ҷадвалҳо тасвир кунад; аз рӯйи сифатҳо
ба низом дарорад; аз ахбори хурд матни калон тартиб диҳад; ѐ матнро
мухтасар баѐн кунад [63].
Ин

олимон

муносибати

босалоҳиятро

ҳамчун

равияи

таълим

мепазиранд [69], ки мо ба ақидаи эшон мувофиқем. Ҳангоми корҳои
таҷрибавӣ-озмоишӣ маҳз ба он такя намуда, дар сохтори низоми кредитии
таҳсилот аз таъиноту муқаррароти онҳо оид ба салоҳияти иттилоотӣ
истифода бурдем. Муҳаққиқи дигар С. Туронов роҳҳои татбиқи муносибати
босалоҳиятро дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баррасӣ намудааст. Он
кас таърифи салоҳиятнокиро пешниҳод менамояд: «Салоҳиятнокӣ хосият
(сифати) шахсе мебошад, ки тадрисро дар сатҳи муайяне, ки асоси омодагии
ӯро барои фаъолияти бобарор ифода мекунад, ба хатм расонидааст» [142, 26].
Салоҳият ва салоҳиятнокии касбии омӯзгорро аз инҳо иборат медонад:
дониши касбӣ; донишу фаҳмишҳо дар бораи технологияи педагогӣ; таълими
фан; тарбия; рушд; маҳорат, малака, қобилияти касбӣ; қобилиятҳои ҳамкорӣ;
омӯзиши манбаъҳои илмӣ-методӣ; донишафзоӣ, такмили маҳорат; намоиши
фаъолият, таҳлилу баҳодиҳӣ ба фаъолияти шогирдон ва ғайра [142, 54].
Муҳаққиқ С. Туронов нақши омӯзгорро дар ташаккули салоҳиятҳои
донишҷӯѐн махсус таъкид намуда, қайд мекунад, ки ташаккули салоҳиятҳои
донишҷӯѐн аз маҳорати педагогии омӯзгор вобаста аст. Ӯ менависад, ки дар
натиҷаи соҳиб шудан ба салоҳияти иттилоотӣ донишҷӯ метавонад: «... дар
асоси иттилооти интиқодӣ ба хулосаи бошуурона бирасад; мустақилона
мақсад гузошта, онро асоснок намояд, ба нақша гирад ва барои ҳалли мақсад
ва натиҷаҳои он фаъолияти маърифатӣ анҷом диҳад; мустақилона иттилоотро
интихобу пайдо карда, таҳлил намояд, масъалаҳои муҳим ва асосиро интихоб
карда тавонад, вобаста ба мақсади гузоштааш тағйиру шарҳ диҳад, дар
ҷараѐни фаъолият аз воситаҳои гуногуни техникӣ, аз ҷумла аз воситаҳои
муосири иттилоотӣ истифода барад; аз далел ва хулосаҳои мантиқӣ истифода
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бурда, иттилоотеро кор ва пешниҳод кунад; маводи иттилоотиро ба низом
дарорад ва далелҳои айнан ва мазмунан нақлшударо таҳлилу таркиб,
ҷамъбаст кунад, натиҷаи иттилоотро дар фаъолияти амалии худ истифода
барад» [142, 65].
Аз нуқтаи назари педагогӣ салоҳиятнокиро чун натиҷаи дилхоҳи
таҳсил, вақте ки шахс маҷмӯи салоҳиятҳоро аз худ мекунад, шарҳ додан
мумкин аст. Ҳар як салоҳияти алоҳида (дар мисоли мо салоҳияти иттилоотӣ)
на маҷмӯи одии донишу малакаҳои қаблан гирифташуда, балки маҷмӯи
мураккаби амалҳоеро, ки ҳамкориро талаб менамоянд, дар бар мегирад. Ба
сифати намуна вазъияти зерини таълимиро дида мебароем:
Чаро филҳо ба ҳимоя эҳтиѐҷ доранд?
Омӯзиши ин вазъият чун тайѐрӣ ба маърӯза (реферат, навиштани
маълумоти таҳлилӣ ѐ эссе, тартиб додани гӯша ѐ рӯзномаи деворӣ,
гузаронидани мубоҳисаҳо ва дигарон) аз рӯйи мавзӯи додашуда ба роҳ монда
мешавад. Новобаста аз шакл ин корро чун салоҳияти ҷустуҷӯйи ҷавобҳо ба
як қатор саволҳо ташкил кардан мумкин аст:
 аз соҳаи география – оѐ дар ҳама ҷо ин масъалаи доғи рӯз аст? Дар
харита ба минтақаҳои проблемавӣ ишора намудан;
 аз соҳаи таърих – магар ҳама вақт чунин буд? Чӣ сабаби камшавии
миқдори филҳо шуд?
 аз соҳаи зоология ва экология – дар баробарвазнии экологии
минтақаи худ нақши филҳо чӣ гуна аст? Ҳаѐти кадом ҳайвонот бо филҳо
алоқаи зич дорад? Агар миқдори филҳо то … кам шавад, он ба чӣ оварда
мерасонад?
 аз соҳаи риѐзиѐт – ба шакли графикӣ ѐ ҷадвал динамикаи камшавии
миқдори филҳоро дар асри ХХ нишон додан. Барои нигоҳ доштани тавозуни
экологӣ дар минтақа миқдори зарурии филҳо чӣ қадар бояд бошад?
 кадом маҷмӯи чораҳо доир ба ҳифзи филҳо ҳоло мавҷуд аст? Онро
арзѐбӣ намудан. Чиро Шумо илова кардан мехоҳед? Чаро?
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Чӣ тавре ки аз вазифаҳои гузошташуда мебинем, барои ҷавоб додан ба
ин саволҳо донишҷӯ бояд аз фанҳои гуногун ахбори заруриро ѐфта, хонда,
коркард намояд. Дар рафти иҷрои ин супориш на танҳо ҷамъоварии ахбор,
балки маҳорати корбурди усули гуногуни кор, тартиб додани конспектҳо, ба
таври нақша инъикос кардану санҷидани натиҷаҳои ҳосилшуда, маҳорати
баѐн кардани нуқтаи назари худ ва қобилияти овардани далелҳо ва ҳ.к. талаб
карда

мешавад,

ки

бе

салоҳияти

ташакулѐбандаи

иттилоотӣ

имконнопазиранд.
Ҳамин тариқ, муносибати босалоҳият дар худ ҳаракатро аз сода ба
мураккаб пайваст месозад. Аз сода ба мураккаб на ҳама вақт мумкин аст.
Сарфи назар аз он ки ин тарз мантиқан дурусту баъзан муфид аст, воқеиятро
инъикос намекунад: дунѐ одӣ нест.
Муносибати босалоҳият зарурат ба ташаккули донишҳои появӣ маҷмӯи
маҳорату малакаҳоро инкор намекунад. Сухан дар бораи ба даст овардани
натиҷаи ҳамгирои салоҳиятнокӣ меравад. Илова бар ин, муносибати
босалоҳият, чи тавре ки дар мисоли боло нишон дода шуд, амалиѐт, амалро
нисбат ба вазъияти муайяни проблемавӣ ба мадди аввал мегузорад. Дар
натиҷаи он салоҳиятнокиро аз шароити татбиқи он ҷудо кардан номумкин
мегардад.
Қисми дигари ҷудонашавандаи муносибати босалоҳият аз тарафи
донишҷӯѐн фаҳмидани тарзҳои идроку азхудкунии маводи таълимӣ мебошад.
Ин ҷараѐн ба донишҷӯ имкон медиҳад, ки дар бораи амалиѐти худ, бо кадом
роҳ ин ҳалро ба даст овардааст ва оид ба сифати ин ҳал мулоҳизаронӣ
намояд.
Ҳамзамон, фаъолияти мушаххас дар сатҳи мувозӣ шарти зарурии
ташаккули салоҳиятнокӣ мебошад.
Аз мавқеи муносибати босалоҳият ташаккули салоҳиятҳои асосӣ
натиҷаи асосии фаъолият мегардад. Зери мафҳуми салоҳиятҳои асосӣ дар
муносибат ба таҳсилоти касбӣ қобилияти мустақилона амал кардани
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донишҷӯѐн дар вазъияти номуайянӣ ҳангоми ҳалли масъалаҳои барои онҳо
муҳим фаҳмида мешавад.
Пас, ҳоло кадом салоҳиятҳо барои омӯзгори оянда лозиманд? Барои ба
ин савол ҷавоб додан, пеш аз ҳама, дида мебароем, ки зери мафҳуми
«салоҳиятнокӣ» дар анъанаҳои таҳсилоти пасошӯравӣ ва аврупоӣ чӣ
фаҳмида мешавад?
Истифодаи мафҳумҳои «салоҳият» ва «салоҳиятнокӣ» аз ҷониби баъзе
олимону педагогҳо чун тақозои мӯд баррасӣ мегардад, вақте ки ба забон
муодили русии онҳо «компетенция» ва «компетентность» калимаву
истилоҳҳои англисӣ ворид карда мешаванд. Чунин нуқтаи назар аз он
маншаъ мегирад, ки мафҳуми салоҳиятнокӣ ягон ҷузъи наверо дар бар
намегирад, ки ба мафҳуми «маҳорат» мансуб набошанд. Бинобар ин, ҳама
гуна гуфторҳо дар бораи салоҳиятнокиву салоҳият сунъӣ ба назар мерасанд
ва проблемаҳои куҳнаро зери «либос»-и нав бояд рӯпӯш намоянд.
Нуқтаи назари ба ин мухолиф низ арзи вуҷуд дорад, ки тибқи он маҳз
муносибати босалоҳият ҷараѐнҳои азнавсозии таҳсилоти пасошӯравиро
амиқтар инъикос менамояд.
Мо муддаии мукаммалии хулосабарории хеш набуда, салоҳиятҳои
асосиро, ки дар сарчашмаҳои Руссия ва Тоҷикистон бештар вомехӯранд,
мисол меорем. Ба онҳо салоҳиятҳои арзишию маъноӣ, умумифарҳангӣ,
таълимию маърифатӣ, иттилоотӣ, коммуникативӣ, иҷтимоию меҳнатӣ,
такмили шахсият ва ғайра мансубанд.
Мо ба шарҳ додани ҳамаи салоҳиятҳо даст намезанем, танҳо дар
атрофи баъзе ҷанбаҳои муҳим таваққуф менамоем, зеро ҳамгироии донишҳои
анъанавӣ ва маҳоратҳои зеҳнӣ, коммуникативӣ, методологӣ ва ғайра натиҷаи
муносибати босалоҳият ҳисоб меѐбад. Ба ин мантиқ муносибати босалоҳият
чун таҳсили ба шахсият нигаронидашуда қабул мегардад.
Анъанаҳои таҳсилоти Аврупои Ғарбӣ салоҳиятнокиро чун қобилият ба
ҳалли вазифаҳо баррасӣ мекунанд. Дар навбати худ, барои арзѐбии
салоҳиятҳо усуле мавриди истифода қарор мегиранд, ки ба гузаронидани
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ташхис ва ченкунии сифати фаъолият (масалан, мушоҳида, таҳлили маҳсули
фаъолият, ҳимояи портфолиоҳои таълимӣ ва ғайра) имкон медиҳанд.
Салоҳиятҳои асосӣ дар ду сатҳ ва аз он ҳам зиѐдтар мушаххасонида
мешаванд. Аз ҷумла, дар сатҳи аввал намудҳои фаъолият (муомилот, амалҳо)
ва масъалаҳои асосӣ, ки ҳалли онҳоро бояд муҳассилин намоиш диҳанд. Дар
сатҳи баъдина амалҳои асосӣ (натиҷаҳои ниҳоии таълим), ки барои ҳалли
муваффақонаи масъалаҳо заруранд (муайян намудан, шарҳ додан, қиѐс
кардан, коркард намудан, амалӣ гардонидан, ҳамгиро кардан, назорат бурдан
ва ғайра) муқаррар карда мешаванд.
Дар хотимаи тавсифи салоҳиятҳо, чун қоида ҷадвали қиѐсӣ оварда
мешавад, ки дар онҳо дараҷаҳои салоҳиятнокӣ (навкор, истифодабаранда,
истифодабарандаи таҷрибадор, кордони касбӣ ва дигарон) қайд мегарданд.
Тасвири

салоҳиятҳо

ҳатман

низоми

коркардшудаи

арзѐбии

дастовардҳоро дорад, ки усули зерини назоратро дар бар мегиранд:
 тестгузаронӣ;
 меъѐрҳои навиштани эссе;
 талабот ба ҳимояи портфолиои таълимӣ;
 ташхиси фаъолияти амалӣ;
 тартиби навиштан ва ҳимояи лоиҳаҳо ва ғайра.
Масалан, ҳангоми тайѐрии омӯзгорон мафҳуми асосии муносибати
босалоҳият «самти таълимӣ» мебошад. Ҳар як самт вазифаи фаъолияти
ояндаи касбиро дар бар мегирад. Баъзеи онҳоро пешниҳод менамоем:
 самти коркарди барномаҳои таълимӣ ва усули таълимӣ;
 самти баҳо ва ченкуниҳо;
 самти ҳамгиронамоии иттилоотӣ, ки бо корбурди технологияҳои
муосири иттилоотӣ алоқаманд аст;
 самти менеҷмент ва фаъолияти навгониҳо;
 самти фаъолияти таҳқиқотӣ.
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Ҳамзамон, салоҳияти ҷамъбастӣ маҷмӯи чунин самтҳо мебошад. Дар
натиҷа хатмкунандаҳо тавре омода мешаванд, ки дар ҳалли масоили
гуногуни касбӣ имкони моҳирона амал карданро пайдо мекунанд.
Ҳамаи гуфтаҳоро ҷамъбаст намуда, якчанд хулоса баровардан мумкин
аст:
Якум, сарфи назар аз умумияти баъзе унсурҳои муносибати босалоҳият
ва муносибат ба ташаккули донишу маҳорату малакаҳои анъанавӣ ин
муносибатҳо ба куллӣ фарқ мекунанд.
Дуюм, фаҳмиши пасошӯравии муносибати босалоҳият аксаран бо
мазмуни таълимӣ (объектҳо, дониш дар бораи онҳо, таснифот) алоқаманд
аст. Мувофиқан, салоҳият нисбат ба объектҳои муайян чун тарзи фаъолият
муайян мегардад.
Агар ба таҷрибаи аврупоӣ ва амрикоии моделҳои салоҳиятнокӣ назар
афканем, пас дар ин ҷо амал нисбат ба вазъият, проблема (воқеӣ ѐ сохташуда)
ба мадди аввал қарор мегирад. Дар натиҷаи он муносибати босалоҳият
консепсияи худ ва мантиқи омӯзишро ташаккул медиҳад.
Дар омодасозии омӯзгорони оянда дар низоми кредитии таҳсилот
модели пешниҳодшавандаи муносибати босалоҳият як қатор хусусиятҳо
дорад.
Якум, ҳар як салоҳият гурӯҳи тавсифоти худро дорад, ки ҳам дар сатҳи
мушаххаси фаннӣ ва ҳам дар сатҳи умумифаннӣ татбиқ мегардад.
Дуюм, салоҳиятҳои пешниҳоднамудаи мо бо назардошти ду омил
коркарди худро ѐфтаанд. Ин тамоили асосии рушди ҷаҳони муосир ва
дурнамои воридшавии соҳаи маорифи тоҷик ба маорифи байналхалқӣ, аз
ҷумла, русӣ, аврупоӣ, осиѐӣ мебошад.
Сеюм,

салоҳиятҳои

пешниҳодшуда

сатҳи

баланди

маҳоратҳои

донишҷӯро ҳам дар фаъолияти таълимӣ ва ҳам дар фаъолияти ояндаи касбӣ
таъмин месозанд.
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Салоҳиятҳои муосир ва тавсифоти қобилияту маҳоратҳои донишҷӯѐн,
ки дар ҷараѐни таълим ташаккул меѐбанд
1. Салоҳияти иҷтимоӣ-коммуникативӣ:
 муоширати ошкоро;
 ба роҳ мондани муносибат бо дигарон;
 баѐн кардани фикри худ бо овози баланд, фаҳмо ва дастрас;
 дуруст дарк кардан ва фаҳмо интиқол додани ахбор;
 иштирок

кардан

дар

муколамаи

таълимӣ,

дар

муҳокимаи

коллективии масъала;
 кор кардан дар даста;
 бартараф сохтани мушкилот дар муошират;
 гузашт (созиш) кардан;
 нигоҳ доштани робитаи мутақобили мусбат;
 таҳаммулпазир будан;
 амалӣ гардонидани муоширати гендерӣ ва байналмиллӣ;
 баромадан аз ҳолати муноқишавӣ бо «хароҷот»-и ками психологӣ ва
ҳ.к.
2. Мустақилият:
 рафтори масъулиятноку ташаббускорона, вобаста набудан ба
таъсири бегона, амал кардан бо қувваи худ;
 худ ва вақти худро идора (ихтиѐрдорӣ) кардан;
 васеъ намудани донишу маҳорат ва қобилиятҳои худ бо ташаббуси
шахсии хеш;
 намоиш додани таълими мустақилона;
 арзѐбии таҳсили худ ва муайян кардани талабот ба таълим;
 ҷустуҷӯ намудан (ѐ мустақилона ба пеш ҳаракат кардан, ѐ пурсидан
аз шахси метавонистагӣ ва медонистагӣ, ѐ рӯ овардан ба сарчашмаҳои
ахбор);
 муайяну мушаххас намудани мақсадҳои худ ва банақшагирии
фаъолияти худ;
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 дар назди худ гузоштани вазифаҳо ва ҳал кардани онҳо бо қувваи
хеш;
 ба дӯш гирифтани масъулият барои корҳои иҷрошуда;
 интихоб кардани тарзҳои амал;
 амалигардонии худназораткунии мунтазам аз ҷараѐн ва натиҷаи
корҳои иҷрошаванда, ислоҳ ва такмили онҳо;
 ба роҳ мондани худбаҳодиҳӣ;
 доштани ҳисси масъулияти иҷтимоӣ;
 ташаккул додани «Ман фарзияи»-тимсол ва сифатҳои ҳиссиѐтиву
иродавӣ ва ғайра.
3. Салоҳияти тафаккури интиқодӣ:
 даст кашидан аз инҳисор ба ҳақиқат;
 даст кашидан аз қатъият дар гуфторҳои худ;
 маданияти гузаронидани мубоҳиса;
 бо далелҳо собит сохтани интихоби мавқеъ ва ақоиди хеш;
 арзѐбии интихоби худ ва бекор намудани қарорҳои қаблан
қабулшуда;
 қиѐс кардани маълумот;
 ҷудо кардани алоқаҳои сабаб ва натиҷа;
 таҳлил, таркиб, ҷамъбаст ва хулосабарорӣ намудан;
 интихоб, ҷудо карда тавонистан;
 фаҳмидани супоришҳо дар тасвиятҳо ва матнҳои гуногун;
 ҷудо кардани қисмҳои асосӣ;
 фаҳмидани мақсадҳои худ ҳангоми қабули қарорҳо;
 қабул намудани қарорҳо бе назардошти манфиатҳои шахсӣ ва ғайра.
4. Салоҳияти таҳқиқотӣ:
 диди системавӣ;
 муқаррар, тасвир, тасниф кардан ва фаҳмонидани далелҳо;
 сохтани моделҳо;
 истифода бурдан аз тарзҳои гуногуни санҷиши дурустии моделҳо;
 гузаронидани таҳқиқоти инфиродӣ ва коллективӣ;
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 пешниҳод кардани фарзияҳо;
 банақшагирии давраҳои таҳқиқот;
 гузаронидани озмоишҳо бо истифодаи методикаи гуногун;
 муайян кардани таносуби натиҷаҳои таҳқиқот бо фарзияи ибтидоӣ;
 таҳлил кардан ва шарҳ додани натиҷаҳои озмоиш;
 арзѐбии фарзияҳо;
 дар ҷараѐни таҳқиқот пешбинӣ намудани оқибатҳо, ҳодисаву
далелҳо.
5. Салоҳияти тафаккури эҷодӣ:
 муайян кардани монандӣ ва фарқи проблема;
 муайян намудани сабабу ҳудуди он;
 коркарди муодилҳои қарорҳо;
 пешниҳод кардани ғояҳо;
 ифода ва интиқоли дарки олами атроф;
 тасаввур кардан;
 диди ғайриодии проблема;
 омода будан ба ҳама чизи наву ғайриодӣ;
 баромадан аз доираи қолабҳо ва меъѐрҳои ҷойдошта;
 кашфи тарзи нав ѐ мукаммали қарорҳо;
 устуворӣ ба фишори муҳити иҷтимоӣ (афкори ҷомеа);
 амал кардан дар шароити номаълум (бесарусомонӣ);
 сохтани чизи наве, ки пештар вуҷуд надошт;
 сохтани чизе аз ҳеҷ чиз;
 кашф кардан ва ғайра.
6. Салоҳияти рефлексивӣ:
 маҳорати гузаронидани худбаҳодиҳии муттасил;
 баҳодиҳӣ ба натиҷаҳои фаъолияти худ ва тарзҳои интихобнамудаи
фаъолият тавассути муносибату ҳиссиѐт;
 муайян кардани таносуби мақсади худ бо натиҷаҳои ҳосилшуда;
 муқоиса намудани натиҷаҳои ҳосилшуда бо намуна;
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 худмуайянкунӣ дар интихоби равия ва муайян кардани мақсадҳои
таълими минбаъда;
 дарки тарафҳои мусбат ва манфии худ дар ҳамкорӣ бо ашхоси дигар;
 чун шахсият дарк кардани худ ва ѐфтани тарзҳои рушди шахсият;
 муайян кардани тарафҳои мусбат ва манфии худ ва мақсаднок рушд
додани аввалӣ ва ҷуброн кардани дуюмӣ;
 бартараф сохтани муноқишаи байнишахсӣ;
 таҳлил кардан ва фаҳмидани он тағйироти сифатие, ки дар ҷараѐни
таълим ба вуҷуд омадаанд;
 гузаронидани худтаҳлилкунии олами ботинӣ, фаҳмидани сабабҳои
пайдошавии ин ѐ он фикру ақоид, ҳиссиѐту рӯҳия ва ҳ.к.;
 тартиб додани барномаҳои инфиродии амалиѐт доир ба корбурд ва
мустаҳкамкунии

донишу

маҳорат

ва

малакаҳои

гирифташудаи

коммуникативӣ дар вазъиятҳои гуногуни зиндагӣ (таҷрибаи ҳаррӯза);
 тарҳрезии оянда;
 муайян сохтани саҳми худ дар кори гурӯҳ;
 бунѐди шахсияти худ;
 таъсир расонидан ба ҳаѐти шахсии худ ва ғайра.
7. Салоҳияти иттилоотӣ:
 самаранок ҷустану ѐфтани иттилооти зарурӣ аз сарчашмаҳои
гуногун, аз ҷумла Интернет, бо иловаи системаи ҷустуҷӯйӣ ва базаи
маълумот;
 муқоиса ва таҳлил кардани сарчашмаҳо;
 ѐфтани ғалатҳо дар иттилооти гирифташуда;
 бошуурона хондан: ҷудо кардани қисмҳои асосии матн, тартиб
додани конспектҳо, мураттаб сохтани саволҳо ба матни хондашуда, ѐфтани
ҷавобҳо;
 ба сохтор даровардани иттилоот, хаттӣ тасвир кардани онҳо (ба
шакли нақша, ҷадвал, графикҳо, диаграммаҳо ва ҳ.к.);
 ба низом даровардани иттилооти пешниҳодшуда аз рӯйи аломатҳо
(тақсим кардани ахбор дар асоси меъѐрҳо);
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 аз ахбори пешниҳодгардида ҷудо кардани маълумот, ғояву алоқаҳо
ва шарҳ додани онҳо;
 кушода додани иттилоот (аз ахбори кӯтоҳ тартиб додани матни
калон);
 мухтасар кардани иттилоот (навиштани хулоса);
 баҳодиҳӣ ба иттилооти пешниҳодшуда;
 истифодаи иттилоот, муайян кардани ҳудудҳои корбурди он;
 табдил додани иттилоот ба дониш, самаранок нигоҳ доштан,
истифода бурдан, интиқол додани дониши гирифташуда ба дигарон ва ҳ.к.
Низоми таълими кредитии таҳсилот маҳз ба ташаккули ин салоҳиятҳо
равона карда шудааст. Бояд қайд кард, ки таҳлили байниилмии проблемаи
рушди шахсият педагогикаро ба хулосабарории зерин водор менамояд:
ҷараѐни педагогӣ ҳар қадар бештар унсурҳои таҳсили ба шахсият
нигаронидашударо дошта бошад.
Аз ҷониби дигар, ҳоло салоҳиятҳои пешниҳодшуда ҷадвали қиѐсии
сатҳи ташаккулѐфтаро надоранд (масалан, роҷеъ ба салоҳиятҳои иттилоотӣ
кадом амалу маҳоратҳо дар сатҳи ибтидоӣ, рушдѐфта ва ғайра меъѐр ҳисоб
меѐбад). Эҳтимол, умуман дигар сатҳҳо пешниҳод карда мешаванд.
Дуюм, дар салоҳиятҳои пешниҳодшуда таснифот аз рӯйи фан ва синну
сол мавҷуд нест.
Сеюм, нофаҳмост, ин ҳангоми коркарди стандартҳои таҳсилот аз рӯйи
фанҳо чӣ тавр муносибати босалоҳият ба ҳисоб гирифта мешавад ва инъикос
мегардад.
Инчунин, қайд кардан бамаврид аст, ки норасоиҳои модели муносибати
босалоҳият қадами аввалин мебошад, бинобар ин, ба роҳ мондани муколамаи
бисѐртарафаи иҷтимоӣ хеле муҳим аст. Зери мафҳуми муколамаи иҷтимоӣ
мо чиро мефаҳмем? Ҷалби васеи иттиҳодияҳои педагогӣ, ташкилотҳои
ҷамъиятӣ, маъмурияти муассисаҳои таълимӣ, корфармоѐн ва волидон ба
татбиқи муносибати босалоҳият ва дарки натиҷаҳо, ки ба азнавсозии
барномаҳои таълимӣ ва стандартҳои таҳсилот имкон медиҳанд.
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Барои ташаккули салоҳияти иттилоотӣ усули кор бо ахбори таълимӣ
албатта муҳим аст, вале интихоби матн, мундариҷа ва сохтори он низ барои
идрок ва фаҳмиши донишҷӯѐн зарур мебошад.
Бо кадом восита ва чӣ гуна дарки маводро ташкил мекунем ва
қобилияти кории хонандагонро нигоҳ доштан мумкин аст, муфассал дида
мебароем.
Чӣ тавре маълум аст, барои аз худ кардани мавод дарк ва фаҳмиши
самараноки ахбори таълимӣ таъсир мерасонанд. Ғайр аз ин, ахбори таълимиро
дарк кардани хонандагон аз диққати онҳо ба ин ахбор вобастагӣ дорад. Барои ин
чӣ бояд кард?
Чунин омилҳои идроки самарабахши ахбори таълимиро барои
донишҷӯѐн ҷудо кардан мумкин аст:
Якум, хусусиятҳои ахборро, ки онҳо ҷалби диққати донишҷӯро таъмин
мекунанд, ҷудо кардан даркор аст:
 навигарӣ (аслӣ ва нисбӣ);
 шавқангезӣ;
 ихтилоф;
 мушаххасӣ;
 зиддиятнокӣ;
 камназирӣ; ғайриодӣ ва ғайра.
Дуюм, шаклу сохтори пешниҳоди ахбореро истифода бояд кард, ки он
барои қабул шавқовар бошад:
 гуногуншаклии ахбор (шифоҳӣ, аѐнӣ, бандубаст ва иҷрои техникӣ);
 пешниҳоди ғайричашмдошти ахбор;
 ҳамбастагии ахбори душвору осон барои қабул;
 ахбори ба сохтор ҷудошуда;
 ахбори бо расму эзоҳ;
 ахбори умумӣ, хулоса ва ғайра.
Сеюм, ин фаҳмиши омилҳоест, ки ба муносибати донишҷӯ ва омӯзиши
ахбор таъсир мерасонанд:
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 дарки моҳияти шахсӣ ва муносибат ба ахбори зарурӣ;
 фаъол гардондани донишҳои пештара ба масъалаи таҳлил;
 метод ва шаклҳои диққатҷалбкунандаи кор бо ахбор;
 алоқаи ахбор бо ҳиссиѐт (ҳиссиѐти мусбат, зебоӣ, эҳсоси хурсандӣ ва
ғайра).
Омилҳое, ки фаҳмиши иттилооти таълимиро таъмин менамояд:
1. Хусусиятҳои иттилоот:

 моҳият ва мундариҷаи иттилоот ошкоро, фаҳмо, дақиқ аст;
 баъзе калима, истилоҳ ва нишонаҳои шартӣ маънидод шудаанд;
 мазмуни аслӣ ҳангоми баѐни фикр ифода мегардад;
 дар бораи савол ва мавзӯъҳо маълумоти ҳаматарафа дода шудааст;
 ахбори мушаххас ва хулосавӣ дода шудааст ва ғайра.
2. Шаклу сохтори иттилооти ҷолиб:

 алоқамандии байни далелҳо оварда шудаанд;
 робита бо иттилооти пешазхудшуда мавҷуд аст;
 иттилоот ба қисмҳои алоҳида тақсим карда шудааст;
 қисмҳои алоҳидаи иттилоот ба низом оварда шудааст;
 иттилооти шифоҳӣ дар шакли нақшаҳои гуногун (мантиқӣ, хулоса,
системавӣ, сохторӣ) тасвир шудааст.
3. Муносибати донишҷӯ ба иттилоот:

 дарки алоқаю муносибатҳои дохилӣ дар иттилоот;
 ҳалли масъалаҳои проблемавӣ, маърифатии гуногун;
 иҷрои фаъолиятҳо доир ба қиѐс, таҳлил, таркиб, хулосабарорӣ,
таснифот, басистемадарорӣ ва ғайра;
 истифодаи усули хаѐлоти эҷодӣ;
 истифодаи шаклҳои робита ва рефлексия.
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Дарк ва фаҳмиши иттилоот на ҳамеша фавран, балки бештар баъд аз
кӯшиши фурӯ рафтан ба умқи он ба амал меояд. Мазмун ҳамон вақт пайдо
мешавад, ки:
 дар иттилоот алоқамандии маълумоти пешина вуҷуд дошта бошад ва
донишҷӯ онро бо таҷрибаи пешинааш пайваст намуда тавонад;
 донишҷӯ муносибати муназзам (бонизом)-ро истифода карда
метавонад, имкон фароҳам меояд, то ӯ ҳудуд ва таъиноти иттилоотро
фаҳмад;
 ба донишҷӯ бо иттилооти нав амалӣ кор карданро пешниҳод кунанд;
 ба донишҷӯ имкон диҳанд, то маълумоти гирифтаашро эҷодкорона
тавассути тасаввурот ва хаѐлот кор карда барояд;
 ба донишҷӯ имкони ифода кардани ақидаи шахсӣ (ҳиссиѐт ѐ арзиш)
ва муҳокима кардани онро бо шарикдарсаш диҳад.
Барои ин маҳорати муайян, малакаи кор бо сарчашмаҳои ахбор лозим
аст.
Ҳамин тариқ, яке аз омилҳои таъсиррасонии муҳити таълим ахбор бо
хусусияту сохтораш аст. Фазои ахборе, ки аз тарафи омӯзгор ҳаматарафа хуб
пешниҳод мегардад, хусусияти фаъолияти муҳассилин ва сифати омӯзишро
муайян мекунад.
Дар истифодаи муносибати босалоҳият ҳар як омӯзгор метавонад
саҳми босазо ва қадами аввалин гузорад. Якум, аз чӣ бояд оғоз кард –
гузаронидани худбаҳодиҳӣ ва таҳлил намудани таҷрибаи педагогии худ.
Барои ин аз рӯйхат мо он сифатҳои салоҳияти иттилоотиро интихоб мекунем,
ки барои таҳқиқоти мо хеле муҳиманд.
Ҷадвали 1.2
Салоҳияти иттилоотӣ
Сифатҳо

Супоришҳои
таълимӣ

Стратегия,
Роҳу тарзҳои
Меъѐрҳо ва
метод ва
баҳодиҳӣ ба
методҳои
усул
ноилшавии салоҳият баҳодиҳӣ

Муқоиса ва
таҳлилисарчашмаҳо
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Ба сохтор даровардани
ахбор ва графикӣ тасвир
кардани он
Шарҳу тафсир, васеъ
кардани ахбор
Хулоса баровардан аз
ахбори пешниҳоднамуда

Муайян кардани он, ки кадом супоришҳои таълимӣ одатан истифода
мегарданду кадом машқҳо барои инкишоф додани ин ѐ он сифати
салоҳиятнокӣ лозиманд, бояд қадами дигар бошад.
Ба ҳамин монанд, таҳлилу муайян менамоем, ки кадом тарзу усул ба
донишҷӯ дар рушди сифати муайяни салоҳиятнокӣ ѐрии амалӣ мерасонанд.
Мутаносибан, кадом тарзу усули баҳодиҳиро мо бояд истифода барем,
то ки донишҷӯѐни мо имконияти гирифтани робитаи мутақобиларо дошта
бошанду донанд, ки ин ҷараѐн чӣ тавр ба роҳ монда шудаасту ба чӣ бояд
диққат дод?
Ва ниҳоят, аз рӯйи кадом меъѐрҳо ва тавассути кадом усул ба сатҳи
ташаккулѐбии салоҳиятҳо баҳо медиҳем?
Дар татбиқи амалӣ якбора чор ҷанбаро фаро гирифтан мумкин аст,
бинобар ин, кӯшишҳои худро ба ду қадами аввал, яъне барои худ муайян
кардани рӯйхати машқҳои таълимӣ, инчунин тарзу усули барои рушди ин ѐ
он сифати салоҳияти иттилоотӣ зарур равона кардан мумкин аст. Баъдан,
вақте ки ба муваффақиятҳо ноил мегардем, фаҳмида метавонем, ки кадом
усули баҳодиҳӣ барои мо ва донишҷӯѐни мо аз ҳама бештар муфиданд.
Вазифаи мураккабтар коркарди меъѐрҳо ва усули баҳодиҳӣ, ки аз рӯйи онҳо
дар бораи сатҳи ташаккулѐбии салоҳиятҳои донишҷӯ гуфтан мумкин аст. Ба
ақидаи мо, ин кори калон ва мураккабест ва ҳалли он, аз ҷумла, бо тағйирот
дар стандартҳои таҳсилот ва нақшаҳои таълимӣ алоқаманд мебошад.
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Хулосаи боби якум
Дар ҷараѐни амалигардонии низоми кредитии таҳсилот ҷустуҷӯйи
роҳҳои баланд бардоштани сифат ва самаранокии ташаккули салоҳияти
касбии омӯзгорони оянда мавқеи хос дорад. Ташаккули салоҳияти иттилоотӣ
дар ин самт мавқеи махсусро ишғол мекунад, чунки ҷараѐни таълими
муттасилро таъмин месозад ва яке аз вазифаҳои асосии муассисаҳои
таълимии олии касбӣ, махсусан аз рӯйи ихтисосҳои педагогӣ маҳсуб меѐбад.
Дар натиҷаи таҳлили адабиѐт ва таҷрибаи татбиқи низоми кредитии
таҳсилот ошкор гардид, ки дар ин низом роҳандозӣ намудани муносибати
босалоҳият бамаврид аст, ки аз чунин шароит бармеояд:
 ташкили ҷараѐни таълим дар асоси муносибати босалоҳият ба
коркарди сохту мазмуни салоҳияти касбии омӯзгорони оянда алоқаманд аст;
 ташкили

муназзами

ҷараѐни

ташаккули

салоҳияти

касбии

донишҷӯѐн ба асосноккунии илмии технологияи ташаккули салоҳиятнокӣ
дар шароити низоми кредитии таҳсилот вобаста аст;
 барои баланд бардоштани сифати омодагии салоҳияти омӯзгорони
оянда коркарди барномаву дастурҳои методӣ заруранд.
Дар ҷомеаи муосири иттилоотӣ низоми арзишҳое дархост мешаванд, ки
дар он мавҷудияти маҷмӯи дониш, маҳорат, малакаҳо зарур бошад ҳам,
натиҷаи ниҳоии таҳсилот намебошанд. Истифодаи дурусти иттилоот,
азхудкунии технологияҳои нав, худомӯзӣ, ҷустуҷӯ ва истифодаи донишҳои
азхудшуда талаб карда мешаванд.
Дар низоми кредитии таҳсилот ғояи муносибати босалоҳият чун
баромадан аз вазъияти проблемавӣ бинобар мухолифати байни зарурати
таъмини сифати маълумот ва имконнопазирии ҳалли ин масъала аз ҳисоби
афзудани ҳаҷми ахбор, ки бояд аз худ карда шавад, баррасӣ гардад.
Ҳамин тариқ, донишҷӯйи имрӯза дар қатори донишу маҳорат ва
малакаҳои фаннӣ боз ба салоҳиятҳое ниѐз дорад, ки онҳоро барои ҳалли
вазъиятҳои проблемавӣ ва масъалаҳои шахсии хеш на дар оянда, балки худи
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ҳозир истифода мебарад. Аз ин рӯ, маҳз муассисаи таҳсилоти олии касбӣ
барои дар донишҷӯѐн ташаккул додани ин салоҳиятҳо ѐрӣ мерасонад.
Истилоҳҳои «салоҳият», «салоҳиятнокӣ», «муносибати босалоҳият»,
«салоҳиятҳои асосӣ» дар адабиѐти педагогӣ ба таври фаровон корбурд
мегарданд, ки онҳоро чун натиҷаи дилхоҳи таҳсил, вақте ки шахс маҷмӯи
салоҳиятҳоро аз худ мекунад, шарҳ додан мумкин аст. Ҳар як салоҳияти
алоҳида (масалан, иттилоотӣ ѐ таҳқиқотӣ) на ҷамъи одии донишу малакаҳои
қаблан гирифташуда, балки маҷмӯи мураккаби амалҳоеро, ки ҳамкориро
талаб менамоянд, дар бар мегирад.
Дар омодасозии омӯзгорони оянда дар низоми кредитии таҳсилот
модели пешниҳодшавандаи муносибати босалоҳият як қатор хусусиятҳо
дорад.
Якум, ҳар як салоҳият гурӯҳи тавсифоти худро дорад, ки ҳам дар сатҳи
мушаххаси фаннӣ ва ҳам дар сатҳи умумифаннӣ татбиқ мегардад.
Дуюм, салоҳиятҳои пешниҳоднамудаи мо бо назардошти ду омил
коркарди худро ѐфтаанд. Ин тамоили асосии рушди ҷаҳони муосир ва
дурнамои воридшавии соҳаи маорифи тоҷик ба маорифи байналхалқӣ, аз
ҷумла, русӣ, аврупоӣ, осиѐӣ мебошад.
Сеюм,

салоҳиятҳои

пешниҳодшуда

сатҳи

баланди

маҳоратҳои

донишҷӯро ҳам дар фаъолияти таълимӣ ва ҳам дар фаъолияти ояндаи касбӣ
таъмин месозанд.
Дар низоми салоҳиятҳои умумикасбӣ салоҳияти иттилоотиро, ки
мавриди таҳқиқи мо қарор дорад, ба чунин маънӣ фаҳмидан мумкин аст, ки
донишҷӯ дар раванди таълим чунин амалҳоро иҷро намояд: аз сарчашмаҳои
гуногун, аз ҷумла Интернет, бо иловаи методҳои ҷустуҷӯ ва захираи
маълумот самаранок ҷустуҷӯ кардан ва дарѐфти ахбори зарурӣ; муқоиса ва
таҳлил карда тавонистани сарчашмаҳои гуногун; дар ахбори пешниҳодшуда
ѐфтани ғалатҳо; бошуурона хондан – ҷудо карда тавонистани қисмҳои асосии
матн, тартиб додани конспектҳо, мураттаб сохтани саволҳо ба матни
хондашуда, ѐфтани ҷавобҳо ба саволҳо; ба сохтор даровардани маълумоти
хаттӣ – тасвир кардани онҳо дар шакли нақша, ҷадвал, графикҳо,
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диаграммаҳо ва ҳ.к.; ба низом даровардани ахбори пешниҳодшуда аз рӯйи
аломатҳо – тақсим кардани ахбор дар асоси меъѐрҳо; аз ахбори
пешниҳодгардида ҷудо кардани маълумот, ғояву алоқаҳо ва шарҳ додани
онҳо; кушода додани ахбор – аз ахбори кӯтоҳ тартиб додани матни калон;
мухтасар кардани ахбор – навиштани хулоса; баҳодиҳӣ ба ахбори
пешниҳодшуда; истифодаи ахбор, муайян кардани ҳудудҳои корбурди он;
табдил додани ахбор ба дониш, самаранок нигоҳ доштан, истифода бурдан,
интиқол додани дониши гирифташуда ба дигарон ва ҳ.к.
Низоми таълими кредитии таҳсилот маҳз ба ташаккули ин салоҳиятҳо
равона карда шудааст. Бояд қайд кард, ки таҳлили байни илмии проблемаи
рушди шахсият илми педагогикаро ба хулосабарории зерин водор менамояд:
ҷараѐни педагогӣ ҳар қадар бештар унсурҳои таҳсили ба шахсият
нигаронидашударо дошта бошад.
Вазифаи мураккабтар коркарди меъѐрҳо ва усули баҳодиҳӣ мебошад,
ки аз рӯйи онҳо дар бораи сатҳи ташаккулѐбии салоҳиятҳои донишҷӯ
муҳокима рондан мумкин аст. Ба ақидаи мо, ин кори мушкил ва мураккабест
ва ҳалли он, аз ҷумла, бо тағйирот дар стандартҳои таҳсилот ва нақшаҳои
таълимӣ алоқаманд мебошад, ки дар боби дуюм дар атрофи онҳо андеша ва
муҳокимаҳои худро пешниҳод менамоем.
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БОБИ II. КОРҲОИ ТАҶРИБАВӢ-ОЗМОИШӢ ОИД БА ТАШАККУЛИ
САЛОҲИЯТИ ИТТИЛООТИИ ДОНИШҶӮЁН ДАР ШАРОИТИ
НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛОТ
2.1. Мақсад, вазифаҳо, арзѐбӣ ва шарҳи натиҷаҳои
корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ
Солҳои охир дар низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тайѐр
намудани омӯзгорон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тағйироти зиѐде
ба вуҷуд омадаанд. Бо вуҷуди ин, низоми тайѐр намудани омӯзгорон бо
таъминоти методӣ пурра фаро гирифта нашудааст. Ҳангоми таҳлили
барномаҳои омода намудани омӯзгорони оянда ба ташаккули салоҳияти
иттилоотӣ дар низоми салоҳиятҳои касбӣ, ки мавриди таҳқиқ қарор
гирифтааст, такя намудем.
Бо мақсади муайян намудани инъикоси ташаккули салоҳияти
иттилоотӣ дар нақша, барнома ва китобҳои дарсии кафедраҳои ба таҳқиқот
фарогирифташудаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ ва Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
онҳоро мавриди омӯзиш қарор додем.
Мақсади омӯзиш ошкор намудани вазъияти ташаккули салоҳияти
иттилоотии омӯзгорони оянда бо роҳи таҳлили мундариҷаи барнома ва
методҳои истифодашаванда, такмили раванди омодагии омӯзгорон тавассути
ворид намудани тағйироту иловаҳо ба барномаҳои таълимӣ буд.
Таҳлили барномаҳои таҳсилоти ихтисосҳои омӯзгорӣ чунин натиҷа
дод:
Маълум аст, ки нақшаи стандартӣ аз тарафи Маркази ҷумҳуриявии
таълимию методӣ бо супориши Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таҳия карда мешавад. Ин
нақшаи махсуси фаъолият барои ҳар фанни алоҳида мебошад. Он дар шакли
ҷадвал таҳия шуда, инчунин миқдори соатҳо ва фанҳоеро, ки дар давоми
тамоми таҳсил (4-5 сол) омӯхта мешаванд, дар бар мегирад.
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Барномаи таълим дар сатҳи ҳар як кафедра таҳия шуда, дар он бояд
маълумоти мушаххас оид ба фанҳое, ки ҳамин кафедра дарс медиҳад, бо
иловаи шарҳи мухтасар, мақсаду вазифаҳо, усули таълим ва адабиѐти зарурӣ
дохил карда шавад.
Мақсади

таҳлил

муайян

намудани

вазъияти

омода

намудани

омӯзгорони оянда, махсусан ташаккули салоҳияти иттилоотӣ, мушкилот,
дастовард ва омӯхтани фикру мулоҳизаҳои ҳайати профессорону омӯзгорон
оид ба методу усули ташаккули салоҳияти иттилоотӣ иборат буд.
Усули истифодашуда - меъѐрҳои асосӣ барои таҳлили нақшаҳои корӣ
ва нақшаи стандартии донишгоҳҳо, ки аз ҷониби мо омода гардида буд,
истифода шуд. Дар ин қисмат инчунин ҳамаи иттилооти зарурӣ оид ба
таҳқиқот, ба монанди шаклҳои иттилооти ҷамъоварда, усули барои таҳлил
истифодашуда, аз тарафи кӣ гузаронида шудани таҳлил ва мундариҷаи
маводи таҳлилӣ шарҳ дода шудааст.
Бозѐфтҳо ва таҳлили онҳо - қисмати асосии таҳқиқотро дарбар
гирифтааст ва иттилооти дар натиҷаи таҳлил бадастомада муайян ва шарҳу
эзоҳ дода шудаанд. Ин ду самт дар алоҳидагӣ дида баромада мешавад. Дар
ҳақиқат, ба назар чунин мерасад, ки ин ҳуҷҷатҳо дар дараҷаи ибтидоӣ қарор
дошта, пас аз ба даст омадани истиқлолият ташаккул ѐфта истодаанд.
Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар мисоли Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, мушкилот бо Барномаҳои таълим
хеле ҷиддӣ буда, баъзе кафедраҳо пурра бо онҳо таъмин нестанд.
Бозѐфтҳо ба қисмат ва зерқисматҳо ҷудо карда шуданд:
1) Нақшаи стандартии донишгоҳ: тавсиф ва шарҳи ҷузъиѐт
а) Шарҳи ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ, ки барномаҳои таълим ва нақшаи
стандартии донишгоҳҳо дар асоси онҳо таҳия шудаанд;
б) Сохтори нақшаи стандартӣ;
в) Вазъи кунунии нақшаи стандартӣ.
2. Барномаҳои таълимии донишгоҳ: тавсиф ва шарҳи ҷузъиѐт
а) Сохтори барномаҳои таълим;
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б) Вазъи кунунии барномаҳои таълим;
в) Усули таълим чун як қисмати барномаҳои таълим;
г) Таҳлили адабиѐти мавҷуда-адабиѐте, ки дар барномаҳои таълим
тавсия шудаанд.
3. Тавсияҳои мудирони кафедраҳо оид ба такмилу беҳгардонии нақшаи
стандартӣ ва барномаҳои таълим.
Хулосаҳо -ҷамъбасти бозѐфтҳо инчунин тавсияҳоро барои пешбурди
фаъолияти оянда пешниҳод мекунад. Дар ин қисмат инчунин бозѐфтҳо аз
нуқтаи назари интиқодӣ ва мисолҳое, ки мудирони кафедраҳо қайд карда
буданд, ҷой дода шуда, он бо номбар кардани имконияту маҳдудиятҳои
барномаҳои имрӯзаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҷамъбаст
карда шудааст.
Мақсади асосии таҳқиқот аз таҳлили Барномаи таълимии донишгоҳҳои
самти педагогӣ, ки аз тарафи Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ
пешниҳод мешавад, иборат буда, он инчунин ба муайян кардани он, ки оѐ
барномаи мазкур омӯзгорони ҷавонро ба таври зарурӣ бо талаботу
навгониҳои ислоҳоти соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ошно ва таъмин
карда метавонад, махсусан ба масъалаҳои ташаккули салоҳияти иттилоотии
донишҷӯѐн бахшида шудааст.
Сабаби интихоби ду донишгоҳ, Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (ДДОТ) ва Донишгоҳи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусрав (ДДБ) дар он аст, ки ин ду ниҳоди асосии
омода намудани кадрҳои омӯзгорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.
ДДОТ донишгоҳи калонтарини омӯзгорӣ буда, ба омодагии педагогию
психологӣ ва методии донишҷӯѐн-омӯзгорони оянда таваҷҷуҳи хосса зоҳир
мекунад. ДДБ чун филиали ДДОТ ташкил шуда, баъд ба донишгоҳи
мустақил табдил дода шуд, вале то ҳанӯз вазифаи асосии он аз тайѐр кардани
омӯзгорон барои муассисаҳои таълимӣ иборат аст.
Мутахассисони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мувофиқи дархости
таҳқиқоти мо диққати асосиро ба таҳлили барномаҳои таълимии он
кафедраҳое, ки бо масъалаҳои методикаи таълими фанҳо, инчунин
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педагогикаю психология сарукор доранд, бахшиданд.
Бинобар ин, таҳқиқоти дар ду муассисаи таҳсилоти олии касбии
номбурда гузаронидашуда ба дигар муассисаҳои таҳсилоти олии касбие, ки
ба масъалаи тайѐр намудани омӯзгорон бевосита ва бавосита сарукор
доранд, таъсир мерасонад. Пешниҳодот аз натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур
барои дигар муассисаҳои омӯзгорӣ бо иловаи коллеҷҳои омӯзгорӣ низ
мувофиқ мебошад.
Масъалаи таҳияи барномаи таълим бояд бо назардошти вазъияту
талаботи имрӯза дида баромада шавад, масалан вазъияти сиѐсӣ, иҷтимоию
иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир ва масъалаҳои ба вазъияту
шароит вобаста ва ѐ новобаста, ки ба соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон
таъсир мерасонанд.
Як қатор омилҳои шарҳдиҳандаи он ки барои чӣ низоми тайѐрии то ба
муассисаи таълимӣ рафтани омӯзгорони ҷавон ба мисли дигар соҳаҳо дар
давраи пас аз шӯравӣ ба таври мунтазам рушд накардааст, ҳангоми таҳлили
барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ бояд ба
назар гирифта шаванд:
Дастгирии

соҳаи

муассисаҳои

таълимӣ:

Дар

давоми

солҳои

Истиқлолият ҳарчанд кумакҳои зиѐд ба соҳаи маориф дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон расонида шуда бошад ҳам, соҳаи таҳсилоти олӣ, кумаки хеле
камро дастрас намуда, дар натиҷа, хеле ақиб мондааст. Қисмати зиѐди
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ як қатор ислоҳотро гузарониданд,
масалан барномаи нави таълимро таҳия ва қабул намуданд. Китобҳои навро
дастрас намуда, ба истифодаи усули нави таълим ва омӯзиш оғоз намуданд.
Муносибати босалоҳиятро амалӣ мекунанд. Вале, муассисаҳои соҳаи
таҳсилоти олӣ, ки бевосита ба тайѐр кардани омӯзгорон машғуланд, ҳанӯз
қариб пурра аз усули анъанавӣ ва китобу маводи куҳна истифода бурда,
омӯзгорон ба курсҳои такмили ихтисоси такмилдодашуда дастрасӣ
надоранд.
Аз рӯйи нақшаи дурнамо, муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ
солҳои наздик 12 солро дарбар мегирад. Гуфтан ҷоиз аст, ки раванди
ислоҳот давом дорад. Раванд давом дорад, вале ҳанӯз маълумоти хеле ками
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расмӣ оид ба масъалаи ислоҳоти мазкур мавҷуд аст. Ислоҳоти ба наздикӣ
оид ба таҳсилот ва сиѐсат гузаронидашуда ва таъсири он ба муассисаҳои
давлатии омӯзгорӣ нишон медиҳад, ки барномаи таълимии ин муассисаҳо ба
талаботи имрӯза мувофиқ нестанд. Ислоҳоти зинаи таҳсилоти мактабӣ,
албатта ба таҳияи барномаи таълимии муассисаҳои самти омӯзгорӣ таъсир
мерасонад.
Ба муассисаҳои давлатии омӯзгорӣ маҳорату қобилияти мунтазам
такмил додани барномаи таълим вобаста ба навгонию тағйироти рухдода дар
дигар қисматҳои низом зарур аст. Ин чунин маъно дорад, ки кормандони
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бояд иттилоот, дониш ва маҳоратҳои
заруриро барои ба таври мувофиқ ҷавоб гуфтан ба тағйирот дошта бошанд.
То солҳои охир донишгоҳҳо низоми таҳсилоти 5-сола доштанд, ки ин
ба ҳамаи донишгоҳҳои олии собиқ Иттиҳоди шӯравӣ хос буд. Дар даҳсолаи
охир давлат як қатор ислоҳотро ба низом ворид сохт, ки низоми таҳсилот
бояд ба созишномаи Болония мувофиқат кунад. Дар айни замон раванди
гузариш муътадил ва талабот аниқу муайян нестанд.
Бо вуҷуди ин Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ нақшаҳои
стандартиро барои донишгоҳҳо таҳия менамояд, ки дар онҳо давраи таҳсил
чор сол давом намуда, бо гирифтани дараҷаи бакалавр ба анҷом мерасад.
Барои магистрҳо нақшаи 2-сола амал мекунад.
Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ низ аз ҷониби Вазорати маориф ва
илм вазифадор карда шуданд, ки барномаи курсҳои таълимро дар асоси
низоми Болония таҳия намоянд. Хусусиятҳои махсуси нақшаи стандартӣ ва
барномаи таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, чӣ тавре ки
натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд ва дар боло қайд гардидаанд, ҳанӯз
таҳқиқи амиқро талаб мекунанд, ки то ба кадом дараҷа ба талаботи низоми
Болония мувофиқанд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон равия ва стратегияи таҳсилотро барои
ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурӣ муайян мекунад, ки дар Қонун «Дар бораи
маориф», ҳуқуқи башарӣ ва шаҳрвандӣ ва ҳамаи дигар асноди меъѐрӣ ва
ҳуқуқӣ, инчунин қарору фармонҳои ҳукумат ва Президенти ҷумҳурӣ
инъикос ѐфтаанд.
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Вазорати маориф ва илм тамоми низоми таҳсилоти Ҷумҳурии
Тоҷикистонро ба танзим медарорад. Вазорат дар чорчӯбаи Қонун «Дар бораи
маориф» ва нишондодҳои Ҳукумат ва Президенти кишвар фаъолият карда,
қонуну ҳуҷҷатҳои батанзимдарориро таҳия карда, ислоҳоту тағйироти
заруриро дар низоми таҳсилот пешниҳод ва дар амал татбиқ мекунад.
Ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бевосита ва ѐ бавосита таҳти роҳбарии
ВМИ қарор доранд. Ба он муассиса ва ташкилотҳои ба назорати низоми
таҳсилот, бунѐд ва таъмири биноҳо ва сохторҳои ба таҳсилот вобаста,
Академияи

таҳсилоти

Тоҷикистон,

Пажӯҳишгоҳи

рушди

маориф,

Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии коркунони
маориф, Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ, Маркази ҷумҳуриявии
корҳои беруназсинфӣ, нашриѐтҳо ва марказҳои ВМИ, як қатор рӯзномаю
маҷаллаҳо,

литсею

интернатҳо,

муассисаҳои

миѐнаи

махсус

барои

бепарасторон, ҳамаи кормандони шуъбаю идораҳои маорифи ноҳия ва
вилоятҳо ва дигар муассисаҳо дохил мешаванд.
Аз ҳамаи муассисаҳои дар боло қайдшуда, танҳо Маркази ҷумҳуриявии
таълимию методӣ, ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бевосита таъсир
расонида метавонад ва барои онҳо нақшаи стандартиро таҳия месозад.
Ҷадвали дар зер овардашуда зинаҳои идоракунии муассисаҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъсири онҳо ба таҳсилоти пеш аз оғози фаъолияти
омӯзгориро муаррифӣ мекунад:
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Вазорати маориф ва илм
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон
Пажӯҳишгоҳи рушди маориф
Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ
Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
Коллеҷҳо
Аз нақшаи дар боло овардашуда маълум мешавад, ки барномаҳои
таҳсилоти донишгоҳҳо аз тарафи давлат, Вазорати маориф ва илм, ба воситаи
Академияи таҳсилоту Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ таҳия карда
мешаванд. Ба ғайр аз Донишгоҳи миллӣ, ки бевосита ба ҳукумат итоат
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мекунад, на ба Вазорати маориф ва илм.
Вазорати маориф ва илм танҳо ҷанбаҳои умумии низоми таҳсилотро
танзим мекунад. Донишгоҳҳо бошанд, ҳамин ки нақшаи стандартиашонро аз
тарафи Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ (ки таҳти роҳбарии
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон фаъолият мекунад) дастрас намуданд, пас
худашон Нақшаҳои кориашонро барои ҳар шуъбаҳои алоҳида таҳия
мекунанд.
Мақсади асосии таҳқиқоти мо баланд бардоштани дараҷаи ташаккули
салоҳияти иттилоотӣ мебошад, ки тавассути тайѐрии омӯзгорон дар
донишгоҳ амалӣ мегардад. Маълум аст, ки дар ҷумҳурӣ барои беҳтар
кардани натиҷаҳои чашмдошти омӯзгорон ва муҳассилин аз таҳсилот ба
воситаи дастрасӣ ба курсҳои интерактивии такмили ихтисос, муносибати
босалоҳият, усули таваҷҷуҳ ба рушди шахсият; истифодаи бештари усули
арзѐбӣ, ки бо истифодаи онҳо натиҷаҳои ташаккули салоҳиятҳоро беҳтар
муайян ва чен кардан мумкин аст; иштироки омӯзгорон дар таҳияи
барномаҳои таълим; кӯшишҳо шуда истодааст. Таҳқиқоти мо ба он равона
гардидааст, ки натиҷаҳои донишандӯзӣ, ташаккули салоҳияти иттилоотии
донишҷӯѐнро тавассути чораҳое дар зер овардашуда беҳтар намоем:
1) ҷорӣ намудан ва истифодаи усули муосири таълиму омӯзиш ва
ташаккули салоҳияти иттилоотӣ;
2) иштироки фаъоли омӯзгорон дар таҳияи барномаҳои таълим,
банақшагирӣ ва ҷорӣ намудани усули коркарди иттилоот;
3) баланд бардоштани самаранокии фаъолияти донишҷӯѐн оид ба
рушди салоҳияти иттилоотии онҳо.
Дар давраи таҳқиқот мо Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ (ДДОТ) ва
Донишгоҳи давлатии Бохтар (ДДБ)-ро, ки ба масъалаи тайѐр кардани
омузгорон машғуланд, ҳамчун базаи таҳқиқот қарор додем. Дар давоми
таҳқиқот мутахассисони донишгоҳҳои номбурда, яъне мудирони кафедраҳо
барномаҳои таълимии худро аз рӯйи меъѐрҳои пешниҳоднамудаи мо таҳлил
намуданд. Сабаби интихоби ин донишгоҳҳо чӣ тавре ки дар боло қайд
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кардем, ба нақши асосии онҳо чун муассисаҳои омӯзгорӣ вобаста буд.
Барои таҳқиқоти барномаи таълимии донишгоҳҳо қадами аввал аз
таҳқиқи муфассали вазъияти имрӯзаи барномаи таълимии донишгоҳҳо,
коркарди тавсияҳо барои беҳтар кардани вазъият иборат буд. Ба раванди
таҳлили барномаҳои таълим, пеш аз ҳама, санҷиши сохтори ҳуҷҷатҳо,
мақсаду вазифаҳои онҳо, чӣ тавре ки дар худи ҳуҷҷатҳо қайд шудааст,
мазмуни ҳуҷҷатҳо, методикаи таълими мазмун, методҳои ташаккул ва рушди
салоҳиятҳои касбӣ, аз ҷумла салоҳияти иттилоотӣ, методикаи арзѐбии
дастовардҳои омӯзишии донишҷӯѐн, меъѐрҳо барои арзѐбии салоҳияти
иттилоотӣ ва мазмуни фанни таълимӣ ва маводи таълимию омӯзишӣ, ки ба
донишҷӯѐн ва омӯзгорон барои истифода дар раванди таълим тавсия
шудааст, дохил карда шуда буд.
Таҳқиқгарон: Мудирони кафедраҳои донишгоҳҳои интихобшуда ба
раванди таҳқиқи вазъияти кунунии барномаи таълимии донишгоҳҳо ҷалб
шуда буданд. Мудирони кафедраҳо намояндагони Донишгоҳи давлатии
омӯзгорӣ (ДДОТ) ва Донишгоҳи давлатии Бохтар (ДДБ) буданд.
Барои таҳлили Нақшаи стандартии донишгоҳ муовини директори
Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ ҷалб шуда буд. МҶТМ таҳти
роҳбарии Академияи рушди таҳсилоти Тоҷикистон фаъолият карда, барои
таҳияи Нақшаи стандартии ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ
мутасаддӣ аст. Ба воситаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон фаъолияти
МҶТМ санҷида шуда, идоракунии он таҳти ВМИ қарор дорад. Ҳамагӣ нуҳ
нафар муҳаққиқон, ки ба он се нафар аз ДДОТ (мудирони кафедраҳои
методикаи таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ ва болоӣ ва педагогика
ва психологияи умумӣ), панҷ нафар муҳаққиқон аз ДДБ (мудирони
кафедраҳои методикаи таълими забону адабиѐти тоҷик дар синфҳои ибтидоӣ
ва болоӣ, методикаи таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ ва болоӣ,
педагогика ва психология дар синфҳои ибтидоӣ инчунин педагогика ва
психологияи умумӣ) дохил буданд.
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Кафедраҳо:
Кафедраҳои зерин ба таҳқиқот фаро гирифта шуданд:
Методикаи таълими математика дар синфҳои ибтидоӣ;
1) Методикаи таълими математика дар синфҳои болоӣ;
2) Методикаи таълими забони тоҷикӣ дар синфҳои ибтидоӣ;
3) Методикаи таълими забон ва адабиѐти тоҷик дар синфҳои болоӣ;
4) Педагогика ва психологияи таҳсилоти ибтидоӣ;
5) Педагогикаи умумӣ (синфҳои болоӣ).
6) Психологияи умумӣ (синфҳои болоӣ).
Азбаски методикаи таълими математика, забону адабиѐти тоҷик ва
педагогикаю психология аз фанҳои асосии таълимӣ барои омодагии касбии
омӯзгорони оянда ба шумор мераванд ва ба ҳадафҳои таҳқиқоти мо
алоқаманданд, мавриди интихоб қарор гирифтанд.
Ҳайати профессорону омӯзгорони кафедраҳои номбаршуда, ки дар
таҳқиқот иштирок намуданд, 86 нафарро ташкил медиҳад.
Таҳлили барномаи таълим дар давоми соли таҳсили 2014-2015
гузаронида шуд. Сабаби муддати дароз давом кардани раванди таҳлил
нишондиҳандаҳои

мушкилоту

маҳдудиятҳои

соҳа

мебошад.

Баъзе

хулосаҳоро пешниҳод мекунем:
1) Норасоии мавод ва фаҳмиши амиқи мавҷуда барои такмили
барномаҳои таълим: ҳарчанд ба мудирони кафедраҳо меъѐрҳо барои таҳлили
барномаи таълим пешниҳод шуда бошад ҳам, аксари талаботи меъѐрҳо барои
онҳо нав буд, масалан мақсадҳои таълимӣ, мақсадҳои омӯзишӣ, меъѐрҳои
ташаккули салоҳияти иттилоотӣ, ягон маводи ба онҳо барои фаҳмидани
маҳфумҳои нав кумаккунанда низ мавҷуд набуд.
2) Иштирок накардан дар омӯзишҳо оид ба татбиқи технологияи навин
ва ошно набудан бо таҷрибаи муносибати босалоҳият ва ташаккули
салоҳияти иттилоотӣ.
Меъѐрҳо: Солҳои охир, дар соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон,
махсусан соҳаи такмили ихтисоси омӯзгорон ислоҳоти гуногун татбиқ карда
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шуд. Дар натиҷа, муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ ба қадри имкон аз
тарафи ташкилотҳои байналмилалӣ кумаки назаррасро дастрас намуда, ба
ҷузъиѐти муносибати босалоҳият ошно карда шуданд. Таҳқиқот оид ба
таҳлили барномаи таълими донишгоҳҳо бо мақсади муайян кардани
ҷузъиѐти усули интерактивӣ, муносибат ба ташаккули салоҳиятҳои касбӣ, аз
ҷумла, салоҳияти иттилоотӣ навгониҳо барои таъмини сифати раванди
ташаккули салоҳияти иттилоотӣ гузаронида шуд.
Барои таҳлили нақшаи стандартӣ ва барномаи таълими донишгоҳҳо як
қатор меъѐрҳои махсус истифода шуданд. Меъѐрҳо мутобиқи ислоҳоти
соҳаи маориф дар бахши такмили ихтисоси кормандони соҳаи маориф,
инчунин ҳадафи таҳқиқоти мо, ки аз коркарду пешниҳод намудани тавсияҳо
барои татбиқи методу усули коркарди ахбор ва ташаккули салоҳиятҳои
иттилоотӣ иборат мебошад, интихоб гардидаанд.
Меъѐрҳо нишон доданд, ки то кадом дараҷа курсҳои омӯзгории
донишгоҳҳо донишҷӯѐнро бо методикаи кор, бо сарчашмаҳои ахбор
мусаллаҳ менамоянд.
Дар зер меъѐрҳое, ки ба мудирони кафедраҳо барои таҳлили
барномаҳои таълим пешниҳод карда шуда буданд, оварда шудаанд:
1. Аз худ кардани маҳорати банақшагирии дарс бо истифода аз
муносибати босалоҳият.
2. Муайян карда тавонистани алоқамандӣ байни салоҳиятҳо дар
Стандарти давлатӣ ва нақшаи дарс.
3. Таҳияи мақсадҳои дарс барои ноил шудан ба салоҳият:


дар шакли натиҷаҳои ниҳоӣ, ки донишҷӯѐн бояд ба даст биѐранд

(дар категорияи умумӣ ва соҳаҳои махсуси дастовардҳо таҳия мешаванд,
яъне мақсад ва зермақсадҳо);


дар асоси меъѐрҳои (Smart) мушаххас, ченшаванда, татбиқшаванда,

мувофиқ ва бо вақти муайян;


дар асоси стандартҳои давлатии таҳсилот таҳия гардидаанд.

4. Шинос будан бо назарияҳои асосии таълим.
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5. Омӯзиш ва татбиқи усули дарѐфти иттилоот бо мақсади ташаккул ва
рушди самараноки салоҳиятҳои иттилоотӣ.
6. Омӯзиш ва дар амал истифода бурдани маҳорати таҳияи супориш
(масъалагузорӣ), тартиб додани саволҳое, ки аз донишҷӯѐн малакаҳои кор бо
иттилооти таълимиро талаб мекунад.
7. Омӯзиши усули гуногуни коркарди иттилоот ва мавридҳои ба таври
самаранок истифода намудани онҳо.
8. Эътироф ва мавриди истифода қарор додани натиҷаҳои методҳои
рушди салоҳияти иттилоотӣ бо мақсади самараноктар гардонидани раванди
омӯзиш.
9. Аз рӯйи меъѐрҳо арзѐбӣ кардан ва фарқ карда тавонистани
малакаҳои кор бо иттилооти таълимӣ ва арзѐбии дастовардҳои таълимии
донишҷӯѐн.
10. Омӯхтани шаклҳо, усул ва фаъолияти донишҷӯѐн оид ба рушди
салоҳияти иттилоотӣ.
Методу усули гузаронидани таҳқиқот:
Ба мудирони кафедраҳо барои таҳлили барномаи таълимиашон як
қатор усули таҳқиқот пешниҳод карда шуд, ки дар зер оварда шудаанд:
1. Таҳлили барномаҳо аз рӯйи 10 меъѐре, ки дар боло тавсиф шуданд;
2. Саволнома барои мусоҳиба бо аъзои кафедра;
3. Меъѐрҳои таҳлили адабиѐти мавҷуда.
Мудирони кафедраҳо бо истифода аз меъѐрҳои пешниҳодшуда ҳар як
қисмати барномаи таълимро санҷида, мувофиқати онҳоро ба меъѐрҳо таҳлил
намуданд ва ба қисматҳои зерин диққат доданд:
1. Сохтори умумӣ ва мазмуни асосии барномаи таълим, ифодаи методу
усули кор бо сарчашмаҳои иттилооти таълимӣ.
2. Методикаи ташкили фаъолияти донишҷӯѐн доир ба ташаккул додани
салоҳияти иттилоотӣ, ки дар барномаи таълим муайян шудааст.
3. Адабиѐти зарурӣ, ки дар барномаи таълим тавсия шудааст, бо иловаи
адабиѐти дар китобхонаи донишгоҳ мавҷудбуда, инъикоси методҳои кор бо
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иттилооти таълимӣ.
Шакли иттилооти ҷамъоварда ва таҳлили он: қисми зиѐди мудирони
кафедраҳо таҳлили пурра ва босифат пешниҳод кардаанд, ки натанҳо мавзӯи
таҳлил, инчунин маълумотро дар бораи худашон ва вазъияте, ки дар он
фаъолият мекунанд, дарбар гирифтааст.
Маҷмӯи усули сифатӣ ва миқдорӣ барои таҳлили нақшаҳои кории
донишгоҳ интихоб шуда буданд. Ба усули таҳлил ва шакли иттилооти
ҷамъовардашуда ҷузъиѐти миқдорӣ, тавре ки натиҷаҳои таҳлил дар ҷадвалҳо
нишон дода шудаанд, инчунин маълумот оид ба манбаъҳои мавҷуда (дар
мисоли факултет), ки оѐ усули интерактивии методҳои рушди салоҳияти
иттилоотиро истифода мекунанд, дохил карда шудааст. Қисмати иттилооти
сифатӣ бошад, таҳлилҳоро оид ба он, ки оѐ донишгоҳ усули ташаккули
салоҳияти иттилоотиро ба барномаи таълим дохил намудааст ва кадом
дигаргунию навгониҳоро мудирони кафедраҳо барои дохил намудан ба
барномаи таълим бо мақсади такмилу беҳтар кардани он пешниҳод
мекунанд, дарбар гирифтааст. Усули таҳлил ва иттилооти ҷамъоварда
нишондодҳои миқдориро низ дар бар дорад, зеро бозѐфтҳо дар шакли ҷадвал
ва бо маълумот оид ба манбаъҳо ҷамъбаст шудаанд. Масалан,дар мавриди он
ки оѐ факултетҳо ҷанбаҳои алоҳидаи усули рушди салоҳияти иттилоотиро
истифода мебаранд ѐ не?
Иттилооти бадастомада ва таҳлили он.
Ба ин қисмат масъалаҳои асосие, ки мавриди таҳлил қарор гирифтаанд
ва иттилооти дар раванди таҳқиқот гирдоваршуда дохил карда шудаанд.
Таҳлили мухтасари таҳияи нақшаи стандартӣ ва барномаҳои таълим:
2) Нақшаи стандартии донишгоҳ: тавсиф ва ҷузъиѐт
а) сохтори нақшаи стандартӣ;
б) вазъи кунунии нақшаи стандартӣ;
в) шарҳи мухтасари ҳуҷҷатҳои банизомдарорӣ, ки нақшаи стандартӣ
ва барномаҳои таълим аз рӯйи онҳо таҳия шудаанд;
г) сохтори барномаи таълим;
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д) вазъияти кунунии барномаҳои таълим;
е) мазмун (мавзӯъҳое, ки ба барномаҳои таълим дохил мешаванд) мафҳумҳои асосӣ, мазмун ва фаъолиятҳои амалӣ аз ҳар фан;
ж) саволномаҳо - иттилооти аз ҳар кафедра гирдоваршуда;
з) методикаи таълим чун як қисмати барномаи таълим;
и) таҳлили адабиѐт - адабиѐте, ки дар барномаи таълим тавсия
шудааст;
к) шарҳи мухтасари ҳуҷҷатҳои банизомдарорӣ, ки барномаҳои таълим
аз рӯйи онҳо таҳия шудаанд;
3) тавсияҳои мудирони кафедраҳо бо мақсади беҳгардонии нақшаи
стандартӣ ва барномаи таълимии мавҷуда.
Нақшаи стандартии донишгоҳ: тавсиф ва ҷузъиѐт
Шарҳи мухтасари ҳуҷҷатҳои банизомдарорӣ, ки нақшаи стандартӣ
ва барномаҳои таълим аз рӯйи онҳо таҳия шудаанд
Аз рӯйи таҳқиқи мудирони кафедраҳо нақшаи кории донишгоҳҳо аз
рӯйи ҳуҷҷатҳои банизомдарории зерин таҳия карда мешаванд:
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (№1004 аз
22.07.2013).
Он асоси ҳуқуқӣ ва сохтори низоми таҳсилотро ташкил медиҳад. Он
инчунин қоидаҳои батанзимдарорӣ, идоракунӣ ва фаъолиятҳои муассисаҳои
таълимиро ба тартиб медарорад. Инчунин принсипҳои танзим, роҳбарӣ ва
идоракунии низоми таҳсилотро муқаррар мекунад.
Қонуни

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

«Дар

бораи

маориф»

чунин

фаҳмишҳоро ба монанди «Таҳсилот», «Тахассус», «Касб», «Муассисаи
таълимӣ», «Омӯзгор», «Шаҳодатнома» ва ғайраро муайян ва тавсиф
мекунад.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» инчунин сиѐсати
давлатии Ҳукумати Тоҷикистонро оид ба таҳсилот тавсиф мекунад.
Як чизи муҳимро хотиррасон кардан лозим аст, ки дар моддаи 8-и
Қонун «Дар бораи маориф» истифода намудани стандартҳои давлатӣ дар
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ҳама муассисаҳои таълимӣ қайд шудааст. Вале, мутаассифона, таҳияи
стандартҳои давлатӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳанӯз
таҳлилро тақозо дорад.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва
таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» (№48 аз 8-уми декабри
соли 2003, шаҳри Душанбе);
Ин қонун муқаррар менамояд, ки муассисаҳои таълимӣ мустақил буда,
барои гузаронидани фаъолияти илмӣ озоданд.
Низомнома «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» (аз ҷониби Шӯрои Вазорати маориф, №254, 1-уми июли соли
2005 қабул шудааст);
Низомнома муқаррар намудааст, ки мазмун, раванд ва давомнокии
таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва баъдидипломӣ бояд дар
мувофиқат бо стандартҳои давлатӣ муайян карда шаванд.
Он инчунин қайд мекунад, ки муассисаҳои таҳсилоти олӣ бояд
барномаҳои таълимие таҳия намоянд, ки он мақсадҳо, шаклу усул, воситаҳои
таълим ва омӯзишро дар ин муассисаҳо муайян намоянд.
Ин ҳуҷҷат мустақил будани муассисаҳои таҳсилоти олиро дар
интихоби воситаҳои арзѐбӣ, шаҳодатномадиҳӣ ва машваратдиҳӣ тасдиқ
менамояд. Низомномаи намунавии ташкили раванди таълим дар муассисаҳои
таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити низоми кредитии
таҳсилот (Қарори мушовараи ВМИ 26.08.2014 №18/2).
Консепсияи миллии маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №200 аз 3.05.2002);
Ҳуҷҷати мазкур муқаррар намудааст, ки дониш ва маҳоратҳои дар
муассисаҳои таълимӣ андӯхта бояд ба шароити асосии зиндагии инсон
мувофиқ бошанд ва мазмуни таҳсилот бояд ӯро бо қобилиятҳои созандагӣ
таъмин намояд.
Дар он муқаррар карда шудааст, ки китобҳои нави дарсӣ бо
назардошти синну сол, қобилиятҳо, ҷаҳонбинӣ, маҳоратҳо, шавқу завқ ва
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маданияту фарҳанги миллии хонандагон таҳия карда шаванд. Дар ҳуҷҷат
инчунин махсус қайд шудааст, ки ба донишҷӯѐни донишгоҳҳо бо истифодаи
моделҳои муосири таҳсилот таълим дода шавад.
Дар асоси гуфтаҳои боло ва ислоҳоти соҳаи маориф барномаҳои
таълим дар донишгоҳҳо такмил дода шуда, моделҳои нави таълим ва
омӯзиши муосир, аз рӯйи талаботи Консепсияи таҳсилот дар мувофиқат бо
талаботи таҳсилоти байналмилалӣ ҷорӣ карда шавад.
Консепсияи рушди таҳсилоти касбии Ҷумҳурии Точикистон;
Ин Консепсия муассисаҳои таҳсилоти олиро водор месозад, ки
моделҳои нави таълим ва омӯзиши муосирро бо мақсади баланд бардоштани
шавқу завқи донишҷӯѐн ба таҳсил ва дарѐфти иттилоот истифода намоянд.
Стандартҳои давлатии таҳсилоти олии касбӣ;
Маҷмӯи меъѐрҳое мебошад, ки мазмуни таҳсилоти олии касбӣ, мақсаду
вазифаҳои таълиму омӯзиш ва усули арзѐбии сифати таълимро мувофиқи
талаботи дастовардҳои таҳсилот дар сатҳи байналмилалӣ муайян мекунад.
Стандартҳои таҳсилоти олии касбӣ талаботи зеринро муқаррар мекунад:


сохтори таҳсилоти олии касбӣ, ҳуҷҷатҳо оид ба таҳсилоти олии

касбӣ;


миқдор ва сарбории донишҷӯйи муассисаи таҳсилоти олӣ;



меъѐрҳои умумӣ оид ба мазмун ва тахассуси муассисаи олии

педагогӣ;


тартиби таҳия ва тасдиқи талаботи давлатӣ ба мазмун ва дараҷаи

тайѐрии хатмкунандагони донишгоҳҳо аз рӯйи касби интихобкардаашон;
Стандартҳои таҳсилоти олии касбӣ, инчунин силсилаи фанҳои
омӯзиширо муайян мекунад (омӯзишашон барои ҳамаи касбҳо ҳатмӣ аст):
1) Фанҳои гуманитарӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ;
2) Математика ва улуми табиӣ;
3) Фанҳои умумикасбӣ;
4) Фанҳои ихтисос;
5) Низоми дараҷаҳои мутахассис, бакалавр ва магистр:
83

Ин муқаррарот бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30-юми
декабри соли 2007 тасдиқ шуда буд. Дар он тарзҳои иҷозат додани курсҳои
барои дараҷаҳои бакалавр ва магистр, раванди таълим ва омӯзиш,
таҷрибаомӯзӣ, ҳуқуқ ва вазифаҳои донишҷӯѐн барои дастрас шудан ба
дараҷаи бакалавр ва магистр, корҳои курсӣ ва дипломӣ, роҳбарӣ,
таҷрибаомӯзӣ ва ғайра қайд шудааст.
Сохтори нақшаи стандартӣ
Нақшаи стандартии донишгоҳҳо аз тарафи Маркази ҷумҳуриявии
таълимию методии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон таҳия карда мешавад.
Нақша бояд дар сатҳи ВМИ тасдиқ карда шавад, вале вазорат аз МҶТМ ба
воситаи АРТ ҷудо намудани як корманд, муовини директорро барои таҳияи
нақшаи стандартӣ барои ҳамаи донишгоҳҳои ҷумҳурӣ мутасаддӣ қарор
медиҳад.
Сохтори нақшаи стандартӣ одӣ аст - ҷадвале, ки дар он ҳамаи фанҳо,
кредитҳо ва соатҳо барои татбиқи ҳар як фан ҷойгир карда шудааст.
Нақша аз ду ҷадвал иборат аст. Ҷадвали якум барои муқаррар кардани
раванди таълим, ки дар он тақсимоти рӯзҳо вобаста ба моҳҳои соли таҳсил
муайян карда шудаанд, хизмат мекунад. Ба ин шумораи рӯзҳои ба таълими
дарсҳои назариявӣ, таҷрибаи педагогӣ, корҳои курсӣ, аттестатсияи хатм ва
таътил дохил мешаванд.
Ба ҷадвали дуюм номгӯйи фанҳои асосӣ ва махсус, миқдори кредитҳо,
соатҳо, ки барои ҳар як фан ҷудо шудаанд, дохил мешавад.
Ба сутунча дар ҷадвали асосӣ (ҷадвали дуюм) инҳо ҷой дода шудаанд:


шаклҳои арзѐбӣ: имтиҳон, мусоҳиба, корҳои курсӣ, корҳои лоиҳавӣ;



сарбории донишҷӯѐн (аз рӯйи соат), бо омӯзгор (ҳамагӣ, дарсҳо дар

синфхона, лексияҳо, таҷрибаомӯзӣ, семинарҳо ва фаъолиятҳои инфиродӣ);


тақсимот вобаста аз соли таҳсил ва семестрҳо (соли 1, соли 2, соли 3,

соли 4) миқдори соатҳо дар як ҳафта дар қаторҳои аввали ҷадвали якум
фанҳои умумӣ ва фанҳои ба ҳамин тахассус махсус вобаста оварда шудаанд.
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Вазъи кунунии нақшаи стандартӣ
Нақшаи стандартии имрӯза танҳо аз ду саҳифа иборат буда, чӣ тавре
ки дар боло қайд кардем, дар шакли ҷадвал барои фанҳо ва миқдори кредитсоатҳо барои таълими онҳо ҷудошуда нишон дода шудааст. Ба ғайр аз он,
ҳама масъулият оид ба коркарди он ва таҳияи барномаи таълим ба дӯши
кафедраҳои алоҳида гузошта шудааст. Онҳо метавонанд то 5% миқдори
соатҳоро, ки ба ҳар фанни алоҳида дар нақша ҷудо шудааст, бо салоҳдиди
худ иваз ва истифода намоянд. Ҳоло нақшаи стандартӣ пас аз чор соли
истифода таҳти такмилу тағйир қарор дода мешавад.
Мудирони кафедраҳо пешниҳод кардаанд, ки ба онҳо барои бо
салоҳдиди худ иваз кардани нақшаҳо мустақилияти бештар дода шавад.
Азбаски ҳамаи масъулият ба дӯши як нафар гузошта шудааст, раванд ва
натиҷаи он яке аз сабабҳои ин номувофиқӣ мебошанд.
Барномаи таълимии донишгоҳҳо: тавсиф ва ҷузъиѐт
Дар ин қисмат Барномаи таълими донишгоҳҳо тавсиф шудааст. Дар он
ҷузъиѐте, ки мудирони кафедраҳо оид ба барномаҳо қайд кардаанд, низ
хулоса шудааст.
Сохтори барномаҳои таълим
Сохтор яке аз масъалаҳоест, ки дар донишгоҳҳо оид ба он фикри ягона ҷой
надорад. Ягон дастурамал, ҳудуди муайян ва ѐ меъѐрҳои махсус, ки барномаи
таълим чӣ хел бошад ва ба он чӣ бояд дохил карда шавад, мавҷуд нест.
Яке аз намунаҳо барномаи таълимиест, ки ба наздикӣ оид ба фанни
«Назария, низом ва технологияҳои педагогӣ» барои Донишгоҳи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусрав таҳия шудааст. Барнома дар соли 2009 аз
тарафи кафедраи педагогика ва психологияи ДДБ таҳия шуда, мушовараи
ВМИ онро тасдиқ намудааст.
Барнома аз мактуби эзоҳӣ оғоз шуда, номгӯйи мавзӯъҳо ва тақсимоти
соатҳо ба намудҳои машғулиятҳоро дар бар мегирад.
Баъди ба даст овардани Истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистондар як
муддати кӯтоҳи таърихӣ ба муваффақиятҳои назарраси иқтисодию сиѐсӣ ва
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илмию фарҳангӣ ноил гардид. Мавқеи маориф, муассисаҳои таълимӣ ва
омӯзгор баланд бардошта шуд. Дар чунин як вазъияти мусоиди таърихӣ
тайѐр кардани омӯзгорон ҷиддитар ба миѐн гузошта мешавад. Акнун дар
байни дигар фанҳои силсилаи гуманитарӣ мавқеи фанни педагогика дар
тайѐр кардани кадрҳои педагогӣ хеле меафзояд. Зеро таълими қонуниятҳо,
методҳо, принсипҳо ва воситаҳои омӯзиши ин фан имконият медиҳад, ки
омӯзгорони оянда чи аз ҷиҳати назариявӣ ва чи аз ҷиҳати амалӣ ҳаматарафа
ба фаъолияти педагогӣ омода шаванд. Аз ин рӯ, донишҷӯѐн бояд асосҳои
назариявӣ ва амалии фанни педагогикаро ҳаматарафаю эҷодкорона омӯзанд,
то дар оянда маҳорат ва санъати педагогии худро сайқал диҳанд, мактаб ва
хонандагонро дӯст доранд. Чун анъана дар асоси нақшаи таълимӣ омӯзиши
курси педагогика аз семестри дуюми соли аввали таҳсил, пас аз таълими
«Муқаддимаи тахассуси омӯзгорӣ», оғоз карда мешавад ва он дар соли
таҳсили дуюм ба анҷом мерасад. Педагогика ҳамчун фан дар донишгоҳҳову
донишкадаҳои ҷумҳурӣ мақсаду вазифаҳои омӯзиши худро дорад.
Дар барнома нақшаи тахминии машғулиятҳо бо чунин миқдори соатҳо
пешниҳод мешаванд: барои машғулиятҳои назариявӣ 52 соат, семинар 28
соат, мустақилона 54 соат.
Омӯзгор барои гузаронидани машғулиятҳои семинарӣ мавзӯъҳои
мураккабу баҳсталабро пешниҳод менамояд, то донишҷӯѐн тавонанд дар
раванди мубоҳиса дониш аз бар намоянд, сарчашмаҳои илмии ба
табърасидаро
Машғулиятҳои

муқоисакунон
семинарӣ

аз

бояд

назари
дар

танқидӣ

омӯзгори

таҳлил

оянда

кунанд.

фаъолиятнокӣ,

худфаъолиятӣ ва фикрронии мустақилонаро ба вуҷуд биѐрад. Барнома
ҳамчунин ба донишҷӯѐн супурдан ва иҷро кардани корҳои мустақилонаро
низ тавсия медиҳад. Махсусан, конспект кардани мақола ва асарҳои илмии
оид ба педагогика батабърасида, навиштани реферат доир ба ин ѐ он мавзӯъ,
ҷамъ овардани маводи зарурӣ барои иҷрои кори курсӣ, дипломӣ ва рисолаи
хатм аз таҷрибаи пешқадами омӯзгорони варзидаю навовар аҳамияти басо
муҳим дорад.
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Ҷадвали 2.1.
Нақшаи тахминии мавзӯъҳои назариявӣ, семинарӣ ва машғулиятҳои
мустақилона
Мустақилона

3
14

4
6
2
2
2

5
2
2

6
6
2
2
2

54

22

10

22

2
2
2

2
1
1

2
2
2

Ҷамъи
соатҳо

Номгӯи мавзӯъҳо

1

2
Боби 1. Асосҳои назариявӣ ва методологии педагогика
1.1 Педагогика ҳамчун илм ва фанни таълимӣ
1.2 Тарбия, ташаккул ва инкишофи шахсият
1.3 Асосҳои умумии ташкили раванди ягонаи педагогӣ
Боби 2. Назария ва мундариҷаи тарбия дар сохтори
раванди ягонаи педагогӣ
2.1 Моҳияти ҷараѐни тарбия ва қонуниятҳои он
2.2 Принсипҳои ҷараѐни тарбия
2.3 Методҳои тарбия
Ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ. Тарбияи фикрии
2.4
хонандагон
Асосҳои тарбияи шаҳрвандӣ: тарбияи ахлоқӣ,
2.5
ватандӯстӣ ва башарадӯстӣ
2.6 Тарбияи ҳуқуқии хонандагон
2.7 Тарбияи меҳнатӣ ва интихоби касбу ҳунар
2.8 Тарбияи ҷисмонии хонандагон
2.9 Тарбияи эстетикии хонандагон
2.10 Тарбияи экологии хонандагон
2.11 Тарбияи иқтисодии хонандагон
Боби 3. Дидактика. Назарияи таълим ва маълумот
3.1 Мафҳумҳои асосӣ ва қонуниятҳои дидактика
3.2 Мазмун ва мундариҷаи маълумот
3.3 Ҷараѐни таълим, сохтор ва қонуниятҳои он
3.4 Принсипҳои таълим
3.5 Методҳои таълим
3.6 Шаклҳои ташкили таълим
3.7 Санҷиши дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон
Боби 4. Низом ва технологияҳои педагогӣ
4.1 Низомҳои педагогӣ. Технологияҳои педагогӣ
4.2 Ташаккули коллектив ва таъсири он ба шахсият
4.3 Корҳои беруназдарсӣ
4.4 Методикаи кори роҳбари синф
Ҳамкории мактабу оила ва аҳли ҷамъият дар
4.5
ташаккули шахсият
4.6 Кор бо созмонҳои талабагӣ
Ҳамагӣ:
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Вазъ

№

Семинар

Аз ҷумла

2
2

38

28

134

2
2
2
2
2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
6
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
2

2

2

52

2
54

28

Дар вақти гузаронидани машғулиятҳои семинарӣ хусусияти факултет
ва дараҷаи дар дарсҳои назариявӣ пешниҳодшудаи ҳама мавзӯъҳоро ба
эътибор гирифтан лозим аст.
Дар поѐни машғулиятҳои семинарӣ номгӯйи тахминии реферат ва
маърӯзаҳо пешниҳод мешавад. Ҳар донишҷӯ як мавзӯъро иитихоб карда, дар
давоми нимсола иҷро мекунад. Маърӯза ва рефератҳои беҳтаринро дар
машғулиятҳои семинарӣ муҳокима карда, қисми боқимондаи онҳоро ба
донишҷӯѐни дигар барои таҳлил ва навиштани тақриз додан мумкин аст ва ѐ
худи омӯзгор онҳоро метавонад таҳлил намояд.
Вазъи кунунии нақшаи стандартӣ: воқеият ва муносибатҳо.
Барномаҳои таълимии мавҷуда дар солҳои гуногун аз тарафи ашхоси
гуногун таҳия шудааст. Дар зер хулосаи вазъияти кунунии барномаҳои
таълим оварда шудааст:
1) барномаи таълим аз тарафи мудирони кафедраҳо таҳия шудааст;
2) барои таҳияи барномаи таълим дар ҳар ду донишгоҳ ҳам меъѐрҳо
таҳия нашудаанд. Ин масъалаи таҳлилталаб буда, бояд бо татбиқи
фаъолиятҳои зерин ҳалли худро ѐбад:
а) муттасилӣ ва мувофиқати истифодаи сохтори барномаи таълим,
ақаллан барои ихтисосҳои ба ҳам монанд;
б) итминои дар барномаи таълим инъикос ѐфтани ҳамаи соҳаҳои асосӣ
(мафҳумҳо, методика, арзѐбӣ; инчунин: салоҳиятҳо, қобилиятҳо, маҳорату
малака ва муносибатҳо);
3) замони нашри барномаи таълим гуногун аст (2001 ва 2010);
4) қисмати зиѐди барномаҳои таълимӣ дар асоси барномаҳои русии
солҳои 1990-2000 таҳия шудаанд. Баъзе барномаҳои корӣ ҳанӯз ҳам дар
асоси нақшаҳои намунавии солҳои пешин таҳия шудаанд. Масалан,
барномаи кории методикаи таълими математика дар Донишгоҳи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусрав дар асоси барномаи намунавии соли 1994
тартиб дода шудааст. Ин барнома таҷдиди назар нашудааст, ҳарчанд ки
нақшаҳои таълимӣ тағйир пазируфта, миқдори соатҳо барои ихтисосҳои
гуногун ва солҳои таҳсил ба барномаи намунавӣ мувофиқат намекунад;
5) барномаҳои корӣ, методу усули таълимро дар бар намегирад. Яъне,
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маълум нест, ки ин ѐ он мавзӯъро бо истифода аз кадом методу усул
омӯзондан лозим аст, кадом методҳои коркарди ахбори таълимӣ бояд
истифода шаванд ѐ танҳо шакли лексия ва машғулиятҳои семинарӣ ишора
шудаанду халос;
6) адабиѐте, ки кафедраҳо истифода мекунанд, ба барномаҳое такя
мекунанд, ки даҳсолаҳои пеш ба нашр расидаанд, асосан ба забони русӣ
таълиф шудаанд, махсусан, оид ба таълими математика;
7) стандартҳои давлатии таҳсилоти олии касбӣ доир ба ҳамаи
ихтисосҳо коркард нашудаанд, ѐ дастраси кафедраҳо нестанд. Аз ин рӯ,
меъѐрҳои ҳақиқии барномасозӣ, нишондиҳандаҳои мушаххаси салоҳиятҳои
умумифаннию тахассусӣ барои ҳар ихтисос маълум нестанд;
8) барномаҳои корӣ дар аксар маврид хусусияти умумӣ доранд. Зарур
аст, ки барномаҳо ба ҳадафҳои мушаххас равона карда шаванд. Дар
барномаҳои педагогика, психология ва методикаҳои хусусӣ, бояд ҷанбаҳои
мушаххаси донишҳои касбӣ, салоҳият ѐ қобилияту малакаҳои методӣ – аз
қабили таҳияи нақшаи машғулиятҳо, омӯхтан ва татбиқи методҳои навини
таълим, аз худ намудану истифодаи воситаҳои гуногуни арзѐбии ҷараѐн ва
натиҷаҳои таълим пешбинӣ карда шаванд.
Таҳлилҳо собит сохтанд, ки дар тартиб додани барномаҳои корӣ ягон
нишондиҳандаҳои барои таҳқиқот муқарраршуда ба эътибор гирифта
нашудаанд. Маълумоти муфассал аз натиҷаи таҳлил дар ҷадвали зерин
оварда шудааст. Ҳангоми таҳқиқот методи асосӣ пурсишнома ва таҳлили
барномаҳои таълимӣ ва маводи истифодабурдаи донишгоҳҳо буданд.
Пурсишнома барои мусоҳиба аз чунин қисматҳо иборат буд: саволҳо оид ба
истифодаи методҳои интерактивии таълим; методҳои коркарди иттилоот;
дониш дар бораи таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият; истифодаи
методҳои кор бо матнҳои таълимӣ; ҳамчунин тавсияҳои иштирокчиѐн оид ба
истифодаи методу усули рушди салоҳияти иттилоотӣ.
Ҳамин равияҳо ба сифати меъѐрҳои шарҳи адабиѐти мавҷуда,
барномаҳо ва маводи таълимӣ истифода шудаанд. Барои таҳлили барномаҳои
таълим як зумра меъѐрҳо истифода шудаанд, ки интихоби онҳо ба мақсади
рушди салоҳияти иттилоотӣ вобаста буданд. Аз ин ҷо, мақсади таҳқиқот
пайгирӣ намудани ҳолати ташаккули салоҳияти иттилоотии омӯзгорони
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оянда дар низоми кредитии таҳсилот ва имконияти ворид намудани методу
усули кор бо сарчашмаҳои иттилоот буд. Ин меъѐрҳо имкон доданд, ки
барномаҳои таълимиро аз нуқтаи назари самаранокии шинос намудани
донишҷӯѐн бо усули кор бо сарчашмаҳои ахбор, татбиқи муносибати
босалоҳият, технологияи рушди салоҳияти иттилоотӣ дар шароити таҳсилоти
кредитӣ таҷдиди назар намоем.
Ҷадвали 2.2
Таҳлили барномаҳо ва адабиѐти таълимии истифодашаванда дар муассисаҳои
таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ
Меъѐрҳои таҳлил
1. Омӯхтани масъалаҳои банақшагирии дарс
дар асоси муносибати босалоҳият
2. Алоқамандии мақсадҳои омӯзиш бо
салоҳиятҳо дар стандартҳо ва нақшаҳои дарсӣ
3. Таҳияи мақсадҳои таълимӣ, ҳамчун натиҷаи
ниҳоии
фаъолияти
донишҷӯѐн
рушди
салоҳияти иттилоотӣ дар асоси меъѐрҳои
мушаххасӣ, ченшавандагӣ ва ба донишҷӯ
равонашуда
4. Оѐ донишҷӯѐн бо назария ва методикаи кор
бо иттилоот шинос ҳастанд
5. Омӯхтан
ва
истифодаи
методҳои
интерактивии таълим, шаклҳои коркарди
иттилоот
6. Қобилияти донишҷӯѐн дар таҳияи супориш
ва саволҳо оид ба рушди салоҳияти иттилоотӣ
7. Методҳои гуногуни коркард, арзѐбӣ ва
истифодаи самараноки иттилооти таълимӣ
8. Истифодаи амалии натиҷаҳои арзѐбии
фаъолияти донишҷӯѐн оид ба рушди
салоҳияти иттилоотӣ дар раванди таълим
9. Арзѐбии
дастовардҳои
таълимии
донишҷӯѐн аз рӯйи меъѐрҳои таҳияшудаи
малакаҳои кор бо иттилооти таълимӣ
10.Масъалаҳои идораи самараноки ҷараѐни
таълим ва синф

Натиҷаҳои таҳлил
Аз 2 то 14 соат ҷудо шудааст
Дар ин ҷузъиѐт хеле суст инъикос
ѐфтааст
На дар барнома ва на дар китобҳои дарсӣ
инъикоси худро наѐфтаанд ва аз ҷониби
омӯзгорон низ истифода намегарданд
Назарияҳои умумии методҳои таълим бе
алоқамандӣ ба амалияи мактабҳо омӯхта
мешавад
Дар ҳаҷми 2-4 соат донишҷӯѐн шинос
мешаванд, аммо машғулияти амалӣ ба ин
мавзӯъ ҷудо нашудааст
Таҳияи саволҳо оид ба аз худ кардани
матнҳо баррасӣ мегардад, аммо онҳо ба
рушди самараноки салоҳияти иттилоотӣ
мусоидат намекунанд.
Танҳо тестҳо, саволҳои бахотироварӣ
истифода мешаванд
Омӯхтани шаклҳои гуногуни арзѐбии
ташаккули салоҳияти иттилоотиро
барномаҳои таълимӣ пешбинӣ
намекунанд
Оид ба баъзе ихтисосҳо мавзӯъҳои
алоҳидаи наздик ба ҳамин масъала дохил
карда шудааст
Ин масъала махсус омӯзонида намешавад

Натиҷаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки қариб ҳамаи меъѐрҳои таҳияшуда
дар барномаҳои таълимӣ хеле суст инъикос ѐфтаанд ва ѐ ба таври кофӣ риоя
намегарданд.
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Ҳамин манзара аз натиҷаи пурсиши омӯзгорони кафедраҳои мавриди
таҳқиқ мушоҳида гардид.
Ҷадвали 2.3
№
1.

Саволҳо / ҷавобҳо
ДДОТ
То
чӣ
андоза
Шумо
дар
машғулиятҳоятон
методҳои
Гоҳ-гоҳ
коркарди иттилоотро истифода
мекунед?
2. Методҳои кор бо иттилооти
таълимии
истифодабурдаатонро Ҳалли проблемаҳо
номбар кунед?
3. Оид
ба
методҳои
коркарди
Аз модулҳои
иттилооти таълимӣ аз кадом
таълимии
сарчашмаҳо истифода мебаред?
ташкилотҳои
байналмилалӣ
4. Оѐ Шумо оид ба методҳои гуногуни
коркарди иттилоот ва самаранокии
Начандон
онҳо шинос ҳастед?
5. Аз рӯйи кадом сарчашмаҳо дар
бораи
технологияи
коркарди
Наомӯхтаам
иттилоот маълумот пайдо кардед?
6. Ғояи асосии ташаккули салоҳияти
Кори
иттилоотӣ кадом аст?
мустақилонаи
фардӣ бо китоб
7. Шумо
дар
синфхона
кадом
Кори фардӣ
принсипҳои
рушди
салоҳияти
(омӯзиши
иттилоотиро истифода мекунед?
мустақилона аз
сарчашмаҳои
иттилоотӣ)
8. То кадом андоза Шумо дар бораи
арзѐбии малакаҳои кор бо иттилоот
Нокифоя
маълумот доред?
9. Барои беҳтар шудани сифати Китобҳои дарсӣ,
ташаккули салоҳияти иттилоотӣ дар
барномаҳо ва
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ
технологияҳои
чиро тағйир додан лозим аст?
таълимро
10. Ба кадом шакли такмили ихтисос Омӯзишҳо оид ба
оид ба самаранок ташкил кардани
истифодаи
машғулиятҳо ниѐз доред?
технологияҳои
замонавии таълим

%

ДДБ

%

58%

Гоҳ-гоҳ

27%

54%

Дар ҷавоб
душворӣ
кашиданд

80%

50%

Аз китобҳои
дарсӣ оид ба 84%
методика

47% Шинос нестам 51%

31%

Ҷавоб нест

28%

20%

Ҷавоб нест

48%

21%

Намедонам

26%

43%

Тасаввурот
надорам

30%

Барномаҳо ва
24%
китобҳои
18%
дарсиро
Банақшагирӣ
ва идораи
50%
64%
раванди
таълим

Таҳлили адабиѐти таълимӣ, ки омӯзгорону донишҷӯѐн истифода
мебаранд, чунин натиҷа доданд:
 64% нашри то соли 1992;
 78% нашри то соли 2000;
 24% дар даҳсолаи охир чоп шудааст;
 36% адабиѐти таълимӣ ба забони русӣ;
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 68% ба забони тоҷикӣ.
Таҳлили пурсишнома муайян намуд, ки аксарияти иштирокчиѐни
пурсиш бо методҳои рушди салоҳияти иттилоотӣ, усули коркарди иттилоот,
усули самаранок рушди салоҳияти иттилоотӣ ва арзѐбии малакаҳои кор бо
иттилооти таълимӣ «шинос нестанд». Ҳамин натиҷаҳо ҳангоми шарҳи
барнома ва маводи таълимии истифодакардаи донишгоҳҳои омӯзгории дар
болозикршуда, аѐн гардиданд, яъне бо чунин номгӯ мавзӯъҳо мавҷуд
нестанд. Натиҷаи таҳлил ошкор сохт, ки дар нақшаҳои таълимӣ омӯхтани
назарияи методҳои рушди малакаҳои иттилоотӣ дар нақшаҳои таълим
инъикос ѐфтаанд, вале ба меъѐрҳои ҷавобгӯйи замона мувофиқ нестанд.
Иштирокчиѐни пурсиш пешниҳод намуданд, ки усули гуногуни кор бо
иттилооти таълим дар мундариҷаи ҳамаи фанҳо дохил карда шаванд.
Инчунин онҳо муносибати навро ба такмили барномаҳои таълимии
донишгоҳҳои омӯзгорӣ оид ба рушди салоҳиятҳои касбӣ, азҷумла салоҳияти
иттиллоотӣ таъкид намуданд.
Натиҷаи пурсиш ва ҷавоби иштирокчиѐни пурсиш аз он шаҳодат
медиҳад, ки дар татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот дар раванди таълим, бо як қатор
сабабҳо мушкилӣ пеш меорад:
 аксарияти омӯзгорон бо технологияҳои таълим оид ба муносибати
босалоҳият шинос нестанд;
 фарогирии омӯзгорон ба курсҳои такмили ихтисос, ки ҷавобгӯйи
замони ҳозира бошад, маҳдуд аст;
 дастрас набудани маълумоти гуногундараҷа аз сарчашмаҳои гуногун
оид ба муносибати босалоҳият ба омӯзгорон;
 номуназзам

истифода

бурдани

методҳои

рушди

салоҳияти

иттилоотӣ;
 дастрас набудани адабиѐт ҳангоми таҳияи барномаҳои таълимӣ,
барои низоми таҳсилоти кредитӣ;
 нарасидани адабиѐти таълимӣ барои донишҷӯѐн.
Маълумоти дар боло овардашуда шаҳодат медиҳанд, ки:
1. Дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин
Айнӣ ба ҳар сурат нисбат ба муносибати босалоҳият ва технологияҳои рушди
салоҳияти касбӣ, нисбат ба Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири
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Хусрав огоҳии зиѐд доранд (58%, муқобили 27%);

Расми 1. Огоҳии омӯзгорон оид ба методҳои интерактивӣ ва технологияи рушди
салоҳияти иттилоотӣ

2. Ҳайати профессорону омӯзгорони ДДОТ тавонистанд, ақаллан ба
саволҳое, ки кадом методҳои коркарди иттилоотро истифода мебаранд, ҷавоб
диҳанд, дар ҳоле, ки 80%-и омӯзгорони ДДБ дар ҷавоби саволҳо душворӣ
кашиданд;
3. Чунин ба назар мерасад, ки ҳайати профессорону омӯзгорони ДДОТ
дар бораи муносибати босалоҳият ва методҳои рушди салоҳияти иттилоотӣ
маълумоти бештар доранд, дар ҳолате, ки омӯзгорони ДДБ асосан оид ба
матнҳои китобҳои дарсии нашршуда саволу ҷавоб мекунанд, машқу мисол
ҳал менамоянд;
4. Инчунин нофаҳмӣ ва духӯрагӣ нисбат ба методҳои ба ташаккули
салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн равонашуда вуҷуд дорад, ки кормандони
ҳар ду донишгоҳ ҳам ҷавобҳои гуногун доданд: 51%-и омӯзгорони ДДБ
ҷавоб доданд, ки дар бораи ин методҳо умуман маълумот надоранд;
5. Ҳанӯз ҳам фаҳмиш дар бораи методҳои ташаккули салоҳияти
арзѐбии иттилоотӣ дар ҳар ду донишгоҳ кофӣ нест;
6. Нуқтаи назари зиѐди кормандони донишгоҳ дар бораи беҳтар
кардани сифати таълим махсусан ҷорӣ ва истифодаи методҳои рушди
салоҳияти иттилоотиро дар тағйир додани нақшаи таълим ва китобҳои дарсӣ
мебинанд;
7. Кормандони ҳар ду донишгоҳ ҳам муҳим ва зарур будани ташаккули
салоҳияти

касбии

донишҷӯѐн

ва

такмили

донишгоҳҳоро дар ин самт эътироф мекунанд.
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ихтисоси

омӯзгорони

Расми2. Адабиѐтитаълимӣ, кидарбарномаҳоитаълимидонишгоҳҳо
пешниҳодшудааанд

Рӯйхати адабиѐти дар китобхонаи ДДБ мавҷуд буда, ки шогирдону
омӯзгорони кафедраҳои номбаршуда истифода мекунанд дар зер оварда
шудааст. Дар он китобҳо аз рӯйи муҳлати чоп, яъне куҳнатарин ва навтарин
оид ба тахассусҳои мувофиқ нишон дода шудаанд. Солҳо бо ранги сиѐҳ ва
каҷхат нишон дода шудаанд. Бо ранги сиѐҳ адабиѐт бо забони тоҷикӣ ва бо
каҷхат адабиѐт ба забони русӣ ифода ѐфта аст.
Маводе, ки дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
мавриди истифода қарор дорад:
Ҷадвали 2.4
ДДБ кафедраҳо
Методикаи
таълими
математика
дар синфҳои
ибтидоӣ ва
болоӣ
Методикаи
таълими забони тоҷикӣ дар
синфҳои
ибтидоӣ
Методикаи
таълими забони тоҷикӣ дар
синфҳои болоӣ
Педагогика ва
психология,
синфҳои
ибтидоӣ
Педагогика ва
психология,
синфҳои болоӣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1968 1970 1973 1975 1977 1978 1980 1984 1985 1987 1988 1993 2001

1971
1981
1945 1958 1961 1974
1985 1988 1989 1992 1995 2001 2005 2007
1982
1977

1975 1986 1990 2008 2008

1975

1995
1978 1984
1992
1988
1996 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2009
1979 1985
1993
1997

1971
1986
1974 1975 1980 1984 1985
1990 1993 1996 2002 2005 2009
1972
1987
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Шумораи умумии адабиѐт 68 номгӯй қайд гардидааст. Барои ҳар як
кафедра китобҳоро аз рӯйи замони чопашон, новобаста аз забон ва номи
китоб, ҷой додем. Ин кор бо мақсади худдорӣ кардан аз ҷузъиѐти зиѐд карда
шуд. Дар зер хулосаи мухтасари китобҳое, ки дар Донишгоҳи давлатии
Бохтар ба номи Носири Хусрав аз тарафи омӯзгорону донишҷӯѐн мавриди
истифода қарор дорад, аз рӯйи категория ҷудо карда шудааст (аз 68 китоби
мавҷуда):

Расми 3. Шумораи адабиѐт дар ДДБ ба номи Носири Хусрав вобаста ба замон
ва забони нашр

1) 42 номгӯйи китобҳо ѐ худ 62%-и адабиѐти мавҷуда дар Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар давраи шӯравӣ, яъне то соли
1992 ба нашр расидааст. Ин чунин маъно дорад, ки аксарияти китобҳо қариб
20 сол пеш ба нашр расидаанд, ки куҳнатаринаш солҳои 60-ум ва навтаринаш
соли 1992 мебошад;
2) 52 номгӯйи китобҳо ѐ худ 76%-и адабиѐти мавҷуд то соли 2000-ум ба
нашр расидааст;
3) 23 номгӯйи китобҳо ѐ худ 34%-и адабиѐти таълимии мавҷуда бо
забони русӣ нашр шудааст. Ин китобҳо аксар ба фанҳои педагогика,
психология, математика тааллуқ доранд, ки забони русӣ ҳамчун забони
иттилоотии ҳамин фанҳо маҳсуб меѐбад;
4) 15 номгӯй ѐ худ 22%-и китобҳои истифодашаванда дар соли 2000 ба
нашр расидааст.
Маводи таълимие, ки дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон
ба номи Садриддин Айнӣ мавриди истифода қарор дорад:
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Ҷадвали 2.5
ДДОТ 1
2
3
4
5
Кафедраҳо
Методикаи таълими математика 1975 1978 1984 1985 1987
дар синфҳои болоӣ
Методикаи таъ1964 1970 1975
1980
лими математика
1954 1968 1973 1977
1983
дар синфҳои
1969 1972 1979
ибтидоӣ
Психология,
1967 1968 1971 1973 1974
синфҳои боло

6

7

8

9

10

11

12

13

1994 1998 1999 2008
1985
1995
1986
1990 1998 2001 2003 2005 2007 2008
1988
1999
1989
1976 1977 1979 1990 1991 1993 1998 2002

54 номгӯйи маводи чопӣ, ки дар китобхонаи ДДОТ мавриди истифодаи
се кафедраи дар боло номбаршуда қарор дорад, нашри аз ҳама куҳантарин
соли 1954 буда, аз ҳама навтарин соли 2008 аз чоп баромадааст. Хулосаи
мавод дар ҷадвали зер оварда шудааст:

Расми 4. Шумораи адабиѐт дар ДДОТ вобаста ба замон ва забони нашр

1) 42 китобҳо ѐ худ 78% мавод бо забони русӣ нашр шудаанд;
2) 39 номгӯй ѐ худ 72% адабиѐти таълимӣ, ҳанӯз аз давраи Шӯравӣ
боқӣ мондаанд;
3) 15 номгӯй ѐ худ 28%-и адабиѐт дар даҳсолаи охир ба чоп расидаанд.
Дар натиҷаи муқоисаи умумӣ ва нисбии ду донишгоҳ ба чунин
хулосаҳо омадан мумкин аст:
1) оид ба мавод, эътибори асосӣ ба маводу сарчашмаҳои русӣ дода
мешавад, яъне аз адабиѐте истифода мебаранд, ки бо забони русӣ нашр
шудааст;
2) қисмати зиѐди адабиѐти таълимӣ аз ҷиҳати замон ва маънавиѐт куҳна
шудаанд, методҳои рушди салоҳияти иттилоотӣ қариб, ки дар онҳо пешбинӣ
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нашудаанд;
3) адабиѐти таълимӣ оид ба муносибати босалоҳият дар ҳар ду
донишгоҳ умуман мавҷуд нестанд;
4) мазмуни адабиѐти мавҷуда аз ҷониби мудирони кафедра таҳлил
карда нашуданд. Онҳо танҳо номгӯйи адабиѐтро хотиррасон карда, оид ба
мувофиқати он ба рушди салоҳиятҳои касбӣ, хусусан салоҳияти иттилоотӣ
хулосае набаровардаанд.
Дар хулосаи таҳлили адабиѐт ва пурсишномаи омӯзгорони кафедраҳои
мавриди санҷиш қарорѐфта, мудирони кафедраҳо оид ба такмили нақшаи
стандартии корӣ ва барномаҳои таълим як қатор тавсияҳо пешниҳод
намудаанд, ки хулосаи мухтасари тавсияҳои мудирони кафедраҳоро, ки бо
мақсади беҳгардонии стандартҳо ва барномаҳои таълим пешниҳод шудаанд,
овардем.
Аз ҷумла, чунин тавсияҳоро пешниҳод намудаанд:
1) стандартҳои давлатии таҳсилоти олии касбӣ бояд таҷдиди назар
карда шаванд; нақшаҳои стандартӣ ва барномаҳои таълим бо стандартҳои
давлатии таҳсилоти олии касбӣ ба муносибати салоҳиятнок алоқаманд карда
шаванд;
2) ҳангоми
кафедраҳои

таҳияи

донишгоҳро

барномаҳои

таълимӣ

фикру

ба

гирифта,

технологияи

эътибор

мулоҳизаҳои
рушди

салоҳиятҳои касбӣ, хусусан салоҳияти иттилоотиро дар нақша, барномаҳои
таълим ва китобҳои дарсӣ инъикос намоем;
3) таҳияи як барномаи таълимии ба стандартҳо мувофиқ бо назардошти
методҳои рушди салоҳияти иттилоотӣ барои ҳамаи донишгоҳҳо, махсусан
барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, зарур ва саривақтист;
4) таҳияи барномаи нав ва такмилдодашудаи таълим, китобҳои дарсии
нав ва дигар маводи омузишӣ барои донишгоҳҳо, бо технологияи рушди
салоҳиятҳои касбӣ бояд нашр шаванд, зеро барномаҳои таълимии мавҷуда
куҳна буда, дар онҳо диққати асосӣ ба омӯзиши назарияҳо, бе алоқамандӣ ба
ташаккули малакаҳои кор бо ахбор дода мешавад, адабиѐти таълимӣ таълиф
гардад, ки технологияи ташаккул ва рушди салоҳияти иттилоотиро пешбинӣ
намоянд;
5) барномаҳои таълимии мавҷуда бояд бо илова намудани ҳамаи
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муносибати босалоҳият фаъолиятҳои донишҷӯѐну омӯзгорон, ба монанди
салоҳиятҳо, қобилиятҳои асосӣ, маҳоратҳо, адабиѐти асосӣ ва иловагӣ,
методу усули кор бо ахбор такмил дода шавад;
6) барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии аз нав таҳияшуда бояд аз
ҷиҳати алоқамандии омӯзиши назариявӣ бо салоҳиятҳои касбии ояндаи
донишҷӯѐн қавӣ гардонида шаванд;
7) таълими курсҳои махсус бо таваҷҷуҳи асосӣ ба малакаҳои амалии
кор бо сарчашмаҳои ахбори таълимӣ, ки аз омӯзгорони ҷавон дар соли пеш
аз хатм, пеш аз рафтан ба таҷрибаомӯзӣ талаб карда мешавад. Ҳамин нуқта
бояд дар нақшаҳои стандартӣ ва барномаҳои таълим таъкид карда шавад;
8) ба

барномаҳои

таълимии

фанҳои

силсилаи

педагогӣ

барои

донишгоҳҳо чунин тағйирот ворид карда шуданд:
 мақсадҳои умумӣ ва натиҷаҳои интизоршаванда аз натиҷаи омӯхтани
фанҳо дар шакли салоҳиятҳо;
 принсипҳои асосии назария, хусусият ва методҳои коркарди ахбори
таълимӣ;
 истифодаи методҳои интерактивии таълим, муносибати босалоҳият,
технологияи рушди салоҳияти иттилоотӣ;
 ҳам дар қисмати назариявӣ ва ҳам дар қисмати амалӣ мақсадҳои
таълимӣ дар шакли салоҳиятҳо мушаххас гардонида шудаанд;
 меъѐрҳо ва талаботи умумӣ бо салоҳияти омӯзгор таҳия гардидаанд;
 мавзӯъ ва мавзӯъчаҳо, мавод, методҳо ва воситаҳои арзѐбии
ташаккули салоҳияти касбӣ муайян карда шудаанд.
Ҳамин тариқ, кӯшиши таҳияи барномаи корӣ дар шакли силлабус
амалӣ гардид, ки дар он тамоми қисматҳои технологӣ, муайян намудани
салоҳиятҳо, мақсадҳои таълим, мундариҷаи дарс, методу усул, шаклҳои
фаъолияти

донишҷӯѐн

бо

ахбори

таълимӣ

ва

воситаҳои

арзѐбии

дастовардҳои донишҷӯѐн инъикос ѐфтаанд. Инро дар мисоли силлабуси
фанни педагогика, ки дар боби якуми рисола ҳамчун намуна овардем, дидан
мумкин аст.
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2.2. Мазмун ва технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотии
омӯзгорони оянда дар низоми кредитии таҳсилот
Дар «Консепсияи гузариш ба системаи нави таҳсилот дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 майи соли
2010 таҳти №207 тасдиқ шудааст, зарурати азнавсозии сохтор ва мундариҷаи
таълим, мусоидат намудан ба тарбияи мутахассисони баландихтисос,
бомаданият, мустақил, эҷодкор, ташаббускор, ки дар бозори ҷаҳонӣ
рақобатпазир бошанд, махсус қайд шудааст. Ташаккули салоҳияти иттилоотӣ
як қадами амалӣ барои ҳалли проблемаи мазкур ҳисоб меѐбад.
Мутахассисе, ки имрӯз дар донишгоҳ тайѐр мешавад, бояд аз
технологияҳои информатсионии муосир бохабар бошад, қобилияти иртиботӣ
дошта бошад, донишҳои гирифтаашро бо технологияҳои инноватсионӣ ба
хонандагон интиқол додаву дар даста кор карда тавонад, малакаҳои
мустақилона гирифтани дониш ва инкишофи доимии касбиро соҳиб бошад.
Бе ҷалби мутахассисони оянда ба кори мустақилона доир ба коркарди ахбор
тайѐр кардани шахсияти фаъол, мутахассиси ҷавобгӯ ба талаботи ҷомеаро
тайѐр кардан мумкин нест. Яке аз талаботи асосӣ ба омодагии касбӣ аз ҳамин
ҷо бармеояд: ҷараѐни таълим бояд на танҳо ба додани ҳаҷми муайяни ахбор,
инчунин ташаккули тафаккури пурмаҳсул дар донишҷӯ, рушди салоҳияти
иттилоотӣ, инкишофи неруи зеҳнӣ тобеъ бошад. Ҳалли ин вазифаҳо бе
салоҳияти иттилоотии ташаккулѐфта, надонистани таҳлили мантиқии ахбор
ва коркарди ҳамаҷонибаи он ва дар асоси онҳо доштани қобилиятҳо барои
бунѐдкории эҷодкорона имконнопазир аст. Бе шакку шубҳа ин талаботро ба
мундариҷаи ҷараѐни таълим дар низоми кредитии таҳсилот, ки ба омодагии
касбии омӯзгорони оянда низ иртибот дорад, метавон нисбат дод. Татбиқи
ҳамаҷонибаи ин талабот бо ташкили кори мустақилонаи донишҷӯ бо ахбори
таълимӣ алоқаманд аст, ки яке аз роҳҳои амалигардонии ташаккули
салоҳияти иттилоотии омӯзгорони оянда мебошад.
Дар рафти корҳои таҷрибавӣ бо омӯзгорони кафедраҳои ба таҳқиқот
фарогирифташуда аз Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ ва Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар
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ҳаҷми 48 соат семинари омӯзишӣ оид ба технологияи кор бо ахбори таълимӣ
баргузор намудем, ки намунаи якчанд машғулиятро ин ҷо зикр мекунем:
Барномаи семинари омӯзишӣ бо омӯзгорони донишгоҳ дар мавзӯи
«Технологияҳои интерактивӣ ҳангоми кор бо ахбор
дар аудиторияи донишҷӯён»
Дар ташаккули салоҳиятҳои касбии омӯзгори оянда омӯзиши якҷояи
малакаҳои кор бо ахбори таълимӣ дар ташаккули салоҳияти иттилоотӣ
мавқеи махсус дорад. Он бояд қисми таркибии ҳатмии раванди таълим дар
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бошад. Ин шакли кор самаранокии
раванди таълимро дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ баланд мебардорад.
Қобилияти якҷоя кор кардан дар машғулиятҳо бо омӯзгорони оянда махсусан
муҳим аст. Дар баробари афзудани самаранокии кор дар ин машғулиятҳо
салоҳиятҳое ташаккул меѐбанд, ки барои фаъолияти муваффақи педагогӣ
лозиманд: қобилияти ҳамкорӣ бо гурӯҳ, қабул намудани ақидаҳои дар
коллектив таҳияшуда, қобилияти дар коллектив кор кардан, гӯш кардани
ҳамкорон, пешниҳоди ақидаҳо, қобилияти ба ҳамкорон расонидани андешаи
худ, боваркунонӣ ва ғайра. Фаъолияти ояндаи омӯзгорӣ ба кор дар коллектив
ва омодагӣ ба ин кор аллакай дар синфхонаи донишҷӯй алоқаманд аст. Ғайр
аз ин, донишҷӯ метавонад оянда ин стратегияҳоро дар фаъолияти кории худ
истифода барад.
Машғулияти 1. Фаъолгардонии таҷрибаи мавҷудаи шунавандагон
Мақсадҳои омӯзиш:
 малакаҳои кор бо ахборро, ки донишҷӯѐн бояд дошта бошанд,
муайян мекунем;
 ангезиши зеҳнро ҳамчун усули фаъолгардонии донишҳои мавҷуда
истифода мебарем.
Омӯзгорон, иштирокчиёни омӯзиш баъд аз омӯхтани мавод
метавонанд:
 хусусияти малакаҳои кор бо ахборро муайян созанд;
 малакаҳои кор бо ахборро, ки донишҷӯѐн бояд дошта бошанд, ошкор
ва номбар намоянд.
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Қадамҳои машғулият:
 Дастур барои кор ба омӯзгорон пешниҳод намудем, ки дар ин
машғулият мо ба омӯхтани яке аз қисмҳои муҳимми таркибии салоҳияти
касбии омӯзгори оянда оғоз мекунем. Ин қобилияти кор бо ахбор мебошад.
 Ангезиши зеҳн
 Шумо чӣ фикр доред «қобилияти кор бо ахбор» чӣ маъно дорад?
 Кор бо ахборро ба таври воқеӣ чӣ тавр тасаввур мекунед?
 Донишҷӯѐн ҳангоми кор бо ахбор ба кадом душвориҳо рӯ ба рӯ
мешаванд?
 Шумо дар чунин кор бо донишҷӯѐн бо кадом мушкилиҳо дучор
мешавед?
 Муҳокимаи саволи якумро ба таври озод баррасӣ намудем.
 Натиҷаи кор оид ба саволҳои 2,3,4 – ро дар коғазҳо сабт намудем. Ин
навиштаҷотро дар тӯли тамоми машғулиятҳо дар лаҳзаи мулоҳизаронӣ
истифода ва баррасӣ намудем.

 Пайдарпай ҳар як коғазро пур намудем. Дар натиҷаи ангезиши зеҳн
мо қайдҳоро дар се флипчарт ба даст овардем. Онҳо дар машғулиятҳо якчанд
маротиба бо омӯзгорон муҳокима гардиданд.
Коғази № 1
«Мо аз
донишҷӯѐн чиро
интизорем?»

Коғази № 2
«Мушкилоти
донишҷӯѐн ҳангоми
кор бо ахбор»

Коғази № 3
«Мушкилоти
омӯзгор ҳангоми
кор бо ахбор»

 Муқоисаи натиҷаҳои ангезиши зеҳн ва номгӯйи малакаҳои кор бо
ахбор:
Кадоме аз ақидаҳои Шумо аз коғази №1 бо малакаҳои қайдшуда
мувофиқанд? Аз мушоҳидаҳои шахсии худ мисол биѐред.
Маводи тақсимотии 1.1
Малакаҳои кор бо ахбор:
1. Ахборро ба қисмҳои алоҳидаи мантиқан тамомшуда тақсим кардан;
2. Ҷудо кардани мазмуни асосӣ;
3. Сода кардан;
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4. Дар маводи нав ѐфтани алоқамандиҳо ба чизе, ки пештар маълум
буд;
5. Муттаҳид кардани қисмҳои алоҳида ба низоми ягона;
6. Муқоиса ва таҳлили сарчашмаҳои гуногун;
7. Гузаронидани шакли матнӣ ба ҷадвалҳои муқоисавӣ ва шакли
навишторӣ;
8. Маънидод ва тафсири маълумоти «мухтасари» дар ҷадвалҳои
муқоисавӣ ва ашколи навишторӣ ҷойдошта;
9. Ҳангоми мутолиа истифода бурдани аломату ишораҳои гуногун;
10.

Таҳияи саволҳо оид ба маводи хондашуда.
Таҳлили машғулият бо омӯзгорон

1. Машғулияти мо аз чӣ оғоз ѐфт?
2. Барои ангезиши зеҳн чӣ гуна савол бояд интихоб карда шавад?
3. Ҳангоми гузаронидани ангезиши зеҳн кадом қоидаҳоро риоя кардан
лозим аст?
4. Ангезиши зеҳн ба кадом мақсад гузаронида мешавад?
Машғулияти 2. Машғулияти намунавӣ дар асоси стратегияи ИНСЕРТ
Мақсадҳои омӯзиш:
 стратегияи аломатгузории ахборро чун усули коркарди амиқи ахбор
таҷриба мекунем;
 имкониятҳои дидактикии ин стратегияро арзѐбӣ менамоем.
Омӯзгорон метавонанд:
 истифодаи ин стратегияро дар таҷрибаи педагогии худ ба нақша
гиранд.
Қадамҳои стратегия
1. Водорнамоӣ. Кори интерактивӣ оид ба фаъолгардонии донишҳо дар
мавзӯи ...........:
 Шумо дар бораи ........ чӣ медонед ѐ гумон доред, ки медонед?
(ақидаҳоро дар дафтарҳо қайд мекунем).
 Номгӯйи ақидаҳои гурӯҳ тартиб дода мешавад.
 Хотиррасон менамоем, ки ҳар иштирокчӣ бояд ба таври инфиродӣ
нависад, баъд дар ҷуфт ва гурӯҳ муҳокима сурат мегирад.
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 Ҳангоми тартиб додан номгӯи ақидаҳоро арзѐбӣ намекунем.


Ҳар чӣ ки иштирокчиѐн мегӯянд, дар тахтаи синф менависем.

2. Дастур барои хондан. Пешниҳоди аломатҳои нишонагузорӣ
 - ахбори маълум.
+ - ахбори нав.
– - мухолифат байни донишҳои аввала ва мазмуни матн (чунин фикр
мекардам, вале чунон будааст).
? - саволҳои дар раванди кор бо матн пайдошуда (нафаҳмидам, шубҳа
дорам, бештар донистан мехоҳам).
1. Коғазро бо қайди аломатҳои нишонагузорӣ овезон мекунем.
2. Принсипҳои корро фаҳмонда, вақтро муайян менамоем.
3. Саволҳоро навиштан беҳтар аст:
 Дар матн бо кадом ахбори маълум вохӯрдем?
 Чӣ чизи навро донистем?
 Дар куҷо мухолифат, шубҳа, ғалатро дидем?
 Кадом саволҳо пайдо шуданд?
3. Хондани матн.
4. Муҳокимаи натиҷаҳои хониш дар ҷуфтҳо, дар гурӯҳ.
5. Муқоисаи ақидаҳои гурӯҳ ба натиҷаҳои хониш.
6. Пур кардани ҷадвали ИНСЕРТ (фардӣ):
Се ақидагиро дар ҳар сатр, ки барои Шумо муҳиманд, қайд кунед:
Ҷадвал барои пур кардани ахбори коркардшуда


Ба ман маълум буд, ки.....
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

+

Барои ман махсусан ҷолиб буд...
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_

Ҳангоми мутолиа чунин мухолифат (зиддият) ошкор гардид...
__________________________________________________________________

?

Баъди мутолиа чунин саволҳо бе ҷавоб монданд (пайдо шуданд) ...
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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7. Хониш дар ҷуфтҳо, пурра кардани қайдҳо, интихобан хондан.
8. Бо такя ба маводи ҷадвал навиштани хулоса оид ба матн (таъкид
намудан лозим аст, ки ин супориш ба донишҷӯ барои кори мустақилона
супорида мешавад):
 Ҳангоми баррасии қайдҳои дар ҷадвал овардашуда ақидаҳо на дар
шакли ибораҳо пешниҳод бояд шаванд, балки муайян намудани он, ки кадом
ақида ба мутолиакунанда бахусус муҳим аст, зарур мебошад.
 Ҳатман таъкид намудан зарур аст, ки ақидаҳо дар шакли фикри ба
итмомрасида қайд гарданд. Ҳангоми кори инфиродӣ байни қаторҳо гашта, ба
чигунагии навиштани қайдҳо мароқ зоҳир намудани омӯзгор лозим аст.
Барои саҳеҳ, дуруст сабт кардан маслиҳатҳо додан аз манфиат холӣ нест.
Таҳлили машғулият бо омӯзгорон:
1. Шумо худро ҳамчун донишҷӯ чӣ тавр ҳис кардед? Ҳамчун омӯзгор
чӣ?
2. Ин стратегия кадом малакаҳои кор бо ахборро инкишоф медиҳад?
3. Аз таҷрибаи истифодаи ин стратегия дар машғулият мисол биѐред.
4. Ба ҷадвали «мушкилот» менигарем ва мегӯем, ки ҳангоми
истифодаи ин стратегия кадоме аз онҳо ҳал мегарданд?
5. Ҳангоми банақшагирии машғулият бо истифодаи ин стратегия
чиро бояд ба эътибор гирем.
Машғулияти 3. Машғулияти намунавӣ аз рӯйи стратегияи
(медонам-мехоҳам донам-донистам)
Мақсадҳо:
 усули интерактивии кор бо ахборро озмоиш мекунем;
 имкониятҳои дидактикии усулро арзѐбӣ мекунем.
Шунавандагон:
 шакли

ҷадвалии

ташкилдиҳандаи

навишториро

барои

фаъолгардонии таҷрибаи мавҷудаи донишҷӯѐн истифода мебаранд;
 ба қайдҳои дар ҷадвалкардаи донишҷӯѐн такя намуда, муҳокима
ташкил карда метавонанд;
 Синквейнро чун усули хулосабарорӣ ҳангоми кор бо ахбор истифода
мебаранд.
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Қадамҳои стратегия
1. Дастур барои фаъолият:
 Мо ҳоло бо ахбор кор мекунем. Мо бояд ба .......... сарфаҳм равем
(номи мавзӯъ гуфта мешавад. Масалан «Мо бояд оид ба Чуғзҳо маълумот
гирем). Барои ин аз ҷадвале истифода мебарем, ки се сутунча дорад. Дар
дафтарҳоятон чунин ҷадвалро тасвир кунед.
Медонам

Мехоҳам донам

Донистам

…

…

…

2. Кор аз рӯйи сутунчаи «Медонам», «Мехоҳам донам».
 Шумо дар бораи Чуғзҳо чӣ медонед?
 Оид ба мавзӯи муҳокимашаванда боз чӣ донистан мехоҳед?
1. Бо

ѐрии

саволҳои

фаъолкунанда

донишҳои

мавҷудаи

шунавандагонро ошкор менамоем.
2. Баробари ин сутунчаи «Медонам» пур карда шавад.
3. Шунавандагонро барои мухтасар ва дақиқ баѐн кардани ақидаҳо
равона месозем.
3. Дастур барои хондани матн:
 Матнро хонда, ҷадвалро баробар пур кунед. Агар ба шумо ахбори
маълум дар матн вохӯрад, онро дар сутунчаи «Медонам» нависед. Агар ба
саволи гузоштаатон ҷавоб ѐфтед, муқобили он дар сутунчаи «Донистам»
нависед. Агар чизи нав вохӯрд онро низ дар сутуни «Донистам» қайд кунед.
4. Суҳбат оид ба натиҷаҳои маводи хондашуда:
 Кадом донишҳои шумо дар матн тасдиқ гардид?
 Ба кадом саволҳо шумо ҷавоб ѐфтед?
 Кадом ахбори навро иловатан пайдо намудед?
5. Хулосабарорӣ
Навиштани Синквейн (Тарона). Пешниҳоди нақшаи навиштани
синквейн
1. Мавзӯъ бо як калима бояд иншо шавад (одатан исм).
2. Ифода намудани хусусияти мавзӯъ бо ду калима (ду сифат).
3. Тавсифи амал дар чорчӯбаи мавзӯъ (се феъл ва ѐ феъли ҳол).
4. Муносибати муаллиф ба мавзӯъ, ҳиссиѐт ва ҳаяҷон (ҷумлаи иборат
аз чор калима).
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5. Муродифи мавзӯъ як калима (Такрори мазмуни мавзӯъ).
Нақшаи навиштани синквейн
_________
________, ________
_________, _________, ________,
_________ _________ _________ _________
___________
Намунаҳо:
1.Зардолу.
2. Хуштаъму ширин.
3. Дармонбахшанда, қувватдиҳанда, манфиатовар.
4. Парвариши дарахти зардолу афзоиш ѐфт.
5. Ғӯлинг.
1. Гули зардолу.
2. Норинҷию гулобӣ.
3. Шукуфт, чаманро орост, кайфият бахшид.
4. Ман гули зардолуро дӯст медорам.
5. Зебо.
Синквейнро бо ду роҳ навиштан мумкин аст:
 Нақшаи навиштани синквейнро шарҳ медиҳем ва пешниҳод
мекунем, ки аз рӯйи он синквейн тартиб диҳанд (фардӣ, дар ҷуфтҳо);
 Навиштани синквейн бо «Ангезиши зеҳн»: ба ҳар сатр маҷмӯи
калимаҳоро пешниҳод кардан ва интихоби калимаи мувофиқтарин барои
тавсифи мавзӯи додашуда.
 Чӣ барои Шумо ҳангоми кор дар машғулият осонтар аст?
Таҳлили машғулият бо омӯзгорон:
 Шумо худро ҳамчун донишҷӯ дар машғулият чӣ тавр ҳис кардед?
 Ин машғулиятро ҳамчун омӯзгор чӣ тавр арзѐбӣ мекунед?
 Кадом маводро аз фанни худ бо истифодаи стратегияи М/М/Д ба
донишҷӯ пешниҳод мекардед? Барои чӣ?
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Машғулияти 4. Системаи саволҳо дар фаҳмидани ахбор
Мақсадҳо:
 саволҳо ва нақши онҳоро дар фаҳмидани ахбор муайян мекунем;
 усули босаводона тартиб додани саволҳоро аз худ мекунем.
Шунавандагон метавонанд:
 босаводона савол таҳия кунанд;
 системаи саволҳоро, ки ба фаҳмидани ахбор равона шудааст, арзѐбӣ
намоянд ва онҳоро тасҳеҳ кунанд;
 усули таҳияи саволҳоро дар таҷрибаи худ истифода кунанд.
Дастур барои фаъолият:
 Зарбулмасали «Савол чӣ хел бошад, ҷавоб ҳамон хел мешавад»-ро
шумо чӣ гуна мефаҳмед? Боз кадом зарбулмасали ба ин монанд дар забони
тоҷикӣ мавҷуд аст? Дар кадом маврид мо ин гуна зарбулмасалро истифода
мекунем?
 Дар таҷрибаи худ кадом саволҳоро бо кадом мақсад истифода
мекунед? Андешаҳоямонро дар шакли кластер ифода мекунем.
Кор бо суратҳо. Кор дар гурӯҳҳои хурд.
Қадамҳои стратегия
1. Сурати ба шумо пешниҳодшударо аз назар гузаронед. Кадом
калимаҳои асосӣ мазмуни суратро ифода мекунанд. Ҷадвалро пур кунед:
Калимаҳои саволӣ
Кӣ? Чӣ? Дар куҷо? Кай? Барои чӣ? Чанд? Чаро? ва м.ин..

Калимаҳои асосӣ
1)…
2)…
3)…
4)…
5)…

2. Аз навиштаҷоти ҷадвал истифода бурда оид ба расм ду саволи
пӯшида ва ду саволи кушода тартиб диҳед. Саволи худро ҳатман бо
калимаҳои саволӣ оғоз кунед, дар савол ақаллан як калимаи асосӣ аз сурат
истифода кунед.
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3. Мазмуни суратро дар гурӯҳҳои хурд бо саволҳои инфиродӣ
тартибдодаи худ муҳокима кунед. Ақидаи асосиро, ки суратгир гуфтан
мехоҳад, тасвир кунед. Аз суханони «Суратгир мехоҳад гӯяд, ки …» оғоз
кунед.
4. Аз ҳамаи саволҳо ду-се саволи пӯшида, ду-се саволи кушода интихоб
кунед, ки ба фикри шумо ҳама гуна бинандаро ба ҳамин хулоса оварда
метавонанд.
5. Сурат ва саволҳоро дар гурӯҳҳо бо ҳам иваз кунед.
6. Саволҳои аз ҷониби рафиқонатон тартибдодашударо муҳокима
кунед ва ба онҳо ҷавоб диҳед. Пешниҳоди худро дар бораи мазмуни асосии
сурат таҳия кунед.
7. Натиҷаҳои корро бо ҳам муҳокима намоед.
8. Дар бораи нақши савол дар фаҳмидани ахбор ба чӣ хулоса омадан
мумкин аст?
Таъкид:
1. Барои иҷрои ҳар як дастур оид ба кор бо сурат вақти муайян
медиҳем.
2. Ба ҳар як даста барои қайд кардани ақидаҳо ва навиштани саволҳо
варақҳои алоҳида таъмин менамоем.
3. Пас аз таҳияи ақидаҳо оид ба савол ба намояндаи ҳар як гурӯҳ имкон
медиҳем, ки андешаҳои суратгирро, ки таҳия кардаанд, хонанд. Пас аз ин
барои муқоиса ақидаеро мехонем, ки гурӯҳи дигар тартиб додааст.
Таҳлили машғулият бо омӯзгорон:
 Барои бунѐд кардани ғояҳо кадом саволҳо ба шумо ѐрӣ расониданд?
 Кадом саволҳо ба мавзӯъ тааллуқ надоштанд?
 Дар бораи нақши савол дар фаҳмидани ахбор чӣ хулоса кардан
мумкин аст?
 Ба донишҷӯѐн кадом супоришҳои иловагиро метавон пешниҳод
кард, ки нақши саволро дар фаҳмидани ахбор беҳтар фаҳманд?
 Т-нақша дар ташаккули саводнокӣ ҳангоми таҳияи саволҳо чӣ нақш
мебозад?
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Машғулияти 5. Дарси намунавӣ бо стратегияи «Саволҳо ба муаллиф»
Мақсадҳо:
 стратегияи «Саволҳо ба муаллиф»-ро ҳамчун стратегияи фаҳмидани
ахбори илмӣ озмоиш мекунем;
 имкониятҳои ин стратегияро дар ташаккули донишҳои асосии
донишҷӯѐн арзѐбӣ мекунем.
Шунавандагон метавонанд:
 дар ҷараѐни кор бо матни илмӣ ба он саволҳо таҳия кунанд;
 истифодаи технологияро ҳангоми кор бо ахбор дар синф бо
донишҷӯѐн тарҳрезӣ кунанд.
Дастур барои фаъолият:
На ҳамаи китобҳои дарсӣ ба забони сода ва фаҳмо навишта шудаанд.
Гузашта аз ин, донишҷӯѐн бо баѐни норавшани мавод дучор шуда,
бефаъолиятӣ зоҳир мекунанд. Дар чунин вазъият дар бораи фаъолона кор
кардан бо маводи нав ҳоҷати гап нест. Чӣ бояд кард?
Қадамҳои стратегия
1. Водорнамоӣ:
Мо матни «___________»-ро мехонем. Ба фикри Шумо ин матн дар
бораи чист? (шунавандагон ақидаҳои худро пешниҳод мекунанд). Матнро
қисм ба қисм мехонем. Ҳангоми хониш он порчаҳоеро ҷудо мекунем, ки
савол талаб мекунанд. Ҳангоми ист саволҳоро муҳокима мекунем ва имкон
дорад, ҷавобашро меѐбем.
2. Хондани қисми 1-уми матн ба таври инфиродӣ. Гузориши саволҳо
оид ба мазмуни матн.
3. Муҳокимаи саволҳои пайдошуда.
4. Хондани қисми 2-юм (3-юм) ва гузориши саволҳо.
5. Муҳокима.
Таъкид
Барои водорнамоии муроҷиат оид ба шарҳу эзоҳ дар тахтаи синф
саволҳоро менависем:
 Ин ҷо муаллиф дар бораи чӣ сухан меронад?
 Ягон кас метавонад онро равшантар баѐн намояд?
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 Чаро муаллиф ҳоло дар ин бора хабар медиҳад?
 Барои фаҳмидани маводи хондашуда, чӣ чизҳоро пешакӣ донистан
зарур аст?
 Ягон нафар метавонад, мисоле биѐрад, ки барои ман фаҳмотар
шавад?
Таҳлили машғулият бо омӯзгорон
 Машғулият аз чӣ оғоз ѐфт?
 Шумо ҳамчун шунаванда чӣ кор кардед?
 Ин усул чӣ бартарӣ дорад?
 Кадом вазифаҳои дидактикӣ бо ѐрии ин усул амалӣ карда мешаванд?
 Ин усул кадом малакаҳои кор бо ахборро инкишоф медиҳад?
 Матнро чӣ тавр ба қисмҳо тақсим кардан лозим аст?
 Ин стратегия кадом қобилиятҳои хонандаро (китобхонро) инкишоф
медиҳад?
 Кадом матнҳо аз фанни Шумо барои истифодаи ин стратегия
мувофиқанд?

2.3. Раванди ташаккул ва арзѐбии салоҳияти иттилооти донишҷӯѐн дар
машғулиятҳои таълимии низоми кредитии таҳсилот
Технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотӣ ҳангоми хондани
курси лексионӣ бевосита дар аудитория бо роҳи гузаронидани экспресспурсиш аз мавзӯъҳои мушаххас, супориши назорати тестӣ, пурсиши
донишҷӯѐн дар шакли бозии Чӣ?, Дар куҷо?, Кай? ва ғайра аксари
азхудшавии маводро назорат намудан лозим аст. Аз ҷумла, технологияҳои
зерин ба мисли лексияи проблемавӣ дар мавзӯи «Намудҳои мутобиқшавӣ.
Мушкилоти мутобиқшавӣ ба мактаб ва роҳҳои бартараф кардани онҳо»-ро
истифода кардан мумкин аст. Дарс аз рӯйи технологияи мазкур имкон
медиҳад, ки фаъолии фикрӣ дар давоми пешниҳоди тамоми маводи асосӣ
нигоҳ дошта шавад. Ҳамчун намуна, нақшаи як машғулияти лексиониро аз
фанни «Психологияи педагогӣ» меорем:
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Мавзӯъ: Намудҳои мутобиқшавӣ. Мушкилоти мутобиқшавӣ ба таҳсил
ва роҳҳои бартараф кардани онҳо
Ин мавзӯъ ба хусусиятҳои психологию педагогии кӯдакон, ба масъалаи
хеле муҳимми ҷузъи таркибии кор бо кӯдакони синфи якум, мутобиқати
кӯдак ба муҳити нави таълимӣ, муҳити нави иҷтимоӣ бахшида шудааст.
Мақсадҳои машғулият:
 мазмуни мафҳуми «мутобиқшавӣ» (адаптатсия)-ро муайян мекунем
ва навъҳои мавҷудбудаи мутобиқшавиро мешиносем;
 омилҳои асосиеро, ки ба мутобиқшавии бомуваффақияти кӯдакон ба
таълим дар мактаб таъсир мерасонанд, тартиб медиҳем;
 малакаҳои кор бо ахборро ҳангоми шунидани лексия инкишоф
медиҳем.
Рафти машғулият:
Қисми аввали лексия. Проблемаи мутобиқшавии кӯдакон ба таҳсил
Истилоҳи «адаптатсия» – калимаи лотинӣ буда, маънояш мувофиқ
шудани сохт ва вазифаҳои организм ва узвҳо, ҳуҷайраҳои он ба шароити
муҳит аст. Мо ба ҷойи ин истилоҳ калимаи «мутобиқшавӣ»-ро истифода
мекунем, ки ҳамин маъниро ифода карда метавонад.
Чаро зарурати мутобиқшавӣ ба миѐн меояд?
Водорнамоӣ:
Хонандаи синфи якум ҳангоми ба мактаб омадан бо кадом мушкилот
рӯ ба рӯ мешавад ва чаро?
Дастур барои кор.
Матни лексияро гӯш кунед. Аз қалам истифода карда, фикрҳои пеш аз
лексия шунидаатонро дар дафтаратон қайд намоед. Фикрҳоеро, ки
бароятон нав ҳастанд, мухтасар нависед.
Гузариш аз як фаъолият ба фаъолияти дигар ҳамеша бо тағйирот дар
тарзи зиндагии пешина алоқаманд аст ва мутобиқшавиро ба шароити нави
ҳаѐти иҷтимоӣ талаб мекунад. Вақте ки кӯдак ба синфи якуми мактаб меояд:
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Аввалан, мавқеи иҷтимоии кӯдак дигар мешавад. Ӯ соҳиби
уҳдадориҳои нав ва мураккаб мегардад: дар машғулиятҳо бодиққат ва боодаб
будан, иҷрои супоришҳо, ҳамкорӣ бо дигар кӯдакон ва ғайра. Моҳиятан, бори
нахуст дар ҳаѐти худ кӯдак аъзои ҷамъият бо уҳдадориҳои худ ва қарзи
иҷтимоӣ-ҷамъиятӣ мегардад. Омӯзгор ҳамчун намояндаи ҷамъият баромад
мекунад: ӯ талабот ва меъѐрҳоро пешниҳод мекунад, чӣ гуна рафтор кардан,
чиро ва чӣ тавр иҷро карданро меомӯзад. Дуюм, фаъолияти пешбарандаи
кӯдак дигар мешавад. То ин давра кӯдакон асосан бо бозӣ машғул буданд.
Дар мактаб онҳо малакаҳои фаъолияти таълимиро низ бояд аз худ кунанд.
Фарқи асосии психологии фаъолияти таълимӣ ва бозӣ дар он аст, ки
фаъолияти бозӣ озод аст, фаъолияти таълимӣ дар асоси кӯшишҳои
ихтиѐрии кӯдак сурат мегирад. Бояд қайд намуд, ки гузариш аз фаъолияти
бозӣ ба фаъолияти таълимӣ на бо иродаи худи кӯдак, на бо роҳи табиӣ,
балки гӯѐ ба ӯ аз боло «бор карда» мешавад. Сеюм, омили асосии психологии
мутобиқшавии кӯдак муҳити иҷтимоии вай аст. Муваффақияти минбаъдаи
кӯдак аз муносибати омӯзгор ба ӯ вобаста аст. Муваффақиятнокии
мутобиқшавии кӯдак ба он низ вобаста аст, ки то чӣ андоза дар байни
ҳамсолон мавқеъ пайдо кардааст. Кӯдаки фаъол ташаббускор мешавад,
кӯдаки ором ва мутеъ ба пайрав ѐ қафомонда табдил меѐбад, дар
машғулиятҳо бо дили нохоҳам иштирок мекунад. Чорум, яке аз проблемаҳои
асосӣ проблемаи боздошти серҳаракатии кӯдаки ташаббускор ва баръакс,
фаъолгардонии кӯдакони қафомонда мебошад.
Ҷараѐни мутобиқшавии кӯдакро ба чанд марҳила ҷудо кардан мумкин
аст, ки ҳар кадомашон хусусиятҳои худро доранд ва бо дараҷаи гуногуни
шиддати системаҳои функсионалии организм фарқ мекунанд.
Марҳилаи якум – тақрибӣ, вақте ки ба ҳамаи маҷмӯи таъсирҳои
нави бо оғози муоширати системавӣ алоқамандбуда, бо аксуламали пурҷӯшу
хурӯш ва бо ҳаяҷони зиѐд амалан ҳамаи системаҳои организм ҷавоб мегӯянд.
Ин «тӯфони физиологӣ» хеле тӯлонӣ давом мекунад (2-3 ҳафта).
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Марҳилаи дуюм – мутобиқшавии ноустувор, вақте ки организм ягон
хел варианти созгортарини (ѐ наздик ба созгортарини) аксуламалро барои
ин таъсирҳо пайдо мекунад. Дар марҳалаи якум аз ягон сарфаи захираҳои
организм сухан гуфтан нашояд: организм ҳама чизи бударо сарф мекунад,
гоҳо «қарз мегирад». Дар марҳалаи дуюм ин арзиш кам мешавад, ангеза
оҳиста-оҳиста хомӯш мегардад.
Марҳилаи сеюм – давраи нисбатан устувори мутобиқшавӣ, вақте ки
организм вариантҳои мувофиқи таъсиррасониро ба душвориҳо пайдо
мекунад, ки ҳаяҷони ками ҳамаи системаҳоро талаб мекунад. Кӯдак ҳангоми
фаъолияти фикрӣ доир ба азхудкунии таҷрибаи нав, оромии тӯлонӣ, ки
организм дар шароити маҷбурии «нишаста» қарор дорад, ҳангоми сарбории
психологии муошират дар коллективи калон ва гуногуннавъ ба сарбории худ
бо шиддати хос ҷавоб медиҳад. Бинобар ин, ҳар як система ҳар қадар
сарбории калон диҳад, организм ҳамон қадар захираи бисѐр сарф мекунад.
Мо медонем, ки имкониятҳои организми кӯдак беинтиҳо нест, ташаннуҷи
бардавом ва хасташавии ба он алоқаманд ва аз ҳад зиѐд хасташавӣ
метавонанд бо аз даст рафтани саломатӣ баробар бошанд.
Давомнокии ҳар се фазаи мутобиқшавӣ тахминан 5-6 ҳафта ва аз ҳама
мушкил як моҳи аввал аст.
Савол барои робитаи мутақобил:
- Муваффақияти мутобиқшавии кӯдак аз кӣ вобаста аст? Чаро шумо
чунин мепиндоред?
Баррасии қисми дуюми лексия. Кадом навъҳои мутобиқшавиро
ҷудо мекунанд ва онҳо ба ҳам чӣ гуна таъсир мерасонанд?
Мафҳуми мутобиқшавӣ бо мафҳуми «омодагии кӯдак ба мактаб»
бевосита алоқаманд аст ва аз се ҷузъ иборат мебошад: мутобиқшавии
физиологӣ, психологӣ ва иҷтимоӣ ѐ шахсӣ. Ҳамаи ин ҷузъҳо ба ҳам сахт
алоқаманданд. Норасоӣ дар ташаккули яке аз онҳо ба пешрафт дар таълим,
саломатӣ, вазъи тандурустии кӯдак, қобилияти кории ӯ, малакаи ҳамкорӣ бо
калонсолон, ҳамсолон ва итоат кардан ба қоидаҳои нав таъсир мерасонад. Аз
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ин рӯ муҳим аст, ки ҳамаи паҳлуҳои мутобиқшавии кӯдак дар ҷараѐни
омодагӣ ба таълим дар синфи якум бояд ба назар гирифта шаванд.
Ҳамзамон бояд донист, ки ҳар як паҳлуи мутобиқшавӣ хусусиятҳои худро
дорад. Мутобиқшавии физиологиро мо дар қисми якуми лексия бо
назардошти аҳамияти он дида баромадем. Акнун навъҳои дигарашро дида
мебароем.
Мутобиқшавии
кӯдаконаро

фаро

психологии
мегирад:

кӯдак

тамоми

шахсӣ-ҳавасмандӣ,

паҳлуҳои

иродавӣ,

равони

таълимӣ-

маърифатӣ. Маълум аст, ки муваффақияти машғулиятҳо, аз як ҷониб, бо
хусусиятҳои инфиродии кӯдак, аз ҷониби дигар, бо хусусияти маводи
таълимӣ муайян карда мешавад. Мушкилоти асосии мутобиқшавии «фаннӣ»
барои навомӯз аз худ кардани мундариҷаи нав – нутқи мураттаб ва
тасаввуроти математикиро дар бар мегирад. Моҳиятан асоси азхудкуниро
механизмҳои дигар ташкил медиҳанд. Ин маънои онро дорад, ки дар давраи
томактабӣ донишҳо асосан дар шакли ғайриихтиѐрӣ аз худ мешаванд,
машғулиятҳо шавқовар, дар намудҳои фаъолияти барои кӯдакон одӣ ташкил
карда мешаванд. Тадриҷан кӯдакон бояд чизи аз ҳама асосӣ - фаҳмидани
супориши таълимиро аз худ кунанд. Ноил гардидан ба ин мақсад аз онҳо
кӯшишҳои муайян ва инкишофи як силсила сифатҳои таълимиро талаб
мекунад:
1. Муносибати шахсӣ-ҳавасмандии омӯзиш: хостан (ѐ нахостан)-и
қабули супориши таълимӣ, иҷрои супориш.
2. Қабули супориши таълимӣ: фаҳмидани супориш; хоҳиши иҷро
кардани он; кӯшиш барои муваффақият ѐ хоҳиши аз нокомӣ гурехтан.
3. Тасаввурот дар бораи мазмуни фаъолият ва усулҳои иҷрои он: сатҳи
донишҳо ва маҳорати одитарин дар оғози таълим.
4. Муносибати иттилоотӣ: идрок, коркард ва ҳифзи ахборро дар
ҷараѐни машғулиятҳо таъмин мекунад.
5. Идора кардани фаъолият: банақшагирӣ, назорат ва баҳодиҳии
фаъолияти шахсӣ.
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Мутобиқшавии шахсӣ ѐ иҷтимоӣ бо хоҳиш ва маҳорати қабули
нақши нав аз ҷониби кӯдак алоқаманд аст ва тавассути силсилаи шартҳо ба
даст меояд.
1. Дар кӯдакон инкишоф ѐфтани маҳорати шунидан, маҳорати ба
амали омӯзгор аҳамият додан, ба нақша гирифтани кори худ, таҳлили
натиҷаҳои гирифташуда.
2. Инкишофи маҳорати барқарор кардани робита бо кӯдакони дигар,
бо калонсолон, суҳбатқарин ва барои атрофиѐн шавқовар будан – яъне,
мавҷудияти маҳорати зарурӣ барои барқарор кардани муносибатҳои
байнишахсӣ бо ҳамсолон.
3 Ташаккули маҳорати баҳодиҳии дуруст ба рафтори худ ва рафтори
ҳамсолон, аз ченакҳои одитарини баҳодиҳӣ ва худбаҳодиҳӣ истифода кардан,
яъне ҳавасмандии устувор дар зери тасаввуроти мусбати кӯдак дар бораи
худ. Нишондиҳандаи муҳимми қаноатмандии кӯдак ҳолати эмотсионалии вай
аст, ки бо самаранокии фаъолияти ӯ алоқаи мустаҳкам дорад ва ба
азхудкунии меъѐрҳои рафтор ба муваффақияти робитаҳои иҷтимоӣ ва ниҳоят
ба ташаккули мавқеи ботинии кӯдак таъсир мерасонад.
Савол барои рефлексия:
1. Омӯзгор барои мутобиқшавии бомуваффақият чиро бояд тавонад ва
ба чӣ бояд мусоидат кунад?
Саволи ҷамъбастӣ (барои эссе)
Нақши омӯзгор дар мутобиқшавии кӯдак ба мактаб дар чист?
Дар

дарсҳои

амалӣ

ва

семинарӣ

навъҳои

гуногуни

кори

мустақилонаи донишҷӯѐн бо ахбори таълимӣ имкон медиҳад, ки ҷараѐни
омӯзиш боз ҳам шавқовар гашта, фаъол будани аксарияти донишҷӯѐн дар
гурӯҳ таъмин карда шавад. Қисми асосии дарс бо истифодаи технологияҳои
интерактивӣ мегузарад. Ин метавонад тартиб додан ва пур кардани ҷадвалҳо
(ММД, ИНСЕРТ, Рӯзномаи дубахша), тартиб додани «Диаграммаи Венн»,
«Кластер» ва ғайра бошад.
Дар «Стратегияи миллии рушди таҳсилоти олии касбӣ барои солҳои
2007-2015» қайд гардидааст, ки «Афзудани нақши таҳсилот дар вазъияти
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имрӯзаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ водор менамояд ҳангоми омода намудани
мутахассисони оянда шаклҳо, моделҳо, барномаҳои давлатӣ, стандартҳои
таҳсилот бо назардошти равандҳои афзалиятноки рушди иқтисодию
иҷтимоии мамлакат бояд таҷдиди назар шаванд» [139,7].
Ислоҳоте, ки солҳои охир дар соҳаи маориф сурат гирифт, дар бораи
муҳиммияти баланд бардоштани сифати таҳсилот шаҳодат медиҳанд.
Консепсияи рушди таҳсилоти олии касбӣ аз 1 ноябри соли 2006, ки бо Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳти № 484 қабул шудааст, такмили
омодагии омӯзгорони ояндаро муқаррар мекунад [71,4].
Усули интерактивии коркарди иттилоотӣ барои таъмини сифати дониш
ва рушди салоҳияти иттилоотии донишҷӯѐн дар раванди омодагии касбии
донишҷӯѐн хизмат карда метавонанд.
Шарти асосии фаъолии донишҷӯѐн дар коркарди ахбори таълимӣ,
ҳавасмандӣ ба он мебошад. Таҳлили адабиѐти мавҷуда оид ба ин масъала ва
таҷрибаи амалӣ нишон медиҳад, ки шавқи мусбат ба рушди шахсияти
муҳассил натиҷаи самарабахш медиҳад.
Дар рафти таҳқиқоти мо дар раванди таълим омӯзгорон методу усулеро
истифода бурданд, ки онҳо донишҷӯѐнро ба таври фаъол кор кардан бо
иттилооти таълимиро ҷалб намуданд. Ҳарчанд таълим ба таври гуногун ва
дар вазъиятҳои гуногун сурат мегирад, вале натиҷаи ниҳоии омӯзиш
моҳиятан муқаррар намудани натиҷаи интизоршаванда барои ҳар донишҷӯ
баҳри рушди донишандӯзӣ, мустақилӣ, эҷодкорӣ ва ташаккули салоҳияти
касбӣ, аз ҷумла, иттилоотиро дар назар дошт.
Дар

баробари

ин,

чунин

фаъолиятҳои

таълимию

маърифатии

донишҷӯѐн ташкил карда мешуд:


фаъолиятҳое, ки донишҷӯѐн барои худ донишҳоро «кашф» намоянд,

санҷанд ва онҳоро бахудомӯзию эҷодкорӣ ҳавасманд намоянд:


фаъолиятҳое, ки малакаҳои баланди фикррониро аз донишҷӯѐн талаб

мекунанд ва равандҳои таҳлил, таркиб, қиѐс, арзѐбӣ ва хулосабарориро фаро
мегиранд;
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фаъолиятҳое, ки ҳисси инфиродӣ ва худшиносӣ, мустақилият ва

ташаббускории донишҷӯѐнро ташаккул медиҳанд.
Ҳангоми гузаронидани таҷрибаҳо оид ба ташаккули ҳавасмандӣ дар
рушди салоҳияти иттилоотӣ мо чунин нишонаҳои фаъолияти якҷояро ба асос
гирифтем, ки Л.В. Жаров дар кори худ қайд менамояд [53, 105].
1. Идроки мақсадҳои умумие, ки ба ҳамкории омӯзгору донишҷӯѐн
мусоидат мекунад ва барои расидан ба натиҷаи ниҳоӣ равона месозад.
2. Дараҷаи баланди ташкили меҳнати якҷояи таҳсилӣ, ки ҳисси
масъулиятшиносии ҳар иштирокчии равандро барои расидан ба мақсадҳои
таълимӣ баланд мебардорад.
3. Услуби фаъоли ҳамкории донишҷӯѐну омӯзгорон дар рафти иҷрои
супоришҳои таълимӣ.
4. Ҳавасмандгардонии шавқи донишҷӯѐн, мустақилӣ, ташаббускорӣ ва
эҷодкории онҳо.
5. Ҳамкории байни ҳамдигарии донишҷӯѐн, масъулияти шахсӣ барои
расидан ба натиҷаҳои фаъолияти якҷоя.
Бо татбиқи низоми кредитии таҳсилот технологияи таълим аз рӯйи
модулҳо ҷорӣ карда шудааст.
Технологияи таълим аз рӯйи модулҳоро С.Я. Батишев ҳамчун татбиқи
раванди таълим бороҳи тақсим намудани мундариҷаи таҳсилот ба низоми
амалҳои барои касби оянда зарур, ки муҳассилин барои расидан бар
натиҷаҳои банақша гирифташуда иҷро мекунанд, маънидод мекунад
[124,904]:
 Мусаллаҳ намудани донишҷӯѐн бо дониш, малака ва маҳорати
педагогӣ;
 Инкишофи тафаккури илмию педагогӣ ва қобилияти эҷодӣ дар
донишҷӯѐн.
Технологияи ташаккули салоҳияти иттилоотӣ дар машғулиятҳои
кори мустақилона зери роҳбарии омӯзгор. Ба маънии васеаш таҳти кори
мустақилонаи донишҷӯ маҷмӯи ҳамаи фаъолияти мустақилонаи донишҷӯѐн
бо ахбори таълимӣ, чи дар аудиторияи таълимӣ ва чи берун аз он, дар робита
бо омӯзгор ва ҳангоми набудани ӯ фаҳмида мешавад.
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Таваҷҷуҳ ба кори мустақилонаи донишҷӯѐн бо ахбори таълимӣ,
такмили ташкили ҷараѐни таълимро талаб мекунад. Масъалаи ҳавасмандии
донишҷӯ ба кори мустақилона бо ахбор, таъминоти технологии аудиторияи
мустақил, фаъолияти маърифатии беруназаудитории донишҷӯѐн таваҷҷуҳи
махсус мехоҳад. Ин бояд низоми яклухти педагогӣ бошад, ки манфиатҳои
инфиродӣ, қобилият ва майли донишҷӯѐнро ба эътибор гирад. Дар
технологияи коркарди ахбори таълимии пешниҳодшаванда кӯшиши бунѐди
системаи мазкур ба амал оварда шудааст.
Чунонки маълум аст, фаъолияти асосии донишҷӯ дар фарогирии
асосҳои фаъолияти педагогӣ дар се зинаи кори мустақилонаи ӯ бо ахбори
таълимӣ мегузарад:
1. Сатҳи репродуктивӣ (машқӣ, тамринӣ), ки дар он донишҷӯѐн ахбори
асосиро аз худ мекунанд, дараҷаи азхудшавӣ дар корҳои хаттӣ ҷамъбаст
карда мешавад.
2. Сатҳи реконструктивӣ, ки дар он донишҷӯѐн лаҳзаҳои дарс,
алгоритмҳои истифодаи ин ѐ он усулро дар фаъолияти ояндаи касбӣ таҳия
мекунанд.
3. Сатҳи эҷодӣ, ҷустуҷӯйӣ. Ин сатҳ зинаи олии мустақилиятро
пешбинӣ менамояд. Барои ташаккули салоҳияти иттилоотӣ ба донишҷӯ
пешниҳод карда мешавад, ки лоиҳаҳо, таҳияи лаҳзаҳои дарс ва дигар корҳоро
анҷом диҳад. Сатҳи кори мустақилонаи донишҷӯ бевосита бо шаклҳои коре
алоқаманд аст, ки аз ҷониби муаллим пешниҳод мешавад.
Дар дидактика шаклҳои асосии кори мустақилона бо ахбори таълимӣ
нишон дода шудааст. Он бо усули зерин амалӣ мешавад:
1. Бевосита дар ҷараѐни машғулиятҳои аудиторӣ - дар лексияҳо,
дарсҳои амалӣ ва семинарӣ (машваратӣ) ҳангоми иҷрои корҳои лабораторӣ;
2. Дар робита бо омӯзгор берун аз ҷадвал - дар машваратҳо оид ба
масъалаҳои таълимӣ, дар рафти вохӯриҳои эҷодӣ, ҳангоми бартараф кардани
қарзҳои академӣ, иҷрои супоришҳои инфиродӣ ва ғайра;
3. Дар

китобхона, хона, хобгоҳ, дар

кафедра

супоришҳои таълимӣ ва эҷодӣ аз ҷониби донишҷӯ.
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ҳангоми

иҷрои

Ҳудуди миѐни ин намудҳои кор хеле омехта аст, худи намудҳои кори
мустақилона бо ахбори таълимӣ низ омезиш меѐбанд. Вазифаи асосии кори
мустақилонаи донишҷӯ бо ахбори таълимӣ ба вуҷуд овардани шароити
психологӣ-таълимии инкишофи зеҳнӣ ва тафаккур аст. Аммо дар ҳар сурат
донишҷӯ бояд дақиқ донад, ки кай, дар куҷо, дар муддати кадом вақт ва чӣ
гуна ӯ бояд ин ѐ он кори мустақилонаро иҷро кунад ва донад, ки кадом
мақсад ба даст меояд.
Шартҳои ташкили бомуваффақияти кори мустақилонаи донишҷӯ бо
ахбори таълимӣ барои ташаккули салоҳияти ӯро дида мебароем.
Муваффақияти
салоҳияти

кори

иттилоотӣ,

аз

мустақилонаи

донишҷӯ

бисѐр

ба

ҷиҳат

барои

муваффақияти

ташаккули
ташкили

муносибатҳои ҳамкории омӯзгор ва донишҷӯ вобаста аст. Маҳз чунин
ҳамкориҳо имкон медиҳанд, ки нуқтаҳои зерин амалӣ гарданд:
 ҳадафнокии супориши таълимӣ (барои чӣ?, ба чӣ мусоидат
мекунад?);
 гузориши дақиқи супоришҳои маърифатӣ аз ҷониби омӯзгор ва
мақсадҳоро донистани донишҷӯ;
 усули иҷрои онро донистани донишҷӯ: аз ҷониби омӯзгор ба роҳ
монда шудани алгоритм, методҳои иҷрои кор;
 маслиҳат дар бораи шаклҳои ҳисоботдиҳӣ, ҳаҷми кор, муҳлати
пешниҳоди он;
 муайян намудани намудҳои ѐрии машваратӣ (машваратҳо дастурдиҳӣ, мавзӯӣ, проблемавӣ).
 маслиҳати пешакӣ дар бораи меъѐрҳои баҳогузорӣ, ҳисоботдиҳӣ ва
ғайра таъмин карда шавад.
Хусусияти асосии кори мустақилонаи донишҷӯ бо ахбори таълимӣ
инҳоянд:
Кори беруназаудиторӣ. Дар рафти омӯхтани фанҳои силсилаи
педагогию психологӣ донишҷӯѐн малакаҳои кори мустақилонаи худро бо
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ахбор, ҳангоми иҷрои супориш оид ба навиштани аннотатсияҳо (шарҳҳо),
хулосаҳои таҳлилӣ ба сарчашмаҳои омӯхташуда, эссе ва рефератҳо ва
шаклҳои дигари корҳои хаттӣ, интихоб ва омӯзиши сарчашмаҳои иловагии
ахбор; таҳия ва тартиб додани схемаҳои гуногун; кор бо ташкилдиҳандаҳои
навишториро такмил медиҳанд. Донишҷӯѐн салоҳиятҳои касбии махсусро,
ба мисли баромади оммавӣ, лоиҳабандии фаъолияти омӯзишии хонанда низ
такмил медиҳанд. Салоҳиятҳои нишондодашуда ҳангоми тайѐр кардани
муаррифӣ, маълумот, таҳияи лаҳзаи дарс ташаккул меѐбанд. Ба ғайр аз ин,
салоҳияти иттилоотӣ фаъолияти лоиҳакаширо низ пешбинӣ менамояд. Барои
лоиҳакашӣ ба донишҷӯ ҳуқуқи интихоби озодонаи мавзӯъ дода мешавад:
ҳалли супоришҳо, проблемаҳои психологӣ-педагогӣ ва методӣ. Фаъолияти
лоиҳасозӣ метавонад мустақилона ѐ гурӯҳӣ бошад. Доир ба тарзи иҷрои
лоиҳа бо донишҷӯѐн машғулияти ифтитоҳӣ гузаронидан зарур аст, ки онҳоро
барои фаъолияти лоиҳавӣ омода менамояд.
Дар машғулияти мазкур донишҷӯѐн барои таҳияи лоиҳа оид ба ҳалли
яке аз масъалаҳое, ки ба таълими хонандагон вобаста аст, супориш мегиранд.
Лоиҳа яке аз шаклҳои кори ҷамъбастӣ мебошад. Таҳияи он ба донишҷӯѐн
имконият медиҳад, ки салоҳиятҳои дар раванди омӯзишҳо азхудкарда ѐ
такмилдодаашонро намоиш диҳанд.
Мақсадҳои машғулият:
 мушкилотро оид ба масъалаи фаъолияти лоиҳавӣ муайян менамоем;
 марҳалаҳои асосии таҳияи лоиҳаро ба нақша мегирем;
 усули таҳияи лоиҳаро муайян месозем.
Равиши машғулият
Донишҷӯ чӣ кор мекунад?
Омӯзгор чӣ кор мекунад?

Эзоҳот

Тайѐрӣ ба фаъолияти дарпешистода
Гузоштани мақсадҳои машғулият
Омӯзгор шогирдонро ба фаъолияти навбатӣ тайѐр
мекунад:
- Дар кори ҳаррӯзаи омӯзгор мушкилоти зиѐде
вомехӯранд, ки ба хусусиятҳои инфиродии
хонандагон хосанд. Мо бояд роҳҳои ҳал кардани
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чунин мушкилотро омӯзем. Дар машғулияти мазкур
шумо аз рӯйи лоиҳа кор карда, қобилияти худро оид
ба фаҳмиши мушкилот ва муайян кардани роҳҳои
ҳалли он месанҷед.
Супоришҳоро омӯзгор ба мушоҳидаҳои шахсӣ бо
мақсади нишон додани он, ки то кадом дараҷа
раванди машғулият ба омӯзгор вобаста аст,
мустаҳкам мекунад.
Дарккунии маълумоти нав
Муайян
намудани
мавзӯъҳои Донишҷӯѐн бо масъала шинос мешаванд. Муҳим он
ҳалталаб
аст, ки нуқтаи назари худро оид ба фаҳмиши масъала
Мо
рӯйхати
як
қатор баѐн кунанд. Мубодилаи ақидаҳо байни донишҷӯѐн
мушкилотро пешниҳод менамоем, барои амиқтар фаҳмидани масъала кумак намуда,
ки омӯзгор ҳангоми машғулият бо ҳар кас муносибати худро нисбати он муайян
онҳо рӯ ба рӯ мешавад. Яке аз мекунад. Мумкин аст, ки якчанд донишҷӯ дар бораи
мушкилотро интихоб намоед ва як масъала сухан ронанд. Ин танҳо фаҳмиши онҳоро
бигӯед, ки шумо онро чӣ тавр оид ба масъалаи мазкур васеътар мегардонад. Чунин
мефаҳмед.
Аз
чунин
тарзи фаъолияти пешакӣ донишҷӯѐнро барои интихоби
масъалагузорӣ розӣ ҳастед ѐ не?
мустақилонаи кори лоиҳавӣ рӯҳбаланд месозад.
Таҳияи марҳилаҳои асосии кор аз
Дар ин марҳилаи машғулият бо ѐрии ҳуҷуми зеҳнӣ
рӯйи лоиҳа:
маънои «лоиҳа» чун системаи усулу роҳҳои
- шумо калимаи «лоиҳа»-ро чӣ муайяншуда, ки татбиқи онҳо ҳалли масъаларо
тавр мефаҳмед?
таъмин менамояд, аниқ карда мешавад. Ҳамин тавр,
- дар лоиҳаи шумо чӣ бояд дохил
дар лоиҳа моҳияти масъала дар чист ва онро чӣ тавр
шавад?
ҳал намудан лозим аст, зикр карда мешавад.
- Кор аз рӯйи лоиҳа аз чӣ оғоз Марҳилаҳои кори лоиҳавиро дар раванди суҳбат
мешавад?
Натиҷаи
марҳилаи муайян кардан мумкин аст. Саволҳо барои нишон
якуми таҳияи лоиҳа аз чӣ иборат додани қадамҳои асосии фаъолияти лоиҳавӣ ѐрӣ
мешавад?
мерасонанд:
- Кор аз рӯйи лоиҳа чӣ тавр идома Марҳилаи 1-ум – ҷамъоварии мавод (мақолаҳои ба
меѐбад? Натиҷаҳои фаъолиятро мавзӯъ бахшидашуда, натиҷаҳои мушоҳидаҳо)
дар ин давра чӣ тавр пешниҳод Натиҷа – як матни на он қадар калон, ки дар он
фаҳмиши масъала ва муҳимияти он ба воситаи
кардан мумкин аст?
пешниҳоди натиҷаҳои мушоҳидаҳо (вазъияти
педагогӣ) тасдиқ карда мешавад.
- Дар марҳилаи дигар натиҷа чӣ Марҳилаи 2-юми фаъолият – ҷустуҷӯйи роҳҳои
хел мешавад? Аз шумо дар ҳалли масъала – пешниҳоди маводи дидактикӣ, ки
марҳилаи мазкур чӣ талаб карда барои ҳалли масъала дар раванди таълим мусоидат
мекунад.
мешавад?
Дар ин марҳила донишҷӯѐн усулҳои гуногуни
дидактикиро ҷамъ меоранд, онҳоро таҳлилу арзѐбӣ
намуда, аз ҳама самаранокашро интихоб мекунанд.
Натиҷаи кор аз таснифи усули мавҷудаи дидактикӣ
оид ба ҳалли масъала ва арзѐбии самаранокии он
иборат мешавад. Онро дар шакли ҷадвал низ тайѐр
кардан мумкин аст.
- Лоиҳаро дар кадом шакл 3. Интихоб ва асосноккунии муносибати аз ҳама
пешниҳод намудан мумкин аст? самаранок (низоми воситаҳои дидактикӣ) дар ҳалли
Барои чӣ шумо ин тавр фикр масъала ва исботи он. Дар ин давра донишҷӯѐн
системаи таҳиякардаи худро дар намунаи як дарси
мекунед?
амалӣ ва истифодаи ин ѐ он усул намоиш медиҳанд.
Натиҷа - система усул, дар шакли графикӣ ва
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Супориш барои кори мустақилона.

таҳияи як дарси намоишӣ.
Фаъолияти лоиҳавиро дар гурӯҳҳои хурд ѐ дар шакли
инфиродӣ ташкил кардан мумкин аст. Интихоби
тарз ва усули кор аз дараҷаи мукаммалии малакаҳои
гузаронидани таҳқиқот ва тайѐр будани донишҷӯѐн
барои ҳамкорӣ вобаста аст.

Замима
Марҳилаҳои асосии татбиқи лоиҳа ва талабот ба мазмуни он
Марҳилаҳои татбиқи лоиҳа
1. Асосноккунии зарурати
мушкилот, ошкор сохтани
моҳияти он дар асоси
адабиѐти мутолиакарда ва
мушоҳидаҳо.

Эзоҳот
Донишҷӯѐн дар ин марҳила бояд 2-3 сарчашмаро, ки барои
фаҳмидани масъала кумак мекунанд, омӯзанд ва
натиҷаҳои
мушоҳидаҳояшонро
хулоса
намуда,
мушоҳидаҳои нав гузаронанд ва дар ҳаҷми 1 – 1, 5 саҳифа
чӣ тавр фаҳмидани мушкилотро бо иловаи хулосаҳои аз
адабиѐти омӯхтаашон бароварда нависанд. Онҳо бояд аз
ҳолатҳои мавҷуда мисолҳо оранд, ки омӯзгор бо чунин
мушкилот дучор шуда, дар ҳалли он мушкилӣ мекашад.
2. Ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳалли
Донишҷӯѐн усули дидактикии мавҷударо, ки ҳангоми
масъала
машғулият бо хонандагон истифода бурдан мумкин аст, ба
монанди бозиҳо, машқҳои дидактикӣ, матнҳо барои
хонандагон меомӯзанд.
3. Асосноккунии системаи
Дар ин марҳила донишҷӯѐн адабиѐти дидактикии
усули дидактикии ба мақсади ҷамъовардаашон, ба мақсад мувофиқ будани истифода ва
ҳалли масъала
мураттабии онро ба воситаи таҳияи амиқи машғулият
пешниҳодшуда
барои хонандагон асоснок карда, пешниҳод менамоянд.
4. Таҳияи муаррифии лоиҳа
Донишҷӯѐн дар ҳар марҳилаи тайѐрӣ маводи хаттӣ таҳия
мекунанд. Дар ин марҳила муаррифиро дар шакли
намоишӣ тайѐр мекунанд.
5. Муаррифии лоиҳа ва
Донишҷӯѐн корҳои лоиҳавии худро оид ба ҳалли
муҳокимаи он
мушкилоти интихобкардаашон муаррифӣ менамоянд. Пас
аз ҳар як муаррифӣ муҳокимаи он гузаронида мешавад.

Дар

машғулиятҳои

КМРО

аз

фанни

педагогика

муҳокимаи

ҳаматарафаи масъалаҳои назариявӣ сурат гирифта, роҳҳои татбиқи он аз
ҷониби донишҷӯѐн пешниҳод мегарданд.
Дар рафти таҳқиқот мо як чанд фаъолиятҳоро бо донишҷӯѐн анҷом
додем, ки мушоҳида ва таҳлили амалияи педагогӣ ва таҳияи модели (тарҳи)
рафтори донишҷӯѐн дар фаъолияти ояндаи педагогӣ ташкил карда шуд. Баъд
аз омӯхтани мавзӯи «Принсипҳои тарбия» чунин мақсад гузошта шуда буд,
ки донишҷӯѐн аҳамияти риояи принсипҳои тарбияро дар амалияи кори
омӯзгор арзѐбӣ мекунанд. Барои расидан ба ин мақсад ба донишҷӯѐн супориш
дода шуд, то дар як чорабинии тарбиявии яке аз мактабҳо (зери роҳбарии
омӯзгор) иштирок карда, аз натиҷаҳои мушоҳида дар бораи риояи
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принсипҳои тарбия хулосаҳои худро нависанд.
Дар машғулияти КМРО мизи мудаввар гузаронидем. Дар рафти он
чунин масъалаҳо баррасӣ гардиданд. Чаро натиҷаи тарбия самаранок нест?
Оѐ ҳамаи принсипҳои тарбия аз ҷониби мураббиѐн риоя мегардад? Чаро? Ин
ба чӣ вобаста аст? Агар Шумо ин чорабиниро мегузаронидед чӣ гунна
тағйирот ворид мекардед?
Оид ба мавзӯи «Методҳои тарбия» дар машғулияти КМРО мубоҳиса
дар гурӯҳҳои хурди иборат аз 4-6 нафар гузаронида шуд. Ба ҳар гурӯҳ ҳалли
масъалаи дараҷаи мушкилии гуногун супорида шуд.
Ба гурӯҳи якум масъалаи дараҷаи мушкилии паст:
 яке аз методҳои тарбияро интихоб, бартарӣ ва маҳдудияти
татбиқи онро дар амалияи педагогӣ арзѐбӣ намоед.
Ба гурӯҳи дуюм масъалаи дараҷаи мушкилии миѐна:
 як вазъияти педагогиро интихоб, бартарӣ ва маҳдудиятҳои
истифодаи методи мушаххасро арзѐбӣ намоед.
Ба гурӯҳи сеюм масъалаи дараҷаи мушкилии баланд:
 хусусиятҳои татбиқи методҳои тарбияро таҳқиқ ва шарҳ диҳед.
Чунин тарзи донишомӯзӣ дар машғулиятҳои КМРО имкон медиҳад то
донишҷӯѐн-омӯзгорони оянда:
 дарк намоянд, ки эътимод ва таҷрибаҳои шахсии ҳар омӯзгор ба кори
умум таъсир мерасонад, бинобар ин, барои рушди салоҳияти иттилоотӣ, ки ба
фаъолияти касбии ояндаашон бевосита алоқаманд аст, имкониятҳои
гуногунро ҷустуҷӯ намояд;
 таҷрибаҳои худро дар худбаҳодиҳӣ тавассути гирифтану додани
фикру мушоҳидаҳои дутарафа аз тарафи худ ба ҳамкурсон ва баръакс, бо
ҳадафи нишон додани афзалиятҳои ин раванд мубодила намоянд;
 мушкилоти раванди таълиму тарбияро дарѐфт намоянд ва барои
ҳалли он тадбирҳо ва тағйирот тарҳрезӣ карда, маводи иловагиро мутолиа
кунанд, захираҳои худиро дар шакли бонки иттилоот ҷамъоварӣ намоянд.
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Дар чаҳорчӯбаи дарсҳои амалӣ чунин шаклҳои кори мустақилона, ба
мисли «Бозии расмӣ» низ пешниҳод карда мешавад. Мавзӯи бозӣ метавонад
бо проблемаҳои мушаххаси педагогӣ алоқаманд буда ѐ характери амалӣ
гирад ва вазифаҳои моделсозии лаҳзавӣ оид ба проблемаҳои рӯзмарраи ба
таълим алоқамандро дар бар гирад. Мақсади бозии расмӣ - дар вазъияти
тақлид ба донишҷӯ додани имконияти таҳия ва қабули қарор оид ба
проблемаи гузошташуда аст. Онро таҳияи лаҳзаи дарс бо истифодаи бозӣ ва
навъҳои дигари технологияҳои нави таълим ҳамроҳӣ мекунанд. Сипас, дар
аудитория иҷро карда шуда, аз ҷониби ҳамгурӯҳҳо арзѐбӣ карда мешавад.
Муҳокимаи ошкоро ва ҳимояи варианти худ нақши корҳои мустақилонаи
донишҷӯѐнро баланд мегардонад ва кӯшиши босифат иҷро кардани онро
қувват мебахшад. Чунин тартиби ташкили дарс имкон медиҳад, ки ба
супориш унсурҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ворид карда шаванд.
Самаранокии кори мустақилонаи донишҷӯ маъмулан бо мавҷудияти
методҳои фаъоли назорати он муайян карда мешавад. Солҳои охир дар
баробари шаклҳои анъанавии назорат - коллоквиумҳо, санҷишҳо, имтиҳонҳо
методҳои хеле зиѐди нав ҷорӣ мешаванд, яъне кори мустақилонаи донишҷӯ
дар асоси технологияҳои муосири таълимӣ ташкил мешавад, ки ба донишҷӯ
ва омӯзгор имкон медиҳанд, то ҳамкор бошанд.
Кори мустақилонаи самаранок пешбинӣ мекунад, ки:


диққати асосӣ ба ташкили намудҳои фаъолияти таълим дода шавад,

фаъолнокии донишҷӯѐнро ба дарки эҷодии супоришҳои пешниҳодшуда
равона месозад;


дар байни омӯзгор бо донишҷӯ ҳамкорӣ ва эҷодкорӣ мавҷуд буда,

омодагии психологӣ ва амалии омӯзгор ба далели хоси «МАН консепсия»-и
ҳар як донишҷӯ мусоидат мекунад;


ҳавасмангардонии ҳиссӣ - танзимкунанда, самтдиҳандаи гуногун, ки

усули дахолати (ҳангоми зарурат) омӯзгор дар кори мустақилонаи
донишҷӯѐн пешбинӣ гардад;


омӯзгор ба сифати омӯзгор-менеҷер ва режиссѐри таълим баромад

мекунад ва омода аст, ки ба донишҷӯѐн маҷмӯи ҳадди ақалли воситаҳои
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таълимии зарурро пешниҳод намояд, на танҳо ахбори таълимӣ диҳад;
донишҷӯ дар баробари омӯзгор ҳамчун субъекти фаъолият баромад карда,
инкишофи фардияти ӯ ҳамчун яке аз мақсадҳои асосии таълимӣ зоҳир
мешавад;


ахбори таълимӣ ҳамчун воситаи ташкили фаъолияти таълимӣ, на

ҳамчун мақсади таълим истифода мешавад.
Дар хулоса қайд менамоем, ки роҳҳои мушаххас ва шаклҳои ташкили
кори мустақилонаи донишҷӯ бо назардошти курси таълимӣ, сатҳи омодагии
омӯзандагон ва омилҳои дигар дар ҷараѐни фаъолияти эҷодии омӯзгор
муайян карда мешаванд. Бинобар ин, тавсияҳо хусусияти умумӣ дошта
наметавонанд. Ҳадафи онҳо ѐрӣ расонидан ба омӯзгор дар ташкили сохтори
эҷодии ба роҳ мондани кори мустақилона аст.
Дастрасӣ ба адабиѐти мувофиқ ва муосир: Зарурати таҳияи маводи
омӯзишӣ ва таълимӣ барои донишҷӯѐн, ки ҷавобгӯ ба навгониҳо буда,
натиҷаҳои таҳқиқотро дар таълиму омӯзиш инъикос мекунанд, амри воҷиб
аст;
Таҳияи қолаби стандартии барномаҳои таълим барои донишгоҳҳои
самти педагогӣ: Зарурати таҳияи меъѐрҳои умумӣ, хусусиятҳо ва қолаби
Нақшаи стандартӣ ва Барномаҳои таълимӣ. Ин ба раванди стандартикунии
барномаи таълим ва расмикунонии муносибату усули муосири таълим ва
омӯзиш як қисмати талаботи барномаи таълимист;
Таҳияи Стандартҳои давлатӣ барои мактабҳои олӣ: Ин ба раванди
стандартикунонӣ, ки дар боло қайд карда будем, кумак мекунад;
Тарғиб

ва

мустаҳкамгардонии

ҳамкориҳо

байни

муассисаҳои

таҳсилоти олии касбӣ: Бунѐди алоқаҳои нав ва мустаҳкамгардонии алоқаҳои
мавҷуда байни донишгоҳҳои самти омӯзгорӣ ва мактабҳо.
Тавзеҳи баъзе методу усулҳои истифодашаванда барои ташаккули
салоҳияти иттилоотӣ дар машғулиятҳои таълимӣ бо донишҷӯѐн
Медонам / мехоҳам донам / донистам (ммд)
Мухтасар дар бораи стратегия.
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Стратегия идора кардани ҷараѐни сарфаҳмравиро ба мундариҷа ва
мазмуни матн бо истифодаи ҷадвал пешбинӣ менамояд. Асоси онро нақшаи
табиии донишандӯзӣ барои инсон ташкил медиҳад: суръати фаҳмиш аз
ҳисоби он дастгирӣ карда мешавад, ки аввал ҳама чизи дар бораи мавзӯъ
маълум баррасӣ карда мешавад, савол гузошта мешавад, ки чӣ нофаҳмо аст,
баъдан, ҳангоми хониш, арзиши иттилоот барои хонанда чен карда,
баркашида мешавад, ахбори нав қайд гардида, саволҳои пайдошуда сабт
карда мешаванд. Асоси сратегияи ММД-ро ана ҳамин хусусиятҳо ташкил
медиҳанд. Омӯзгорон инро дар мавриди баррасии матнҳои илмӣ, илмӣоммавӣ, вақте ки ҳавасмандии донишҷӯѐнро ба ахбори хондашаванда нигоҳ
доштанӣ мешаванд, истифода мекунанд. Ин стратегия кори инфиродии
мустақилонаи донишҷӯро низ ба низом медарорад.
Қадамҳои асосии татбиқи стратегия
1. Кор бо саволи: «Шумо дар бораи …. чӣ медонед?» (инфиродӣ,
дунафарӣ, дар гурӯҳ).
2. Пур кардани сутунчаи якум:
Медонам
...

Мехоҳам донам
...

Донистам
...

3. Ҳамзамон пур кардани сутунчаи дуюми ҷадвал (ҳангоми кор дар
гурӯҳ).
4. Шиносоӣ бо ахбор ва пур кардани сутунчаи сеюм (ҷавоб ба саволҳо).
Агар савол пайдо шавад, дубора сутунчаи дуюм пур карда мешавад.
5. Муҳокимаи натиҷаи кор бо ҷадвал - дунафарӣ, дар гурӯҳ.
6. Мулоҳизаҳо дар шакли эссе (шаклҳои дигари кор низ мумкин аст).
Дар поѐн намунаи як машғулиятро аз фанни педагогика бо истифода аз
усули «Медонам / мехоҳам донам / донистам» меорем, ки ба ташаккули
салоҳияти иттилоотӣ мусоидат мекунад.
Намунаи истифодаи ин стратегияро дар яке аз машғулиятҳои фанни
педагогика меорем:
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Мавзӯъ: Хусусиятҳои таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият
Мақсадҳои таълимӣ:
 таърифҳои гуногуни таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсиятро
таҳлил мекунем;
 хусусиятҳои таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсиятро шарҳ
медиҳем;
 усули ММД-ро барои коркарди самаранок бо ахбори таълимӣ
истифода менамоем.
Супориш:
Ба тасдиқоти зерин шинос шавед. Се ақидаеро интихоб намоед, ки
таваҷҷуҳи шуморо бештар ҷалб кардааст. Чаро? - Шарҳ диҳед.
Муҳити ташаккули шахсият ва натиҷаҳои он:
Агар кӯдак:
 дар муҳите зиндагӣ кунад, ки ӯро ҳамеша танқид мекунанд, ӯ низ ба
ҳама чиз эрод мегирад;
 дар муҳити зӯроварӣ зиндагӣ кунад, ҷанҷолӣ мешавад;
 дар муҳити тарс зиндагӣ кунад, тарсончак мешавад;
 дар муҳити сабурӣ зиндагӣ кунад, таҳаммулпазир мешавад;
 дар муҳити дилсӯзӣ зиндагӣ кунад, меҳрубониро ѐд мегирад;
 бо истеҳзо иҳота шуда бошад, беҷуръат мешавад;
 дар иҳотаи рашк бошад, ҳасуд мешавад;
 дар иҳотаи хиҷолат бошад, худро доимо гунаҳгор ҳисоб мекунад;
 ҳавасмандиро ҳис кунад, бовариро меомӯзад;
 дар атрофи ӯ ҳамагон ба якдигар чизеро тақсим кунанд, ӯ
саховатманд мешавад;
 мунтазам таъриф шунавад, олиҳиммат мегардад;
 дар муҳити муҳаббат калон шавад, дӯст доштанро ѐд мегирад;
 дар муҳити бехатарӣ калон шавад, ба худ ва атрофиѐн эътимод ҳосил
мекунад;
 бо хайрхоҳӣ иҳота шуда бошад, мефаҳмад, ки олам беҳтарин ҷойи
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зист аст;
 дар иҳотаи одамони бовиҷдону одил зиндагӣ кунад, чӣ будани
ҳақиқату адолатро мефаҳмад.
Супориш:
 Ин муҳокимаҳо моро ба чӣ хулоса водор мекунад?
 Омӯзишро дар мактаб чӣ гуна бояд ташкил кард?
Супориш:
 Ҳоло мо мақолаҳо дар бораи «Таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи
шахсият» мехонем.
 Пеш аз хондани матн дар дафтаратон ҷадвали зеринро тасвир
кунед.
Медонам

Мехоҳам донам

Донистам

Дар сутуни аввал нависед, ки оид ба таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи
шахсият чиро медонед? Дар сутуни дуюм нависед, ки боз дар ин бора чиро
донистан мехоҳед, савол таҳия намоед. Баъд аз он матнро хонда, сутунчаи
сеюмро пур кунед. Агар ба саволҳои гузоштаи сутунчаи дуюм ҷавоб ѐфтед,
дар рӯбарӯи он ҷавобро кӯтоҳ нависед. Агар ба маълумоте вохӯрдед, ки
пештар медонистед, вале қайд накарда будед, дар сутунчаи якум нависед.
Маълумоти навро дар сутунчаи сеюм нависед. Агар боз савол пайдо шавад,
дар сутунчаи дуюм қайд кунед. Ҳамин тариқ, қайди масъалаҳо аз ҷониби ҳар
донишҷӯ пайдо мешавад, ки яке аз тарзҳои амалигардонии муносибати
таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият аст.
Матн: Таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият
Агар ба таърихи педагогика бингарем, дармеѐбем, ки мақсади асосии
таълиму тарбия ҳамеша ташаккул додани шахсият буд ва ҳаст. Моҳиятан
онро омӯзише номидан мумкин аст, ки дар маркази тавваҷуҳ шахсияти
хонанда қарор дорад. Чун амиқтар таҳлил намоем, чиро мебинем?
Назарияҳои педагогӣ ба чӣ такя мекунанд? Тарбияи шахсияте, ки сифатҳояш
пешакӣ муайян карда шуда буд. Ҷараѐни таълим ба ташаккули шахсияти
ҳамаҷониба ва мутаносибан рушдѐфта равона карда шуда буд, ки дорои
бойигарии маънавӣ, ахлоқи ҳамида ва камолоти ҷисмонӣ бошад.
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Ба воситаи барномаҳои ягона, методу шаклҳои таълим барои ҳамаи
хонандагон муносибати ягона зоҳир мешуд. Идоракунии раванди педагогӣ
хусусияти фармонфармоӣ дошта, «ташаккули шахсият аз берун сурат
мегирифт». Маҷозан мақсади ин технологияро чунин қайд кардан мумкин
аст: «Ба ман фарқ надорад, ки ту чӣ гунаӣ, вале ман медонам, ки ту бояд чӣ
гуна шавӣ ва ман туро месозам».
Дар омӯзиши таваҷҷуҳ ба шахсият фаҳмиши дигар нуҳуфтааст. Асоси
он эътирофи фардият ва ба худ хос будани шахсияти ҳар хонанда аст. Ҳар
хонанда созандаи фаъоли рушди худ (худомӯзӣ, худтарбия) ва дорои
таҷрибаи нотакрори худ аст.
Муаллифони мухталиф ҳангоми шарҳи таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи
шахсият қайд мекунанд, ки хонанда бояд худаш дониши худро бунѐд кунад,
омӯзгор бошад чун ташкилкунандаи ин ҷараѐн ба он мусоидат мекунад, на
ин ки ҳаҷми муайяни маълумотро барои азхудкунӣ пешкаш менамояд.
Муаллифони дигар таъкид менамоянд, ки таълими таваҷҷуҳ ба
инкишофи шахсият ба хонандагон имкони интихоби на танҳо фанҳои
омӯзишро медиҳад, балки сабабҳои мустақилона омӯхтани он ва ҳатто
методу усулҳои омӯзишро муайян мекунанд. Дигарон таълими таваҷҷуҳ ба
инкишофи шахсиятро чун раванди азхудкунии донишҳо аз ҷониби хонанда
маънидод мекунанд, яъне он чизе, ки хонанда барои ба даст овардани натиҷа
иҷро мекунад, на он чиро ки омӯзгор барои интиқоли дониш ба онҳо. Чунин
таъриф ғояи кори мустақилонаи хонандагонро таъкид мекунад.
Аксари муҳаққиқон дар тавсифи модели таълими таваҷҷуҳ ба
инкишофи шахсият фаҳмишҳои ба ҳам наздикро истифода мебаранд, ки
онҳоро чунин баѐн кардан мумкин аст: фаъолии хонандагон; раванди
ташаккул ва рушди салоҳият; якҷоя қарор қабул кардан дар бораи
масъалаҳои омӯзиш; чиро кай ва чӣ тавр омӯхтан, ба кадом натиҷаҳо
расидан, кадом меъѐру стандартҳоро истифода бурдан, арзѐбӣ бояд чӣ тавр
ва аз тарафи кӣ сурат гирад ва ғайра.
Фикрҳои болоро ҷамъбаст намуда, принсипҳои асосии таълими
таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсиятро чунин муайян кардан мумкин аст:
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 бештар истифода бурдани таълим ва омӯзиши фаъол;
 такя ба фаҳмиши амиқ ва рушди салоҳият;
 баланд бардоштани ҳисси масъулият ва мустақилияти хонандагон;
 ҳамкорӣ ва эҳтироми ҳамдигарии омӯзгору хонанда;
 баррасӣ ва мувофиқати мақсадҳои омӯзиш, намудҳои фаъолият
байни омӯзгору хонанда;
 арзѐбии амалҳои худ аз ҷониби омӯзгор ва хонанда дар доираи
раванди таълим;
 хонанда дар натиҷаи раванди таълим худро ба ҳайси одами дигар
мебинад.
Мутаассифона, дар адабиѐти психологию педагогӣ асосҳои назариявии
таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият на ҳамеша мушаххас нишон дода
мешаванд. Вале ин консепсия, аз нигоҳи мо, пеш аз ҳама, ба назарияи
конструктивизм наздиктар аст, зеро он ба фаъолият, имкони «кашф»-и
дониш ва омӯзиши мустақилона таваҷҷуҳи бештар медиҳад. Назарияи
когнитивӣ низ ба фаъолият таваҷҷуҳ зоҳир менамояд, вале аз он чӣ ки
конструктивистҳо тарғиб мекарданд, фарқ дорад. Ҷонибдорони назарияи
когнитивӣ ақидаеро дастгирӣ мекунанд, ки фаъолияти таълим дар фикр
сурат мегирад. Ақидаи конструктивистҳо оид ба фаъолият он аст, ки
хонанда донишҳои худро дар асоси таҷрибаи пешина ва услуби шахсии
омӯзиши худ бунѐд мекунад.
Таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият ба консепсияи иҷтимоии
конструктивистҳо, яъне аҳамияти мавқеи ҳамсолон дар омӯзиш, ки ба
фаъолияти таълими гурӯҳ якҷоя бо дигарон диққати махсус медиҳад, алоқаи
зич дорад.
Дар маҷмӯъ, хулоса кардан мумкин аст, ки фаҳмиши ягонаи таълими
таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият вуҷуд надорад. Баъзе муалифон таълими
таваҷҷуҳ ба шахсиятро чун консепсияи роҳу равиши омӯзиши худро
интихоб намудани хонандагон баррасӣ кунанд, дигарон чунин меҳисобанд таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият бо он фарқ мекунад, ки хонанда
нисбат ба омӯзгор бештар кор мекунад, яъне омӯзиши фаъол дар муқоиса бо
омӯхтани ғайрифаъол; бархе таърифи васеътарро истифода мебаранд, ки ҳар
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ду таърифи пештараро фаро гирифта, тағйироти муносибатҳои байни
омӯзгору хонандагонро аз фармонфармоӣ ба ҳамкорӣ, шарикӣ инъикос
менамояд.
Супориш барои мулоҳизаронӣ дар гурӯҳ:
 Кадом ақидаҳои шумо аз сутунчаи «Медонам» бо далелҳои матн
тасдиқи худро ѐфт?
 Ба кадом саволҳо аз сутунчаи «Мехоҳам донам» ҷавоб ѐфтед?
 Дар бораи таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият ва принсипҳои
он чӣ маълумоти нав гирифтед? (аз сутунчаи «Донистам»)
Супориш барои ҷамъбасти умумӣ:
Се

принсипи

муҳимтарини

таълими

таваҷҷуҳ

ба

инкишофи

шахсиятро номбар карда, шарҳ диҳед, ки чаро инҳо аз нигоҳи шумо
муҳиманд?
Натиҷаҳои истифодаи ин усул чунон аст:
 Имконият медиҳад, ки диққат ба ахбор дар ҷараѐни кор нигоҳ дошта
шавад;
 ҷараѐни фаҳмишро идора мекунад;
 фаъолияти зеҳниро ривоҷ медиҳад;
 имкон медиҳад, ки донишҷӯ барои омӯхтани мавзӯъ фаъол гардад;
 малакаҳои кори мустақилонаро оид ба ахбор ташаккул медиҳад;
 ба муъҷаз ифода кардани ахбор дар шакли хаттӣ мусоидат мекунад.
Диаграммаи Венн
Мухтасар дар бораи стратегия
Асоси диаграммаи Веннро нақшаи ҳалқаҳои якдигарро бурранда (дусе) (1) бо сатҳи якхела - умумӣ ташкил медиҳад. Дар шакли нимдоираҳо
буда, ба объекти муқисашаванда тааллуқ дорад. Диаграмма малакаҳои
фикрии таҳлил ва таркибро инкишоф медиҳад.
Нақшаи таносуби мафҳумҳоро метавон бе диаграммаи Венн (дар шакли
буриш) низ дар шакли баҳамрасиш (2) ва баҳамворидшавӣ (3) ифода кард.
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Дар ин маврид мақсади истифодаи нақшаҳои зикршуда дигар мешавад
[148, 179-202].
Нақшаи 1.

Нақшаи 2.

Нақшаи 3.

Қадамҳои татбиқи стратегия
1. Муайян кардани нишондиҳандаҳои асосии муқоиса (ангезиши зеҳн).
2. Кор бо диаграммаи Венн.
3. Муаррифии натиҷаҳои муқоиса.
Намунаи як машғулият бо истифодаи «Диаграммаи Венн»:
Мавзӯъ: Тағйироти вазифаҳои омӯзгор дар татбиқи таълими
таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият
Мақсадҳо:
 тағйироти

фаъолияти

омӯзгорро

дар

шароити

таълими

таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият ва омӯзиши анъанавӣ муқоиса мекунем;
 мавқеи омӯзгорро дар шароити таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи
шахсият таҳия ва арзёбӣ мекунем.
Масъала барои арзёбии ташхиси донишҳои мавҷудаи донишҷӯён:
Дар «Диаграммаи Венн» нишондиҳандаҳои фаъолияти омӯзгорро дар
омӯзиши анъанавӣ ва таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият нависед
(инфиродӣ, дунафарӣ, муҳокима дар гурӯҳ).
Нақши омӯзгор
дар таълими таваљљуњ ба
инкишофи шахсият
- таваљљуњ ба хонанда

дар омўзиши анъанавї
- таваљљуњ ба мазмун
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 Матнро хонед ва ҷадвали тағйирот дар фаъолияти омӯзгорро пур
кунед.
Тағийрот дар фаъолияти омӯзгор
Дар омӯзиши анъанавӣ нисбат ба …
а) интихобу таҳияи мундариҷаи таълим
б) ҳалли вазифаҳои таълимӣ

Дар таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи
шахсият нисбат ба…
а) интихобу таҳияи мундариҷаи таълим
б) ҳалли вазифаҳои таълимӣ

Матн
Татбиқи низоми таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият тағйироти
афзалиятҳоро дар педагогика пешбинӣ мекунад: аз таълим ба омӯзиш, аз
шунидани ғайрифаъол ба амалҳои фаъол. Ивазшавии афзалиятҳо тағйироти
ҷиддии вазифаҳои омӯзгорро тақозо мекунанд. Ба ин васила, вазифаи
омӯзгор танҳо муайян кардани самти тараққиѐт набуда, бунѐди шароити
зарурӣ барои рушди қобилиятҳои хонанда ҳамчун шахсият низ мебошад.
Таълимро, хоҳ таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият бошад, ѐ
шакли дигар, аксар вақт чун шакли муташаккилонаю мақсаднок маънидод
менамоянд, ки махсус ба нақша гирифта, амалӣ мекунанд. Дар амалия
баъзан онро ба як маънӣ шарҳ додан мушкил аст. Аксари омӯзгорон
унсурҳои таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсиятро ба таври бояду шояд
истифода мебаранд. Хусусиятҳои инфиродии хонандагонро ба назар
мегиранд.
Вале масъалаи дигар, дар амалияи омӯзгорон кадом технологияҳо
бартарӣ доранд? Бинобар ин, фаъолияти омӯзгорро дар омӯзиши анъанавӣ
ва таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият пешниҳод менамоем. Қазоват
намоед, ки мо чӣ тавр метавонем ба таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи
шахсият гузарем.
Омӯзгор дар омӯзиши анъанавӣ:
 маводи омӯзиш ва мақсадҳои таълими онро интихоб мекунад:
принсипҳои интихоби мавод на ҳама вақт огоҳона сурат мегирад, вай дар
133

доираи барномаи таълим маҳдуд аст;
 масъалаи таълимӣ ҳамчун эълони мавзӯъ пешниҳод мешавад
(мавзӯи дарсро нависед);
 оид ба мавзӯъ донишҳои навро нақл мекунад;
 фаҳмиши ахбори таълимро дар шакли саволу ҷавоб, ҳангоми
мустаҳкамгардонӣ,

санҷиши

дараҷа

ва

пуррагии

донишҳои

фаннӣ

мегузаронад;
 ҷавобҳои хонандагонро ислоҳ мекунад, дуруст ѐ нодуруст будани
онро қайд ва барои гирифтани ҷавоби дуруст равона месозад;
 ҳаҷму сифати донишҳои азхудшудаи фанниро назорат намуда,
кӯшиш мекунад ҳар чи бештар баҳо гузорад.
Омӯзгор дар таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият:
 дар маводу мавзӯи омӯзиш ақида ва принсипҳои асосиро ҷудо
мекунад. Методҳои омӯзиш ва тарзҳои фаъолиятро ба рушди салоҳияти
хонандагон равона месозад. Мундариҷаи фанро дар атрофи ин самтҳои
методологӣ тартиб медиҳад;
 масъалаҳои таълимро тавре таҳия мекунад, ки дархостҳои хонандаро
оид ба донишҳои нав бедор мекунад (мушкил, вале ба даст овардан мумкин
аст);
 вазъияти

ҷустуҷӯйи

ақидаҳоро

бунѐд

карда,

амалҳои

ғайримуқаррарии омӯзишро ҳавасманд мегардонад;
 фаҳмиши ахбори таълимиро бо истифода аз усули таҳлил
(рефлексия) ташкил мекунад: ба хонандагон дар асоси робитаҳо дар бораи
пешрафт бештар ахбор медиҳад;
 хонандагонро ба таҳлили давраҳои ҳалли масъалаи таълим ҷалб ва
ҳавасманд мекунад, ки аз ғалат гуфтан натарсида, фикри худро иброз
доранд;
 корро дар ҷуфтҳо, гурӯҳҳои хурд ташкил карда, тарзҳои ҷустуҷӯ ва
эҷодии кор бо матни таълимиро ба роҳ мемонад; фаъолияти хонандагонро на
танҳо аз рӯйи натиҷаи ниҳоӣ, балки аз рӯйи раванди ноил гаштан ба он
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арзѐбӣ мекунад. (Арзѐбии ташаккулдиҳанда).
Хулоса, гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, қайд кардан ҷоиз аст, ки
таълими таваҷҷуҳ ба инкишофи шахсият тағйироти фаъолияти омӯзгорро
тақозо дорад, ки гузаштан аз дараҷаи паст ба баланди озодии интихоб, аз
амалҳои ғайрифаъол ба фаъолияти мустақилонаи хонандагонро таъмин
мекунад.
Масъала барои ҷамъбаст. Се ақидаи ба Шумо ҷолиб ва як масъалаи
баҳсталабро интихоб ва шарҳ диҳед.
Истифодаи ин усул чунин натиҷаҳо медиҳад:
 диаграмма имкон медиҳад, ки малакаҳои таҳлил ва таркиб инкишоф
ва пайгирӣ карда шаванд;
 дар объектҳои муқоисашаванда ҷиҳатҳои умумӣ ва фарқкунанда
маълум карда шаванд;
 малакаи муҳокимаронии мантиқӣ ташаккул ва инкишоф дода шавад.
Дар таҷрибаи анъанавии амалияи низоми таҳсилот тартиботи гуногуне
мавҷуданд, ки ба арзѐбии самара ва сифати кори омӯзгорон мусоиданд.
Арзѐбӣ дар фосилаи гуногуни вақт гузаронида мешавад: санҷишҳои мавзӯӣ
(аз рӯйи нақшаи мақомоти идораи маориф), санҷиши нақшаҳои корӣ ва
ҳисоботи иҷрои онҳо (солона), арзѐбии ҳамаҷониба дар доираи аттестатсия.
Вале

аксарияти

тартиботи

арзѐбии

дар

амалияи

идораи

таҳсилот

истифодашаванда чунон тартиб дода шудаанд, ки дар рафти онҳо мувофиқат
ба талабот ва меъѐрҳои сифат санҷида баҳо дода мешавад ва онҳо асосан дар
шакли нишондиҳандаҳои миқдорӣ ифода меѐбанд. Аксар вақт сифати
нишондиҳанда,

микдори

пешрафти

донишҷӯѐн

ба эътибор

гирифта

мешаванд. Аммо имрӯз таҳсилот на танҳо ба ченкунӣ ва қайди одии
натиҷаҳо, балки ба такмили раванди таҳсилот, арзѐбии дастовардҳое ниѐз
дорад, ки барои ҳар муассисаи мушаххас, ҳатто курси алоҳида муайян карда
мешавад ва аз рӯйи аҳамияташ аз дигарон фарқ мекунад 5, 73.
Арзѐбӣ - муқаррар намудан, фаҳмонидан ва истифодаи меъѐрҳо барои
муайян кардани аҳамият, афзалият ва арзиши объекти арзѐбишаванда нисбат
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ба ин меъѐрҳост. Арзѐбӣ раванди муқоиса ва қабули қарори минбаъда аст, ки
ба мақсадҳои гузошташуда ноил шуданро таъмин менамояд. Аз ҷумла:
 дараҷаи мувофиқати онро бо намуна муқаррар мекунад;
 вазифаи муҳимми низоми идоракунӣ мебошад;
 арзѐбӣ ҳамеша аз қабули ҳар гуна қарори амалӣ пеш меистад;
 арзѐбӣ ин фикру ақида дар бораи арзиш, дараҷа ва аҳамияти ягон
объект ва зуҳурот аст 55, 152.
Таъиноти асосии арзѐбӣ хулосабарорӣ нисбат ба арзишҳои объекти
арзѐбишаванда буда, ҳавасмандии гуфтугӯйи байни ҷонибҳои раванди
арзѐбишаванда,

санҷидани

фаъолият

мувофиқи

стандартҳои

муайян,

инчунин ба даст овардани маълумот барои беҳтар кардани фаъолияти
минбаъда аст 67, 63.
Дар ҳамбастагӣ бо кай, барои чӣ ва аз ҷониби кӣ арзѐбӣ кардан,
арзѐбии дохилӣ ва беруниро фарқ мекунанд. Арзѐбии берунаро муҳаққиқи
(мутахассис,

коршинос)-и

холис

нисбат

ба

объекти

арзѐбишаванда

мегузаронад: мақомоти болоӣ, шахсоне, ки дар сохтори мазкур кор
намекунанд. Асосан ин арзѐбӣ ба шакли назорат аст, ки дар натиҷаи он
қарори қотеонаи муайяни мусбат ѐ манфӣ татбиқ карда мешавад: масалан,
мукофотонидан, ба вазифаи баландтар гузаронидан ва ѐ баръакс, кам кардани
маош ѐ аз кор озод кардан. Арзѐбии дохилӣ дар ҳудуди худи ташкилот ѐ
сохтор амалӣ мегардад. Чунин арзѐбӣ ба мақсади ѐрӣ расонидан гузаронида
мешавад. Дар шароити ба вуҷуд омадани восита, метод ва шаклҳои гуногуни
таҳсилот маҳз арзѐбии дохилӣ аҳамияти махсус пайдо мекунад.
Дар таҳсилоти муосир методҳои илман назоратшаванда ҳар чӣ бештар
ба кор бурда мешаванд. Бештар диққатро он муносибатҳое ба арзѐбӣ ҷалб
мекунанд, ки на танҳо барои ба натиҷаи ниҳоӣ имкони таъсир расонидан
медиҳанд, инчунин ба ташаккули ин натиҷаҳо мусоидат менамоянд.
Арзѐбии кунунӣ намегузорад, ки ҳангоми назорат танҳо ба маводи
пешниҳодшуда ва ба он чизе, ки донишҷӯ аз ѐд кардааст, таваҷҷуҳ карда
шавад. Он ба донишҷӯ ѐрӣ мерасонад, ки:
 имкониятҳои худро дар омӯзиш, ташаккул ва инкишоф кашф
намояд;
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 худро ифода намояд;
 самти омӯзиши худро бунѐд намояд.
Чунин

арзѐбӣ

ба

таълими

замонавии

афзалиятноки

ба

шахс

нигаронидашуда, ки татбиқи фаъоли технологияҳои интерактивиро пешбинӣ
менамояд, мувофиқат мекунад. Аз ин рӯ, дар тайѐр кардани мутахассисони
оянда танҳо ба назорати ҷамъбастӣ маҳдуд шудан лозим нест. Имрӯз низоми
арзѐбӣ бояд дар тамоми раванди таълим истифода шавад. Дар ин маврид он
имкон медиҳад, то ҳамарӯза робитаи мутақобил ташкил карда шавад, ки ба
туфайли он донишҷӯ ба худтаҳлилкунӣ шурӯъ мекунад, омӯзгор бошад,
метавонад ба ҷараѐни таълим ислоҳ ворид созад. Аз нигоҳи шакли худ арзѐбӣ
бояд ҳам барои омӯзгор ва ҳам барои донишҷӯ қобили қабул бошад: он бояд
тағйирѐбанда, дорои воситаҳои зиѐд, фаҳмо ва аз ҷиҳати психологӣ мувофиқ
ва ҳаловатовар бошад.
Арзёбии ташаккулдиҳанда
Арзѐбии ташаккулдиҳандаи муваффақият аз баҳогузории анъанавӣ,
ҷамъбастӣ фарқ дорад. Агар тасаввур кунем, ки донишҷӯѐни мо мисли
рустанианд, баҳогузории ҷамъбастӣ ба мисли чен кардани инкишофи он аст,
аммо худ ба худ ин ченкуниҳо ба ҷараѐни афзоиш ва инкишоф таъсир
намерасонанд. Арзѐбии ташаккулдиҳанда – ба ҷараѐни об ва ғизодиҳии хок
монанд аст, он ба рушду нумӯи рустанӣ мусоидат мекунад. Ба ин тариқ,
арзѐбии ташаккулдиҳанда баҳогузории муқарраркунанда ва санҷишӣ нест. Он
самти ташаккулдиҳанда, муайянкунанда, пешгӯйикунанда, ҳавасмандкунанда,
шавқмандкунанда дорад. Дар натиҷаи ин арзѐбии ташаккулдиҳанда ба қатори
омилҳои муҳимтарини таълим ва таҳсил мегузарад.
Арзѐбии ташаккулдиҳандаи донишҷӯѐн татбиқи шартҳои зеринро дар
назар дорад:


мақсади таълимро донистан ва фаҳмидани донишҷӯѐн;



робитаи мутақобили самаранок бо донишҷӯѐн;



иштироки фаъолонаи донишҷӯѐн дар ҷараѐни омӯзиш;
меъѐрҳои баҳогузориро донистан ва фаҳмидани донишҷӯѐн;
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имконият ва маҳорати таҳлили фаъолияти худ (рефлексия) аз ҷониби
донишҷӯѐн;



тасҳеҳи раҳѐфтҳо ба таълим бо назардошти натиҷаҳои арзѐбӣ.
Шартҳои самаранокии арзёбии ташаккулдиҳанда
Мақсади таълимро донистан ва фаҳмидани донишҷӯѐн Мумкин

аст, дарҳол дар мавриди ин шарт эътироз намуд: омӯзгор ҳамеша пеш аз дарс
мақсадро муайян мекунад, ягон чизи нав дар ин ҷо нест. Дар арзѐбии
ташаккулдиҳанда мақсад бояд шаффоф ва мушаххас гузошта шавад.
Донишҷӯ дар аввали дарс бояд донад, ки ӯ барои чӣ маҳз ба ин дарс омад ва
аз ин дарс ба худ чӣ мегирад. Маҳз барои ҳамин мақсад бояд мушаххасот,
ҳамчун натиҷаи мушоҳидашавандаи интизоршаванда гузошта шавад.
Масалан, ҳар як дарс пешниҳоди ҳаҷми муайяни иттилои навро пешбинӣ
мекунад. Аз рӯйи анъана омӯзгор дар дарсҳое ба мисли «додани маълумот
дар бораи…», «медонем, ки … чист?» мақсад таҳия мекунад. Дар ин ҳолат
мақсади мушаххас гузошта намешавад. Натиҷаи «медонем»-ро чӣ тавр
баҳогузорӣ кардан мумкин аст? Натиҷаи кор оид ба ин иттилоъро метавон бо
чунин феълҳо ифода кард: «мушкилотро дар кори… муайян мекунад»;, «…
тасниф карда мешавад.»;, «…фарқ карда мешавад» ва монанди ин. Чунин
мақсадгузорӣ ҳам ба донишҷӯ ва ҳам ба омӯзгор фаҳмо аст. Он имкон
медиҳад, ки мазмуни дарс боз ҳам бештар мақсаднок бошад. Дар таълими
барномаи пешниҳодшаванда мақсади ҳар як дарс ҳамин хел гузошта
мешавад. Ҷудо кардани 2-3 дақиқа дар аввали ҳар дарс барои таъкид кардани
натиҷае, ки омӯзгор ва донишҷӯѐн дар охири дарс ба он омада мерасанд,
лозим дониста мешавад.
Робитаи мутақобили самаранок, қобилияти донишҷӯѐн барои
таҳлил кардани (рефлексияи) корҳои бевоситаи худ мебошад.
Барномаи педагогика истифодаи фаъоли технологияҳои интерактивии
таълимро, ки барои ҳамкории самараноки омӯзгор ва донишҷӯ, донишҷӯѐн
байни ҳам мусоидат менамояд, пешбинӣ месозад. Ин гуна фаъолияти якҷоя
онҳоро ба худтаҳлил ва худбаҳодиҳии доимии фаъолияти худ бурда
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мерасонад: донишҷӯ сифати кори худро бо сифати кори ҳамсабақонаш
муқоиса мекунад, баҳо медиҳад, ба қароре меояд, ки чиро беҳтар кардан
лозим аст. Бо вуҷуди он ки робитаи мутақобил барои донишҷӯ асосан аз
ҷониби омӯзгор ташкил карда мешавад, нақши донишҷӯ дар арзѐбии
ташаккулдиҳанда хеле баланд арзѐбӣ мешавад, ки ин дар ҷараѐни
худбаҳодиҳӣ аѐн мегардад. Донишҷӯѐн бояд худбаҳодиҳиро омӯзанд, то ки
мақсади омӯзиш ва роҳҳои ба даст овардани муваффақиятро фаҳманд. Ин
малака дар фаъолияти ояндаи онҳо ба кор хоҳад рафт. Барои ин дар охири
ҳар як дарс супориши кӯтоҳ пешниҳод карда мешавад, ки донишҷӯѐнро ба
рефлексия оид ба фаъолияти худ омода менамояд. Инро дар шакли харитаи
баромад ташкил кардан мумкин аст. Харитаи баромад– шакли навишторие,
ки дар он хонандагон бо анҷоми мавзӯъ фаҳмиши худро аз рӯйи се нишондод
менависанд: 1) қисмати аз ҳама муҳимми дарс; 2) як савол оид ба мавзӯи
дарс; 3) шарҳи умумӣ оид ба маводи дарс. Дар поѐн намунаҳои харитаи
баромад, ки истифодаашон дар дарсҳо тавсия дода мешавад, оварда шудаанд.
Андешаҳои гуфташуда имконият медиҳанд, ки шарти арзѐбии
ташаккули салоҳияти иттилоотӣ – иштироки фаъоли донишҷӯѐн дар
ҷараѐни омӯзиши худашон татбиқ карда шавад.
Харитаи баромад
Ман аз машғулият
чиро ба хотир
гирифтам?
(ахборе, ки ба хотираи
оперативии пассив
гузашт)

Ман чиро фаҳмидам, ба чӣ
сарфаҳм рафтам?

Чӣ ба ман писанд омад,
рағбати маро овард?

(ахборе, ки равандҳои
фикриро такон дод)

(ахборе, ки фазои ҳиссию
маърифатии шахсиятро такон
дод)

Харитаи баромад
Шумо чиро донистед?
Чӣ ба шумо писанд омад?
Ба
кадом
саволҳоятон
шумо
ҷавоб
нагирифтед?
Шумо инро дар таҷрибаи худ чӣ гуна
истифода мекунед?

Иттилооте, ки дар ҷараѐни арзѐбӣ гирифта мешавад, барои гуфтугӯйи
муттасили донишҷӯѐн ва омӯзгор дар мавриди андешаҳо ва маҳоратҳо, ки
донишҷӯ дар худ ривоҷ дод ѐ надод, асос ба шумор мераванд. Ба ин мақсад
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дар таҳияи методии дарсҳо ба ғайр аз харитаи баромад истифодаи саволҳо
оид ба рефлексия дар сатҳҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд.
Меъѐрҳои баҳогузориро донистан ва фаҳмидани донишҷӯѐн
Ин яке аз хусусиятҳои асосии арзѐбии ташаккулдиҳанда мебошад.
Мавҷудияти

меъѐрҳо

имкон

медиҳад,

ки

донишҷӯѐн

фаъолияти

маърифатияшонро, ки ба он ҷалб шудаанд, ба таври амиқ дарк намоянд.
Арзѐбӣ аз рӯйи ченак бо шаффофияташ фарқ мекунад, зеро ҳам баҳогузор
ва ҳам баҳогир медонад, ки аз рӯйи кадом нишона ѐ нишонаҳо баҳо гузошта
мешавад. Он имкон медиҳад, дақиқ фаҳмем, ки:
 чӣ гуна ва ба кадом андоза натиҷаҳо ба даст омадаанд?
 донишҷӯ аз рӯйи чӣ бештар бояд кор кунад?
 омӯзгор кадом ҷиҳатҳои кори худашро бояд ислоҳ кунад?
Меъѐрҳо имкон медиҳанд, ки бар хилофи баҳогузории анъанавӣ, ки
омӯзгор танҳо як асбоби баҳогузорӣ ба фаъолияти донишҷӯ (хол) дорад,
муносибати субъективӣ ба баҳогузорӣ роҳ наѐбад.
Одатан меъѐрҳо ба донишҷӯѐн пеш аз оғози ин ѐ он фаъолият маълум
карда мешаванд. Дар ин маврид донишҷӯ тасаввуроти дақиқ дорад, ки
супоришро чӣ гуна иҷро кунад, барои кадом натиҷаҳо кӯшиш бояд кард.
Объекти асосие, ки дар рисолаи мазкур баррасӣ хоҳем кард, истифодаи
усули коркарди ахбор ба мақсади ташаккули салоҳияти иттилоотӣ дар
машғулиятҳо мебошад. Вобаста ба он ки низоми арзѐбии таълимӣ бояд ба
такмили самара ва сифати объекти арзѐбишаванда равона шуда бошад, пеш
аз ҳама, ҷузъҳои раванди таълим баррасӣ мешаванд, ки воқеан ба тағйироти
он таъсир расонидан мумкин аст. Ҷузъи асосии ин «раванд», ки ба он таъсир
расонидан мумкин аст, аз ҷониби омӯзгор ташкил кардани фаъолияти
таълимӣ аз рӯйи фан ва истифодаи методҳои коркарди ахбори таълимӣ
мебошад 16, 145.
Мушоҳидаи машғулиятҳо як ҷузъи маҷмӯи арзѐбии сифати таълим ва
истифодаи методҳои интерактивӣ бо мақсади ташаккули салоҳияти касбӣ
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мебошад.
Мушоҳидаи машғулиятҳо, пеш аз ҳама, ба таҳияи тавсияҳо, ѐрӣ ба
омӯзгор алоқаманд буда, ба ҳадафҳои зерин равона карда мешавад: баланд
бардоштани сифати таълим; рушди касбии омӯзгор, такмили ихтисоси ӯ;
ташкили муоширати касбӣ ва таҳлили коллективонаи касбӣ бо мақсади
такмили раванди таълим 23, 74.
Варақаи мушоҳида ва арзѐбии машғулиятҳо панҷ фасли меъѐрҳоро дар
бар мегирад:
1) ташкили машғулият (бо назардошти таҳлили нақшаи машғулият);
2) таълим (омӯзиш);
3) муҳити таълим ва ифодаи мавқеи инсондӯстонаи омӯзгор;
4) ташкил ва инкишофи мустақилияти донишҷӯѐн (омӯзиш);
5) мониторинг ва арзѐбӣ.
Ҳар фасл ба нишондиҳандаҳо тақсим мешавад. Доир ба ҳар
нишондиҳанда се сутунчаи арзѐбӣ пешбинӣ шудааст. «Нишондиҳандаи
мазкур хуб ифода ѐфтааст» - 2 хол, «Нишондиҳандаи мазкур суст ифода
ѐфтааст» - 1 хол, «Нишондиҳандаи мазкур мавҷуд нест» - 0 хол. Инчунин
сутунчаи «Тадбирҳои тавсияшуда» барои таҳлили банақшагирӣ ва беҳтар
кардани сифати таълим пешниҳод мешавад.
Дар сурати доир ба сифати машғулият маълумоти миқдорӣ гирифтан,
муносибати математикиро истифода бурдан мумкин аст. Аммо дар ин ҳолат
муайян кардани дараҷаи сифат зарур аст. Масалан:
 85 % ва зиѐд - дараҷаи самаранок, муносиб;
 84-65 % - дараҷаи кофӣ;
 64-45 % - дараҷаи ташвишовар;
 44 % ва паст дараҷаи нораво.
Мувофиқи варақаи мушоҳида ва арзѐбии машғулият баҳои ниҳоии
машғулият 46 хол (23 меъѐр, холи ниҳоӣ барои ҳар меъѐр «2») аст.
Баҳои сифати машғулият аз ҳосили ҷамъи баҳои ба ҳар меъѐр
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гузошташуда ва тақсими натиҷаи он ба холи ниҳоӣ (46) бармеояд.
Фоизи сифати машғулият бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:
Фоизи сифат = ҳосили ҷамъи баҳо ва тақсими он ба холи ниҳоӣ ва
зарби он ба 100%. Масалан, агар ҳосили баҳои гузошташуда 35 бошад, онро
ба холи ниҳоӣ, яъне 46, тақсим карда, 0,76 ҳосил мекунем. Ин ададро ба
100% зарб карда, фоизи сифати машғулиятро ба даст меорем - 76%.
Ҳамин тариқ, фоизи сифатро доир ба ҳар фасли меъѐрҳо ҳисоб кардан
мумкин аст. Масалан, оид ба фасли V «Мониторинг ва арзѐбӣ» ҳосили баҳо 8
бошад, холи ниҳоӣ 10 аст. 8-ро ба 10 тақсим карда, ба 100% зарб менамоем.
Сифати машғулият доир ба ин фасл 80%-ро ташкил менамояд.
Натиҷаҳои сифатию миқдорӣ якдигарро пурра карда, имкон медиҳанд,
ки вазъи машғулияти мушоҳидашударо ҳаматарафа ва пурра тасвир кунем.
Ҷадвали 2.6.
Варақаи мушоҳида ва арзѐбии машғулиятҳо
1. Омӯзгор (Ному насаб) ___________________________________________
2. Фан___________________________________________________________
3. Мавзӯи машғулият ______________________________________________
4. Таърихи рӯз____________________________________________________
5. Донишҷӯѐн ____________ Дар машғулият иштирок доранд____________

2 хол 1 хол 0 хол
I. Ташкили машғулият (бо назардошти нақшаи машғулият)
1 Самаранокии тақсимоти вақт ба ҳар намуди фаъолияти
донишҷӯѐн оид ба кор бо матни таълимӣ
2 Мувофиқати навъ ва сохтори машғулият ба мақсаду
вазифаҳои гузошташуда
3 Таъминоти ҳамкории омӯзгору донишҷӯѐн бо
захираҳои зарурӣ (ахбори таълимӣ)
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Тавсияҳои
пешниҳодшаванда

Нишондиҳанда
мавҷуд нест

Инъикоси салоҳиятҳо

Ифодаи сусти
Нишондиҳанда

№

Ифодаи хуби
нишондиҳанда

6. Таҳлилгар______________________________________________________

II. Таълим (омӯзиш)
1
2
3
4

Возеҳии муаррифии мақсаду вазифаҳои коркарди
ахбор
Кушодани алоқамандии донишҳои назариявӣ бо
фаъолияти амалӣ ҳангоми кор бо ахбор
Истифодаи мақсадноки методҳои коркарди ахбор
Истифодаи масъалаҳои хусусияти амалидошта дар кор
бо ахбор

III. Фазои таълим ва ифодаи мавқеи инсондӯстонаи омӯзгор
Имконияти донишҷӯѐн дар машғулият барои табодули
андеша, пеш рондани ақидаҳои нав, такя ба таҷрибаи
худ
2 Вокуниши мулоҳизакорона ва шавқмандонаи омӯзгор
ба таклифу дархост, андешаҳои донишҷӯѐн
3 Мувофиқати фазои таълим дар синф бо шаклу
намудҳои фаъолият дар машғулият
4 Истифодаи навъҳои ҳамкорӣ дар машғулият (омӯзгор донишҷӯ, донишҷӯ-донишҷӯ, донишҷӯ-маълумот,
ахбор)
IV. Ташкил ва инкишофи мустақилияти донишҷӯѐн (омӯзиш)
1 Таъмини донишҷӯѐн бо тартиби дастури аниқ барои
иҷрои кори мустақилонаи таълимӣ бо ахбори таълимӣ
2 Маҳорати инфиродии кор кардани донишҷӯѐн бо ахбор
3 Маҳорати дар гурӯҳҳои хурд кор кардани донишҷӯѐн
(табодули андеша, гӯш кардан, саҳм гузоштан ба кори
умум, муаррифии натиҷаҳои он)
4 Истифодаи усулҳои гуногуни ҳавасмандгардонии
донишҷӯѐн ба кор бо ахбори таълимӣ
V.Мониторинг, мушоҳида ва арзѐбӣ
1 Меъѐрҳои арзѐбии муфассал таҳиягардида барои
донишҷӯѐн маълуманд
2 Омӯзгор донишҷӯѐнро ба фаъолияти худтаҳлил водор
карда, маҳорати дида тавонистани ҷиҳатҳои мусбат ва
манфии кори худ ва ҳамкурсонро ташаккул медиҳад
3 Омӯзгор донишҷӯѐнро бодиққат гӯш дода, ба
андешарониҳои онҳо оид ба мавзӯъ асоснок вокуниш
мекунад
4 Омӯзгор пешрафти донишҷӯѐнро пайгирӣ карда, ба
онҳое, ки зарур аст, ѐрии саривақтӣ мерасонад
Холҳои умумӣ:
1

Қайдҳои мухтасар аз иштирок ба машғулият бо нишон додани вақт
Мақсадҳо_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Вақт

Фаъолияти омӯзгор
Таҳлили натиҷаҳои машғулият

Вақт

Фаъолияти донишҷӯѐн

Шарҳу эзоҳ, таклифу тавсияҳои роҳбалад
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Фикру мулоҳизаҳои омӯзгоре, ки машғулиятро гузаронидааст.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Хулосаи боби дуюм
Мутахассисе, ки имрӯз дар донишгоҳ тайѐр карда мешавад, бояд
донишҳои гирифтаашро бо технологияи инноватсионӣ ба хонандагон
интиқол дода тавонад, малакаҳои мустақилона дониш андӯхтан ва инкишофи
доимии касбиро соҳиб бошад. Аз ин рӯ, ҷараѐни таълими донишгоҳ бояд
натанҳо ба интиқоли ҳаҷми муайяни иттилоот, инчунин ташаккули
тафаккури пурмаҳсул дар донишҷӯѐн, инкишофи неруи зеҳнии онҳо тобеъ
бошад. Ҳалли ин вазифаҳо ба салоҳияти ташаккулѐфтаи иттилоотӣ,
донистани таҳлили мантиқии ахбор ва коркарди ҳамаҷонибаи он ва дар асоси
онҳо доштани қобилиятҳо барои бунѐдкории эҷодкорона вобаста аст.
Татбиқи ин талабот ба ташкили омӯзиши донишҷӯѐн, фаъолияти онҳо бо
ахбори таълимӣ алоқаманд аст, ки яке аз роҳҳои амалигардонии ташаккули
салоҳияти иттилоотии омӯзгорони оянда мебошад.
Дар робита ба ин, мо корҳои таҷрибавию таҳқиқотиро дар Донишгоҳи
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ташкил намудем.
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Ҳадафи асосии таҳқиқот баланд бардоштани маҳорати методии ҳайати
профессору омӯзгорони кафедраҳои педагогика, психология ва методикаҳои
хусусӣ бо назардошти истифодаи муносибати босалоҳият ва татбиқи методу
усули коркарди ахборот дар таълими донишҷӯѐн тавсияҳои таълимию
методӣ оид ба истифодаи шаклҳои фаъоли таълим иборат буданд.
Дар рафти татбиқи таҷриба вазифаҳои зерин ҳал карда шуданд:
- барои ифодаи методҳои коркарди ахборот, таҳлили сохтор ва мазмуни
барномаҳои таълимӣ таҳлил гардиданд. Барои таҳқиқот пурсишнома барои
мудирони кафедра, омӯзгорон ва саволнома барои таҳлили барномаҳои
таълимӣ ва маводи таълимии истифодашаванда дар донишгоҳҳо тартиб дода
шуда буданд. Таҳлилҳо собит сохтанд, ки дар тартиб додани барномаҳои
корӣ нишондиҳандаҳои истифодаи методҳои интерактивии таълим, усули
коркарди ахбор ба эътибор гирифта нашудаанд. Дар таҳлили барномаҳои
таълимӣ як қатор меъѐрҳо истифода шуданд, интихоби онҳо ба мақсадҳои
татбиқи методҳои коркарди ахбор дахл доштанд;
- дар ин замина барномаи таълимӣ, нақшаи кории фанҳои силсилаи
педагогӣ бо мақсади мувофиқкунонии он ба стандартҳои байналхалқӣ,
методу усули кор бо маводи таълимӣ барои ташаккули салоҳияти иттилоотӣ
бо назардошти шаклҳои интерактивии омӯзиш таҳия ва такмил дода шуданд;
- барномаи семинар барои омӯзгорони ба таҳқиқот фарогирифташуда
аз Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар ҳаҷми 48 соат таҳия
гардида, семинари омӯзишӣ оид ба технологияи кор бо ахбори таълимӣ
баргузор карда шуд;
- омӯзгорони кафедраи педагогика ва психологияи Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав аз рӯйи барномаи нав, бо
назардошти

истифодаи

методу

усули

коркарди

ахбори

таълимӣ

машғулиятҳои худро ташкил карда гузарониданд;
- меъѐрҳои мушоҳида ва арзѐбии сифати гузаронидани машғулиятҳо
барои иштирок ба машғулиятҳои якдигар ва худтаҳлилкунии сатҳи
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ташаккули

салоҳияти

иттилоотӣ

таҳия

гардиданд,

зеро

мушоҳидаи

машғулиятҳо ҷузъи таркибии маҷмӯи арзѐбии сифати таълим ва истифодаи
методҳои интерактивӣ бо мақсади ташаккули салоҳияти иттилоотӣ мебошад;
- номгӯи салоҳиятҳои касбии омӯзгорони оянда аз ҷумла салоҳияти
иттилоотӣ, барои такмили барномаҳои таълимии омодагии омӯзгорон таҳия
карда шуданд;
- барои роҳбаладон варақа ва меъѐрҳои мушоҳида ва арзѐбии
машғулиятҳо таҳия гардиданд;
- барои ҳайати омӯзгорон роҳбаладӣ ва дастгирии методӣ ташкил карда
шуданд;
- шаклу методҳои таълими интерактивии донишҷӯѐн бо назардошти
муносибати босалоҳият, ташаккули салоҳияти иттилоотӣ ба ҷараѐни таълим
ворид карда шуданд;
- барои донишҷӯѐни ихтисосҳои омӯзгорӣ курсҳои махсуси «Асосҳои
маҳорати педагогӣ» ва «Технологияҳои замонавии таълим» ҷорӣ карда
шуданд;
- машғулиятҳои кушод бо мақсади баланд бардошти маҳорати методии
омӯзгорон ҷорӣ карда шуданд.
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ХУЛОСАИ УМУМӢ ВА ТАВСИЯҲО
Ҳадафи татбиқи таҳқиқот баланд бардоштани маҳорати методии ҳайати
омӯзгорони кафедраҳои педагогика, психология ва методикаҳои хусусӣ бо
назардошти истифодаи муносибати босалоҳият ва татбиқи методу усули
коркарди иттилоот дар таълими донишҷӯѐн, тавсияҳои таълимию методӣ оид
ба истифодаи шаклҳои фаъоли таълим иборат буд, то ин ки ҳангоми
гузаронидани машғулият аз фанни худ технологияҳои замонавии таълимро
истифода баранд, яъне дар амалияи воқеии педагогӣ муносибат ва моделҳои
гуногуни тайѐр намудани омӯзгорони ояндаро татбиқ намоянд. Технологияи
ташаккули салоҳияти иттилоотиро истифода баранд. Мақсад аз он иборат
аст, ки омӯзгорони оянда мутаносибан методҳои интерактивии таълим,
методу усули коркарди ахборро дар амалияи кори худ ба сифати омӯзгор
истифода кунанд.
Талабот ба баланд бардоштани маҳорати методии ҳайати профессорону
омӯзгорони кафедраҳои педагогика, психология ва методикаҳои хусусӣ, бо
мақсади истифодаи методу усули коркарди ахбор дар таълими донишҷӯѐн бо
як қатор сабабҳо афзудааст:
- паст рафтани нуфузи касби омӯзгорӣ, мавҷуд набудани ҳавасмандии
хатмкунандагони ихтисосҳои омӯзгорӣ бинобар сабаби тайѐрии пасти
педагогию методӣ;
- низоми педагогии тайѐр намудан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисос имкон
намедиҳад, ки ташаккули ҳайати профессорону омӯзгорон таҷдиди назар
шавад, то ки ба такмили раванди таҳсилот ва истифодаи методҳои коркарди
иттилоот қодир бошанд;
- маркази методии таҷдиди назар кардани мазмуну мундариҷаи таҳсилот
ва технологияҳои таълим, татбиқи технологияҳои нави таълимӣ мавҷуд нест.
Ташаккули салоҳияти касбӣ, аз ҷумла салоҳияти иттилоотӣ, дар раванди
татбиқи низоми кредитии таҳсилот мавқеи хос дорад, зеро он барои таъмини
таълими муттасил мусоидат мекунад, ки яке аз вазифаҳои асосии
муассисаҳои таълими равияи педагогӣ ба шумор меравад.
147

Хулосаҳои умумӣ: Таҳқиқот моро ба чунин хулосаҳо водор намуд:
1. Ғояи муносибати босалоҳиятро яке аз роҳҳои имконпазири ҳалли
зарурати таъмини сифати таҳсилот донистан зарур аст; [1-А;10-А].
2. Асоснокгардонии илмии технологияи ташаккули салоҳиятҳои касбӣ,
аз ҷумла салоҳияти иттилоотӣ, ба ташкили самараноки раванди педагогӣ
мусоидат мекунад; [4-А; 8-А].
3. Коркарди барнома, дастурҳои таълимию методӣ барои баланд
бардоштани сифати омодагии омӯзгорони оянда муҳиманд; [2-А; 13-А].
4. Истифодаи дурусти иттилоот, ки мазмуни салоҳияти иттилоотиро
ташкил медиҳад, барои фаъолияти касбии омӯзгорони оянда шарти зарурӣ
мебошад; [2-А; 8-А].
5. Муносибати босалоҳият дар таҳияи сохтори таълим ва мазмуну
мундариҷаи таҳсилоти педагогӣ, ба коркарди салоҳиятҳои хос, аз ҷумла
салоҳияти иттилоотӣ, алоқамандии зич дорад; [5-А; 8-А].
6. Дар низоми салоҳиятҳои умумикасбӣ салоҳияти иттилоотӣ, ки мо
мавриди таҳқиқ қарор додем, аз он иборат аст, ки донишҷӯ амалҳои зеринро
иҷро мекунад: ҷустуҷӯ ва дарѐфти маълумот аз сарчашмаҳои гуногуни
иттилоот; муқоиса намудани маълумоти дар сарчашмаҳои гуногуномада;
мулоҳизакорона мутолиа кардан, яъне ҷудо карда тавонистани матн ба
қисмҳои мантиқан тамомшуда, таҳияи саволҳо ба матни хондашуда, ѐфтани
ҷавоб ба онҳо; тағйир додани маълумоти матнӣ ба графикӣ ва ѐ баръакс;
таснифоти

ахбор

аз

рӯйи

нишондиҳандаҳо;

арзѐбии

иттилооти

пешниҳодшуда, истифода бурдани иттилооти азхудшуда дар фаъолияти
амалӣ ва ғайра; [1-А; 8-А].
7. Коркарди меъѐрҳо ва усули баҳодиҳӣ, ки аз рӯйи онҳо дар бораи сатҳи
ташаккулѐбии

салоҳияти

иттилоотии

имконпазир аст. [6-А].
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донишҷӯѐн

муҳокима

рондан

Пешниҳод ва тавсияҳо: Натиҷаҳои таҳқиқот имкон медиҳад, ки баъзе
тавсияҳоро пешниҳод намоем:
- зарур аст, ки барномаи таълимӣ ва нақшаҳои кории фанҳои силсилаи
педагогӣ бо мақсади мувофиқкунонии он ба стандартҳои байналмилалӣ,
истифодаи методу усули коркарди иттилоот таҳия ва такмил дода шаванд; [7А; 8-А].
- дар барномаҳо методу усулҳои кор бо маводи таълимӣ барои
ташаккули салоҳияти иттилоотӣ бо назардошти шаклҳои интерактивии
таълим ҷой дода шаванд; [4-А].
- барои омӯзгорони донишгоҳ курси такмили ихтисос оид ба татбиқи
муносибати салоҳиятнок ва ташаккули салоҳияти иттилоотӣ ташкил карда
шавад; [2-А].
- ташкил намудани роҳбаладӣ ва дастгирии методии омӯзгорон дар
асоси меъѐрҳои мушоҳида ва арзѐбии сифати гузаронидани машғулиятҳо
барои иштирок ба машғулиятҳои якдигар ва худтаҳлилкунии сатҳи
ташаккули салоҳияти иттилоотӣ ташкил карда шавад; [6-А].
- ҳангоми таҳияи нақшаҳои корӣ ба инобат гирифтани номгӯи
салоҳиятҳои касбии омӯзгорони оянда, аз ҷумла салоҳияти иттилоотӣ, барои
такмили барномаҳои таълимии омодагии омӯзгорон зарур аст; [5-А].
- шаклу методҳои таълими интерактивии донишҷӯѐн бо назардошти
муносибати босалоҳият, ташаккули салоҳияти иттилоотӣ ба ҷараѐни таълим
ворид карда шаванд; [4-А].
- барои донишҷӯѐни ихтисосҳои омӯзгорӣ курсҳои махсуси «Асосҳои
маҳорати педагогӣ» ва «Технологияҳои замонавии таълим» ҷорӣ карда
шаванд; [4-А].
- машғулиятҳои кушод бо мақсади таъмини таҳсилоти мутассил ва
баланд бардоштани маҳорати методии омӯзгорон ҷорӣ карда шаванд. [7-А; 8А].
Ҳамин тариқ, дар ташаккули салоҳиятҳои касбии омӯзгори оянда
омӯзиши якҷоя, малакаҳои кор бо ахбори таълимӣ дар ташаккули салоҳияти
149

иттилоотӣ мавқеи махсус дорад. Он бояд қисми таркибии ҳатмии раванди
таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бошад. Ин шакли кор
самаранокии раванди таълимро дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
баланд мебардорад. Дар баробари афзудани самаранокии кор дар раванди
таълим салоҳиятҳое ташаккул меѐбанд, ки барои фаъолияти муваффақонаи
педагогӣ лозиманд. Донишҷӯ-омӯзгори оянда метавонад тарзи омӯзиш,
методу усулеро, ки дар раванди таълим аз худ кардааст, моҳирона дар
фаъолияти амалии худ ба сифати омӯзгор истифода барад.
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