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ПЕШГУФТОР 

 

Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар рушди соҳаи маориф ва 
илм яке аз самтҳои афзалиятнок маҳсуб ёфта, барои баланд 
бардоштани сатҳу сифати дониш ва маърифату саводнокии мардум аз 
ҷониби Ҳукумати мамлакат чораҳои мушаххас андешида мешаванд.  

Дар ин раванд, бо мақсади тақвият бахшидан ба неруи зеҳнӣ ва 
ташаккул додани ҷаҳонбинии илмии ҷомеа, рушди тафаккури техникӣ, 
пайванди илм бо истеҳсолот ва, хусусан, ҷалб намудани ҷавонон ба 
ихтироъкорӣ ва навоварӣ солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиши 

илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” эълон гардид.  
Дар ҳақиқат, рушди илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиатшиносӣ талаби 

замон буда, эълон  гардидани “Бистсолаи  омӯзиш  ва рушди  фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” шаҳодат аз он 

медиҳад, ки давлату ҳукумат ба рушди ин фанҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир 
менамояд.  

Ҳукумати кишвар маҳз бо дарназардошти талаботи замон ва 
аҳамияти бузурги илмҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ дар ҷодаи таъмин 
намудани пешрафти кишвар шароиту имкониятҳои заруриро муҳайё 
карда, баҳри дар амал татбиқ намудани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф»  таҳияи 
нақша-чорабиниҳо, ҷалби сармояи хориҷӣ ва маблағгузорӣ дар ин 
самт, саҳмгузории соҳибкорони ватанӣ дар амалигардонии барномаи 
мазкур,  ташкили чорабиниҳо дар доираи барнома ва дигар корҳоро ба 

сомон расонида истодааст. Зеро барои ҳамқадами замон будан ва 
рушди давлату ҷомеаро таъмин намудан омӯзиши илмҳои дақиқ, 
хусусан, илмҳои табиӣ ва риёзӣ хеле муҳим мебошад. 

Бояд қайд кард, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ пешрафти босуръати 

илму техника дигаргуниҳои назаррасро ба вуҷуд оварда, аз 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тақозо менамояд, ки ҷиҳати омӯзиш 
ва амалигардонии он кӯшиш ба харҷ  диҳанд. Аз ин лиҳоз, Пешвои 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии хеш, махсусан, 
ба кормандони соҳаи маориф таъкид доштанд, ки: “... масъулин 
назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзӯр гардонида, наврасону 

ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву  илмӣ ташвиқ намоянд, 
қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои 

табиатшиосӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд”. 
Баҳри амалӣ гардидани ин ҳадаф дар марҳилаи аввал таҳия ва 

татбиқи “Барномаи мақсадноки давлатии рушди илмҳои табиӣ, дақиқ 

ва риёзӣ барои солҳои  2021-2025”, “Стратегияи омӯзиш ва рушди  
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фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои то давраи  
то соли 2030” ва “Барномаи  таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо 
кабинетҳои  фаннӣ ва озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази таълимӣ барои солҳои 

2021-2025” ба нақша гирифта шудаанд. Инчунин, аз ҷониби Ҳукумати 
кишвар моҳи сентябри соли 2020 қарор “Дар бораи самтҳои 
афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” қабул гардид ва муассисаҳои 

илмӣ ва таҳсилоти олии касбӣ муваззаф гардиданд, ки корҳои илмиву 
таҳқиқотиро дар асоси ин ҳуҷҷати муҳим бо сатҳу сифати нав ба роҳ 
монда, тамоми неруи илмиву зеҳниро ба иҷрои мавзуъҳои фармоишии 

фарогири масъалаҳои муҳимми рушди иқтисоди миллӣ сафарбар 
намоянд. Зеро танҳо дуруст ба роҳ мондани таълими ин фанҳо дар 
МТОК ва рушди тафаккури техникӣ имкон медиҳад, ки зеҳни 
донишҷӯён қавӣ гардад ва баҳри пешрафти имрӯзу фардои кишвар 

ҳамқадам бошанд. 
Роҷеъ ба ин, ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои Пешвои муаззами 

миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бахшида ба эълон гаштани солҳои 2020-

2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риёзӣ дар соҳаи илму маориф” конференсияи ҷумҳуриявии илмию 
методӣ таҳти унвони “Муаммоҳои мубрами методикаи  таълими 
фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ” 

бо иштироки олимону мутахасисони соҳа аз тамоми қаламрави кишвар 
баргузор гардид.  

Ҳадаф аз баргузории конференсия мубодилаи афкор баҳри 
дарёфти роҳҳои ҳалли муаммоҳо  дар раванди методикаи таълими 
фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ, дар ин самт муайян намудани дурнамои 
рушди таҳсилоти олӣ, ноил гаштан ба мақсадҳои ниҳоӣ, омода 

намудани мутахассисони дар бозори меҳнат рақобатпазир, 
салоҳиятнокии мутахассисони соҳаи таълим ва баланд бардоштани 
сатҳу сифати таҳсил дар муассисањои тањсилоти олии касбї  мебошад.  

 
 

 Ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон                      

Шарифзода М.М.  
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕШЕНИЙ ОДНОГО КЛАССА 
СИСТЕМЫ ТРЁХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В 

КОМПЛЕКСНОЙ ПЛОСКОСТИ 
 

Раннее в работе [13] В.Тучке было исследованы системы 
регулярных дифференциальных уравнений в комплексной плоскости.  В 
случаях тождественного выполнения условия совместности, 
многообразия решений систем, содержащиеся  одного произвольного 
постоянного комплексного числа, определялись как непрерывными 
функциями.  

В настоящей работе  рассматриваются некоторые  системы трёх 
дифференциальных уравнений  с нелинейными и квазилинейными 
правыми частями, с сингулярными  коэффициентами. Если условия 
совместности изучаемых систем выполняются, но не тождественно, то 
найдутся некоторые их частные, либо особые  решения систем.  

Учитывая тождественность выполнения условий  совместности 
систем, находятся многообразия  решений изучаемых систем, либо 
единственного решения систем удовлетворяющиеся начальной условии.  
Далее, применяя их теорию, когда данные функций в системах 
аналитические, используя основные теоремы об интегралах Коши и 
теоремы о вычетах,   найдём непрерывное решение систем на данной 
области. В случаях невыполнения указанных теорем,  анализируется 
гладкости  решения систем в окрестности и в самых особых точках, 

принадлежащих в области ),( baD , для произвольного порядка  

особенностей данных систем. 
1.   Рассмотрим  систему дифференциальных уравнений вида  
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Начальное условие, или задачи Коши  для системы (1) ставится в 
виде  
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(2) 
Поскольку систему с такими сингулярными точками 

интегрировать нельзя, поэтому применяем  ей обобщение леммы 
Михайлова Л.Г., где оно имеет вид [5]: 

Лемма. Пусть в системе комплексных дифференциальных уравнений 
(1) данные ее функций на данной области аналитические и непрерывные, а 
ее неизвестная функция и ее частные производные по каждым 
независимым комплексным переменным ограниченна. Если существуют 
следующие пределы, и  в особых точках области равны к нулю  
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некоторые частные, либо особые решения вида ),(,0)( zhWzW 
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  Условия совместности системы дифференциальных уравнений 
(1) записываются в следующем виде: 
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     (3)        

Пусть условий совместности (2) выполняются, но не тождественно. 
Тогда, решая  соотношений (2)  алгебраическим способом, в силу 
теоремы о системе неявных функций [14], имеем функций вида: 

).2,1(),,,( 321  kzzzhW k    Если эти функций удовлетворяют системе 

уравнений (1), то они будут лишь некоторыми частными решениями 
исходной системы. В противном случае, система уравнений (1) 
несовместна. Поскольку по частными решениями систем невозможно 
определить всякие произвольные решения систем, поэтому потребуем, 
чтобы условия совместности системы уравнений (1) выполнялись 
тождественно. Прежде всего, допустим, что в системе 

дифференциальных уравнений (1) функций ),,(),,,( 321321 zzzpzzzа
 

считаются известными функциями. Тогда  в случаи выполнение 
первого равенство из (3), можно найти функцию вида ),,,( 221 zzz такую, 

что  для него выполняется условие          
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С таким расчётом, остальные соотношения из (3) выполняются 
тождественно, если взаимосвязь функции );,,( 221 Wzzzq с остальными 

функциями исходной системы определяется в виде:

     ),;(),,();(;.);,,( 332133

33

)0(

33321 WzmzzzWzMzf
z

M

z
zzWzzzq

n



















 



     (4) 

 

.
);(

);(,
)(

),,0(

)(

),,(
),,(

0 3

32

0

)0(

22

32
1

0

)0(

11

321
221

21

 







Wz

n

z

n zm

d
WzMdt

zt

ztр
dt

zt

zzta
zzzгде




  

В этой последней формуле, легко заметить, что если в функции  

),,,( 221 zzz в случаи применения ей теоремы о вычетах, а также условии  

предыдущей леммы, то она найдётся явно как непрерывной функции. 
Следовательно, с учётом функции ),,( 221 zzzq по формуле (4) можем 

интегрировать систему (1).  Первоначально  интегрируем первую пару 
системы уравнений (1), и получим   

                                     
),(),,();( 32213 zVzzzWzM 

                              
(5) 

где в этой формуле V(z3)- новая неизвестная функция, а ),,( 221 zzz

известная. Дифференцируя функцию вида (5) по переменной z3, 
подставим ее результат в системе (1). Тогда, с учётом функции вида (4), 
получим регулярное комплексное дифференциальное уравнение (к.д.у.) 
вида: 
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где функция  
);( 3 Vzf  определяется по формуле  (3) в виде                            
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Интегрируя комплексное дифференциальное уравнение (6),  

найдём функцию    ).;()( 33 СzzV   Подставляя значение последней 

функции V(.) в (5), получаем многообразие решении исходной системы 
в виде                                                                                                   

или  

)],;(),,(;[),,( 33213

1

321 СzzzzzMzzzW   

(7) 
либо, в силу начального условия (2), найдём единственное решение 
задачи. 

),;(),,();( 32213 СzzzzWzM  
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Теорема 1. Пусть в системе дифференциальных уравнений   (1) 

 ,)(,,, 1 DADСqmpа    00

2 )( DADCW  . Если условие совместности 

системы (1) выполняется, но не тождественно, а также выполняется 
условии леммы, то существуют некоторые частные, либо особые 
решения системы.  Для тождественного выполнения условия 
совместности системы (1) необходимо и достаточно, чтобы функция 

);,( 21 Wzzq  имела вид (4). Тогда система (1)   разрешима,  и  

многообразия её решений определяется явной формулой (7), возможно 
многозначной. Если же в исходной системе  применять теорию вычетов, 
то решение исходной системы во всей данной области является 
непрерывным, но возможно многозначным. 

    2. Рассмотрим систему дифференциальных уравнений вида                             
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  (8) 

где  )()(),()(,,, 00

21 DADCWDADChbma  . Пусть в системе к.д.у. (8) 

выполняется условии леммы указанное раннее, тогда по аналогии в п.1 
найдутся некоторые частные, либо особые решения исходной системы. 
Условий совместности системы (8) принимают следующий вид: 
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(9) 
Пусть условия совместности вида (9) выполняются, но не 

тождественно, тогда решая соотношение в (9) алгебраическим 

способом, найдём три функций вида ).3,2,1(),,( 321  kzzzqW k  Если хотя 

бы одна из этих функций удовлетворяет уравнений систему (8), то она 
будет частным, либо особым решением исходной  системы. Условия 
совместности (9) выполняются тождественно, тогда и только тогда, 

когда взаимосвязь между функции );,,( 321 Wzzzb  и функциями 

);,(),,,( 32321 Wzzmzzza определяются в видах: 
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где

,);,(,
);,(

);,(,),,(),,( 32

0 32

321

0

321321

1

AMzzf
zzm

d
WzzMdtzztazzzA

Wz

  



   
 );,( 32 AMzzg вполне определённые функций. В этом случае 

особенности в исходной системе устраняются, и исходная система 
приводится к системе двух регулярных дифференциальных уравнений 
вида 

    
)11(),;,(),;,( 3232 32

VzzgVVzzfV zz   

для которой условием совместности записывается формулой вида                         
       

)12(.(.)(.));,((.)(.));,( 3232 23 VzVz gfVzzgfgVzzf   

Если условие совместности последней соотношении выполняется, 
но не тождественно, тогда найдётся некоторое частное решение 
регулярной системы. Если же указанное условие совместности системы 
выполняется по всем переменным, т. е., оно выполняется тождественно, 
тогда многообразие решений исходной системы определяется 
следующей  непрерывной  функцией во всей данной области, в  
следующем виде: 

 );,(),,(;,),,( 03232132

1

321 WzzVzzzAzzMzzzW  
.                     (13)  

     
  Теорема 2. Пусть в системе (8) 

).()(),()(,,, 00

21 DADCWDADСhbma    Если условие совместности 

(9) выполняется, но не тождественно, а также, в случаи 
ограниченности частных производных неизвестной функции в системе 
(8), выполняются условия леммы, то определяются некоторые частные,  
либо особые решения системы. Для того, чтобы условие совместности 
(9) выполнялись тождественно, необходимо и достаточно, чтобы 

функции );,,(,);,,( 321321 WzzzhWzzzb  имели вид (9), а также условие 

совместности вида (11) выполнялось тождественно. Тогда система (8) 
разрешима и многообразие её решений определяется явной формулой (13), 
непрерывной во всей данной области, но возможно оно многозначно. 

3. Рассмотрим  систему дифференциальных уравнений вида  
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(14)                          

 где  ,)(.,, 1 DADChqmp   00

2 )( DADCW  , 

  .)3,2,1(,,:),(),( )0()0(  kbWazzzzbaD kkkk  
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Начальное условие, или задачи Коши  для системы (14) ставится в 
виде (2). Условия совместности системы к.д.у. (14) записываются в 
видах: 
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Пусть в системе (14) функции );,(),,( 32321 Wzzmzzzp по аналогии с 

предыдущем случаем, считаются вполне  определёнными  функциями. 
Пусть условие совместности системы вида (15) выполняются, но не 
тождественно. Тогда систему соотношений (15), в силу системе о 
неявных функциях [14],  найдём систему функций  

).3,2,1(),,,( 321  kzzzrW k    Если хотя бы одна из этих трёх функций 

удовлетворяет исходную систему, то она будет некоторым частным, 
либо особым решением системы. Также, если функции системы (14) 
удовлетворяют вышеуказанной лемме, то находятся частные, либо 
особые решения исходной системы. Условие совместности данной 

системы вида (15) в точках области D , кроме особой точки 
)0(

1zz   

выполняется тождественно, только тогда, когда функция 

);,,(),;,,( 3213;21 WzzzhWzzzq  имеет взаимосвязь с функциями 

);,(),,,( 32321 Wzzmzzzp
 в виде: 
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, (16)  

где функции ),,(),;,( 32132 zzzPWzzM    определяются через 

соответствующие данные функций qp, ,  а    )2,1(),,( 2  kPMzfk - 

находятся из (16)  в виде          
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Поскольку интегралы от правых частей системы (17) в точках 

вырождений 
)0(

1zz   не существуют,  поэтому по аналогии с  [4-6],[9], 

требуем выполнения условий малости данных функций  

),)(();,((...) )0(

1132

  n

k zzоWzzf  )10(   ,  а также в случае 

существования   леммы ,0)(lim )0(

11)0(
11


















k

n

zz z

W
zz

найдутся некоторые 

частные решения исходной системы.  

 

Допустим, что функция p(z1,z2,z3) во всех точках данной области 
является аналитической. Тогда в первой уравнении данной системы, 

учитывая особую точку
)0(

1zz  и применяя ей теорему о вычетах, в 

процессе интегрирования первой уравнении, получим непрерывное во 
всей данной области функции:                                
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 (18) Далее 

дифференцируем функции вида (18) по каждым переменным, а затем 
подставим их результаты в исходную систему и получаем регулярную 
систему вида (11). В случаи тождественного выполнения ее условий 
совместности, и в процессе ее интегрирования, получаем: 

Пусть условие совместности вида (15) выполняется тождественно. 
Тогда интегрируя систему уравнений (14), удовлетворяющие начальные 
условия (2), и переходя к прежним переменным, получим многообразие 
решений исходной системы дифференциальных уравнений следующей 
формулой:  

 ),(),,,(;,),,,( 32032132

1

321 zzHWzzzAzzMzzzW  
.                 (19)                                                                       

Теорема 3. Пусть в системе дифференциальных уравнений  вида  

(14)  ,)(,,, 1 DADСhqmp    00

2 )( DADCW  . Если условие 

совместности системы (14) выполняется, но не тождественно, а 
также выполняется условии леммы, то существуют некоторые 
частные, либо особые решения исходной системы. В противном случае, 
система (14) несовместна. Для тождественного выполнения условия 
совместности (15) необходимо и достаточно, чтобы функций 

);,,(),;,,( 321321 WzzzhWzzzq  имели взаимосвязь с функциями  
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);,(),,,( 32321 Wzzmzzzр вида (16). Тогда система (14)   разрешима,  и 

многообразия её решений определяется явной формулой (19), возможно 
многозначной функцией. Если же в интегрировании исходной системы  
применять теоремы о вычетах, то решение исходной системы всюду (

LD  ) , включая особых точек -  непрерывно.Если  предыдущие 

указанные условия не выполняются, то по системе (14) особенность в 
второй и третьей уравнений исходной системы  устраняются, а по 

первому уравнению системы в  точке ,)0(

1zz   имеет особенности порядка 

(n-1), при m>1. Если же m<1, то решение во всей области непрерывно, а 
при m=1 оно имеет логарифмическую особенность.                               
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ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-КОММУНИКАТСИОНЇ 
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ АЗ ФАННИ ФИЗИКА 

 
Физика яке аз фанњои хеле мураккаб ва душворфањм ба њисоб 

меравад. Масъала дар дарк накардани маводи таълимӣ, мураккабии 
тасаввуроти њодисањои омўхташуда ва инчунин, дар дараҷаи сатҳи 
донишњои назарияивии хонандагон аст. 

Яке аз шароитњои асосие, ки ба хеле амиќ аз худ кардани 
мафњумњо мусоидат мекунад, ин ањаммияту муњиммияти дарки дурусти 
маънии онњо мебошад. Барои њамин наќлро оид ба ягон њодисањои 
физикї аз мавќеи он дар њаёти муайяни хонанда оѓоз кардан зарур аст. 
Доир ба ин, фаќат њамон ваќт имконият пайдо мешавад, ки шавќу 
раѓбати хонанда бедор гардида, он дар муддати тамоми машѓулияти 
таълимї рушд дода шавад. 

Ҳодисаи мушоњидашаванда бояд дуруст ва ҳадафмандона тавсиф 
гардад. Зарур аст, ки сабаб ва шароити ба амал омадани ҳодиса сањењ 
муайян карда шавад.  Агар  танҳо ба расмњо аз китоби дарсї такя 

намоем, раванди таълим самаранок ҷараён намегирад, чунки назария 
то андозае  донишњои заруриро ташаккул дода наметавонад. Омўзиши 
њар як њодиса бояд бо намоиш ва шарњу эзоњи сабаби пайдо шудани 
њодисаи мазкур мусоидат кунад. Барои амиќ дарк намудани њодисаи 
омўхташуда зарур аст, ки амсилаи аёнии он дида баромада шавад.   

Барои њалли ин масъала мо аз технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї истифода менамоем. Барои њамин бо ёрии 
барномањои компютерї њамаи амсилањое, ки дар курси физика омўхта 
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мешаванд, аз нав ба вуљуд овардан мумкин аст. Мисол, оид ба сохти 
молекулавии моддањои сахт, моеї ва газмонанд  ва ба шакли муайян 
даровардани он мумкин аст, ки дар экран сохт ва њаракати 
молекулањоро намоиш диҳем. Агар нишон дода шавад, ки равандњои 
њарорат, шинокунї, сахтшавї (ба љисми сахт табдил ёфтан), 
конденсатсия, буѓшавї (ба буѓ табдил ёфтан),  вайроншавї дар 
панљарањои кристаллии љисмњои сахт њангоми бартараф кардани 
молекулањо ќувваи кашишро дар моеъњо ва ѓ. ба амал меорад, ин 
мавзуъ беҳтар  аз худ карда мешавад. Бо ёрии компютер, инчунин, 
дигар њодисањоро аз нав ба вуљуд овардан мумкин аст. Мисол, раванди 
пайдо шудани ќуввањои гуногун, маънидод кардани механизми 
буѓшавии моеъњо, пайдо шудани љараёни электрикї, ба шакли муайян 
даровардани тасаввурот дар бораи атом, доир ба майдони электрикї, 
аз нав муайян кардани мафњуми мављњои механикї ва аз нав 
амсиласозї кардани равандњое, ки дар физикаи ядро омўхта мешаванд 
[5, с. 15-21]. 

Бо пайдо шудани технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї 
раванди аз худ кардани донишњо боз њам самаранок гардид. Дар ин 
њолат дарки хеле мулоњизакоронаи маълумотњо бе гузоштани ягон 
саъю кўшиш ба амал меояд, чї тавре ки дар тањќиќотњои худ С.В. 
Крайнева ва О.Р. Шефер онро ќайд мекунанд [4, с. 27-31]. Сабаби чунин 
муваффаќият мумкин аз  донистани  технологияњои компютерї,  
омўхтани маводи таълимӣ бо ёрии технологияњои иттилоотї-
коммуникатсионї ањамияти махсусро дорост.  

Ба он бояд таваҷҷуҳ намоем, ки на њамаи мавзуъњои фанни физика 
дар маљмуањои таълимї пурра оварда шудаанд ва мувофиќ ба ин шавќу 
раѓбати таълимгирандагонро ќаноатманд карда наметавонанд. Мисол, 
мавзўи «Њавопаймої» ва «Шинокунии киштињо» нопурра оварда 
шудаанд. Таълимгирандагон њама ваќт њангоми омўзиши ин мавзуъ аз 
таърихи ин илму техника, ки бо тавсифњои техникии конструксияњои 
гуногун алоќаманд мебошанд, пурсиш ба амал меоранд[1, с. 50-53, 2, с. 
105-113, 3, с. 47-56].   

Дар мавзўи «Њавопаймої» фаќат механизми дар њаво боло 
бардоштани кураи њавої, ки дар айни замон, умуман мушоњида карда 
намешавад, оварда шуда, аммо принсипи боло бардошта шудани 
самолёт дар мавзӯи мазкур мушоҳида нашудааст. Баланд бардоштани 
шавќу раѓбати хонандагон дар машѓулиятњои таълимї бо ёрии 
истифодаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї имконпазир 
аст [5, с. 15-21, 8, с. 274-281]. 

Лоињањои хурд, ки ба таълимгирандагон пешнињод карда мешавад 
– ин омода намудани матни маърӯза бо презентатсияњо (намоиш додан) 
мебошад, ки дар он таърихи рушди њавопаймої, роњи мураккаби 
инсон, саъю кўшиши маќсадноки он ва босуботї дар назди монеањо, 
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инъикос карда мешавад. Шавќу раѓбати таълимгирандагонро бо ёрии 
манбаъњои гуногуни маълумотњо, аз он љумла, бо сайтњои Интернет ба 
ангезиш овардан мумкин аст. Дар машѓулиятњои таълимї аз рўйи 
мавзўи мазкур имконпазир аст, ки тарафњои шавќовари он, парвози 
инсон бо ёрии ќуввањои мушакњои хос  баррасӣ гардад. Чунин 
машѓулияти таълимї, назар ба дарси анъанавӣ, ки оид ба парвози 
кураи њавої наќл мешавад, дар хотири таълимгирандагон дуру дароз 
боќї мемонад. Махсусан, њамаи њодисањои физикї, ки бо ёрии онњо 
самолёт дар њаво баланд мешавад ё њангоми истифода бурдани 
китобњои дарсии электронї компютерро аз нав амсиласозї кардан 
мумкин аст.  Инчунин, боз як масъалаи муњим ин санљидани донишу 
мањорати мактаббачагон мебошад. Масалан, бо воситаи тест, масъала, 
супоришњои эксперменталї, супоришњои физикї, кроссворд ва 
монанди инҳо санҷиши сатҳи саводи толибилмон ба роҳ монда 
мешаванд. Тањлили сатҳи саводи таълимгирандагон бояд ба муаллим 
имконият дињад, ки дараҷаи азхудкунии мавзӯъҳоро муайян созад[7, с. 
115-126]. 

Наќши муњим дар объективї гузоштани бањо мебозад, чунки 
бањоро муаллим не, балки компютер мегузорад. Лекин барои ин 
муаллим ва таълимгиранда бояд технологияњои иттилоотї-
коммуникатсиониро аз худ намоянд. 

Табиист, ки на њар як муаллим метавонад мустаќилона дар экрани 
компютер њодисањои гуногуни физикиро созад. Ин масъаларо бо ёрии 
китобњои дарсии электронї њал кардан мумкин аст [5, с. 15-21]. Дар 
чунин китобњои дарсї амсилањои њодисањои физикї, лањзањои видеої 
бо намоиши онњо, шарҳи мафњумњои асосии мавзуъ ва инчунин, 
супоришњои санљиширо ёфтан мумкин аст.  

Масъалаҳои мазкур, ки зикр намудем, ќисми масъалањое, ки дар 
назди муаллими физика дар гузаронидани њар як машѓулиятњои 
таълимї меистад, аст.  Ҳалли ин масъалаҳо ба таълимгирандагон кўмак 
мерасонад, ки ба натиљањои дар наќшаи Стандартњои давлатии 
тањсилот гузошташуда, муваффаќ шаванд.    
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ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ МАТЕМАТИКӢ ДАР ТАДҚИҚОТИ 

ИҚТИСОДӢ (ДАР МИСОЛИ ТАҲҚИҚИ РУШДИ  

ЭКОЛОГӢ-ИҚТИСОДӢ) 

 

Идора намудани низоми экологӣ-иқтисодӣ дар назария ва 

амалияии илми иқтисодӣ аҳамияти басо муҳим дорад. Зеро рушди ҳар 

як минтақа аз маҷмааи муайяни захираҳои табиӣ-иқтисодӣ бо 

маҳдудияти маконӣ тавсиф карда мешавад вобаста мебошад. Дар 

ҳақиқат, таҳқиқ ва баҳисобгирии иқтидори табиӣ-захиравӣ хусусияти 

минтақавӣ дорад, чунки захираҳо, муҳити экологии ҳар як минтақа аз 

якдигар бо критерияҳои гуногун, яъне маконӣ, вақтӣ ва хусусиятҳои 

хоси худ, ки аз дигар минтақаҳо фарқ мекунанд, иборат аст.  

Баҳри арзёбӣ намудани ҳолати экологии ҳар як минтақа аз 

усулҳои гуногуни математикӣ истифода мебаранд. Масалан, олимони 
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рус Акимова Т.А., Хаскина В.В.[5, с.138] нишондиҳандаи рушди 

экологӣ-иқтисодии минтақа бо тарзи зайл яъне таъсири техногенӣ, ки 

сарбории техногениро дар ҳар як минтақаҳои алоҳида мавриди таҳқиқ 

қарор ёфтанаш мумкин аст пешниҳод кардааст: 

𝑬i = 𝑽i ∙ 𝑪i ∙ 𝑭i  ,  
Дар ин ҷо: 

Vi   - ҳаҷми ҷараёни обҳои рӯизаминӣ ё майдони сатҳи замин, ки 

мутаносибан бо км3  ё км2 чен карда мешавад; 

Ci - мундариҷаи моддаҳои асосии аз ҷиҳати экологӣ муҳим дар ин 

муҳит, ки бо т/км2 ё т/км3 чен карда мешавад. Барои биомасса C - 

зичии тақсимоти сатҳи биомассаи қаламрав т/км2  мебошад; 

Fi - суръати азнавсозии бисёркаратаи ҳаҷми об ё биомасса, сол-1. 

Арзёбии техно-имконоти экологии минтақа, ки бо воҳидҳои 

сарбории оммавии техногенӣ ифода ёфтааст, бо формулаи зерини 

математикӣ ҳисоб карда мешавад: 

𝑻e = ∑ 𝑬i

𝟑

𝒊 = 𝟏

∙ 𝑿i ∙ 𝓣i   

Дар ин ҷо: 

Te  - техно-имконоти экологии минтақа, шартан т/сол; 

Ei  - иқтидори ғунҷоиши экологии 𝑖-муҳит, т/сол; 

Xi - таносуби тағйирёбии таркиби моддаҳои асосӣ оид ба 

ларзишҳои табиӣ дар муҳити атроф; 

𝓣i - таносуби интиқоли вазн ба тоннаи шартӣ (хатари нисбии 
партов), сӯзишворӣ, шартӣ/тонна. Бо риояи шартҳои истифодаи 
«моддаҳои асосӣ» барои безарар кардани оқибатҳои ифлосшавии 
техногенӣ ҷорӣ карда шудааст. 

Таъсироти техногенӣ (𝑼i) барои ҳар як муҳити зист бо 
истифодаи формулаи зерин муайян карда мешавад: 

𝑼i = 𝒎𝒊
𝒕  ∗ 𝐊e1   ,  

Дар ин ҷо: 

𝒎𝒊
𝒕   - вазни додашудаи моддаҳои ифлоскунанда, тоннаи 

шартӣ; 

𝐊e1  - таносуби хатари нисбии экологӣ-иқтисодии моддаҳои 

ифлоскунандаи 𝑖 ё гурӯҳи моддаҳои дигари хатарнок. 

Ҷолибияти ин усули математикӣ дар он зоҳир мегардад, ки 
муқоисаи иқтидорҳои техно-имконоти минтақа ва сарбории 
техногенӣ дар заминаи муҳити зист, яъне озмоиши шарти асосии 
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амнияти экологӣ аст, тибқи он таъсири омилҳои антропогенӣ ба 
муҳити табиӣ набояд аз техно-имконоти экологии қаламрав зиёд 
бошад. Баҳри тадқиқи шароитҳо оид ба ташаккули муҳити 
мусоиди экологии минтақа як гурӯҳ олимон ақида доранд [2, с. 

176],  ки ҳисоби нишондиҳандаҳои зеринро нисбат ба ҳар сари 
аҳолӣ муайян намудан ҷоиз аст. Тибқи ақидаи олимони 

қайдгардида, ки нишондиҳандаҳои гурӯҳи якум ҳамчун 

нишондиҳандаҳои «Ғунҷоиши табиӣ» маҷмӯи маҳсулоти минтақа ва 

гурӯҳи дуюмро ҳамчун нишондиҳандае, ки сатҳи экологикунонии 

ҷараёнҳҳои истеҳсолот номгузорӣ намуданд. Барои муайян намудани 

рейтинги ҳар як минтақа истифодабарии формулаи математикии 

зеринро пешниҳод карданд [2, с. 178]. 

𝒑𝒊 = √∑(𝟏 −

𝒏

𝒊=𝟏

𝒙𝒊𝒋.)
𝟐 

Дар ин ҷо: 

𝒙𝒊𝒋.  –  вазъи нишондиҳандаҳои стандартии минтақаи j. 

Дар қатори суханҳои қайдгардида боиси тазаккур аст, ки баҳри 

арзёбии рушди экологӣ-иқтисодии минтақаҳо дар илми иқтисодиёт 

сараввал оид ба зарурати коркарди индикаторҳои он ақидаҳои гуногун 

мавҷуданд. Масалан, профессори рус Боболев С.Н. қайд карда буд, ки: 

«Маҷмааи индикаторҳо, нишондиҳандаҳо ва критерияҳо, ки вазъи 

низоми «Табиат-хоҷагӣ-аҳолӣ» бояд дар ҷомеа нақши калидӣ дошта 

бошад... баҳри таҳлил то он даме, ки маҷмӯи индикаторҳои рушди 

босубот таҳия карда намешавад оид ба вазъи рушди иқтисодии 

минтақа сухан рондан ғайриимкон аст» [6, с.113]. 

Дар амалияи ҷаҳонӣ барои таҳлили вазъи экологӣ-иқтисодии 

минтақаҳо дар бештар ҳолат ҳисоби омори математикӣ, ки номаш 

«Индекси декаплинг» номида мешавад, васеъ истифода бурда 

мешавад [System of Environment-Economic Accounting] [1, с.144]. Бо 

ёрии индекси мазкур нишондиҳандаҳои сатҳи рушди иқтисодии 

минтақаҳо аз сатҳи рушди истеъмолоти захираҳои табиӣ, партовҳои 

истеҳсолот ва истеъмолот вобаста аст таҳқиқ карда мешавад. Дар 

асоси ҳисоб намудани «Индекси декаплинг» минтақаҳо аз рӯи рушди 

экологӣ-иқтисодӣ ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд. Боиси қайд аст, ки 

дар амал усули ҳисоб кардани «Индекси декаплинг» вобаста аз 

нишондиҳандаҳои истифодабарӣ ва формулаҳои математикии ҳисоб 
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хело гуногун аст ва дар корҳои олимони зерин В.П.Самарина, Акулов 

А.О., С.Н.Кирилов, Г.И.Шкиперов мавриди таҳқиқ қарор дода 

шудааст [4, с.54-60]. 

Одатан дар ҷараёни таҳлили «Индекси декаплинг» дар бештар 

ҳолатҳо чунин нишондиҳандаҳо истифода бурда мешавад: маҷмӯи 

маҳсулоти минтақавӣ, рушди некӯаҳволии аҳолӣ, ҳаҷми истеҳсолоти 

саноатӣ. Ин нишондиҳандаҳо ба гурӯҳи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ 

шомил аст. Ба гурӯҳи нишондиҳандаҳои экологӣ бошад, зеринҳо ба 

монанди: нишондиҳандаи ифлосшавии муҳити зист, захирағунҷоиши 

истеҳсолот, ҳаҷми канданиҳои фоиданок, майдони замине, ки аз 

гирдгардиш бароварда шудааст ва дигар нишондиҳандаҳои экологӣ. 

«Индекси декаплинг» дар адабиётҳои илмӣ бо тарзи ҳисоби 

қимматҳои ҳисобкардашуда бо тарзи саҳеҳ оварда шудааст, ки яке аз 

онро мо дар ин ҷо инъикос менамоем [3, с.108]. 

Дар асоси ҳисоб намудани қимати «Индекси декаплинг» барои 

коркард намудани хулосаҳои ҷолиб оид ба ҳолати экологӣ-иқтисодии 

минтақа аз ҷониби олимон модели таҳлили самараи «Индекси 

декаплинг», ки дар асоси муқоисаи коэффитсиентҳои захираҳои 

истифодашаванда ё ин ки ифлосшавии муҳит ва нишондиҳандаҳои 

рушди иқтисодӣ бо формулаи математикии зерин ба амал бароварда 

мешавад [6, с.152]:  

𝑫𝑰 = 𝑻.𝑹./ 𝑻.𝒀.   (1) 

Дар ин ҷо: 

𝑻.𝑹.  - тағйирёбии нисбӣ (суръати афзоиш)-и захираҳои 

истеъмолшуда ё партовҳои ифлосшавӣ дар давраи муайян; 

𝑻.𝒀.  - тағйироти нисбӣ (суръати афзоиш)-и нишондиҳандаи 

натиҷавӣ (одатан маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавӣ ва ғ.) дар ҳамон давра; 

DI – индекси декаплинг, ки бо воҳидҳои нисбӣ ифода ёфтааст; 

Ҳангоми DI > 1,0 будан самараи индекси «декаплинг» вуҷуд 

надорад - истеъмоли захираҳо ё ифлосшавии муҳити атроф бо суръати 

баланд нисбат ба рушди иқтисодӣ ба амал меояд, ки дар ин самт 

ифлосшавии шадиди муҳити атроф ба назар мерасад; 

Ҳангоми DI = 1,0 будан суръати рушди иқтисодӣ ва ифлосшавии 

муҳити атроф баробаранд;  

Ҳангоми 1,0 < DI самараи индекси «декаплинг» мушоҳида 

мешавад, яъне суръати рушди иқтисодӣ аз суръати ифлосшавии 

муҳити атроф баландтар аст. 
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Индекси декаплинг, ки бо формулаи (1) ҳисоб карда шудааст, 

имкон медиҳад, ки мавҷудияти самараи индекси «декаплинг» арзёбӣ 

карда шавад, аммо имкони хулосаҳои амиқ дар бораи вазъи экологӣ-

иқтисодии минтақа вуҷуд надорад. 

Дар тадқиқоти мо, модели таҳлили самараи индекси 

«декаплинг»-ро дар асоси муқоисаи суръати афзоиши захираҳои 

истеъмолшуда ё ифлосшавӣ ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ 

пешниҳод карда шудааст. Индекси декаплинги танзимшуда бо 

истифодаи формулаи математикии зерин (2) ҳисоб карда мешавад: 

DI1 = ТR
1 – TY

1 ,   (2) 

Дар ин ҷо: 

DI1 – индекси танзимшудаи декаплинг, ки бо воҳидҳои нисбӣ 

ифода шудааст; 

ТR
1 – коэффитсиенти афзоиши захираи истеъмолӣ ё партовҳои 

ифлос дар давраи муайян, бо воҳидҳои нисбӣ; 

TY
1 – коэффитсиенти суръати афзоиши нишондиҳандаи натиҷавӣ 

дар ҳамин давра, бо воҳидҳои нисбӣ; 

Дар асоси ҳисобу китоби формулаҳои математикии мазкур 6 

ҳолати сатҳи самаранокии ҳолати экологӣ-иқтисодии минтақа аз 

якдигар фарқ карда мешавад: 

Ҳолати 1:  ТR
1 (–) < TY

1 (+), DI1 < 0. Мавҷудияти таъсири 
«декаплинги мутлақ». Ин вазъи нисбатан мусоид барои 
иқтисодиёти минтақа мебошад, ки бо кам шудани сарбории 
экологӣ дар минтақа бо афзоиши ҳамзамони иқтисодӣ, рушди 
устувори минтақа тавсиф карда мешавад. 

Ҳолати 2: ТR
1 (+; 0,0) < TY

1 (+), DI1 < 0,0 ё = 0,0. Мавҷудияти 

таъсири «ҷудошавии нисбии декаплинг». Вазъият муътадил буда, 

самаранокии иқтисодиёти минтақа ба афзоиши хароҷоти экологӣ зам 

карда мешавад, дар натиҷа таъсири омилҳои негативӣ ба муҳити зист 

меафзояд, аммо индекси ҷудошавии декаплинг манфӣ боқӣ мемонад, 

ки ин аз ташаккул ёфтани рушди устувори минтақа шаҳодат медиҳад. 

Ҳолати 3: ТR
1 (–; 0,0) > TY

1 (–; 0,0), DI1 < 0,0 ё = 0,0. Мавҷудияти 

таъсири «ҷудошавии нисбии декаплинг». Вазъият дар натиҷаи 

камшавии сарбории экологии минтақа ба паст шудани маҷмӯи 

маҳсулоти минтақа хос мебошад, аммо вазнинии экологӣ нисбат ба 

натиҷаҳои иқтисодӣ зудтар коҳиш меёбад. Чунин вазъият, дар 

шароити таҷдиди истеҳсолот, гузаштан ба технологияи нави муосири 

бепартов имконпазир мебошад. 
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Ҳолати 4: ТR
1 (+) > TY

1 (+), DI1 > 0. Таъсири «ҷудошавии нисбии 

декаплинг» вуҷуд надорад. Ба вазъи экологии минтақа босуръат 

зиёдшавии сарборӣ таъсир расонад ҳам, аммо рушди иқтисодӣ низ ба 

мушоҳида мерасад. Барои амалишавии он ба дастгирии лоиҳа ва 

технологияҳои «сабз» таваҷҷӯҳи бештар зоҳир кардан зарур аст. 

Ҳолати 5: ТR
1 (–) < TY

1 (–), DI1 > 0. Таъсири «декаплинга» вуҷуд 

надорад. Ин вазъият ба кам шудани сарбории экологӣ оварда 

мерасонад. Дар баробари ин ба паст рафтани нишондиҳандаҳои 

фаъолияти иқтисодии минтақа хос мебошад. 

Ҳолати 6: ТR
1 (+) > TY

1 (–), DI1 > 0. Таъсири «декаплинга» вуҷуд 

надорад. Вазъияти бадтарин, бӯҳронӣ, ки дар он афзоиши сарбории 

экологии минтақа бо паст шудани вазъи иқтисодӣ зам мешавад. 

Ҳамчун хулоса қайд кардан мумкин аст, ки дар илми иқтисодиёт 

нишондиҳандаҳо, критерияҳо, усулҳои математикии мухталиф оид ба 

ҳолати низоми экологӣ-иқтисодии минтақа мавҷуд аст. Зеро дар 

иқтисодиёт рушди иқтисодии минтақаҳо, макон ва ҳудудҳо аз вазъи 

таҳдидҳои экологӣ, ҳолати захираҳои табиӣ вобастагии қавӣ доранд. 

Арзёбии сатҳи рушди экологӣ-иқтисодии минтақа барои кулли 

субъектҳои иқтисодӣ ниҳоят зарур аст. Масалан, барои 

сармоягузорон, соҳибкорон ва дигар субъектҳои хоҷагидорӣ зарур аст, 

то чӣ андоза фаъолияти онҳо вазъи сарбории экологиро дар минтақа 

тағйир медиҳад, рушди босуботро таъмин менамояд ва ба  эҳёнамоии 

иқтисодиёти сабз ҳисса гузошта метавонад. Барои мақомотҳои 

давлатии маҳаллӣ ва ҷамъиятӣ арзёбии сатҳи экологӣ-иқтисодии 

минтақа ҳамчун фишанги таъсиррасон барои муайян намудани роҳҳои 

самараноки рушди минтақа, таҳияи иқтисодиёти сабз, коҳиш додани 

таъсири партовҳои зарраровари ҷараёни истеҳсолот ба муҳити зист 

ниҳоят зарур мебошад. 
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НАҚШИ МАКТАБҲОИ ИЛМӢ ҶИҲАТИ РУШДИ МАТЕМАТИКА 

ДАР ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ БА НОМИ 

АБӮАБДУЛЛОҲИ РӮДАКӢ  
 

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ яке аз 
муассисаҳои бонуфузи таҳсилоти олии касбӣ ба шумор рафта, таърихи 
беш аз 75-сола дорад. Дар он аз давраи таъсисёбӣ то ин вақт ҷиҳати 
рушду инкишофи ҳама намуди илмҳо, бахусус, илмҳои риёзию 

табиатшиносӣ ва техникӣ диққати аввалиндараҷа дода мешавад. Ин 
муассиса дар тайёр намудани мутахассисони соҳаҳои гуногуни хоҷагии 
халқ дар пешбурди кишвари азизамон хизмат намуда истодааст.  

Яке аз масъалаҳои мубрами рӯз дар соҳаи илму маориф ин омӯзиш 
ва рушди илмҳои риёзию табиатшиносӣ ва дақиқ маҳсуб меёбад, ки 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ низ дар 
амалӣ намудани барномаи мазкур саҳми босазо дорад ва дар ҳамкорӣ 

бо муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва дигар мактабҳои илмӣ дар рушду 
такомули илмҳои риёзию табиатшиносӣ ҳиссагузорӣ менамояд. Дар он 
барои рушди ин зинаи илм 2 факултет, яке факултети физика ва 
математика, дигаре факултети химия, биология ва география бо 8 
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кафедраи марбут ба ин самт фаъолияти назаррас нишон дода 
истодаанд. 

Ногуфта намонад, ки фанни математика низ дар Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар тайёр кардани 

кадрҳои илмӣ–омӯзгории ин самт бо мактабҳои илмӣ ва институтҳои 
илмӣ-таҳқиқотии дохил ва хориҷи кишвар ҳамкории зичро ба роҳ 
монда, чораҳои зарурӣ дар рушди он меандешад. 

Дар рушди донишгоҳ саҳми устодону омӯзгорони соҳаи 
математика назаррас буда, онҳо дар кори таълиму тарбияи насли ҷавон 
саҳмгузоранд. 

Айни ҳол, дар донишгоҳ факултети физика ва математика амал 

мекунад, ки он аз рӯи самти ихтисосҳои математика, математикаи 
амалӣ, физика-математика, технология ва информатика дар зинаҳои 
бакалавр, магистратура ва докторантура (PhD) мутахассисонро тайёр 
менамояд. Дар рушди факултет ва таълиму тарбияи мутахассисони 
бахши математика нақши устодон, номзадҳои илм, дотсентон, олимони 

таҷрибадори соҳа Л.Михайлов, Ҷ.Х.Сафаров, А.Табаров, Р.Акбаров, 
И.Ғуломов, Ҷ.Шарифов, Ф.Шамсудинов (докторони илм, 
профессорон), С.Азизов, А.Исматуллоев, О.Ҷӯраев, Қ.Салимов, 
С.Тағайназаров, С.Исроилов, Ҳ.Шукуров, С.Зарипов, Ҳ.Ашӯров, 

Ҳ.Ниматов,Т.Маҳмудов, В.П.Пазина, К.Изатуллоев, Н.Расулов, 
А.Абдулазизов, С.Юсупов, Х.Хидиров, А.Пирназаров, Қ.Одинамадов, 
Ш.Юнусов ва дигарон бориз буда, ҳар кадомашон мактабҳои илмии 
махсусро асос гузаштаанд. Дар тарбияи  кадрҳои илмии соҳаи 

математика дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи 
Рӯдакӣ саҳми мактабҳои  илмии олимони машҳури хориҷию Ватанӣ, 
И.В.Зверович, П.П.Забрейко, Г.Б.Белявская, Л.Г.Михайлов, 
Н.Р.Раҷабов, мактаби илмии «Лингвистикаи компютерӣ»-и академик 
З.Ҷ.Усмонов, Институти математикаи ба номи академик А.Ҷӯраев 
назаррас буда, дар самти методикаи таълими математика бошад, 
мактаби илмии Л.М.Фридман, Ҷ.Ш.Шарифов, М.Н.Нугмонов то кунун 
аҳамияти илмии худро гум накардаанд.  

Имрӯзҳо дар тайёр намудани кадрҳои илмии шохаҳои гуногуни 
математика дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб саҳми академикҳои 
АМИТ    М.И.Илолов, З.Ҳ.Раҳмонов, Н.Р.Раҷабов, М.Ш.Шабозов, 
узви вобастаи АМИТ А.Ҳ.Табаров, д.и.ф-м., профессорон 

Г.Ҷангибеков, Ҷ.С.Сафаров, М.Қ.Юнусӣ, Н.У.Усмонов, Х.Ш.Ҷӯраев, 
д.и.ф-м., дотсентон О.Х.Каримов, Р.Н.Одинаев, Ф.М.Шамсудинов, 
н.и.ф-м. Ш.А.Хайруллоев бузург ҳисобида мешавад, ки дар корҳои 
илмӣ–таҳқиқотии омӯзгорон–муҳаққиқони ҷавон роҳбарӣ менамоянд 
ва ё ҷиҳати пешравии кори онҳо маслиҳатҳои муфид медиҳанд. Дар 
тайёр намудани корҳои илмии муҳаққиқони соҳа нақши семинарҳои 
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илмӣ - омӯзишӣ низ кам нест, зеро дар як давраи начандон тӯлонӣ 
ҷиҳати тарбия ва баркамол расонидани кадрҳои илмӣ – омӯзгории 
соҳаи математика дар кафедраҳои тахассусии математика семинарҳои 

илмӣ-омӯзишӣ бо роҳбариву роҳнамоиҳои олимон, аз қабили 
академикҳо Л.Г.Михайлов, Н.Р.Раҷабов, профессорон Р.А.Акбаров, 
И.Н.Ғуломов, Ҷ.Ш.Шарифов, д.и.ф.-м. Ф.М.Шамсудинов, дотсентон 
Ҳ.Ниматов, А.Х.Абдулазизов, Х.С.Хидиров ташкил ва гузаронида 

мешуданд, ки аз ин семинарҳо самараи хуб ба даст меомаданд.  
Ҳамчунон, бо ташаббуси Раёсати донишгоҳ дар ду соли охир ду 

конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ гузаронида шуд, ки 

масъалаҳои он пурра ба самти математика ва методикаи таълими он 
равона гардидаанд. Масалан, конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи 
«Тарбия ва тайёр намудани муаллимони математика дар мактабҳои 
олии омӯзгории Тоҷикистон дар шароити имрӯза» бахшида ба 80-

солагии доктори илмҳои педагогӣ, профессор Ғуломов Ислом 
Назарович ва конференсияи ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои 
мубрами математика: дурнамо ва ҳалли онҳо» бахшида ба 80-солагии 
доктори илмҳои физика ва математика, профессор, шодравон Акбаров 

Раҳмат Акбарович аст. 
Ба ҷуз ин, дар чандин конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ 

ва донишгоҳӣ бахш, ё зербахше пурра ба самти математика ва 
методикаи таълими он бахшида мешавад. 

Аз нашри маводи конференсияҳо таваҷҷуҳи муҳаққиқони ҷавон 
нисбати илми математика то як андоза эҳсос мегардад. Инчунин, 

маърӯзаҳои онҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ, ки 
берун аз донишгоҳ доир мешаванд, шунаванда ва хонандаи худро 
доранд, ки ин аз фаъолияти хубу самараноки муҳаққиқон ва роҳбарони 
илмии онҳо шаҳодат медиҳад. 

Айни замон, аз ҳайати омӯзгорони кафедраҳои тахассусии 
математика дар донишгоҳ муҳаққиқони соҳа, аз қабили Каримова Н., 
Имомов З., Кӯлобиев М., Ниёзов Ш., Мухторова Ш., Фирдавси Х., 
Убайдуллои А. корҳои илмӣ–таҳқиқотии худро пурра ба самти 

математика равона намудаанд. Дар  корҳои илмии онҳо бештар 
равияҳои масъалаҳои канорӣ, муодилаҳои дифференсиалию интегралӣ, 
ҳалли дудаврдоштаи муодилаҳои хаттии функсияҳои аналитикӣ, 
муодилаҳои физикаи математикӣ, масъалаҳои мантиқи математикӣ, 

алгебра ва назарияи ададҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифта шудаанд. 
Боварӣ дорем, ки солҳои минбаъда низ сафи муҳаққиқони равияҳои 
математика дар донишгоҳ афзоиш ёфта, ҳамкорӣ бо мактабҳои илмии 
дохил ва хориҷи кишвар бештар мегардад. 
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Байзоев Саттор  

доктори илмҳои  
физика-математика,  
профессор, ДДҲБСТ  

 

ДАСТОВАРДҲОИ НАМОЯНДАГОНИ МАКТАБҲОИ ИЛМИИ 

ВАТАНӢ ДАР СОҲАИ МУОДИЛАҲОИ ФИЗИКАИ РИЁЗӢ 
 
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 

Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёмашон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2019 таъкид намуда 

буданд: “Мо дар ҳазорсолаи сеюм ва асри пешрафти бесобиқаи илму 
технологияҳо, яъне дар асре, ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёт тавассути саводу 
дониш ва илму технологияҳо идора карда мешаванд, зиндагӣ дорем. 
Барои ҳамқадами замона будан ва рушди давлату ҷомеаро таъмин 

кардан омӯзиши илму дониш, хусусан, илмҳои табиӣ, дақиқ, риёзӣ ва аз 
худ кардани касбу ҳунар роҳи ягона ва дуруст мебошад… 

Ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин, барои тавсеаи тафаккури 

техникии насли наврас солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди 
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” эълон 
карда шавад”. 

Эълон гардидани солњои 2020-2040 “Бистсолаи омўзиш ва рушди 
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф” аз 
љониби Асосгузори сулњу вањдади миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба олимони соњаи 
илмњои даќиќ, махсусан ба риёзидонони мамлакат рўњу илњоми эљодї 
бахшид. 
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Барои рушд додани илмҳои дақиқ ва риёзӣ донистани таърихи 
инкишофи онро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур мешуморем.  Дар 
пешравии илмҳои дақиқ ва риёзӣ саҳми олимони тоҷик назаррас 
мебошанд. Аз фурсат истифода намуда, ба шумоён доир ба 
дастовардҳои як зумра олимони Тоҷикистон дар самти муодилаҳои 

физикаи риёзӣ маълумоти мухтасар пешниҳод менамоем.  

 

Ҷӯраев  Абдуҳамид (1932 – 2005) 

доктори илмҳои физика-математика,  
профессор, академики АМИТ,  
барандаи ҷоизаи давлатии ба номи А. Сино 

Ҷӯраев Абдуҳамид – математики шӯҳрати 
ҷаҳонӣ доштаи тоҷик, аввалин академик дар байни 
математикони тоҷик, аввалин директори 

Пажуҳишгоҳи математикаи Академияи илмҳои 
Тоҷикистон. Соҳаи таҳқиқоти илмиаш ба назарияи 
системаи муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии навъи 
таркибӣ (ғайриклассикӣ) ва муодилаҳои интегралии сингулярӣ 

бахшида шудааст. Асарҳои зиёди илмиаш дар маҷаллаҳои 
байналмилалӣ ба нашр расидаанд. Монографияҳои “Системы 
уравнений составного типа” ва “Метод сингулярных интегральных 
уравнений” ба забонҳои хориҷӣ тарҷума шудаанд. Шогирдони зиёдеро 
дар соҳаи муодилаҳои навъи таркибӣ ва муодилаҳои интегралии 
сингулярӣ тайёр намудааст. Шодравон Сафаров Ҷумахон, доктори 

илмҳои физика-математика, профессор шогирди Абдуҳамид Ҷӯраев 
буд. 

 
Михайлов Леонид Григоревич (1928 – 2017)  

доктори илмҳои физика-математика,  
профессор, академики АМИТ, барандаи  
Ҷоизаи давлатии ба номи А. Сино 
Михайлов Л.Г.  якумин математики 

Тоҷикистон, ки ба унвони доктори илмҳои 
физика-математика соҳиб гаштааст. Дар самтҳои 
мухталифи муодилаҳои дифференсиалӣ ва 
интегралӣ таҳқиқоти илмӣ бурдааст. Аз ҷумла, 

доир ба муодилаҳои дифференсиалӣ бо 
коэффитсиентҳои сингулярӣ, муодилаҳои интегралии сингулярӣ, 
системаҳои барзиёдмуайяншудаи муодилаҳои дифференсиалӣ бо 
ҳосилаҳои хусусӣ натиҷаҳои илмии назаррасро ба даст овардааст. 

Монографияи илмиаш – “Новый класс особых интегральных 
уравнений и его применения к дифференциальным уравнениям с 
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сингулярными коэффициентами» дар Олмон ва Ҳолланд ба забони 
англисӣ нашр шудааст.  

Аз мактаби илмии Михайлов Л.Г. олимони машҳуру мӯътабар 

баромадаанд: академикони АМИТ Усмонов З. ва Раҷабов Н., 
докторони илмҳои физика-математика Ҷангибеков Г., Усмонов Н., 
Мӯҳсинов А. ва Пиров Р. 

 

Усмонов  Зафар  Ҷӯраевич (1937 – 2021)  

доктори илмҳои физика-математика,  
профессор, академики АМИТ 
Математики намоёни тоҷик, ташкилотчии 

моҳир. Самтҳои таҳқиқоти илмиаш назарияи 

муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусии 
коэффитсиент-ҳояшон сингулярӣ ва истифодаи 
онҳо дар геометрия, инчунин информатика 
мебошад. Натиҷаҳои илмиаш дар маҷаллаҳои 

ватанию хориҷӣ чоп шудаанд ва дар конфронсу 
ҳамоишҳои илмии байналмилалӣ баррасӣ гардидаанд. Шогирдонаш 
дар макотиби олию марказҳои илмӣ, аз ҷумла дар вилояти Суғд 

фаъолият мебаранд. Шогирдаш шодравон Наврӯзов Собир, доктори 
илмҳои физика-математика ҳамроҳаш дар Пажӯҳишгоҳи математикаи 
АМИТ кор мекард.  

 

Раҷабов  Нусрат 
доктори илмҳои физика-математика,  
профессор, академики АМИТ 
Яке аз пурмаҳсултарин математикони тоҷик. 

Самтҳои таҳқиқоташ муодилаҳои дифференсиалӣ 
бо коэффитсиентҳои сингулярӣ ва муодилаҳои 
интегралии сингулярӣ. Дар ин ҷода асарҳои зиёди 
илмӣ навиштааст, ки дар маҷаллаю нашрияҳои 

бонуфуз ба нашр расидаанд ва ба забонҳои хориҷӣ 
тарҷума шудаанд. Шогирдони ӯ дар макотиби 
олию марказҳои илмӣ-таҳқиқотии Ҷумҳуриҳои 
Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Мисри Араб, Сурия, Ироқ, Олмон фаъолият 

мебаранд. Дар байни онҳо Сатторов А, Шамсиддинов Ф. докторони 
илм мебошанд. 
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Бойматов Камолиддин  (1950 – 2006) 

доктори илмҳои физика-математика,  
профессор, академики АМИТ 
Бойматов К.  яке аз математикони тоҷики 

шӯҳрати ҷаҳонӣ дошта, ҷавонтарин доктори 

илмҳои физика-математика дар Тоҷикистон аст. 
Дар Академияи илмҳои Тоҷикистон ва макотиби 
олии он фаъолият намудааст.  

Таҳқиқоти илмии Бойматов К. ба назарияи 
ҷудошавии операторҳои дифференсиалӣ, 
асимптотикаи спектри дастаҳои хаттӣ ва полиномиалии операторҳои 

дифференсиалӣ ва псевдодифференсиалӣ, масъалаҳои канорӣ барои  
муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ  ва операторҳои 
интегралии сингулярӣ бахшида шудааст. Дар ин самтҳо зиёда аз 150 
асарҳои илмӣ дар маҷаллаҳои шӯҳрати ҷаҳонӣ дошта, ба монанди 
“Доклады АН СССР (РАН)”, “Доклады АН Таджикской ССР (РТ)”, 
“Труды Московского математического общества”, 
“Дифференциальные уравнения”, “Вестник Московского 
госуниверситета”.  

Бойматов К. барои Ҷумҳурии Тоҷикистон шогирдони зиёдеро 

тайёр намудааст. Аз ҷумла, узви вобастаи АМИТ Исҳоқов С., 
докторони илмҳои физика-математика Гадоев М., Каримов О. 

 

Муҳаммадиев Эргашбой 
доктори илмҳои физика-математика,  
профессор, узви вобастаи АМИТ 
Олими намоёни тоҷик, ки дар арсаи 

байналмилалӣ маълуму машҳур аст. Дар 
донишгоҳҳои Миллии Тоҷикистон, давлатии 
Воронежу Вологдаи Федератсияи Россия, Академияи 
илмҳои Тоҷикистон ва Маркази илмии Хуҷандии он 
фаъолият намудааст. Самти асосии таҳқиқоти илмии ӯ 

муодилаҳои дифференсиалии одӣ ва бо ҳосилаҳои хусусӣ буда, дар 
самтҳои таҳлили функсионалӣ, математикаи ҳисоббарор ва 
барномарезии математикӣ низ пажуҳиш бурдааст. Дар адабиёти 
математикӣ назарияи Фавар-Муҳаммадиев маълум аст (Фавар – олими 

фаронсавӣ), ки ба масъалаи ҳалҳои маҳдуди системаи муодилаҳои 
дифференсиалӣ бахшида шудааст. Дар самтҳои номбаршуда зиёда аз 
250 асарҳои илмӣ дар маҷаллаҳои “Доклады АН СССР”, “Доклады АН 
Республики Таджикистан”, “Дифференциальные уравнения”, 
“Автоматика и телемеханика”, “Журнал вычислительной математики и 
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математической физики”, “Космические исследования”  ва ғайраҳо ба 
чоп расонидааст. 

 Шогирдони зиёдеро ба воя расонидааст, ки дар макотиби олию 
марказҳои илмии Тоҷикистон, Федератсияи Россия, Ӯзбекистон, 

Ҷумҳурии Мисри Араб фаъолият мебаранд. Дар байни шогирдон 
Байзоев С. ва Наимов А. докторони илм мебошанд. 

 
Собиров Темур (1940 – 1977)  
доктори илмҳои физика-математика, 
профессор 
Собиров Темур – додари Бозор Собир, яке аз 

математикони боистеъдоди тоҷик, олими 

барҷастаи соҳаҳои муодилаҳои дифференсиалӣ ва 
таҳлили функсионалӣ. Дар Академияи илмҳои 
Тоҷикистон ва донишгоҳҳои ш. Воронежи Россия 
фаъолият бурдааст. Самти таҳқиқоти илмиаш ба 

назарияи бифуркатсия ва устувории ҳалли 
муодилаҳои ғайрихаттӣ ва назарияи аналитикии 
ғалаёни якпараметрии операторҳои хаттӣ бахшида шудаанд. 

Шогирдони зиёдеро дар соҳаи илми математика ба воя 

расонидааст, аз ҷумла академики АМИТ Илолов Мамадшоҳ. 
 

Илолов Мамадшоҳ 
доктори илмҳои физика-математика,  
профессор, академики АМИТ 
Олими намоёни тоҷик, арбоби давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ. Солҳои дароз Президенти АМИТ буданд. 

Дар соҳаи назарияи ғалаёни ҳалҳои даврии 
муодилаҳои дифференсиалӣ-фарқии навъи нейтралӣ 

ва назарияи муодилаҳои эволютсионӣ бо таъсири 
импулсӣ ва татбиқи онҳо пажӯҳиш бурдааст. 
Натиҷаҳои назарраси илмиаш дар маҷаллаҳои мухталифи 

байналмиллалӣ чоп шуда, дар конфронсу конгресҳои байналхалқӣ 
баррасӣ гардидаанд. 
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Бобољонов Д.Д.,  
д.и.и., профессор, 

муовини ректор оид ба робитањои  
байналмилалиї, ДДЊБСТ 

  
  

ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ РАЌАМЇ 
 

Низоми маорифи Љумњурии Тољикистон бо низоми маорифи дигар 

кишварҳои пасошӯравӣ умумияти зиёд дошта, дар баробари ин, 

хусусиятњои худро низ доро аст, ки аз ҷойгиршавии кишвар, заминаи 

захиравии он, хусусиятҳои таърихан инкишофёфтаи захираҳои инсонӣ 

ва ғайра бармеоянд. Дар соњаи тањсилоти олї баъзе мушкилоти 

номутаносиб вуљуд доранд, ки дар натиҷаи паҳншавии васеи 

технологияҳои нави рақамӣ пайдо шуда истодаанд. 

Бояд ќайд намуд, ки солҳои охир дар њаёти њаррўзаи муосир 

истилоҳоти аз ҷониби умум пазируфташудаи раќамикунонї, иқтисоди 

рақамӣ, таҳсилоти рақамӣ, тиҷорати электронӣ, тањсилоти фосилавї ва 

ғайра бештар истифода мешаванд. Ин, пеш аз њама, бо 

иттилоотикунонии фаъолияти хољагидорї алоқаманд аст. Дар ин 

маќола мо кӯшиш ба харљ дорем, ки нақши таҳсилоти олиро дар 

шароити муосири рақамикунонӣ нишон диҳем. 
Зикр намудан љоиз аст, ки раќамикунонии тањсилот дар 

муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон аз давраи 
љорї намудани низоми кредитии тањсилот оѓоз гардид.  

Дар навбати аввал, донишгоҳҳо дар фаъолияти худ, яъне, дар 

раванди таълим воситаҳои технологияи иттилоотиро истифода 
мебурданд. Имрўзњо бошад, маълумотро дар бораи раванди таълим 

дар сайтҳои донишгоњї инъикос мекунанд, технологияњои муосири 
раќамикунониро дар раванди таълим васеъ истифода мебаранд. 

Аз рўи аќидаи олимон рақамикунонии таҳсилот ин ба шакли 

раќамї гузаронидани тамоми маводњои таълимию методӣ ва дар 

заминаи онҳо таъсиси пойгоҳи донишҳои дастраси умум, ба ҳадди 

аксар интиқол додани раванди таълим ба шабакаи ҷаҳонӣ ва 

истифодаи технологияҳои мобилӣ ва абрӣ барои ташкили таълим, 

ҷалби технологияҳои web 3.0 ва системаҳои интеллектуалӣ дар 

идоракунии раванди таълим, васеъ истифода бурдани курсҳои кушоди 
оммавии таълимиро пешбинї менамояд [4, с. 86]. Аз ин љо бармеояд, ки 

гузариш ба рақамикунонии таҳсилот њам барои муассисањои тањсилоти 
олии касбии кишвар, њам барои омўзгор-дарсдињанда ва њам барои 
донишљў муфид аст. Лекин барои дар сатњи зарурї ба роњ мондани ин 
раванд чорањои муайянро ба анљом расонидан лозим аст: 
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- тањия намудани технология ва усулҳои таълим бо истифода аз 
технологияњои иттилоотї; 

- коркарди модели омўзгор-дарсдињандаи раќамї; 
- омода намудани донишљўён (аз муассисаи тањсилоти миёна) 

барои самаранок сохтан (тањия)-и траекторияи индивидуалї ва идора 
намудани натиљаи омўзиши худ. 

Бояд ќайд намоем, ки оид ба мавќеи муассисањои тањсилоти олии 
касбї дар раванди раќамикунонии робитањои хољагидорї тањќиќотњои 
зиёд мављуданд. Масалан, дар маќолаи худ олими рус Н.В. 

Днепровская ќайд кардааст, ки «Нақши таҳсилоти олӣ аз он иборат 

аст, ки иқтисоди рақамиро бо барномаҳои таълимӣ, тадқиқотӣ ва 

кадрҳои мувофиқ таъмин намояд» [2, с. 17]. 
Чунонки Л.В. Шмелкова ќайд мекунад, муњимтарин хусусияти 

шахсии инсон, ки ба иќтисоди раќамї комилан мувофиќ аст, дар он 
мебошад, ки ин шахс дорои технологияњои раќамї буда, онњоро дар 
фаъолияти њаррўзаву касбии худ, дар њар љо ва њар љое, ки муфид ва 
зарур бошад, истифода мебарад [5, с. 2]. 

Имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон нарасидани кадрњои 
баландихтисос ба назар мерасанд. Тайёр кардани мутахассисони 
соњањои мухталифи муосир ин вазифаи асосии муассисањои тањсилоти 

олии касбии кишвар мебошад. Яке аз сабабҳои асосии ин вазъият сатҳи 

пасти ҳавасмандии муассисаҳои таҳсилоти олии касбї дар риояи 

тамоюлҳо ва талаботњои воқеии бозори меҳнат мебошад, ки натиҷаи 

он на танҳо ба сифати таълим, балки ба мубрамияти амалии он низ 
зарар мерасонад. Бозори мењнат бо кадрњое таъмин шудааст, ки ба 
талаботи корфармоён љавоб намедињад ва онњо њангоми љустуљўи 
кадрњои баландихтисос ќариб тамоман хатмкунандагони донишгоњу 
донишкадањои кишварро ба назар намегиранд. 

Донишгоҳҳо ҳамчун ҷузъҳои муҳими иқтисодиёти минтақа бояд 

иштирокчиёни комилҳуқуқи банақшагирии иқтисодї ё иқтисодиёти 

минтақавӣ бошанд, инчунин, бо назардошти беназирї онҳо нисбат ба 

аксари корхонаҳо таърихан яке аз муассисаҳои пойдор ва дарозумр 

мебошанд. Онҳо қодиранд, ки дар банақшагирӣ ва пешбурди рушди 

иқтисодиёти кишвар ва минтақа њамчун шарики асосӣ ва пешсаф 
бошанд [1]. 

Раванди раќамикунонї, ки бевосита дар муассисањои тањсилоти 
олии касбї љараён дорад, бо љорї ва рушди технологияњои раќамї 
вобастаанд ва раќамикунонии донишгоњњо имконияти 
мутобиќгардонии онњоро барои насли нави донишљўёни байналмилалї 
манзур менамояд. 

Дар ин љода, масъалаи раќамикунонии тањсилотро тањќиќ намуда, 

Н.П. Петрова ва Г.А. Бондарева ќайд мекунанд, ки он мундариҷаи 
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курсҳои таълимӣ, инчунин, пешнињод ва муаррифии иттилоотро 

тағйир медиҳад, инҳо на танҳо презентатсияҳо, ё ин ки видеодарсҳо, 

балки пайвастагии мустақим ба шабакаҳои иттилоотӣ, пойгоҳи додаҳо, 

форумҳо мебошанд. Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалӣ аз 

шабакаҳои иҷтимоӣ истифода бурдан мумкин аст. Нашрияҳои 

электронӣ низ дар таълим аҳамияти калон пайдо мекунанд. Бисёре аз 

нашриётҳо, ки ба нашри адабиёти таълимӣ махсусгардонида шудаанд, 

ба вариантҳои электронии китобҳои дарсӣ мегузаранд [3, с. 354]. 

Субъектони низоми тањсилоти олї барои худ имкониятҳои 

номаҳдуд барои рушди фазои таълимї ва мубодилаи он касб мекунанд. 

Имрўзњо сарфи назар аз иқтидори бузурги технологияҳои рақамӣ дар 

соҳаи маориф, ки талабот ба он вуљуд дорад, он ба таври пурра 

истифода намешавад. Ин ба саводнокии нокифояи рақамии омӯзгорон 

вобаста буда, боиси ба вуҷуд омадани нобаробарии рақамӣ ва рафъи 

он мегардад. Аз ин лињоз, баланд бардоштани салоҳияти омӯзгорон 

дар соҳаи истифодаи технологияҳои рақамӣ ва барои раванди таълим 

дар фаъолияташон ҳатмӣ ва муфид хоҳад буд. Барои он ки омӯзгорон 

дар шароити дигаргуниҳои имрӯза ба синфхонаҳои муосир мутобиќ 

бошанд ва дар сатҳи зарурӣ амал кунанд. Онҳо бояд сатҳи салоҳияти 

рақамии худро пайваста такмил диҳанд. Бинобар ин, дастрасӣ ба 

технологияҳои рақамӣ вазифаи таъхирнопазири рақамикунонии соњаи 
маориф мебошад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки муҳити таҳсилоти рақамӣ 

имкониятҳои комилан навро фароҳам меорад. Масалан: раванди 

таълим инфиродӣ мешавад, мустақилияти донишҷӯён инкишоф меёбад, 

сифати таълим беҳтар мешавад, машѓулиятҳо ба қонеъ гардонидани 

манфиатҳои шахсӣ ва ниёзҳои хонандагон мувофиќат мекунанд. 
Њамин тавр, гуфтањои болоиро љамъбаст намуда, ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки раќамикунонї дар низоми тањсилоти олї 
љомеаро ба иќтисоди раќамї равона мекунад, агар низоми маориф ба 

талабот ва имкониятҳои ҷомеаи рақамӣ ҷавобгӯ бошад. 

Таљрибаи соњаи маориф тасбитгари он аст, ки рақамигардонї 

парадигмаи иҷтимоии ҳаёти одамонро тағйир дода, имкони ба даст 

овардани донишҳои нав, васеъ намудани ҷаҳонбинии омӯзгорону 

донишҷӯёнро фароҳам меорад. 
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ОМИЛҲОИ САМАРАНОКИИ ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ РИЁЗИЮ 

ТЕХНИКӢ ВА ТАБИАТШИНОСӢ 
 

Мушоҳидаҳо нишон дод, ки сатҳи саводнокии донишҷӯёни 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ  ва миёнаи касбӣ аз фанҳои риёзию 
табиатшиносӣ қаноатбахш нест. Олимону муҳаққиқони соҳа роҳу 
усулҳои гуногунро ҷиҳати беҳтар намудани таълими ин фанҳо ҷустуҷӯ 
ва дарёфт намуда, тадбиқи онҳоро бо натиҷаҳои мухталиф дида 

баромаданд. Айни замон, низ ин муаммо то дараҷаи зарурӣ ҳалли 
худро пайдо накардааст. Фикр мекунем, ки беҳтар аст,  ҳалли ин 
масъаларо дар давраи таълим дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, 
асосӣ ва миёнаи умумӣ дида бароем. Роҳҳову усулҳоеро пайдо кунем, 

то ки донишҳои заминавии шогирдонро аз ин фанҳо баланд бардорем. 
Чунки бештари вақт дар гурӯҳҳои таълимӣ донишҷӯёнеро вомехӯрем, 
ки таваҷҷуҳи онҳо нисбат ба фанҳои физика ва математика мушоҳида 
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мешавад, аммо дар фаҳмиши оддитарин мафҳумҳои физикӣ-
математикӣ ба мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд.  

Онҳо роҳи ҳалли баъзе машқҳои физикаи нимноқилҳо ва 

математикаи олиро сарфаҳм мераванд, лекин ҳисобкуниҳои 
арифметикӣ ва навишти ягон формулаи одиро бо мушкилӣ иҷро 
менамоянд.  Ин собит месозад, ки  ба онҳо дар мактаби миёна дар 
раванди омӯзиши ин гурӯҳи фанҳо на он қадар диққат дода мешуд,  

роҳу усулҳои ҷалби онҳо ба ин сикли фанҳо дастрас набуд ё дарсҳо 
ҳамон хел бо усули анъанавӣ пеш мерафтанд ва ғ. 

Агар ба омӯзгорони сикли ин фанҳо дар муассисаҳои таҳсилоти 

ибтидоӣ, асосӣ ва умумӣ  муяссар мешуд, ки таълими проблемавиро 
дар раванди дарсҳо ба роҳ мемонданд, фикр мекунем, ки “нуран 
алонур” мешуд ва ба натиҷаи дилхоҳу муваффақ расидан мумкин буд. 
Ҳамин тавр, омӯзгорони фанниро мебояд, аввал роҳу усулҳоеро 

истифода баранд, ки ба шароити муассисаи таълимӣ, ба шароити 
замони муосир мутобиқ гардонида шудааст. Масалан, дар муассисаҳои 
таълимӣ зиёд дидан мумкин аст, ки дониши назариявии шогирдон аз ин 
фанҳо (физика, химия, биология ва математикаро дар назар дорем), 

начандон бад аст, лекин дар амалия (ҳалли масъала, реаксия, 
табаддулоти химиявӣ, машқу масъалаҳои физикию математикӣ) 
нисбатан суст ба назар мерасад. Ин маънои онро дорад, ки бача фақат 
рӯ ба китоб меорад ва ҳар чиро, ки дар китоб мебинад, ҳамонро аз худ 

мекунад, ба қавле «бо усули «қориазёд» пеш меравад». Ҷумлаи 
азхудкардаашро баён мекунад, вале сарфаҳм намеравад, ки чӣ мегӯяд, ё 
ба воситаи ягон мисолу масъала ифода кардани он ҷумла барояш «бори 
гарон» меафтад.  

Аз он сабаб, чунин буда метавонад, ки доираи ҷаҳонбинии бача 
фақат дар доираи китоб ба роҳ монда шудаасту халос. Яъне, ӯ ягон 

намуд гузариши таҷрибаро мушоҳида накардааст. Бале, аз  сабаби 
набудани озмоишгоҳҳо (лабораторияҳо)-и  фанни химия ва физика дар 
муассиса, боре таҷрибаҳо гузаронида нашудаанд ва хонанда чизеро 
мушоҳида накард, ҳадди ақал дар рафти дарсҳо боре ба тариқи дарсҳои 

видеоӣ ба хонандагон нишон додани ягон хел таҷриба имкон буд, аммо 
муаллим онро иҷро накард. Чунки хуб медонем, ки дар синфхонаҳои 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷойгир набудани тахтаҳои 
электронӣ, ба шабакаи интернет пайваст набудани компютерҳо ва 

дигар проблемаҳо барои иҷрои ин амал монеа эҷод мекарданд. Хуллас, 
шароит мусоид нест, то дарсҳоро бо усулҳои муосири фаъоли таълим 
ба роҳ монанд. Фақат бо ҳамон тахтаҳои чӯбӣ, ё пластикӣ дарсро ба 
роҳ мондан мумкин аст, омӯзгорон мақсади асосии мавзӯъро бо 

дарназардошти риояи тамоми лаҳзаҳои дарс ба шогирдон равшан 
месозанд. Дар ин сурат, хонанда чунин меҳисобад, ки  дарс ё мавзӯъ 
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барои ӯ на он қадар муҳим аст ва омӯзгорони фанниро зарур аст 
(фанҳои химия, физика, биология ва математика) дар рафти дарс 
бачаҳоро ба ҳалли ягон проблемаи хурд (проблема аз доираи фанни 

таълимӣ) водор созанд. 
Яъне, ин маънои онро дорад, ки омӯзгор бояд дар раванди дарс 

нисбати ягон мафҳум масъалаеро ба миён гузошта, ҷиҳати ҳалли он аз 
хонандагон талаб намояд, ки фикри мушаххаси худро баён созанд, ё 
барои ҳалли он ба миён омада, ҳар кадоми онҳо мувофиқи фаҳмишҳои 
худ талош варзанд.  

Мақсад аз проблемагузорӣ дар дарс ҳаминро тақозо менамояд, ки 
хонандагон нисбати дарс бо шавқу завқи хоса ва бо нигоҳи нав 
нигариста, ба фикр кардан, андешамандона рафтор кардан ва озодона  
онро барои ба дигарон фаҳмонидан майл мекунанд. Яъне, онҳо эҳсос 
мекунанд, ки дар бораи ин ё он проблема фикри худро баён кардан 
ягон муҳиммият дорад, ё ягон пешравиро ба миён меорад. Дигар ин ки 
онҳо ба эҳсосоте дода мешаванд, ки гӯё дониши назариявӣ ва амалии 

онҳо дар самтҳои мувофиқ ба кор бурда мешавад.  
Боз ҳам хуб мешавад, ки масъалаи пешниҳодшуда дар шакли ягон 

саволи умумӣ ё оммафаҳм набошад. Зеро дар ин маврид гурӯҳ ҳама як 
фикрро пайгирӣ менамоянд ва қобилияти фикрронии онҳо на ба он 

андозае такон мехӯрад, ки мо мунтазир ҳастем.  Мумкин аст, ки он дар 
шакли саволе пешниҳод шавад, ки ҳар кас аз рӯи ақидаи худ ба он 
савол посух гӯяд. Масалан, ду назария дар бораи паҳншавии рӯшноӣ, 
Шумо чӣ тавр паҳншавии рӯшноиро мушоҳида кардаед ва кадом 

ақидаро пайгирӣ мекунед? Ҳар яке аз онҳоро водор сохтан даркор аст, 
ки ақидаи худро ба таври кӯчак ҳам бошад, баён созанд.  Хонанда ба 
фикр фурӯ меравад, ки чи гуна назарияҳо пешниҳод шудаанд? «Хуб, 

бояд аввал рӯ ба китоб овардан лозим», баъдан ба фикр кардану 
мушоҳидаҳои худро ба хотир овардан ва фикри худро баён сохтан майл 
мекунад.  

Мушоҳида кардани ин раванд дар табиат ягон хел шароити 
вазнинро талаб намекунад. Ягон хел озмоиши вазнин намегузаронанд, 
ки лаборатория лозим бошад. Ба берун назар меафканад, акси 
рӯшноиро мебинаду мушаххасан ба ибрози фикри худ шуруъ мекунад. 

Метавонем, дар ин маврид онҳоро ба гурӯҳҳо тақсим намоем ва фикри 
ҳар кадом гурӯҳро нисбати ҳалли масъалаи гузошташуда бифаҳмем. 
Ҳам раванди дарс шавқовар мегардад, ҳам диққати онҳо ба дарс ҷалб 
мешавад ва ҳам қобилияти фикрронии хонандагонро сайқал медиҳем. 

Хонанда низ дар ин маврид дарк менамояд, ки муҳим на гирифтани 
баҳо, балки фаҳмиши амиқи мавзӯъст. Ё дар тахтаи синф навиштани 
масъалае барои ҳалли мустақилона (масъалаҳои на он қадар мушкил, 
ки ҳаллашон ба қавле «дандоншикан» бошанд), ки на бо як тарзи 
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умумӣ, балки бо якчанд тарз ҳал мешаванд ва талаб намудани ҳалли 
гуногуни масъала аз хонандагон, дар алоҳидагӣ,  ё дар гурӯҳҳо омили 
хубест, дар бедор кардани малакаи фикрронии онҳо ва воситаи хубест, 

дар ҷалби диққати онҳо ба таълими ин фанҳо.  
Ҳамин тавр, дар раванди дарсҳо масъалаҳои зиёдеро ба вуҷуд 

овардан ва ҷиҳати ҳалли онҳо хонандагонро сафарбар намудан, ба 
мақсад мувофиқ меояд. Вақте ки худи онҳо фикркунӣ ва баёни онро 
дуруст дарк менамоянд ва мутмаин мешаванд, ки аллакай метавонанд 
фикри худро пурра баён созанд, он вақт метавон, диққати онҳоро ба 

доираи васеи мавзӯъҳои фаннӣ равона сохт.  
Фаромӯш набояд кард, ки дар таълими фанҳои риёзию 

табиатшиносӣ ҳарчи бештар бояд диққат дод, то нозукиҳои онро 
шогирдон фаҳманд ва онҳоро ҳушдор бояд сохт, ки бо донистани ин 

фанҳо натанҳо дар мактабу ҷомеа мавқеъ мегиранд, балки дар амалӣ 
гардонидани ҳадафҳои стратегии кишварамон, аз ҷумла ҳадафи чоруми 
он саноатикунонии босуръати кишвар, мутобиқ  шудан ба вазъи 
глобалии ҷомеа, гузаштан ба иқтисодиёти рақамӣ ва ҳукумати 

электронӣ низ омӯзиш ва дарки баланди илмҳои риёзию техникӣ ва 
табиатшиносӣ нақши асосиро иҷро менамояд. 

 
Пайнавишт: 

1. Божович Л.И. Психическое развитие школьников и его воспитание. -
М.: Знание, 1979. 

2. Нугмонов М. Теоретико – методологические основы методики 
обучения математики как науки. – Душанбе,1999. 

3. Ниёзов Ҷ.М., Убайдуллои А., Алимов А.Б. Олимпиадаҳои фаннӣ ва 

дигар проблемагузориҳо дар раванди таълими фанҳои риёзию 
техникӣ (дар муассисаҳои  таҳсилоти миёнаи умумӣ).//Маводи 

конференсияи ҷумҳуриявӣ бахшида ба 75-солагии Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ.- Кӯлоб, 2020. 

4. Алимов А.Б., Шарипов Н.З., Одинаев У.А. Роҳҳои тайёркунии 
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба олимпиадаҳои 

фаннӣ аз фанҳои химия, физика ва математика.//Маводи 
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ТАРЗИ ПАРВАРИШИ ЗАҒОРАМОҲӢ ВА ИНТИХОБИ 

МОДЕЛИ АМСИЛАЗОСӢ 
 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зағорамоҳиро бо ду навъ парвариш 
мекунанд. Бо усулҳои экстенсивӣ ва интенсивӣ (расми 1). Дар усули 

экстенсивӣ  моҳӣ сер намешавад, он танҳо бо хӯрдани хӯрокҳои табиӣ 
мерӯяд, ин аслан парвариши моҳӣ мебошад. Он имкон медиҳад, ки 
маҳсулоти моҳӣ бо хароҷоти кам ба даст оварда шавад. Ин самт дар 
минтақаҳои шимол ва дар обанборҳои калон, ки дар он ҷо парвариши 

самараноки зағорамоҳӣ дар якҷоягӣ бо моҳии гиёҳхор имконпазир аст, 
истифода мебаранд. 

 

 
Расми 1. Намудҳои парвариши зағорамоҳӣ 

 
Усули интенсивии парвариш, моҳиро ғизо додан ва бо ёрии 

бордоршавӣ ва мелиоративии ҳавзҳо ба вуҷуд овардани базаи 
фаровони хӯроки моҳиҳоро дар бар мегирад. Дар парвариши моҳии 

муосир технологияҳои гуногуни парвариши интенсивии моҳӣ 
мавҷуданд.  Зағорамоҳӣ моҳии гармидӯст аст, ки бо тухмгузории 
баҳор-тобистон фарқ карда мешавад. Ин навъи моҳӣ аз растаниҳои 
тухмгузоришаванда растаниҳои мулоими тозаи зериобӣ ё 

зеризаминиро истифода мебарад. Камолоти ҷинсӣ дар тӯли 25-50 см 
дар 3-5-солагӣ ба амал меояд. Бордоршавии чунин намуди моҳиҳо хеле 
баланд аст. Аз 96 ҳазор то 1,8 миллион дона тухмиро ташкил медиҳад. 
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Тухмгузорӣ дар фасли баҳор дар минтақаи соҳилӣ дар ҳарорати об на 
камтар аз 13 ° C рух медиҳад ва баландии тухм дар ҳарорати 18-20 ° C 
мушоҳида мешавад. 

 Рушди тухм аз 3 то 6 рӯз тӯл мекашад. Ҳамин тавр, дар ҳарорати 
17 ° C, рушд 4 рӯз ва дар 20 ° C , 3 рӯз давом мекунад. Дар тӯли 5-6 рӯз 
онҳо аз таркиби халтаи сафро ғизо мегиранд, сипас ба ғизои беруна 
мегузаранд ва дар якҷоягӣ бо ноил шудан ба марҳилаи парвариши 

рушд ва дар минтақаи пастоб ҳаракат мекунанд. 
Зағорамоҳиҳо дар ҳавзҳо ё обанборҳо  бояд озод бошанд: дар 

ҳавзи 100 м2  набояд аз як лона зиёд бошад. Ба тухмбарории 
истеҳсолкунандагон аҳамияти калон бояд дод. Дар фасли баҳор, дар 

ҳарорати 8-10 ° C, ба онҳо хӯрок додан лозим аст. Омехтаҳои хӯрок 
бояд ҳадди аққал 30% хӯроки моҳиҳоро дар бар гиранд. Барои 
зотпарварӣ, бояд моҳиҳои баландсифатро бидуни ҷароҳат, бо 
хусусиятҳои возеҳи ҷинсӣ истифода бурд. 

Зағорамоҳӣ ба субстрат тухм мегузорад, аз ин рӯ, дар бистари ҳавз 
набототи мулоими обӣ бояд бошад. Агар наботот набошад, пас 
шохаҳои дарахтони сӯзанбаргро истифода бурдан ё замини сунъӣ 
барои тухм тайёр кардан мумкин аст (расми 2). 

 
Расми 2. Замини тухмгузорӣ дар системаи ҳавзи моҳипарварӣ 

 
Тухми зағорамоҳӣ дар ҳарорати об 17-18 ° C сурат мегирад. 

Муддати рушди тухми бордор вобаста ба ҳарорати об 3-5 рӯзро 
ташкил медиҳад. Ҳарорати аз ҳама мусоид барои рушди ҷанинии 
зағорамоҳӣ 18-26 ° C мебошад. Ҷанини ҳомиладор 1-2 рӯзи аввал 

ғайрифаъол буда, аз ҳисоби ғизоҳои халтаи зард зиндагӣ мекунад, аммо 
баъд онҳо ба ҳаракат даромада, фаъолона ғизо мегиранд. Аввал онҳо 
ротиферҳо, шаклҳои хурди харчанг ва балгаҳоро истеъмол мекунанд, 
сипас ба харчангҳои калонтар ва кирмҳои магас мегузаранд. Ин, 

махсусан дар нимаи аввали мавсими парвариш, вақте ки моҳиҳо ба 
ғизои бойи сафеда, витаминҳо ва минералҳо ниёз доранд, муҳим аст. Аз 
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як лона истеҳсолкунандагон 70-100 ҳазор кирм мегиранд. Захираҳои 
табиии як ҳавзи хурд барои ғизои пурраи кирмҳо ба қадри зарурӣ кофӣ 
нахоҳанд буд. Аз ин рӯ, аллакай дар рӯзи 5-7 ҳавз бояд моҳидорӣ карда 

шавад. Ҳангоми парвариши минбаъдаи зағорамоҳӣ зичии захираи 
кирмҳо набояд аз 10 фард / м2 зиёд бошад. Барои рушди самараноки 
базаи табиии хӯроки моҳиҳо, ҳавзҳоро оҳакшакл мекунанд ва ба онҳо 
пору меандозанд. Миқдори оҳаки хомӯшшуда ба ҳавз аз рН об вобаста 
аст (Расми 3). 

 

 
Расми 3.Меъёри истифодаи оњаки хомӯшшуда ба ҳавзҳо, кг / m2pH 

 
Илова кардани оҳак таъсири профилактикӣ дорад, бисёр 

бемориҳои моҳиро пешгирӣ мекунад ва инчунин, ба беҳтар шудани 
реҷаи гидрохимиявии обанбор мусоидат мекунад. Оҳак кислотаи хокро 
безарар мегардонад, моддаҳои органикии ҷамъшударо ба ҳолати 

безарар табдил медиҳад ва ба бой шудани об бо элементҳои биогенӣ 
мусоидат мекунад. Ҳамин тариқ, оҳак ҳам таъсири пешгирикунанда, 
мелиоративӣ ва ҳам то андозае самараноки бордоркунӣ дорад. Ҷорӣ 

кардани миқдори зиёди пору метавонад боиси бад шудани реҷаи 
гидрохимиявӣ гардад, аз ин рӯ, ба обанбор ҳамзамон нуриҳои 
минералӣ пошидан мувофиқи мақсад аст. Нуриҳои минералӣ (нитроген 
ва фосфор), инкишофи фитопланктон, ба афзоиши миқдори оксиген 

дар об мусоидат мекунанд. Нитрати аммоний ва суперфосфат пешакӣ 
дар зарфҳои алоҳида гудохта мешаванд ва пас аз он ба андозаи 5 кг ҳар 
як намуди нуриҳо барои 1000 м2 ба об илова мекунанд. Нурӣ дар 10 рӯз 
як маротиба пошида мешавад. Давомнокии татбиқи бордоршавӣ бо 

сатҳи рушди алгаҳо дар ҳавз муайян карда мешавад. Ҳангоми рушди 
интенсивии алгҳо нуриҳо набояд пошида шаванд. Бо истифодаи диски 
сафеди Secchi, ки барои муайян кардани шаффофии об истифода 
мешавад, эҳтиёҷоти нуриҳоро дар бассейнҳо  муайян кардан мумкин 
аст. 
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Ба ҷуз ғизои табиӣ, моҳиҳо ба ғизои иловагӣ низ ниёз доранд. Дар 
давраи аввали парвариш (моҳи аввал)  лозим аст ба моҳӣ рӯзе 1-2 
маротиба хӯрок дода шавад.  

Мо дар ибтидо аз пешкаш намудани як амсилаи хеле одии 
популятсияи моҳии дар экосистемаи шириноби табиӣ ҳаётбаранда 

шуруъ менамоем, ки он дар  монографияи  яке  аз  муҳаққиқони  
маъруфи  соҳа  В.В.  Меншуткин «Искусство  моделирования  
(экология,  физиология,  эволюция)»  [10]  –«Маҳорати амсиласозӣ» 
оварда шудааст. Ҳар як популятсияи моҳӣ аз гурӯҳҳои синну сол 

иборат аст, яъне аз гурӯҳҳои моҳии ҳамсол. Ҳолати популятсияро дар 
як соли муайяншуда бо шумораи моҳии ба он дохилшаванда тавсиф 
кардан мумкин аст, яъне ҳар гурӯҳи синну соли моҳӣ. Популятсияи 
моҳиро ба се гурӯҳи синну сол ҷудо менамоянд.  Гурӯҳи якум - 

наврасони зериобӣ (0+), дуюм - яксолаҳо (1+) ва сеюм - моҳиҳои дусола 
(2+). Шумораи моҳиро дар ин гурӯҳҳо N1, N2 ва N3 ишорат мекунем. 
Масалан, ҳолати популятсияро бо ин се рақам нишон додан мумкин 
аст: 

 
N1 = 5,  N2 = 3,  N3 = 1. 

 
Моҳияти ин модел дар он аст, ки чӣ гуна ҳолати популятсияи соли 

ҳозираро ба соли оянда тасвир намоем. Агар  раванди муҳоҷират ба 

назар гирифта нашавад, пас ин гузариш (ё тавре ки мегӯянд, алгоритми 
моделсозӣ) ба равандҳои афзоиш  ва фавт асос ёфтааст. Дар як сол, як 
қисми моҳӣ дар ҳар як гурӯҳи синну сол дар натиҷаи фавти табиӣ ё 
тиҷоратӣ мемирад ва боқимондаи онҳо ба гурӯҳи синну соли оянда 

мегузаранд (онҳо як сол калон мешаванд ва дар тарозуи худ боз як 
ҳалқаи солона мегиранд). Истиснои  модел дар гурӯҳи соли аввал 
мебошад, ки онҳо аз тухмиҳо ташаккул ёфтаанд. Ҳамаи равандҳо ба 
таври схемавӣ дар расми 5 инъикос гаштааст. 

Расми 5.Блок-схемаи модели  популятсияи моҳӣ 
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Аммо ҳангоми баҳисобгирии одитарин равандҳои воқеӣ, масалан 
фавти табиии  моҳӣ  вобаста  ба  синну  солаш  ё  марги  истеҳсолии  он  
вобаста  ба андозааш,  аллакай  ба  мо  лозим  меояд,  ки  барои  ҳалли  

муодилаи дифференсиалии якуми система аз методҳои тақрибии ададӣ 
истифода барем. Дар  мавриди амсиласозии  популятсияи  зағорамоҳӣ  
дар системаи  ҳавзӣ  бошад, натанҳо  ин  гуна  вобастагиҳо,  балки  
махсусиятҳои  зиёди  дигари  моҳипарвариро низ ба инобат гирифтан 
лозим меояд. 

 Истифодаи ҳавзҳои парвариши моҳӣ афзалиятҳои маълум доранд. 

Ҳавзҳоро дар ҷои дилхоҳи замин, аз ҷумла дар гармхона насб кардан ва 
парвариши моҳиро бо парвариши сабзавоти дигар зироатҳо 
бомуваффақият омезиш додан мумкин аст. Ҳавзҳоро истифода бурдан 
осон аст, зеро танзими шиддати мубодилаи об, нигоҳ доштани 

шароити оптималии ҳарорат ва шароити хуби оксиген, тоза ва 
шустанашон осон аст. 

Мояи марказии моњиѓизодињии оќилона аз муайян намудани 
реҷаи оптималии (миќдори аз рўйи меъёр муайяншудаи ѓизо дар як 
шабонарўз) моњї иборат мебошад, ки ба ин масъала хољагидорони 
љумњурии мо ба таври бояду шояд муносибат карда, реҷаи моњиро бо 
тарзи таќрибї, асосан ба воситаи чашмони худ муайян мекунанд. Дар 
натиља, бо сабаби надонистани потенсиали мањсулдињии объектњои 
моњипарварии худ, онњо њамеша бо њосили ками моњї рў ба рў 
мегарданд. Ин сабабњои субъективї боиси гарон гаштани нархи моњї 
дар бозори истеъмолии кишвар ва аз ѓизои серсафеда мањрум мондани 
ќисми камдаромад ва камбизоати ањолии љумњурї гаштааст. Барои 
муайян намудани реҷаи оптималии моњї омилњои њам беруна ва њам 
дохилии зиёдеро, ки ба њолати физиологии моњї таъсир расонида 
метавонанд, ба ҳисоб гирифтан лозим аст. Дар байни њамаи омилњои 
таъсиррасон "њарорати об" ва "гази оксигени дар об њалшуда" омилњои 
асоситарин ба њисоб мераванд. Сабаби асосии рў овардан ба системаи 
ҳавзии зағорамоњипарварї дар он аст, ки дар  вилояти Суғди Ҷумҳурии 
Тољикистон зағорамоҳиро мањз дар њамин гуна системањои обї 
парвариш менамоянд. 
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естествознания 
 

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ОДНОГО КЛАССА   
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ВЫСОКОГО 

 ПОРЯДКА С СИНГУЛЯРНОЙ ТОЧКОЙ   
 
1.В монографии З.Д.Усманова приведены результаты иссле-

дований автором обобщенной системы Коши-Римана следующего вида 
[1]: 
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Здесь ireiyxz  ,  ,12 i  0),(
2

1










 

y
i

xz
,  - комплексное  

и 0n -целое число, и )(zФ -искомая функция, определенная в 

некоторой области G, содержащей внутри точку z=0. теория решенный 
системы (1) построена на основе обобщенной интегральной формулы 
Коши и  обобщенного интеграла типа Коши. В виду эллиптичности 

системы и аналитичности её коэффициентов при 0z  любое ее 

непрерывное решение )(zФ в области G автоматически становится 

бесконечно дифференцируемым и, даже, аналитическим по х и у вне 

z=0.  

Для неоднородной системы  
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 ,     Gz  ,                                 (2) 

в предположении, что  ,2),()(  pGLzF p  получено общее 

решение                                           

                            ,)()( FSzФzw G                                                    (3) 

в котором )(zФ  - общее решение однородного уравнения (1), а 

FSG  - частное решение неоднородного уравнения (2) , которое имеет 

вид: 
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Явный вид функций  ),,,(1  nz  и ),,,(2  nz  в зависимости 

от сочетаний n и    приведен в [1,2]. 

2. Здесь в области G, содержащей точку z=0, изучается уравнение 
вида                            

                   GzWL n  ,0)(  ,                                                   (5) 

где  
nL )(  - n-ая итерация дифференциального оператора  

L   )(
2

)()( 
z

еin

z


  

Здесь 0 -произвольное вещественное число. Решение (5) 

рассматривается в классе  )()( 0 GCGCn
, т.е.  n - раз непрерывно 

дифференцируемых в }0{0 GG  функций, и непрерывных  в 

замкнутой области G . 
Установлены следующие результаты. 
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Теорема 1. Общее решение уравнения (5) из класса  )()( 0 GCGCn  

представимо в виде  
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где nkzФk ,.....,3,2,1),(  - произвольные решения  модельного 

уравнения (1) из класса  )()( 0 GCGCn . 

Теорема 2. Пусть )(zW  - заданное решение уравнение (5) из класса 

 )()( 0 GCGCn . Тогда  )(zm , nm ,...,2,1  однозначно определяются 

через )(zW  по следующим формулам:  
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(7) 
Доказательства  этих теорем оперяется на следующее утверждение. 
Теорема 3. Общее решение неоднородного уравнения  

                     GzzfwL  ),( ,                                                      (8) 

из класса   )()( 0

1 GCGC , в котором ,2),()(  pGLzf p  даётся 

формулой  

               
)()()( )()()( zzzz

G

zz ееfSеzФzw   
                           (9) 

где Ф(z) – общее решение модельного уравнения (1) из класса 

 )()(1

0 GCGC    и SG – интегральный оператор,  определенный 

формулой (4). 
Для доказательства этого утверждения вначале устанавливается, 

что общее решение однородного ( 0)( zf ) уравнения (8) )(0 zW  из 

класса  )()( 0

1 GCGC  определяется формулой    

,)()( )(

0

zzеzФzW  
   Gz , 

а затем методом аналогичным вариации постоянных выводится 

формула (9). То,  что функция )(zW , определяемая формулой (9) 

принадлежит классу   )()( 0

1 GCGC  следует из свойства оператора  SG  

и удовлетворяет  уравнению (8) проверяется непосредственно. 
Следствие: Для уравнения  

,wUw   Gz , 

где 
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любое вещественное число    является собственным числом. 
Соответствующая ему собственная функция оператора U  определяется 
формулой  

,)()( )( zzеzФzw  
   Gz . 

Лемма. Пусть )(z - произвольное решение уравнения (1) из класса 

)()( 0

1 GCGC  . Тогда имеет место соотношение 

     )()(
1

1
)()( 1 zzz

n
zzzS nn

G 


   ,  

где  ,1,0n  и GS - интегральный оператор, определенный формулой 

(4). 

Действительно, пусть )(zu  и )(zv  произвольные функции из 

класса )()( 0

1 GCGC  . Легко проверить следующее тождество: 

)(
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)( vuvuvu
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. 

Полагая в этом тождестве  
1)()(  nzzzu   и  )()( zzv   - 

решение уравнения (1) из класса )()( 0

1 GCGC  , получим: 

  )())(1()()( 1 zzznzzzU nn  
. 

Применяя к обеим частям этого тождества оператор GS , в 

согласии с [1] будем иметь: 

 )()()1()()( 1 zzzSnzzz n

G

n  
, 

т.е. утверждение леммы. 
 Доказательство теоремы 1. 
Уравнение (5) запишем в форме 
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Из этого следует, что 
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где )(1 z - является общим решением модельного уравнения (1) из 

класса  )()( 0 GCGCL
. Далее, представляя последнего равенства в 

форме неоднородного уравнения (8) по отношению к функции 

WL n 2)( 

 , т.е. в виде  
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в соответствии с (9) выводим: 
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и вновь, с учетом леммы записывая (11) в форме неоднородного 

уравнения (8) по отношению к функции WL n 3)( 

 ,  т.е.  
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3 )(])[( zzzzn еzzzеzWLL   

  

согласно (9) получим 
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где )(3 z - общее решение уравнения (1) из класса  )()( 0

1 GCGC . 

Опять таки применяя лемму и  формулу (9)  к второму и третьему 
слагаемым правой части этого равенства получим:   
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(12) 

Продолжая этот процесс n-раз на основании (8) и  (9)  для )(zW  

будем иметь (6), что и доказывает теорему 1. 
Доказательство теоремы 2. 

Пусть  zW - заданное решение уравнения (5) из класса 

 )()( 0 GCGCт
. Тогда  согласно теоремы 1 оно  представимо в виде (6). 

Из (10) определяем )(1 z  через )(zW : 
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Из (11) с учётом (10) вычисляем )(2 z  через )(zW : 
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Далее из (12) с учетом (10) и (13) вычисляем )(3 z  через  )(zW : 
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Продолжая аналогичным образом получим (7), что доказывает 
теорему 2. 
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Зулфонов Б., 
ходими пешбари илмии 

шуъбаи тањсилоти ибтидої 
ва миёнаи касбии Пажўњишгоњи рушди 

маориф ба номи Абдурањмони Љомӣ, 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
РОЊЊОИ ТАТБИЌИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ  

ДАР ТАЪЛИМ 
 

Нововарї ё навгонї ба тамоми соњаи фаъолияти касбии инсон хос 
буда,  асоси омўзиш, тањлил ва татбиќ дар тамоми зинањои тањсилоти 
Љумњурии Тољикистон мебошад.   

Зарурият, мубрамият ва моњияти онро ба эътибор гирифта, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2011 Барномаи 
рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистонро барои солњои 2011- 
2020, таҳти №227 тасдиќ намуд. 

Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон омадааст: «Дар замоне, ки илму 

технология бо суръати кайҳонї пеш меравад, дар илми тољик навгонї ва 

ташаббусњои илмї кам ба мушоҳида мерасанд, афроди лаёқатманд, 

ихтироъкор ва нављӯ ба љодаи илмҳои даќиќ љалб карда намешаванд ва 

мавзуъњои фармоишї барои талаботи давлат равона намегарданд». 
 Инноватсия - (аз калимаи англисии innovation) навоварии дар 

амал татбиқгардида аст, ки афзоиши сифату рушди самараноки 

истеҳсолот ё маҳсулоти бозорталабро таъмин мекунад. Он натиљаи 
ниҳоии фаъолияти зеҳниву ақлонии инсон, самараи тахайюлу эљод ва 
бозёфту кашфиёти маърифатии инсон мебошад. Мисоли равшани 
инноватсия ворид кардани маҳсулоти дорои мазмуни нави 
истифодабарї ё такмили сифату самаранокии истеҳсолоти мављуда 
мебошад. 

Истилоҳи инноватсия, ки ҳарчанд онро имрўзҳо хоси забони 
англисї медонанд, дар асл аз калимаи лотинии novatio – навсозї (ё худ, 
дигаргунсозї) ва пешоянди in – ба самти гирифта шуда, агар ба таври 
таҳтуллафзї баргардонем, innovatio – ба сўи дигаргуниҳои пешќадам  
равонасозї мебошад [1-4;115]. 

 Ҳарчанд мафҳуми innovation бори аввал дар пажўҳишҳои илмии 

олимони асри ХIХ пайдо шуда бошад ҳам, вале дар таҳқиқоти илмии 
олими австриягї Йозеф Шумперт дар солҳои аввали асри ХХ ин 
мафҳум мазмуни навро  касб карда, чун натиљаи ташхиси усулҳои 

инноватсионї ва тағйирот дар рушди иқтисод қабул гардид.  Асосан на 
ҳамаи навгонию навоварї ё тағйирот инноватсия буда метавонад; 
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инноватсия он аст, ки сифату самаранокии соҳаи мављударо чандин 
маротиба боло мебарад.  

Тањсилоти муосир њамеша дар љустуљўи роњњои гуногуни зоњир 
намудани вазифањои хеш мебошад, ки яке аз онњо фаъолияти 
инноватсионї мањсуб меёбад. Дар ин раванд Барномаи рушди 
инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011- 2020 мисол 
шуда метавонад.   

Инноватсия – фаъолиятест, ки ба навсозии шакл ва усулњои 
мављудаи таълим нигаронида шуда, маќсад ва воситаи нави татбиќи он 
љустуљў карда мешаванд. Муассисаи таълимие, ки дар андешаи ба 
нављўї ва навоварї ворид намудани коллективи омўзгорон дар 
љараёни таълим ва тарбия набошад, сањрои холиро мемонад.  

Фарќияти асосии муассисањои инноватсионии таълимї аз 
муассисањои анъанавї дар муњайё сохтани шароит барои инкишофи 
њамаљонибаи иќтидорњои шахсї зоњир гардида, барои дар вазъияти нав 
худро мутобиќ сохта тавонистан, аён мегардад.  

Фаъолияти инноватсионї дар илми педагогика њамчун самти 
маќсадноки фаъолияти педагогї буда, дар дарк ва татбиќи таљрибаи 
пешќадами педагогии омўзгорон асос меёбад.  Сарчашмаи асосии ба 
вуҷуд омадани љараёни инноватсионї дар [3-5;135] таљрибаи 
муассисањои таълимї инњоянд: 

- фаъолияти беихтиёри роњбарони эљодкор ва омўзгорон; 
-пайдо шудани таљрибаи пешќадам дар муассисаи мазкур;  
 -дуруст истифода бурда тавонистан аз њуљљатњои меъёрї;  
 -омўхтан ва тањлил намудани андешаи истифодабарандагони 

хизматрасонињои тањсилотї;  
 -ба инобат гирифтани талаботи коллективи педагогї бо 

равандњои нави фаъолияти инноватсионї.  
 Инноватсия дар фаъолияти педагогї њамчун тарзи њалли 

мушкилоти пешомада фањмида мешавад. Мушкилот, пеш аз њама 
бештар дар њолатњои ѓайрианъанавии тањсилот дар љараёни инкишоф 
ва пешрафти сифати тањсилот мушоњида карда мешавад.  

Дар раванди фаъолияти инноватсионї баъзењо масъалаҳоро танњо 
дар литсей ва коллељњо татбиќ намудан хубтару ќулайтар аст, зеро 
онњо дорои устохона, полегон, автодром, озмоишгоњњо ва дигар 
дастгоњу таљњизотњо мебошанд. Баъзењо њатто намедонанд, ки дар 
фаъолияти педагогї равандњои инноватсиониро дар куљо имконияти 
татбиќ кардан мављуд аст.  Бинобар ин, њаминро бояд ќайд намуд, ки 
дар фаъолияти педагогї корњои инноватсионї ва навоварию 
ихтироъкориро дар соњањои зерин татбиќ намудан мављуд аст:  

- дар мазмуни тањсилот; 
-дар технологияи таълим; 
-дар шаклњои ташкили таълим; 
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-дар санљиши комплексии таълимї- методї;  
- дар низоми идоракунї; 
- дар муносибат ва боварию озодандешии устоду шогирд. 
- дар раванди корњои беруназсинфї ва тарбиявї.   
 Масоњати татбиќи фаъолияти инноватсиониро метавон чунин 

ифода намуд: 
а) равиягї (локалї) ; 
б) тамсилавї (модулї); 
в) пайдарњамї. 
 Фаъолияти инноватсионї метавонад дар ду шакл пайдо гардад: 
а) наќшавї, маќсаднок; 
б) ғайринаќшавї, худсарона, ногањонї.  
 Асоси фаъолияти инноватсиониро инњо ташкил медињанд: 
- ворид намудани дигаргунї ба барнома, стандарт, китоби дарсии 

мављуда ва низоми амалкунанда;  
- омехтасозї (интегратсияи мављуда ба сифати нав);  
- ихтироъ намудани амали навтарин, ки пеш дар фаъолияти 

педагогї маълум набуд.  
Иннаватсияро дар сохти идоракунї дар робита бо чунин омилњо 

бояд дид:  
- дар фаъолияти кафедра, иттињодияи методї, гурўњи эљодї, 

ташкилоти љамъияти илмї оид ба њалли мушкилот;  
- коркарди парвандањои равиявї, тавсияњои методї, барномаи 

инкишофи сифати таълим ва ѓайрањо.  
 Дар соњаи мазмуни тањсилот ва технологияи педагогї фаъолияти 

начандон назарраси инноватсионї дар њолате  мушоњида карда 
мешавад, ки муаллим ба татбиќи барномаи барояш нав оѓоз намояд.  

Дар таљрибаи педагогї чунин марњилањои инкишофи 
инноватсионї људо шуда меистанд:  

Ташаккули аќида, маќсадгузорї, коркарди роњњои амалисозї.  
Азхудкунї ва дар амал татбиќ намудани фаъолият (апробатсия). 
Пањн намудани таљрибаи нави аз фаъолияти  инноватсионї 

бадастомада. 
Тавассути дастовардњои аз фаъолияти навгонї ба даст омада, дур 

сохтани одатњои куњнаю анъанавї. 
 Меъёр - воситае мебошад, барои муњокима, бањс ва дар асоси он 

фаъолияти инноватсионї бањои воќеї мегардад. Коркарди меъёрњои 
бањодињии љараёнњои инноватсионї ба он равона мегардад, ки 
механизми идоракунии ин љараён дар асоси муносибатњои нав ба 
тањсилот њамчун омили инкишофдињанда баромад менамояд. Њамин 
тавр меъёрњо метавонанд ифодакунандаи чунин омилњо бошанд:  

- меъёр баёнгари мубрамият (мутобиќати навгонињои иљтимої- 
маданї ба њолати инкишофи маърифати аъзоёни љамъият) мебошад; 
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- моњияти навоварињо (дараљаи аслии муносибатњои 
инноватсионї, ки дар маљмуъ чизи наверо ифода намояд) ба сифати 
таълим; 

- рушди тањсилот (дараљаи таъсири инноватсия ба инкишофи 
тамоми системаи тањсилот); 

- моњияти љамъиятии инноватсия (таъсири инноватсия ба тамоми 
системаи тањсилот бо маќсади рушд) ба рушди иќтисодиёт ва 
истењсолот; 

- манфиатнокии ихтироъкорию навоварї (моњияти амалии ин 
муносибат барои ояндаи љамъияту инсоният); 

- амалишавї (воќеъияти инноватсия ва идорашавандагии 
љараёнњои инноватсионї) [6-7; 165]. 

Мураккабии истифода бурдан аз меъёрњои бањогузорї ба 
навоварињо дар он ифода меёбад, ки љараёнњои инноватсионї барои 
оянда барномасозї мегарданд, аммо бањогузории он имрўз ба амал 
меояд. Бањодињї характери пешгўї, пешбинї дошта, манфиатнокии он 
дар асоси маърифати иќтисодї тарњрезї карда мешавад.  

Омўзгоронро чї тавр ба фаъолияти инноватсионї равона созем, 
оё њама омўзгорон дар муассисањои таълимї иќтидору тавоноии 
фаъолиятро  дар љараёни инноватсионї доранд? Ин масъала 
муаммоест, ки аз рўи дараљаи таъминоти муассисањо бо омўзгорон ва 
мутахассисони омўзгорї дарк карда мешавад.  

Тавоноии инноватсионї–ин тавсифи иљтимої-маданї ва эљодии 
шахсияти омўзгор мебошад, ки дар ташаккули фаъолияти педагогии ў 
ифода меёбад.   

Бедор намудани майлу хоњиши шахсии омўзгор ба навоварї 
талаботи зеринро дар бар мегирад:  

- доштани хоњиш барои шавќовартар гардонидани љараёни 
таълим; 

-фаъолияти хешро дар љараёни таълим  диќќатљалбкунанда ва 
љолиб сохта тавонистани омўзгор;  

- баланд бардоштани мавќеи омўзгор дар коллектив, муаррифии 
дастовардњои ў, ташкил додани раќобат ва ба он тобовар гардонидани 
дигар омўзгорон;  

- васеъ гардонидани имкониятњои ба кор дохилшавии 
мутахассисони љавон аз рўи худзоњиркунии касбї ва баланд 
бардоштани тахассуси омўзгорї;  

 Дар маљмуъ, агар мо њамчун тањќиќгар фаъолияти инсонро 
мушоњида намоем, маълум мешавад, ки он њамеша кам аст. Яъне, ў 
танњо ба як чиз пайравї наменамояд, балки чандин маќсадњоро нињонї 
дар худ нигоњ медорад. Маќсади асосии омўзгор натанњо намоиш 
додани дастовардњои шахсї, балки намоиш додани дастовардњои 
њамкорон, дар самти навоварию ихтироъкорї мебошад.  
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Муаллифи китоби «Психологияи касбї» ва «Психологияи мењнати 
омўзгор» А. К. Маркова панљ дараљаи касбиятро ба чунин шакл 
пешнињод менамояд:  

- токасбї (шиносої бо касб, одаткунї ба касб, муайян кардани 
имкониятњои хеш ва мансубияти хеш бо касб, ин раванд бештар аз 5-8 
сол давом карда, наќши худро дар пайдо намудани касбият мегузорад);  

- касбият (озод амал карда тавонистани худро дар фазои касб дарк 
кардан, дар иљрои амалњои касбї моњир будан); 

- касбияти баланд (дар дараљаи эљодї озодона амал карда 
тавонистани шахс дар касб); 

- давраи баъдикасбї (давраи хотимаи фаъолияти касбї);  
- гурўњи махсус - бекасбият (мутахассисоне, ки новобаста аз 

собиќаи корї касби бегонаро иљро намуда омадаанд). 
Касбияти инсон дар давраи камолоти њаёти ў ташаккул меёбад ва 

торафт бою ѓанї мегардад. Ин раванд тахминан аз 20-солагї оѓоз 
гардида, то 45- 50 солагї давом менамояд.   

Инсон дар тамоми давраи њаёташ метавонад ду шакли шуѓлро пеша 
намояд:  

- шуѓл ба њосил намудани дониш, ки аз тањсил дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї, ибтидої, миёна ва олии касбї, ё курсњои 
бозомўзї њосил мегардад;  

- донише, ки дар натиљаи кори амалии хеш ва муносибати танќидї 
ба таљриба ва шахсан ба худ њосил мегардад.  

Дар зери мафњуми омодагии омўзгор ба фаъолияти инноватсионї 
пеш аз њама бояд мусаллањ будани омўзгор барои фаъолияти шахсї 
фањмида шавад (ќобилияти баланди корї, тавоноии бартараф 
намудани таъсири беруна; омодагї ба эљодкорї ва бартараф намудани 
ноумедї ва ќањру ѓазаб) [8; 218 ]. 

Дар зери мафњуми сифатњои махсуси омўзгор донистани 
технологияи нав, ноил будан ба усулњои пешќадами таълим, коркарди 
лоињањо, тањлил карда тавонистан ва баровардани хулоса аз сабаби 
камбудию норасоињо фањмида мешавад. 

 Дар кори омодагии омўзгор ба фаъолияти инноватсионї ширкат 
варзидан дар семинарњо, озмунњои касбї, дарсњои кушод ва ширкат 
дар дарсњои кушоди дигар омўзгорон ишѓол менамояд.  

Дар ин маќола мо зарур донистем, ки мазмун, шакл ва усули 
фаъолияти муовинони директор оид ба корњои таълимї- тарбиявиро 
оид ба идоракунии фаъолияти инноватсионї дида бароем.  

Дар зери мафњуми идоракунї (равонасозї) љараёни фаъолияти  
инноватсионие фањмида мешавад, ки ба таъмини барќароршавї, 
муътадилгардонии амалиёти њатмии инкишофи муассисаи таълимї 
равона гардидааст.  Идоракунї ва равонасозї ба раванди 
инноватсионї аз кисмњои зерин иборат мебошад:  
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Ба инобат гирифтан ва ба танзим даровардани фаъолияти 
инноватсионї дар муассисањои таълимї.  

Коркарди лоиња, барнома, дастурамал оид ба татбиќи љараёни 
инноватсионї.  

Коркарди системаи назорат ба раванди фаъолияти инноватсионї 
ва натиљаи экспертиза ва љорї намудани навгонињои педагогї.  

Ташкили чорабинињое, ки бо баланд бардоштани салоњияти 
педагогии иштирокчиёни фаъолияти инноватсионї нигаронида шуда 
бошад.  

Ба низом даровардан ва пањн намудани таљрибаи пешќадами 
фаъолияти инноватсионї.  

Тањлили проблемавї- майлкунии омўзгорон ба натиљањои 
фаъолияти инноватсионї [9; 145]. 

 Њар як самти фаъолияти идоракунии инноватсиониро дар 
алоњидагї пухтатар дидан лозим меояд ва мехостем доир ба он ибрози 
аќида намоем. а) Ба њисоб гирифтан ва пайдарњам сохтани фаъолияти 
инноватсионї.  

 Бањои ибтидоии экспертї, ба фаъолияти инноватсионї, пеш аз 
њама бањои муаллим мебошад. Ин тарзи бањо метавонад пурсиш- 
суњбат аз рўи саволњои зерин бошад:  

Масъалаеро, ки дар хусуси он Шумо кор мекунед, номбар намоед? 
чанд муњлат Шумо дар хусуси он кор карданиед? Бо кадом хусусияташ 
он Шуморо бо худ ҷалб сохтааст ё месозад? 

Аз љониби Шумо наќшаи фаъолият аз болои ин мушкилот 
коркард гардидааст?  

Кадом адабиётро Шумо барои њалли мушкилоти мављуда хондед ё 
хонданиед? 

Кадом андеша ё аќидањоро Шумо дар љараёни тањсил дар ин 
раванд татбиќ намудед?  

Дар натиља дар кори Шумо чї таѓйирот рўй дод? Тањлилатонро бо 
далелњои раднашаванда тасдиќ намоед. 

Фикри Шумо дар бораи самаранокии корњои гузаронидаатон дар 
чист?  

Шумо корро дар самти номбурда давом доданї њастед?  
Ба фикру андешаи Шумо фаъолияти инноватсионї метавонад 

сифати таълимро баланд бардорад? 
Дар якљоягї бо пурсиш-суњбат ба омўзгор пешнињод намудан 

зарур аст, ки ба таври хаттї тањлили хешро дар бораи кори 
пешгирифтааш ва моњияти амалии он навишта, ба сарвари фаъолияти 
инноватсионї пешнињод намояд. Дар асоси худтањлилкунї мумкин аст, 
ки фонди маводњои хазинавии омўзгор дар чунин шакл ташкил ёбад: 

 б) Картаи экспертии фаъолияти инноватсионии омўзгор 
Коркардкунанда (ФИО)___________________________ 
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Соњаи татбиќи фаъолияти инноватсионї _____________ 
Мавзўъ ___________________________________________ 
Маќсад____________________________________________ 
Вазифа____________________________________________ 
Зинаи инкишофи инноватсия________________________ 
Масоњат___________________________________________ 
Шакли пешнињоди натиља___________________________ 
- фармон дар бораи фаъолияти инноватсионї бо пешнињоди 

номгўи самтњои асосї.  
- маљмуи барномањои инноватсионї бо маќсади ташкили назорат 

аз болои њалли масъалањои гузошташуда. Бањри ташаккули дониш, 
малака ва мањорати дар барнома дарљ гардида, чї тадбирњо гузаронида 
шуд ва ба чї натиљањо ноил гардидед?  

Натиљаи фаъолияти инноватсионї дар љаласањо муњокима ва 
љамъбаст карда шудааст ё мешавад? 

Аз рўи он хулосабарорї намуда, майдони тадќиќотро васеъ 
намудан мехоњед ва агар хоњед чї тавр? 
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МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ БО ИСТИФОДАИ УСУЛЊОИ 
ИННОВАТСИОНЇ ДАР ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

 
Дар омода намудани мутахассисон, бобати гузаштан ба низоми 

серзинагии таълим, татбиќи васеи технологияи таълимро, ки ба баланд 
бардоштани сифату самараи умумимаданї ва салоњияти касбии 
хонандагону донишљўён равона гардидааст, талаб менамояд. 

Мавриди татбиќи муносибати босалоњият дар раванди таълим 
бояд дар назар дошт, ки методњои фаъол ва технологияи муосир дар 
љараёни таълим ва њар як дарси академї чї тавр истифода бурда 
мешавад. 

Њамчун дастоварди таљриба технологияи таълимро пешакӣ фикр 
карда, дар љои зарурї ва ваќти даркорї дар љараёни таълим татбиќ 
намудан љоиз мебошад. Нишонаи моњияти њар як технологияи таълим 
ишора ба хусусияти  њамкории иштирокчиёни љараёни таълим ва баъд 
аз он ба мазмуни фанни таълимї вобастагии зич дорад. 

Ба воситаи технологияи таълим, дар забони илм ва бо ёрии шакли 
низом, метод ва воситањои таълим дар фаъолияти донишљўён 
пайдарњамиро тамсила менамояд, ин мазмуни фаннї ва иљтимоии 
фаъолияти касбї мебошад. 

Идеология ифодакунандаи технологияи таълим дар педагогика ва 
равоншиносї мебошад. Маќсади асосии таълим, такон бахшидан ба 
инкишоф, нашъунамо ва осудагии љамъият буда, дар асоси талаботи 
љамъият сурат мегирад. Вазифаи асосии таълим ва тарбия дар рўхияи 
арзишњои умумибашарї ва манфиатњои давлатї омода намудани насли 
наврас мебошад. 

Дар замони муосир дар технологияи шахсї – майлкунї дар 
тањсилот  таѓйиротњои назаррас ворид мегардад, ки ин њам бошад 
татбиќи  муносибати босалоњият дар таълим аст [1,3;18]. 

Тањлили табъу нашри муосир нишон медињад, ки салоњияти 
хатмкунандагон, дар навбати аввал дар касби онњо, дар мазмуни 
тањсилот мавкеъ гирифта, ба такмил додани барномаи таълим асос 
меёбад. Тањлилу озмоишњо нишон медињад, ки ташаккули 
салоњиятнокии хатмкунандагони муассисањои таълимї (хусусан 
салоњиятнокии касбии онњо) моро ќаноатманд гардонида наметавонад. 
Яке аз сабабњои баъди хатми муассисањои тањсилоти  олии касбї ба 
љойњои кори таъингардида њозир нашудани хатмкунандагон, аз паст 
будани салоњияти касбии онњо  дарак медињад. Онњо бояд њарчї 
бештар ба мазмуни барномаи таълим ва навсозињо дар методикаи 
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таълим ошно бошанд. Дар баробари ин, муттамарказ намудани тамоми 
имкониятњои таълимї-тарбиявии муассисањои тањсилоти олии касбї 
дар њалли вазифаи ташаккул додани салоњияти касбї ва умумимадании 
мутахассисони оянда мусоидат намояд. 

Намудњои асосии салоњиятњо дар муассисањои тањсилоти олии 
касбї. Муносибати мазкур талаб менамояд, ки сараввал салоњияти 
умумитаълимї муќаррар карда шаванд. Салоњияти умумифаннї 
љанбањои гуногуни таълим, тарбия ва рушди шахсии донишљўро фаро 
мегирад. Салоњияти мазкур дар баробари салоњияти фаннї, њамчун 
натиљаи нињоии таълим њисобида шуда, новобаста аз фан ташаккул 
дода мешавад. Яъне, ташаккули салоњияти мазкур њамчун натиљаи 
таълимии фанњои гуногуни таълимї шинохта шуда, дар раванди 
таълими њар як фан такмил дода мешаванд [2,5; 136]. 

Шумо дар бораи истилоњи салоњият, маъноњои он дар фасли 
људогона маълумот гирифтед, аз љониби дигар дар муошират, дар 
суњбати расмию касбї мо ифодаи “шахсияти салоњиятнок”-ро 
истифода мебарем ва дар ин маврид медонем, ки имкониятњои як 
шахсро дар ягон самти мушаххаси фаъолият мавриди омўзиш ва тањќиќ 
ќарор додан зарур аст. Мо медонем, ки вазифаи фанни таълимї дар 
баробари инкишоф ва рушди системаи донишу малака ва мањорати 
фанни таълимї ривољ додани малакаву мањорати умумифаннї, низ 
мебошад. Дар баъзе сарчашмањо силсилаи чунин салоњият бо љузъиёти 
дигараш низ нишон дода мешавад. Мисол, дар бораи ташаккули 
салоњияти фаннї, ки муњаќќиќон онро ба ташаккули салоњияти 
коммуникативї, фарњангї ва ѓайрањо људо мекунанд, мо дарк 
менамоем, ки салоњият  дорои чунин намуд мебошад: 

1.Салоҳияти маърифатї-таҳлилї 

 истифода бурда тавонистан аз дониш, малака, мањорат ва таљрибаю  
ақидаҳои худ ва дигарон дар шароити нави таълим; 

 таҳлили аќида ва муносибати байниақидавї, таљриба ё маводи табиї 
ва сунъї; 

 дарк намудани он, ки кул аз љузъњо таркиб ёфтааст; 

 фарќ карда тавонистани он, ки кул ба љузъҳо таќсим мешавад; 

 таҳлил карда тавонистани  таъсири љузъҳо ба ҳамдигар ва сохтани 
чизи том; 

 аз ягон нуќтаи назар таҳлил намудани қоида, ақида, вазъият ва 
таљрибаҳо дар асоси ақидаҳои назариявї ва фаҳмишҳои гуногун. 

2. Салоҳияти маърифатї-эљодї 

 ташаккул додани майлу хоњиш ва завқи маърифати донишљўён ба 
дарки ҳодисаҳои олам, ѓанї гардонидани таљрибаи онњо дар асоси 

омўхтани маводњои нав ба дарки ҳодисаву воқеаҳои ғайриоддиву 
пурмуаммо; 
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 пайдо намудани ақида, фарзия ва пешниҳодоти нав; 

 ёд гирифтани роњњои таҳқиқи низом ва њалли масъалаҳои мураккаб, 
аз љумла тарҳрезї, амсиласозї, таҳқиқ, тањлилу таркиб; 

 сохтан ё бозсозии ашёро ёд гирифта,  ақидаҳоро тавассути тағйирот 
ворид намудан, ҳамгиро кардан ё људо кардан ба љузъҳо. 

Салоҳияти маърифатї-таҳқиқї инњоянд: 

 тавоноии таҳлил ва баҳодиҳї ба ашё, ҳодисаву таљрибаҳо, ақида, 
назарияҳо, вазъият ва падидаҳои дигар; 

 дарёфти фарқияти байни омилу ақида, нуќтаи назар ва афзалият; 

 истифода бурда тавонистан аз ченакҳои гуногун барои арзёбии 
ақидаву ҳодисаҳо, далелу сабабҳо ва амалҳо; 

 бо мақсади ҳалли масъалаҳо, истифода бурдан аз арзёбї ва таҳқиқи 
стратегияҳои зеҳнии гуногун; 

 таҳлили асосноки  омилҳое, ки ба ақида ва қобилияти фикрии  шахс 
ва дигарон таъсир мерасонад. 

Салоҳияти худшиносї ва мустақилияти шахс инњоянд: 

 донишљў эътироф намояд, ки фарҳанг, забон, қоидаву таљрибаҳо ба 
худшиносї, арзишҳо ба рафтор таъсир мерасонанд; 

 ташаккул додани малака, фаҳмиш ва эътимод дар интихоби амалҳое, 
ки ба таќвияти саломатї, рушди рафтори шоиста ва худшиносї 
мусоидат менамояд; 

 таҳлил ва равшан намудани таъсири оила, љамъият ва вазъи  
иљтимої дар ташаккули шахсият; 

 бедор намудани боварї ба ќобилияти худ, худидоракунї ва  
муташаккилона амал кардан; 

 ташаккул додани инкишофи шахсии хонандагон ва қобилияти худро 
ҳифз карда тавонистани онњо. 

Дарки эњтиром, эњтироми хеш  ва ҳифз намудани  њурмату 
эњтироми  дигарон: 

 равшанфикр ва озодбаён будан; 

 омўхтани маданият ва фарњанги одамони гуногун ва зоҳир намудани 
эҳтиром ба онҳо; 

 эътироф ва эњтиром кардани арзиш ва ќиматњои гуногун, ки на 
ҳамеша ба ақидаи шумо рост меоянд. 

Дарк ва эњтиром  кардани истиқлолият ва устувории сиёсї, 

иљтимої, иқтисодї, маданї ва фарњангї: 

 таҳқиқ ва омўзиши таъсири падидаҳои љаҳонї ба фаҳмиши шахс оид 
ба мустақилият дар ҳаёти иљтимої ва шахсї; 

 таҳқиқ ва омўхтани вобастагии рушди устувор аз ҳамкории 
самаранок ва ҳаматарафаи сиёсї,  иљтимої, иқтисодї,  экологї ва ѓ.; 
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 ақида, интихоб ва рафтори шахс ба ашёњои зинда ва ғайризинда чї 
тавр  таъсир расонда метавонад; 

 таҳқиқ ва тањлили амалҳои шахс ва ё гурўҳи одамон ба рушди 
устувор чї таъсире расонида метавонад;  

 эътимоднок нишон додани он, ки рафтори одамон чї тавр 
метавонанд ба некуаҳволии љамъият, муҳити зист ва иқтисодиёт 

(маҳаллї, миллї ва љаҳонї) таъсири мусбї мерасонанд. 

Ташаккули саводнокї. Ташаккули дониш вобаста ба самтҳои 
гуногуни саводнокї: 

 дарки муҳиммияти донишҳои гуногун дар ҳаёти ҳаррўза; 

 саводнокї аз калимаҳо, тасвиру рақамҳо, овозу ҳаракатҳо ва дигар 
нишондиҳандаҳое иборат аст, ки њар яки он шарҳ ва мазмуни гуногун 
дорад; 

 таҳқиқи муносибати байни саводнокї бо дониш, фарҳанг ва 
арзишҳо; 

 аз бар намудани ақидаҳо ва ахборе, ки аз манбаъ ва сарчашмаҳои 
гуногун дарёфт шудаанд (масалан, махзани маълумот ва дигар 
маъхазҳои табиї ва сунъї); 

 истифода аз технологияҳои гуногун бо мақсади таҳқиқи ақидаҳо ва 
пурра гардонидани фаҳмиш дар соҳаҳои гуногуни таълим. 

Таҳқиқ ва таҳлили падидаҳои олам  тавассути донишҳои муайян: 

 љустуљўи таљрибаҳо тавассути истифодаи стратегия, восита, захираҳо 
ва технологияҳои гуногун; 

 интихоб ва арзёбии сарчашма ва воситаҳои ахборї, ки барои иљрои 
вазифаи мушаххас равона шудаанд; 

 истифода аз дониши мављуда дар шароити муайян бањри таҳлилу 
таркиби вазъияти мављуда; 

 таҳлили сифатї ва миқдории маълумоти хаттї, шифоҳї ва визуалї, 
ки аз сарчашмаҳои гуногуни иттилоотї љамъ оварда шудаанд; 

 истифодаи ақидаҳо ва технологияи муосир  бо мақсади эљоди чизи 
нав [4-6; 169]. 

Баёни натиљаи фаҳмиш: 

 дарки ақидаҳо ва таљрибаҳо ба мақсади баён 

 кор кардан, сохтан, ҳисоб кардан ва муошират тавассути мавод, 
стратегия ва технологияҳои гуногун; 

 истифодаи воситаҳои забонї, ақида ва равандҳое, ки барои 
ташаккули малакаҳои мушаххаси фанҳои алоҳида замина мегузоранд; 

 пешниҳоди ақидаву таљрибаҳо ва ахбори фарогир, осонфаҳм ва 
барои дигарон муфид; 

 интихоб ва истифодаи технологияи мувофиқ барои муоширати 
самаранок ва боодобона. 
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Ташаккули масъулиятшиносии иљтимої. Истифодаи қоидаҳои 

ахлоқї: 

 таҳлили таъсири чашмдошти амалҳои шахс ва дигарон ба муҳит дар 
вазъияти мушаххас; 

 ба эътибор гирифтани таъсири амал дар шароити дигар; 

 риояи доимии арзишҳои асосии ахлоқї; 

 нишон додани ќатъият дар масъалаҳои ахлоқї, ба монанди 
“эҳтироми ҳар як шахс”; 

 таҳқиқи он, ки арзиш ва ақидаҳо аз љониби одамон ва халқиятҳои 
алоњида баён гардида, дар бой гардонидани ахлоқи башарї васеъ 
истифода мешаванд. 

Љалб гардидан дар муҳокима ва муколамаҳо: 

 нигоҳ доштани мувозинат дар суханронї, гўш кардан ва љавоб 
додан; 

 имконият додан барои саҳмгузории ҳар як шахс; 

 ба таври эътимоднок ва созанда пешниҳод карда тавонистани 
ақидаҳои гуногун; 

 истифода аз усулу воситаҳои ҳамдигарфаҳмї бо мақсади њосил 
намудани фаҳмиши ягона оид ба масъалаҳои матраҳшаванда; 

 зоҳир намудани эҳтиром ба хеш ва дигарон ҳангоми муҳокима ва 
бањс. 

 Салоњиятнокї дар иљрои вазифаҳои љамъиятї, ифодакунандаи 
эҳтироми бепоён ба ҳуқуқҳои инсон, ҳуқуқҳои аҳдномавї, муњайё 

сохтани муҳити созгор бањри ҳалли низоъ дар синф, муассисаи 
таълимї, оила ва љомеа мебошад. 
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Мањкамов Д., 
мудири шуъбаи тањсилоти  

ибтидої ва миёнаи касбии Пажўњишгоњи  
рушди маориф ба номи Абдурањмони Љомӣ,  

Академияи тањсилоти Тољикистон  
 

МЕТОДИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР ТАЪЛИМ 
 

Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон омадааст: «Имрўз дар љањон 
рушди илму технология ва љараёни корњои инноватсионї суръати 
рўзафзун пайдо карда истодааст. Ва табиист, ки мо низ аз ин раванди 
пешрафту тараќќиёти љањони мутамаддин дар канор буда 
наметавонем». 

Дар асоси гуфтањои боло мебояд, дар тамоми зинањои тањсилот 
дар Тољикистони соњибистиќлол таваљљуњи бештарро ба ворид 
намудани љараёни инноватсионї, навоварию ихтирокорї дар таълиму 
тарбия ва баланд бардоштани сифати тањсилот равона намоем. Ин 
омил аз мо њалли масъалањои зеринро талаб менамояд: 

Коркарди њуљљатњои меъёрї бањри бунёди тартибе, ки пеш дар 
муассисањои таълимї вуљуд надошт (низомнома дар бораи комиссияи 
равонї-тиббї-педагогї, љамъияти илмии хонандагон, гурўњњои 
проблемавї ва ѓайрањо). 

Коркарди њуљљатњои методии таъминкунандаи навгонињо ва 
фаъолияти таљрибавї-озмоишї (дастур дар бораи фаъолияти навгонї, 
дастур барои мураттаб сохтани барнома, омода намудани њуљљатњои 
нашрї, тавсияњо дар бораи пањн кардани таљрибаи пешќадам). 

Шинос намудани иштирокчиёни ин раванд бо талаботи дуруст пур 
кардани журналњо (гузоштани бањо, санљиш, таќсим кардани 
хонандагон ба зергурўњњо). 

Коркарди системаи назорат аз болои раванди фаъолияти 
инноватсионї ва натиљаи экспертиза оид ба инноватсияи педагогї. Дар 
ин раванд ва барои њалли ин масъала ва рафти татбиќшавии он, 
љамъоварї ва коркарди ахбор дар бораи навгонињо љои асосиро ишғол 
мекунад. Фаъолияти инноватсионї анљом додани амалњои зеринро аз 
мо талаб менамояд: 

Иштирок дар фанњои нав љоринамуда, бо маќсади мушоњида 
намудани рафти амалї гардидани дастуру супоришњое, ки дар 
барномаи инноватсионї дарљ гардидаанд. Бо ин роњ муайян намудани 
инкишофи дониш, малака ва мањорати хонандагон имконпазир 
мегардад. 
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Назорат аз болои рафти татбиќи барномањои инноватсионии 
таълим дар муассисањои таълимї (тафтиши журналњо). 

Љамъбаст ва хулосабарорї аз натиљаи назорати фаъолияти 
инноватсионї дар маљлису машваратњо ва шурои педагогї. 

Назорат аз болои тартиб додан ва дар амал татбиќ намудани 
наќшањои кории иттињодияи методї, ки дар он фаъолияти 
инноватсионї дарљ гардидааст. 

Назорат аз болои натиљањои фаъолияти инноватсионї, ки онро 
бояд муовини директор оид ба корњои таълимї- тарбиявї ба омўзгорон 
ошно гардонидааст. Дар њолати љой доштани нофањмињо, ташкил 
додан ва гузаронидани семинару мизњои мудаввар бо коршиносон 
нињоят муњим аст [1,2; 178] 

Фаъолияти инноватсионї аз рўи даврањои ба наќшагирифта ё 
нимсолањо љамъбаст ва хулосабарорї карда мешавад. Дар ин раванд 
вазифаи асосии муовини директор оид ба корњои таълимї- тарбиявї аз 
муњайё сохтани шароит, њамоњанг сохтани мањорати касбї, љамъбаст ва 
пањн намудани таљрибаи пешќадами педагогї аст. Ин амал дар 
фаъолияти нављўї дар чунин шакл сурат мегирад: 

Гузаронидани озмунњои касбї (озмуни барнома, озмуни дарсњо, 
«муаллими сол», маќолаю маърўзањои бењтарин ва ѓайра). 

Гузаронидани конференсияњои методї. 
Аз рўи ширкати муассиса дар озмунњои ноњиявї, вилоятї ва 

љумњуриявї. 
Ба танзим даровардан ва пањн намудани таљрибаи фаъолияти 

инноватсионї,  пеш аз њама ба воситаи ба табъ расонидани корњои 
чопї, маърўза, баромад, дарсњои кушод, њисоботњои эљодї (мастер-
класс), татбиќ ва амалї мегардад. 

Тањлили проблемавї – равонасозии натиљањои фаъолияти 
инноватсионии муовини директор оид ба корњои таълим ва тарбия 
њамчун самти асосии тањлили проблемавї- равонасозї дар наќшаи 
солонаи муассиса дарљ меёбад.  

Номгўи њуљљатњо дар фаъолияти инноватсионї дар муассисањои 
таълимї инњо шуда метавонанд: 

Низомнома дар бораи фаъолияти инноватсионї. 
Фармони роњбари муассиса дар бораи ташкили гурўњи фаъолияти 

инноватсионї дар соли хониш. 
Барномаи муаллифї дар ин ё он навоварї. 
Харитаи фаъолияти инноватсионии омўзгорон. 
Маслињат ва тавсияњои методї барои тартиб додани барномањо. 
Њисобот оид ба корњои озмоишї. 
Маълумотномаи аналитикї, ки вазифаи назоратии муовини 

директор оид ба корњои таълим ва тарбияро тасдиќ намояд. 
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Њисоботи омўзгорон оид ба корњои инноватсионии 
анљомдодаашон [4,5; 205 ]. 

Натиљаи корњои инноватсионї дар чунин шароит ба даст меояд: 
- дониш ва маърифати роњбарони муассиса ба њалли масъалањои 

касбї, талаботи воридшавї ба фазои љањонии тањсилот, мушкилоти 
омўзгорон, дараљаи касбият, мутобиќати омўзгор ба фаъолияти 
инноватсионї мусоидат намояд; 

- ташкили сохтори кори инноватсионї бо омўзгорон дар муассиса; 
- танзими инкишофи касбии омўзгорон, дастгирии кўшиш ва 

њаракатњои шахсии онњо дар самти татбиќи навгонињо; 
- ворид намудани омўзгорон ба њалли мушкилоти мактаб. 
Дар ин љо бояд эътироф кард, ки мушкилоти мављударо дар 

муассиса аз омўзгор дида, касе бењтару хубтар намедонад. Њар як 
муассиса аз рўи мавќеи љойгиршавї, шароити иљтимої, иќтисодї, 
маданї ва экологї, мушкилоти объективї ва субъективии ба худаш 
хосро ноил мебошад[6,7; 216]. 

Навоварї, навгонї ё инноватсия барои тамоми соњаи фаъолияти 
инсон омили муњим мањсуб меёбад, аз ин рў он њамеша предмети 
омўзиш, тањлил ва татбиќ ќарор мегирад. Навгонињо худ аз худ рўй 
намедињанд, балки онњо натиљаи љустуљўњои илмї, таљрибаи 
пешќадами педагогии омўзгорон ва љамъи коллектив мебошанд. Ин 
љараён наметавонад худсарона бошад, балки ба идоракунї ниёз дорад. 

Дар истифодаи љараёни фаъолияти педагогї инноватсия маънои 
ворид кардани навоварї дар мазмуни тањсилот, усул ва шакли таълим, 
ташкили фаъолияти якљояи омўзгору хонандагон мебошад. Дар бораи 
зарурияти ворид намудани љараёнњои инноватсионї дар системаи 
таълими Тољикистон фикру мулоњизањо аз солњои 80-уми асри гузашта 
пайдо шуда, аммо ин андеша дар тањсилоти миллї аз солњои 2000 аз 
давраи соњибистиќлол гардидани Тољикистон аз нав пайдо гардид. 
Махсусан, дар ин давра дар педагогика масъалаи инноватсия мавзўи 
асосии омўзиш ва озмоиш ќарор гирифт. Мафњуми “инноватсия дар 
таълим“ ва “инноватсияи педагогї“, њамчун синонимњои аз љињати 
илмї асоснок дар категорияњои педагогї истифода бурда мешаванд. 

Навгонињои педагогї – навоварї дар фаъолияти педагогї, 
таѓйирот дар мазмун ва технологияи таълиму тарбия, бо маќсади 
баланд бардоштани самаранокии тањсилот мебошад. Њамин тавр, 
љараёни инноватсионї ба ташаккулёбї ва инкишофи мазмуни тањсилот 
ва ворид намудани навгонињо мансуб мебошад. Дар маљмуъ, зери 
мафњуми љараёни инноватсионї фаъолияти комплексие бањри 
бавуҷудоӣ, коркард, азхуднамої, истифодабарї ва пањн кардани 
навгонињо фањмида мешавад. Дар адабиёти илмї мафњуми «навсозї», 
«навоварї», «инноватсия» фарќ кунонида мешавад.  
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Инноватсия дар таълим навоварї фањмида мешавад, лоињакашии 
махсус, кушоиши лоињашуда ё тасодуфан дар тартиби инноватсияи 
педагогї пайдо мегардад. Ба сифати мазмуни инноватсия метавонанд 
омилњои зерин пайдо гарданд: донишњои илмї-назариявии муайяни 
навоварї, технологияи нави самараноки таълим, таљрибаи пешќадами 
инноватсионие, ки барои татбиќ омода бошад. 

Бањри дарк пеш аз татбиќи инноватсия чунин омилҳо заруранд: 
Инноватсия чизи фикркарда ва беруна мебошад, ки аз мантиќи 

инкишофи низоми тањсилот набаромадааст. Пеш аз њама, он бо 
фармони маќомоти болої татбиќ карда мешавад ва њељ гоњ бе муњайё 
сохтани шароити мусоид ба натиљаи дилхоњ ноил гардидан мумкин 
нест [8,9; 195]. 

Шакли таълим дар мактаби муосир: 
Дар мактаби муосир аз се шакли маълуми таълим истифода 

мебаранд, ки аз њамдигар бо як қатор нишонањо фарќ мекунанд: 
 таълими фањмондадињї- намоишї, инчунин анъанавї, ахборї ё 

конвексионї; 
 таълимї проблемавї; 
 таълими барномавї ва компютерї 

Дар баробари он, баъзан  нишонањои таълими асримиёнагии 
љараёни шахшавї ва схаластикї мушоњида мегардад. 

Моњияти таълими фањмондадињї- намоишї аз худи номаш хеле 
хуб фањмида мешавад. Фањмонидан дар таносуб бо аёният- методи 
асосии он гўш кардан ва дар хотир нигоњ доштан, ки яке аз фаъолияти 
асосии хонанда мебошад. Самаранокии ин амал дар бехато талаффуз 
ва баён намудани хонанда ифода меёбад. Ин шакли ќадимии таълим 
моњияти амалии хешро дар мактаби муосир бо он сабаб аз даст 
надодааст, ки дар он тарзњои нави баён намудани дониш ва шаклњои 
нави аёният мањфуз аст. 

Таълими фањмондадињї-намоишї ваќтро сарфа намуда, ќувваи 
муаллим ва шогирдонро нигоњ дошта, фањмидани маводи мураккабро 
осон мегардонад ва идоракунии љараёнро самарабахш мегардонад. Дар 
баробари бартарият доштани методи номбурда, дар он камбудињо низ 
дида мешавад, зеро ин усул дониши тайёрро ба хонандагон таъмин 
намуда, онњоро аз фикр намудан, андешаи мустаќилонаи хешро иброз 
доштан озод менамояд. 

Таълими проблемавї аз рўи ташкили таълим тавассути 
мустаќилона аз худ намудани дониш дар љараёни њал намудани 
мушкилот фарќ менамояд. Таълими проблемавї андешаи эљодии 
хонандагонро инкишоф дода, фаъолияти дарккунии онњоро бедор 
менамояд. 

Хулоса, њалли мушкилоти ташаккули омодагии баланди 
иштирокчиён ба муносибатњои инноватсионї аз маљбуран ба гардани 
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касе бор кардани талаботи инноватсионї вобаста набуда, балки аз 
пешнињод намудани имконияти озодона худро зоњир намудани 
омўзгорон дар ин љараён иборат мебошад. 
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Пажўњишгоњи рушди маориф 
ба номи Абдураҳмони Ҷомӣ, Академияи 

таҳсилоти Тоҷикистон 

 
КОРБУРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЇ  

ДАР МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ БА ТАЪЛИМ 
 
 «Бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми 

муайян даромадааст, зарур аст, ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу 
сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони 
давлатӣ, таъриху фарҳанги бостонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати 

хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои 
иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои русиву 
англисӣ таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад». 

                                                                      Эмомалӣ  РАЊМОН 
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Замони муосири бархурди тамаддунҳо ва љањонишавӣ, яке аз илмњои 
зарурию муњими техника ва технологияи муосир бошад, дигаре, 
маънавиёт, ахлоқ ва ҳофизаи таърихї мебошад. Агар ин ду љанба поянда 
ва бо якдигар њамгиро набошанд, хатари ба буҳрони маънавї дучор 
омадани љомеа ва шикасти меъёрҳои ахлоқї дар байни насли љавон ба 
вуљуд меояд. Пас, мо дар баробари ташаккули тафаккури техникї бояд 
дар љомеа, алалхусус, дар нињоди насли наврас маънавиёти баландро 
густариш диҳем, бо такя ба анъанаҳои неки миллию диниамон пояҳои 
ахлоқиро таҳким бахшем, инсондўстиро тарғиб намоем, ба арзишҳои 
волои инсонї арљ гузорем. Масъалаи татбиқи дастовардҳои илмиву 

техникї ва технология дар замони муосир ба яке аз омилҳои муњими 
рақобатпазирї ва баланд бардоштани нуфузи мамлакат дар арсаи љаҳон 
табдил ёфтааст. Зеро нерўи давлатҳо имрўз дар баробари ќудрати сиёсию 
ҳарбї аз рўи инкишофу истифодабарии илму техника ва технологияи 
муосир арзёбї мегардад.  

Вобаста ба ин, мутахассисони соњаи илму маориф, олимон ва 
омўзгорон оид ба муаяйн кардани наќши технологияи иттилоотию 
коммуникатсионї дар шароити татбиќи муносибати босалоњият ба 
таълим мунтазам омўзиш ва тањќиќотњои хешро таќвият мебахшанд.  
Маќсади асосии тањќиќоту озмоишњо муайян намудан ва ошкор сохтани 
њавасмандии хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии 
љумњурї ба истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсионї ва 
омўзишу њавасмандии хонандагон ба фанњои табиию риёзї дар дарсњо 
иборат мебошад. 

Њамзамон, Асосгузори сулҳу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
Паёми имсолаи худ (26 декабри соли 2019) ќайд намуданд, ки «… 

назорати азхудкунии донишҳои замонавиро пурзўр гардонида, наврасону 

љавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмї ташвиқ намоянд, 

қобилияти эљодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои 

табиатшиносї, дақиқ ва риёзї таваљљуҳи бештар зоҳир намоянд». 
Технологияи иттилоотї, ки яке аз фанњои даќиќ ба шумор рафта, дар 

замони муосир ба зиндагии њамарўзаи мо таъсири мусбї мерасонад ва 
зиндагии њаррўзаи  моро осон ва рангин менамояд. Бинобар ин, ба 
омўзиши пурраи технологияи иттилоотї ва навгонии техникї шомил 
шудани омўзгорону хонандагон таќозои замон аст. Муљаҳњаз намудани 
синфхонањои фанњои гуманитарї ва даќиќ, ташкил намудани 
синфхонањои лингафонї, китобхонаи электронї бо таљњизоти техникии 
замони муосир ва лавозимоти ёрирасони компютерї ё моноблок, тахтаи 
электронї, проектор, экрани банерї, планшети деворї, воситањои 
нусхабардорї (сканер, принтерњои навъи гуногун), дастгоњи аксбардорї, 
манбаи бехатарии интиќоли љараён UPS, шабакаи интернетї, вайфай 
(WiFi) - роутер, барномаи зидди вирусии литсензионї фазои тањсилотро 
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бой гардонида, барои баланд бардоштани салоњияти иттилоотию 
иртиботии хонандагон ањамияти муњим доранд.  

Њамзамон, хонандагон дорои чунин нишондињандањои малакаю 
мањорати салоњиятњои иттилоотию иртиботиро доро мешаванд, аз љумла: 

∆ ќобилияти самаранок истифодабарии барномањои компютерї ба 
монанди word, excel, power point ва ѓайрањо; 

∆ ќобилияти чоп ва нусхабардорї намудан дар принтер; 

∆ ќобилияти дурусти истифодабарии проектор ва тахтаи электронї; 
∆ ќобилияти дурусти истифодабарии таљњизоти фаннї; 
∆ ќобилияти самаранок истифодабарии шабакаи интернетї; 

∆ дар корњои амалї васеъ истифодабарии барномањои компютерї; 
∆ тарзи дурусти муошират бо технологияи муосир; 
∆ мањорати љустуљўи мустаќилона ба воситаи технологияи муосир; 
∆ забономўзї ба воситаи технологияи муосир; 

∆ ќобилияти дурусти истифодабарии шабакањои иљтимої ва 
ѓайрањо[11]. 

Дар шароити татбиќи муносибати босалоњият ба таълим 
технологияи иттилоотии муосир дар муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумї њавасмандии хонандагонро ба фанњои даќиќ ва умуман, илму 
дониш зиёд намуда, машѓулиятњои таълимиро рангину шавќовар 
мегардонад. 

Воситањои техникии навин ба ташкили методњои муосири идоракунї 
сабаб шуда, малакаю мањорати хонандагонро дар корњои амалї 
ташаккул медињанд. Яке аз воситањои асосии техникаи муосир, бахусус 
компютер, телефони мобилї ва планшет мебошад, ки ба воситаи 
барномањои дар онњо љойдодашуда ва шабакаи интернетї фаъолияти 
омўзгорону хонандагонро барои дастрас намудани маълумот дар бораи 
тамоми фанњо ва соњаи илм, имкониятњои тањќиќотї ва созмон додани 
системаи нави коммуникативиро фароњам месозад. 

Алалхусус, компютер дар раванди таълим дарси омўзиширо хеле 
шавќовар ва осон мегардонад ва ин аз босалоњият будани омўзгор низ 
вобастагии зич дорад ва ӯ бояд чунин нишондињандањои салоњиятњои 
умумифанниро доро бошад: 

 доштани дониши мукаммали фаннї ва ќобилияти љустуљўи 
маълумотњо; 

 ќобилияти интихоби роњњои самараноки њалли масъалањо; 
 ќобилияти гурўњбандї кардани маводњо дар раванди дарси 

омўзишӣ; 
 ќобилияти интихоби роњњои самараноки њалли масъалањо ва шарњ 

додани мафњумњо; 
 ќобилияти фикрронии мантиќӣ; 
 ќобилияти дурусти истифодаи нутќи шифоҳӣ дар раванди дарс ва 

ѓайра. 
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Дар љараёни машѓулиятњои таълимї китобњои электронї, наворњои 
њаљман хурд (мултимедия), энсиклопедї, дарсњои видеої ва аз маводе, ки 
муаррифӣ (презентатсия) карда шудааст, истифода менамоянд. Фарз 
кардем, њангоми омўзиши фанни нуљум ё физика омўзиши назариявии 
табиати Замин ва сайёрањое, ки дар он љо мо боре њам набудем, 
донистани он барои мо хеле мушкил мебошад. Мањз дар њалли чунин 
мушкилї ба мо танњо технологияи иттилоотию коммуникатсионї мадад 
мерасонад. Дар раванди омўзиши фанњои гуманитарї ва даќиќ ба 
воситаи компютер, ки ба шабакаи интернетї пайваст аст, омўзгор 
метавонад оид ба тамоми мавзуъњои фанњои таълимї маълумотњои 
мушаххасу зарурї дастрас намуда, онро ба воситаи проектор ва тахтаи 
электронї ба хонандагон намоиш дињад. Омўзгор барои бохабар шудан 
аз навгонињои фанну илмњои муосир ба воситаи компютер дар њама њолат 
ба шабакаи интернетї дохил шуда, маълумотњои заруриро мутолиа ва 
љамъоварї намуда метавонад. 

Донишгирдоварї ва захираи бозбинии иттилоот (иттилоотонї), ки 
тамоми соњањои љомеа, аз љумла соњаи илму маорифи кишварро низ фаро 
гирифтааст, боиси таѓйироти ќонунї дар сиёсати соњаи мазкур 
гардидааст. Гузашта аз ин, љомеаи иттилоотї, муассисањои таълимї бояд 
дар шароити татбиќи муносибати босалоњият ба таълим аз 
донишгирдоварї ва захираи бозбинии иттилоот бархурдор бошанд.  

Дар шароити татбиќи муносибати босалоњият ба таълим воситањои 
иттилоотии барои соњаи илму маориф пешбинишуда, технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионии мувофиќ бо маводи таълимию методї, 
техникию меъёрї ва ташкилию дастурї арзёбї мегарданд, ки дар маљмуъ 
амалї кардани технологияи муосир шароити мувофиќтарро фароњам 
менамояд. 

Аз ин љост, ки дар шароити татбиќи муносибати босалоњият ба 
таълим ба омўзгорон зарурати аз худ кардани воситањои технологияи 
муосири таълим, ба монанди технологияҳои шабакавї, телеконференсия, 
почтаи электронї, китобхонањои электронї, маљмуи барномањои 
компютер ё нармафзор, низоми мултимедиа, дарсњои видеої ва овозї ва 
ѓайра пеш омадааст ва омўзгоронро зарур аст, ки барои баланд 
бардоштани сатњи касбият ва малакаю мањорати худ мунтазам кўшиш 
намоянд. Дар баробари ин, шаклњои ба роњ мондани фаъолияти омўзишї 
аз њисоби таѓйири таносуби машѓулиятњои синфї ва беруназсинфї, 
афзудани теъдоди корњои мустаќилона, фардї ва дастаљамъонаи 
хонандагон, инчунин, њаљми машѓулиятњои амалї ва лабораторї ба миён 
меояд. Ѓайр аз ин, бо назардошти равияњои нави иттилоотонї такмил ва 
азнавсозии муњтавои маориф таќозои замон арзёбї шудааст, ки бори 
дигар таѓйироти мунтазамро дар соњаи илму маориф собит менамояд. 

Љорї намудани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионї дар 
шароити татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар раванди 
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омўзиши фанњои гуманитарї ва даќиќ ба таѓйироти куллии вазифаи 
омўзгор, ки мушовир ва ташкилкунанда ба шумор меравад, мусоидат 
менамояд. Њамин тариќ, гуфтан мумкин аст, ки љорї намудани 
технологияи муосир дар раванди таълиму тарбия барои ноил шудан ба 
натиҷањои зерин замина фароњам меорад: 

 тафриќавї ва фардї намудани љараёни таълиму тарбия бо 
назардошти хусусиятњои фардї ва синнусолии хонандагон, сатњи 
омодагї, лаёќат, талабот ва шавќу раѓбати онњо; 

 таѓйир додани фаъолияти омўзишии хонандагон аз њисоби 
афзудани мустаќилияти онњо ва љанбаи љустуљўї касб кардани онњо; 

 њавасманд кардани хонандагон ба худтакмилдињї ва худомўзї; 
 омўзиши таълими њамгироии фанњо, падида ва воќеањо, тавсияи 

робитаи байни фанњо дар таълим; 
 дигаргун шудани шакл ва усулњои ба роњ мондани фаъолияти 

берун аз љараёни таълим ва фароѓату дамгирии хонандагон. 
Љанбаи муњимми ташаккули фарњанги иттилоотии шахсият ва дар 

маљмуъ тамоми љомеа, зинаи тањсилоти миёнаи умумї мебошад. 
Корбасти воситањои тенологияи иттилоотї дар љараёни таълиму 

тарбия дар зинаи тањсилоти миёнаи умумї, асосан, дар самтњои зерин 
амалї мегардад: 

 кор бо бастањои барномањои педагогии амалї барои таълим ва 
назорат; 

  иљрои машќњо бо истифодаи компютер; 
  истифодаи низоми мултимедиа, муњаррири электронии матн, 

графика ва овозї, љадвали электронї ва ѓайра; 
  таъсиси манбаъ ва захирањои маълумот ва кор бо онњо; 
 коркарди барномавии худї бо истифодаи забонњои барномасозї 

ва замимањо; 
  њосил кардани малакаи кор дар шабака ва барќарор кардани 

робитаи тарафайни самарабахш бо низоми маълумотдињї, инчунин 
малакаи истифодаи имконот, ки онњоро фароњам меоранд; 

 истифодаи технологияи иттилоотї дар фаъолияти тањќиќї-
љустуљўї. 

Пас, таълими технологияи иттилоотї дар мактаб бояд тавре ба роњ 
монда шавад, ки маќсад аз он пурра омўхтани асосњои технологияи 
иттилоотї бошад, яъне хонандагон бояд муњтавои фанро ба андозаи 
њадди аќал аз худ намоянд, ки дар онњо имкони озодона ворид шудан ба 
муњити иттилоотию таълимиро фароњам орад. Дар ин маврид зарур аст, 
ки байни љанбањои назарї ва амалии фанни технологияи иттилоотї 
тавозун муќаррар карда шавад[14].  

 Дар шароити татбиќи муносибати босалоњият ба таълим 
иттилоотонии тамоми соњањои њаёти љомеа ва дар робита бо он густариш 
ёфтани воситањои технологияи иттилоотию коммуникатсионї ба мазмуну 
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муњтавои соњаи маориф, технология ва шаклњои он таъсири назаррас 
мерасонанд. Барои субъектњои раванди таълим воситањои нави техникии 
омўзишро фароњам меоранд ва њамчунин, барои бунёди низоми 
иттилоотии идораи маориф мусоидат менамоянд[5].  

Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон лозим донист, ки 
таълими фанни технологияи иттилоотї дар муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумии љумњурї аз синфи 5 таълим дода шавад. Бо ин маќсад, 
мувофиќи  наќшаи таълимї аз соли тањсили 2018-2019 дар синфњои 5-6 
њафтае як соат ин фан таълим дода мешавад.  

Барои рушди малакаю мањорати салоњиятњои иттилоотию иртиботї 
бояд чунин корњоро ба анљом расонид: 

 муљањњаз намудани кабинетњои фаннї ва озмоишгоњњои таълимии 
муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурӣ; 

 бо шабакаи интернетї ва Wi-Fi (вай-фай) пайваст намудани 
тамоми муассисањои тањсилоти миёнаи умумии љумњурӣ; 

 бунёди китобхонањои электронї ва локалї дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумии љумњурӣ; 

 бо омўзгорони ботаљриба ва кадрњои баландихтисоси соњаи 
технологияи компютерї таъмин намудани муассисањои тањсилоти миёнаи 
умумии љумњурӣ. 

Аз ин рӯ, мо бояд илмҳои табиатшиносї, даќиќ ва риёзиро ҳамчун 

омили муҳимтарини бақои ҳаёти инсонӣ эътироф намуда, рушди 
онҳоро њадафи асосии худ ќарор дињем, зеро рушди илмњои 
табиатшиносї, даќиќ ва риёзӣ омили муҳимтарин барои иљрои ҳадафи 

чоруми саноатикунонии босуръат дар кишвари тозаистиқлоли мо ва 
боло рафтани сатҳу сифати зиндагии сокинони шарафманди мо мањсуб 

меёбад. Чуноне ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 омадааст, маҳз чунин иқдомҳо 
иқтидори иқтисодии кишварро ба заминаи моддии амнияти миллӣ 
табдил дода, гузаришро аз иқтисоди аграрию индустриалӣ ба 

индустриалию аграрӣ таъмин мекунанд. 
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маориф” эълон гардид ва бо ин тариқ, мо метавонем ба рушди 
ҳадафи чоруми стратегии мамлакат, саноатикунонии босуръати 
кишвар замина фароҳам оварда, дар муҳлати начандон дур ба он 
ноил гардем.  

Бисёр бамаврид аст, ки барои рушди устувори иқтисодиёт ва 

истеҳсолоту саноат, донишҳои заминавӣ ва пайдарпайи илмҳои риёзӣ 
ва дақиқ зарур буда, дар амал татбиқ намудани нақшаҳои 
кӯтоҳмуддату дарозмуддат, консепсияҳои дурнамои рушди саноати 
кишвар, ба вуҷуд овардани механизмҳои саноатӣ ва истеҳсолии 

имконпазири мамлакат дар ояндаи наздик ба усулҳои ҳисобкунии 
рақамии ҳозиразамон ва ҳамгироии донишҳои таббиӣ, муҳит ва 
арзишҳои иқтисодӣ алоқамандии зич доранд.  

Яке аз бартариҳои илми риёзӣ ва татбиқу бо ҳам вобаста будани 

он бо дигар илмҳо, бахусус, бо иқтисодиёт ин истифодаи оқилонаи 
алгоритми риёзӣ, ба маънои васеаш дар равандҳои нақшагузории 
иқтисодӣ, ба вуҷуд овардани истеҳсолот ва рушди саноат ба ҳисоб 
меравад. Далели ин гуфтаҳо дар истифодаи хеле босамари натиҷаҳо, 

мавзуъҳои мубрами илмӣ-назариявӣ, теорема, аксиома ва 
формулаҳои хеле дақиқи математикии пешниҳодшудаи олимону 
муҳаққиқони гузаштаву имрӯзаи миллати тоҷик ва олимони дигар 

миллату халқиятҳо дар техника, технологияи иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ, илми компютерӣ, иқтисоди рақамӣ ва дигар 
соҳаҳои мувофиқу судманд бараъло дида мешаванд.  

Математикаи ҳисоббарор ва усулҳои ҳисоб яке аз шохаҳои илми 

риёзӣ ва дақиқ ба ҳисоб рафта, барои тайёр намудани мутахассисони 
соҳибмаълумот ва ҳирфаӣ дар соҳаи саноат, истеҳсолот ва 
кишоварзӣ бевосита зарур мебошанд. Аз ин рӯ, пешниҳод менамоем, 
ки фанҳои зикршударо бо назардошти хусусиятҳои раванди 

босуръати иқтисодӣ дар замони муосир бо усулҳои нав ба 
донишгирандагон омӯзонем. Масалан, дар самти иқтисодӣ ва 
барномасозӣ: тарзи таълими фанҳои математикаи олӣ, математика 
дар иқтисодиёт, усулҳои ҳисоб ва математикаи ҳисоббарор, 

консепсияҳои табиатшиносии муосир, ки қисмҳои фанни риёзӣ ва 
таббиӣ мебошанд, мавзӯъҳо мувофиқи мақсади ихтисос интихоб 
карда шаванд ва ё баёни мавзуъҳо ҳангоми тадрис дар ҳамгироӣ бо 
касби донишҷӯ мувофиқу мақсаднок арзёбӣ гарданд. Зеро 

таҷрибаҳои коршиносон ва омӯзгорони соҳибтаҷриба нишон 
медиҳанд, ки набудани робита байни илму ихтисосҳо мутахассиси 
дар оянда баркамолрасидаро барои идомаву такмил додани касби 
худ ва ё бо як суръати касбӣ ба шуғли дӯстдошта машғул шудан, 
коста мегардонад ва ё тамоман дур месозад.  
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Барои ҷараёни ин ҳамгироиро дар амал татбиқ намудан 
машғулиятҳои амалӣ, лабораторӣ, кори мустақилонаи донишҷӯ бо 
роҳбарии устод (машғулиятҳои семинарӣ) – ро зиёдтар ба роҳ мондан 

зарур аст. Ҳангоми ба роҳ мондани чунин шаклҳои таълими 
зикршуда масъалагузорӣ ва супоришҳои амалӣ дақиқан аз рӯйи 
мушкилоти касбӣ-ихтисосӣ ва наздик ба ихтисоси донишҷӯ ба роҳ 
монда шавад, инчунин тарзи дуруст ва натиҷабахш иҷро намудани он 

аз методи сиклӣ ё пайдарпаии амалҳои иҷрокардашуда, назорат ва 
роҳандозӣ карда шавад. Вале, дар ин росто, МТОК-ро низ зарур аст, 
ки дар баробарарзиш будан бо нақшаҳои стратегияи ниҳоят 

мақсадноки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ҷараён ва татбиқи 
ҳукумати электронӣ дар саросари мамлакат мусоид будани шароити 
моддӣ-иқтисодӣ ва имкониятҳои васею мақсадноки иттилоотӣ-
иртиботии компютерӣ чораҳои ҳадафманд ба роҳ монанд. 

Кормандон ва мутахассисони соҳаи технологияи иттилоотӣ ва 
коммуникатсионии визуалиро низ зарур аст, ки арзишҳои хубу 
ҳадафманди касбиро дар соҳаи фаъолият нишон диҳанд. Зеро сифати 
расонидани захираҳои илмӣ, назариявӣ ва методии таълими фан дар 

мактабҳои олии касбӣ ва ҳам мактабҳои миёнаи умумӣ ва дигар 
муассисаҳои соҳаи таълим ва маориф ба этикаи касбӣ ва психологияи 
хуби мақсадноки кормандон ва мутахассисони касбии соҳаи техника 
ва технологияи иттилоотӣ алоқамандии зич дорад.  

Аз ин ҷост, ки барои амалан нишон додани кори алгоритм ва 
пайдарпай иҷро шудани сикли барномаҳоро дар ду мисоли зерин дар 
намуди блок-схемаи моделсозӣ барои исбот меоварем. Барои нақша-
пайвандҳои (блок-схема) зерин чунин ишоракуниҳои номгузориро 

истифода менамоем, ки дар ин ҷо 1А) - блок-схемаи ҳал намудани 
интеграл аз рӯйи формулаи Симпсон ва 2В) - блок-схемаи ҳал 
намудани масъалаи Кошӣ бо методи Эйлер-Кошӣ мебошад [3]. 

Аз блок-схемаи овардашуда хулоса бароварда мешавад, ки дар 
вусъатдиҳии ҷараёни ҳамгироии илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ, пеш 
аз  ҳама қисмҳои асосӣ ва зарурӣ, инчунин қисмҳои ёрирасон, ки 

мувофиқ ба ҳолатҳои гуногун имкони тағйир ёфтан доранд ё талаб 
карда мешаванд. Бо назардошти ин пайвастагиҳо зарур аст, ки 
арзёбӣ натиҷабахш ба интиҳо расад.   
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МЕТОДИКАИ ТАЪМИНИ ҲАВАСМАНДКУНИИ  

ДОНИШҶӮЁН ДАР МАШҒУЛИЯТИ АМАЛӢ 
 

Истилоҳи “мотиватсия” – бо ду маъно, яъне тартиби 

ҳавасмандкунии инсонҳои алоҳида ва низоми таъсир барои 
фаъолшавии инсонҳои алоҳида маҳсуб меёбад ва дар равияи педагогӣ 
асосан маънои дуюм истифода мегардад. 

Ҳавасмандӣ чун омили пешбаранда ва фаъолкунанда маҳсуб ёфта, 
муносибат ба фаъолияти шахсиятро ифода мекунад. Аз ин ҷост, ки 
таъсири байниҳамдигарии муносибати педагогӣ бо донишҷӯён дар 

зинаҳои гуногуни раванди таълим аз ҳисоби махсусияти ҳавасмандӣ 
самаранок ҳисобида мешавад. 

Дар машғулияти амалӣ истифода намудани ҳавасмандӣ – ин 
истифодаи услуб ва методикаи башаклдарории сатҳи азхудкунии 

донишҷӯён оид ба фанни таълимӣ буда, далели омӯзиш бо 
худҳавасмандкунии баҳо вобаста мебошад. Мақсади асосии 
ҳавасмандӣ, бохабар кардани донишҷӯён аз аҳамияти амалии мавзӯи 
омӯхташаванда ва маводи он дар баланд бардоштани дараҷаи касбият, 

бедор кардани завқи азхудкунии дониши ба талабот ҷавобгӯ, маҳорати 
дарку эҷодӣ навгонӣ, ҳамчун элементи салоҳиятнокӣ ва бо шавқу завқ 
иҷро кардани корҳои амалӣ мебошад. 

Амалишавии принсипи ҳавасмандии таъмини раванди таълиму 

тарбия, махсусан ташаккули мақсаднок дар донишҷӯён, далелнокии 
фаъолияти таълимӣ худ ба муваффақияти фаъолияти таълимӣ 
меоварад. 

Бояд ба назар гирифт, ки қувва ва сохтори ҳавасмандкунӣ ба 
пешрафти фаъолияти таълимӣ ва бо қонунияти равонии Йеркса-
Додсонс, самаранокии фаъолияти таълимӣ дар ростии алоқамандӣ аз 

қувваи ҳавасмандӣ ҳамрадиф мебошад [1]. 
Ҳавасмандии фаъолияти таълимӣ, ҳолатҳои системавӣ, самтнокӣ, 

устуворӣ ва динамикӣ мансуб аст. Ҳавасмандии таълимӣ чун намуди 
махсуси ҳавасмандӣ тавсиф шуда, онро аз рӯи мураккабиаш ба ду 

гурӯҳ, яъне дохилӣ ва берунӣ ҷудо менамоянд. 
Ҳавасмандии дохилӣ ба раванди нигаронидашуда ва натиҷаи 

характеронида равона шудааст (махсусан раванди таълим – иҷрои 
мавзӯи гузошташуда аз рӯи шавқу завқ ба он), ҳавасмандии беруна 
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бошад, бо мукофоти аз рӯи дастовард ва шартан пешгирӣ кардани 
нокомӣ. 

Ҳавасмандии дохилӣ ҷой дошта метавонад, агар чунин омилҳо ҷой 
дошта бошад: 

 ҳисси салоҳиятнокӣ – дар кордонӣ имкониятҳои худӣ, яъне “ман 
медонам”, “ман метавонам”; 

 ҳисси худмуайянкунӣ – дарк кардан, танҳо худ бо худ ва бо 
сабаби фаъолияти худ; 

 шавқу завқ; 
 ҳисси арзиши субективии фаъолият (сухан дар бораи арзиши 

дохилӣ – ростии шахсӣ, муносибати байнишахсӣ, интелектуалӣ – рушди 
эстетикӣ меравад); 

 ҳисси гурӯҳе, ки дар зери мафҳуми равоншиносӣ фаҳмида 
мешавад; 

 диққати пурраи марказонидашудаи фикр, эҳсос дар машғулият, 
ки фикру эҳсосҳои бегонаро аз шуур дур мекунад; 

 дониши возеҳ дар лаҳзаи муайяни вақт дар бораи чӣ кор кардан, 
возеҳ фаҳмидани мақсади фаъолият, пурра тобеъ шудан ба талаботе, ки 
аз худи фаъолият бармеояд; 

 фаҳмиши равшани он, ки кор то чи андоза хуб иҷро карда 

мешавад, ҳамзамон алоқаи баръакси муайяни равшан ва мушаххас; 
 аз даст додани эҳсоси муқаррарии дарккунии возеҳи худ ва атроф 

“ғӯта задан” дар фаъолияти омӯзиш; 
 зуд гузаштани вақт; 

 қаноатбахшӣ. 

Барои ҳавасмандии дохилӣ зинаи рушд низ ҷой дорад. 

Вазъият, ки дар он қобилияти фаъолият муҳим аст, қонеъ 

гардонидани талаботи худмуайянкунӣ, салоҳият ва муносибатҳои 
назаррас, ки боиси зуҳури ҳавасмандии дохилӣ мегардад. 

Вазъият – арзишест, ки он хусусияти муҳим дорад, зеро фаъолият 
барои шахс аҳамияти аввалиндараҷа маҳсуб меёбад.  

Субъект – арзишест, ки дар он эҳтиёҷ ба худшиносӣ, сахтгирӣ, 
салоҳиятнокӣ ва муносибатҳои арзишӣ мақом пайдо мекунад, арзишҳо 
ва ҳавасмандии дохилӣ ба сифати шахсӣ табдил меёбад. 

Таҳлили муқоисавии хусусиятҳои дохилаю берунии ҳавасмандӣ ки 

аз тарафи Чирков В.И. мавриди татқиқот қарордошта имкон дод,ки 
ҳавасмандии дохилии инсониро чун креативӣ будан, майлу хоҳиши 
устувор ва дарозмуддат доштан, ва ғайра усулҳои ғайристандартиро 
истифода намояд, зеро масъалаҳои гузошташуда, хусусияти эҷодкунии 

мураккабро доранд, то ки ҳалли онҳо шавқовар бошад ва 
худэҳтиромиро қаноатманд карда тавонад [2]. 
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Инсонҳое, ки ифодаи ҳавасмандии беруна доранд, баръакс, 
масъалаҳои стандартии содаи тез ҳалшавандаро интихоб менамоянд, 
то ки подоши худро таъмин намоянд, аммо хоҳиши кор кардан дар 

якҷоягӣ бо мустаҳкамкунӣ барҳам мехурад, дар ин ҳолат сифат ва 
суръати эҷодкорӣ паст шуда, ҳамзамон ҳиссиёти манфӣ пайдо мешавад. 

Дар рафти машғулият, омӯзгор бо донишҷӯёне, ки намудҳои 
гуногунӣ афзалияти таълимӣ доранд, вомехӯрад (расми 2) ва дар 

мувофиқа мебояд омили ҳавасмандиро интихоб намоянд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Расми 1. Намуди бинарии афзалияти таълими донишҷӯён. 
 

Ташаккули мақсадноки ҳавасмандии фаъолияти таълими 
донишҷӯён бояд дар мӯҳлати машғулият ва ё дар омӯзиши фанни 

конкретӣ муайян ва возеҳ шавад.. 
Омӯзгор бояд барои рушди ҳавасмандии дохилии фаъолияти 

таълимии донишҷӯ бояд фазои ба вуҷуд омадани таҷрибаи дохилии 
ҳолатҳои ҳавасмандкунӣ ва ёрии гузариши стратегӣ, ҳамзамон пайдо 
намудани малака дар ин самт таъсири худро расонад. 

Чӣ хеле ки таҷриба нишон медиҳад, дар зинаи арзиши субъективӣ 
инсон метавонад ҳавасмандии дохилиро ба дилхоҳ фаъолият ба шакл 

дарорад. Аз ин ҷо бармеояд, ки зарурияти баровардани (даст кашидани 
донишҷӯ аз дараҷаи субъекти омӯзишӣ), ҳолати додашуда ба дараҷаи 
худҳавасмандӣ дар замоне, ки омӯзиш ба арзиши шахсӣ баробар 
мешавад. 

Бозсозӣ- 
бедалелӣ бешавқу завқ ва 

ғайрифаъол... 

Иштирок намудан возеҳ 

нишон додани манфиатҳои 

таълими фаъол 

Рақобатпазирӣ - 
хоҳиш ба худбоварӣ, 

муқобил будан ба фикри 
худ 

Ҳамкории ба суҳбат 

нигаронидашуда, кор бо як 

гурӯҳ  

 

Алоқамандӣ - 
хоҳишмандӣ, кор бо 

барномаҳои сохторӣ ва 

масъалаҳои муайяншуда 

Мустақил -хоҳишманди 

таъсири худро ба мазмун 

ва сохтори барномаи 

таълимӣ расонидан 
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Дар машғулияти муқаддимавӣ аз рӯи фанни таълимӣ мо 
метавонем ба донишҷӯён фаҳмонем, ки мушкилоти онҳоро ҳис 
менамоем. Мисол, тибқи нақшаи таълимии ихтисоси равияи иқтисодӣ 

донишҷӯ бояд 66 фанро аз бар намояд. 
Агар ба донишҷӯ шавқовар бошад, яъне вай арзиши маводи 

додашударо фаҳмад, он гоҳ барои азхудкунии мавзӯъ воҳиди ками вақт 
сарф мешавад, нисбат ба омӯзиши маводе, ки донишҷӯ онро 

ғайримуҳим меҳисобад, яъне вазифаи донишҷӯ ёфтани ҷавҳар дар 
омӯзиши мавзӯъ, оне, ки барои ӯ фикри шахсӣ ва қобилияти 
ҳавасмандиро дорад. Саволе ба миён меояд; омӯзгор бояд дар чунин 

ҳолат ба донишҷӯ чӣ тавр ёрӣ диҳад? 
Агар донишҷӯ мақсади ба даст овардани баҳои мусбатро дошта 

бошад, он гоҳ вай аз пайи роҳҳои расидан ба мақсади худ мегардад ва 
дар ин ҳолат омӯзгор метавонад ба донишҷӯ худҳавасмандиро чун 

варианти беҳтарин пешниҳод намояд. Баъдан омӯзгору донишҷӯ барои 
ба сохтори муайян даровардани маводи таълимӣ аз рӯи арзиш 
баҳогузорӣ менамоянд. Пас, дар муқаддимаи мавзуъ маводро муайян 
менамояд; аввалан зарурияти супоридани имтиҳони марҳилавӣ ва 

ниҳоӣ, дуюм қисмати мавод барои дар оянда дар фаъолияти касбӣ 
истифода намудан ва сеюм барои иҷрои вазифаи хонагию корҳои 
мустақилона. Мисол, бемориҳои авлодиро аз фанни “Биохимия” дар 
мувофиқа бо нақшаи таълимӣ, донишҷӯёни факултети педиаторӣ ва 

фармасевтӣ меомӯзанд, аммо барои педиатори оянда ин мавод арзиши 
касбӣ низ дорад. 

Профессор – ҷарроҳ ҳангоми машғулияти лексионӣ ба донишҷӯён 
нақл менамоянд, ки аз курси якум мехост хирург шавад ва он фанҳоеро, 

ки танҳо ба хирургия вобастагӣ доранд омӯхт, аммо фанҳои дигарро 
сатҳӣ азбар намуд. Вақте ки мудирии кафедраро ба ӯҳдаи худ гирифт, 
вай хатогии худро фаҳмид, яъне дар бештари ҳолатҳо беморонро ба 
мутахассисони самти хурди дақиқ мефиристонд, ҳол он ки дар мактаби 

олӣ чунин масъалаҳои мураккаби хусусияти хосдошта омӯхта 
мешаванд. Пас, профессор ба донишҷӯён ишора намуда фаҳмонд, ки 
тамоми фанҳои омӯхташавандаи нақшаи таълимӣ дар оянда ҳангоми 

фаъолияти шахс муҳим мебошанд. 
Барои омӯзгор қобилияти истифода бурдани ҳавасмандкунии 

донишҷӯён, амале, ки якбора ба вуҷуд меояд, муҳим маҳсуб меёбад. 
Ҳангоми омӯзиш далел ва комбинатсияҳои гуногун таъсир мерасонад, 

зеро ҳар яки онҳо дар вақти муайян ба донишҷӯ бартарии худро 
мерасонанд, ки ин сабабҳои зиёд дорад. Мисол, хусусияти инфиродӣ – 
шахсии донишҷӯ. Ташхиси равоншиносӣ нишон медиҳад, ки омӯзиш бо 
бартарияти ҷузъҳои гуногуни тафаккури азхудкунии меъёри таълимӣ 

хеле муваффақиятнок маҳсуб меёбад, агар ба мативи азхудкунии мавод, 
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ангезаи тартиби тадқиқотӣ (мисолу масъалаи муаммодор) ҳамроҳ 
шавад. Барои донишҷӯён бартарияти ҷузъҳо шифоҳӣ – мантиқи 
тафаккур, танҳо мақсади “тоза” азхуд кардани маводи омӯхташаванда 
характернок аст. 

Ҳамин тавр, таҷриба ва тадқиқот нишон медиҳанд, ки аз усулҳои 

бисёри истифодашавандаи ҳавасмандкунӣ, ҳатман яке аз онҳо ба ҳадаф 
мерасад, пас дар раванди таълим, ҳавасмандии фаъолияти донишҷӯ 
иҷро мегардад. 
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УСУЛҲОИ ИННОВАТСИОНӢ АЗ ИСТИФОДАИ 

ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ  ДАР ДАРСҲОИ 
МАТЕМАТИКА 

 

Айни замон, ҷомеа дар марҳилае қарор дорад, ки технологияи 

иттилоотӣ ба ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти ҳаррӯза ва фаъолияти касбӣ 
табдил меёбад. Дар баробари ин, системаи маориф дар канор 
намеистад, зеро шаҳрвандони мо барои гузариш ба иқтисодиёти 
рақамӣ то чӣ андоза омодаанд, аз он вобаста аст. 

Дар таълими фанни математика технологияи иттилоотӣ мавқеи 
муҳимро ишғол менамояд. Истифодаи воситаҳои мултимедиявӣ, 

тестҳои санҷишӣ, китобҳои дарсии электронӣ, барномаҳои махсус 
барои кашидани графикҳои функсияҳо ё объектҳои геометрӣ қисми 
ҷудонашавандаи раванди таълими математика аст. Рушди доимии 
технологияҳои иттилоотӣ имконоти дигари истифодаи онҳоро дар 

раванди таълим пешниҳод мекунад, ки ин масъала дар мақола 
муҳокима гардидааст. 

Дар доираи лоиҳаи «Мактаби рақамӣ» дар назар аст, ки 

технологияҳои муосир ба раванди таълими фанҳои алоҳида, аз ҷумла 
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технологияҳои дар асоси воқеияти виртуалӣ ва афзоянда амалкунанда, 
ки барои омода намудани кадрҳои баландихтисоси дорои салоҳиятҳои 
дахлдор дар соҳаи маориф имконият фароҳам меорад, технологияҳои 

муосир нақши асосиро мебозанд. Аммо истифодаи воситаи пешрафти 
муосир дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ имкон медиҳад, ки худи 
раванди таълими фанҳои алоҳида дар системаи таҳсилоти ибтидоӣ 
фаъол карда, сатҳи таълим аз мактаб то донишгоҳ ва берун аз он ба 

таври ҳамаҷониба баланд бардошта шавад. Фанни математика барои 
истифодаи технологияи иттилоотӣ дар раванди таълим имкониятҳои 
хубро фароҳам меорад. Онро ҳам дар марҳилаҳои гуногуни раванди 

таълим (ҳангоми омӯхтани маводи нав, таҳким ва ба низом 
даровардани маводи қаблан омӯхташуда, назорати дониш ва роҳҳои 
омӯхташудаи фаъолият, ҷамъбаст ва такрори мавод) ва ҳам дар 
марҳилаҳои гуногуни дарс (ҳангоми навсозии дониш, додани маводи 

нав ва ғ.) ва албатта, дар машғулиятҳои беруназсинфӣ, ки қисми 
таркибии просесси таълим мебошанд, истифода бурдан мумкин аст 
[1,2]. 

Истифодаи тахтаи интерактивии онлайн дар раванди таълими 

математика. Тахтаи интерактивии онлайн воситаи ташкили омӯзиши 
фосилавӣ ва омехта дар вақти воқеӣ бо шумораи зиёди иштирокчиён 

мебошад. Самаранокии истифодаи тахтаи онлайн дар фаъолияти лоиҳа 
дар таҳқиқи И.Ф.Зыкова [4] мавриди баррасӣ қарор гирифта, 
Н.Е.Логинова нақши онро дар таҳсилоти фарогирӣ қайд мекунад [6]. 

Дар раванди таълими математика тахтаи онлайн нақши муҳим мебозад 
ва метавонад ҳамчун воситаи зерин хизмат кунад:  

 баҳодиҳии ҳолати равонӣ дар ҳама марҳилаи дарси математика 
(тахтаи электронӣ);  

 визуализатсияи иттилооти математикӣ; омӯзиши малакаҳои 
ҳамкорӣ; ташкили кластерҳо, маълумотномаҳо;  

 газетаҳои деворӣ, плакатҳои математикӣ ва ғайра. 
Мо навъҳои зерини тахтаи онлайнро ҷудо мекунем: Stixy, 

WikiWall, Magnoto, Pen, RealtimeBoard, Popplet, Tackk ва ғайра. 
Масалан, онлайни WikiWall ҳамчун рӯзномаи деворӣ хидмат мекунад, 
Magnoto ба шумо имкон медиҳад, ки плакатҳои интерактивӣ, қалам 

эҷод кунед  ва хидмати Tackk имкони мубодилаи зуди маълумот дар 
интернет мебошад. Ин имкониятҳоро ҳам дар машғулиятҳои синфӣ ва 
ҳам дар машғулиятҳои беруназсинфӣ бомуваффақият истифода бурдан 
мумкин аст, зеро ташкили газетаҳои математикӣ қисми таркибии кори 

кружоки математика ё ҳафтаи тематикии математика мебошад. 
Тахтаи онлайн ба шумо имкон медиҳад, ки ҳуҷҷатҳои матнӣ ва 

графикӣ (Stixy), аксу видеоҳо ё истинодҳоро ба файлҳо (WikiWall, 

Magnoto) ҷойгир ва замима кунед, объектҳои интерактивии 
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мултимедиявиро (Pen) ё тугмаҳои фаъолро (Tackk) муттаҳид кунед. 
Онҳо метавонанд ба саҳифаҳои вебсайтҳо ё блогҳо ворид карда 
шаванд. Намунаи газетаи девории математикӣ, ки Popplet тайёр 
кардааст, дар расм нишон дода шудааст (расми 1). Истифодаи тахтаи 
онлайн дар раванди таълими математика ба зиёд шудани имкониятҳои 
раванди таълим ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 
инфиродӣ ва коллективии донишҷӯён мусоидат мекунад. 

Ҷадвалҳои менталӣ дар таълими математика. Њалли масъалањои 
математикї истифода бурдани амалњои гуногуни фикрї, мањорати 
тањлили вазъияти масъала, дар њалли масъалањои гуногун пайдо 
кардани аналогияњоро талаб мекунад; бо гузаронидани озмоиши 
тафаккур содатарин моделҳои математикиро тартиб диҳед; интихоб ва 
синтез кардани иттилоот, барои ҳалли масъала зарур буда, ба низом 

даровардани он, дар шаклҳои гуногун (ба таври рамзӣ, графикӣ ва ғ.) 
пешниҳод намудани он; объективона баҳо додан, ҷамъбаст кардан ва 
тафтиш кардани натиҷаҳои дар ҳалли масъала ба даст овардашуда, ба 
ҳисоб меравад. 

 

 
Расми 1. Рӯзномаи девории «Фактҳои реалӣ математика», ки 

Popplet таҳия кардааст. 
Ғайр аз ин, математика яке аз фанҳое мебошад, ки дар маводи 

таълимии он миқдори зиёди аломату формулаҳо, теоремаю таърифҳо 
мавҷуд буда, фахмидан ва аз худ кардани он душвориҳоро ба амал 
меоварад, ки на ҳама вақт хонанда имкони аз худ кардани онро дорад. 
Барои ҳамзамон фаъол кардани равандҳои тадбиқи онҳо, технологияи 

инноватсионии MindMapping истифода мешавад, ки он имкон медиҳад,  
бо истифода аз схемаҳо - харитаҳои равонӣ системавӣ ва визуалӣ 
шаванд [7]. 

Харитаҳои фикрии чунин технологияи визуализатсияи тафаккуре 
мебошанд, ки дар асоси сохтани сабтҳои алтернативӣ пайдо шудаанд 
ва ба шумо имкон медиҳанд, ки раванди тафаккури систематикиро 

нишон диҳед.  
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Тамоюлҳои зерин ба ҷорӣ намудани харитаҳои равонӣ дар 
соҳаҳои гуногуни фаъолият мусоидат мекунанд: тағйирот дар 
форматҳои пешниҳоди маълумот; ҷустуҷӯи роҳҳои самарабахши 

сохтори иттилоот; таъмини аёнияти пешниҳоди иттилоот; интихоби 
роҳҳои алтернативии сабти иттилоот. 

Соҳаҳои харитаҳои равонӣ дар раванди таълим васеъ истифода 
бурда мешаванд. Масалан, омўзгор аз онњо метавонад барои инкишоф 
додани ќобилияти зењнии хонандагон дар љараёни инкишофи майна ва 
тренингњои гуногун, њамчунин њангоми банаќшагирї ва тањияи 
лоињањои таълимии мураккабии гуногун ва ѓайра истифода барад. 

Дар раванди таълими математика инкишофи ақлро метавон ба 
таври зерин истифода бурд: 

 лавозимоти муносибати объектҳои гуногуни математикӣ; 
 лавозимот барои сохтани матни лексия. Ин машѓулият на танњо 

барои омўзгор дар тайёрї ба дарс, балки барои хонандагон њангоми 
тайёрї ба санљишу имтињонњо ва ѓайра муфид аст; 

 таҳлили системавии объектҳои математикии омӯхташаванда; 
 таъсиси тахтаи визуализатсия – тарзи тарҳрезии ҳолати дилхоҳ 

дар шакли сохтори расмҳои пайваст; 
 пешниҳоди маълумоти математикии таълимӣ дар шакли дастрас.  

Методологияи тартиб додани раванди таълим чунин аст: асосӣ -
идеяи нав, ки дар маркази харита чойгир аст, ки аз он шохаҳое ҳастанд, 

ки қадамҳои алоҳидаи тафаккури заруриро барои татбиқи ин идея 
ифода мекунанд. Минбаъд, шохаҳои хурдтарро метавон ба чанд шохаи 
дигар тақсим кард [2]. Ҳамин тариқ, раванди таълим робитаҳои 
ассотсиативиро дар мағзи офаринандаи худ нишон медиҳад. 

Дар айни замон, барномаҳои зиёде барои эҷоди раванди таълим 
дар офлайн ва онлайн мавҷуданд. Системаҳои ҷолибтарини онлайн, ки 
насбро дар компютер талаб намекунанд ва аз ҳама ҷо бо пайвасти 
интернет дастрасанд ва бо ҳама гуна дастгоҳ кор мекунанд (компютери 

шахсӣ, ноутбук, планшет ё смартфон) инҳоянд: MindMeister, Bubble.us, 
Mindomo, Mind42, Coggle , MindNode, Mapul, WiseMapping ва ғайра. 

Ин навъи хизматрасонӣ на танҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки 

инкишофи ақлиро дуруст ба роҳ монед, балки имкони инкишофро ба 
презентатсияи динамикӣ табдил доданро фароҳам меоранд. Гузашта аз 
ин, шумо метавонед на танҳо харитаҳои рангини дорои аксу расмҳо 
эҷод кунед, балки садо, видео ва гиперҳаволаҳоро илова кунед 
(масалан, Mindomo), ки манбаи онлайни Coggle барои сохтани он 
функсияи ҳамкорӣ дорад [7,8]. 

Дар (расми 2) намунаи харитаи менталӣ дар мавзӯи «Ададҳои 
мусбат ва манфӣ», ки бо истифода аз онлайни MindMeister сохта 
шудааст, нишон дода шудааст. Ин харита ба донишҷӯён имкон 
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медиҳад, ки истифодаи ададҳои мусбат ва манфиро на танҳо дар 
математика, балки дар дигар соҳаҳо (иқтисод, ҷуғрофия, химия, 
физика) тасаввур карда, ба ин васила нақши байни субъективиро дар 

таълими математика пурзӯр намуда, таваҷҷуҳи хонандагонро ба ин фан 
зиёд кунанд, инчунин зарурати дониши математикиро дар фаъолияти 
амалии чамъият нишон диҳанд. 

Харитаҳои равониро ба хонандагон он вақт пешниҳод кардан 
мумкин аст, ки омӯзиши маводи нав, ҳангоми ба низом даровардан ва 
ҷамъбаст намудани дониш ва ғайра мустақилона тартиб дода шаванд. 

 

 
 

Расми 2. Харитаи менталӣ дар мавзӯи «Ададҳои мусбат ва манфӣ» 
 

Харитаҳои тайёри равониро (муаллим ё донишҷӯён тартиб 
додаанд) истифода бурдан мумкин аст: 

 ҳамчун варақаи дарсӣ, вазифаи хонагии эҷодӣ ё варақаи 
фаъолияти рефлексионӣ дар дарс; 

 омодагӣ ба дарсҳои амалӣ ва назоратӣ (онҳо дар хотир нигоҳ 
доштан ва такрори маводи таълимиро осонтар мекунанд), инчунин, 
назорат кардан (масалан, бо роҳи додани харитаи равонӣ ба 
донишҷӯён бо холигоҳ ё қисман пуршуда). 

Њамин тавр, харитањои равонї дар љараёни таълими математика 
на танњо барои тасаввур кардан ва тасниф намудани аќидањо ва ѓайра, 
балки њамчун воситаи ташаккули тафаккури эљодї, танќидии 
математикии хонандагон ва ќобилиятњои зењнии онњо низ истифода 
мешаванд. 

Микроблог дар таълими математика. Яке аз самтҳои муосири 
фаъоли Интернет микроблог мебошад, ки дар раванди таълим амалан 
истифода намешавад, гарчанде ки он барои ташкили ҳамкории 
шабакавӣ байни мактаббачагон имкониятҳои калон дорад. Барои 
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эҷоди микроблогҳо онлайнҳо ба монанди Twitter, Blogger, Livejournal, 
Google+, Edmodo, Wikispase ва ғайра мавҷуданд. Микроблог воситаи 

муошират барои мубодилаи андешаҳои шумост. Қоидаи асосии 

микроблогҳои таълимӣ ҷои баҳс нест, балки бодиққат хондан ва шарҳ 
додан аст. Бо ёрии технологияи микроблог метавон инъикоси 
фаъолияти таълимии донишҷӯро, ки дар шакли пурмазмун барои 
донишҷӯён сурат мегирад, инчунин муҳокимаи масъалаҳои 
проблемавии омӯзиши математикаро ташкил кард. Яке аз самтҳои 
рушди микроблогҳо дар математика аз ҷониби донишҷӯён таъсис 

додани блогҳо оид ба таърихи математика, ҳалли масъалаҳои қадимии 
математикӣ, татбиқи математика дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти инсон, 
кашфиётҳои илмии муосир дар соҳаи ин илм мебошад. Ҳамин тариқ, 
микроблогҳо имкон медиҳад, ки на танҳо салоҳияти 

коммуникатсионии донишҷӯён фаъол карда шавад, балки доираи 
ҷаҳонбинии онҳо дар соҳаи математика васеъ гардад. 

Хулоса қайд кардан бамаврид аст, ки доираи онлайнҳои таълимии 

Web 2.0 пайваста васеъ мешавад. Аз ин рӯ, дурнамои аввалиндараҷаи 
ҷорӣ намудани рақамикунонии таҳсилот вазифаи марбут ба озмоиши 
воситаҳои нави таълим, таҳияи дастурҳо барои омӯзгорону донишҷӯён 
ва ҳалли масъалаҳои ташкили шаклҳои онлайнии раванди таълим 

мебошад. Самтҳои интихобшудаи истифодаи инноватсионии воситаҳои 
технологияҳои иттилоотӣ ва дастурҳо оид ба татбиқи онҳо дар раванди 
таълим бо донишҷӯёни факултети математика, информатика, физика 

баррасӣ карда шудаанд. Омӯзиши фанҳои «Технологияҳои иттилоотӣ 
дар таълими математика», «Технологияҳои таълимии фаъол ва 
интерактивӣ», «Технологияҳои иттилоотӣ дар ташкили корҳои берун аз 
синфӣ аз фанни математика», «Технологияҳои иттилоотӣ дар арзёбии 

натиҷаҳои таълим» ин заруратро ба миён меорад. Донишҳоеро, ки дар 
бораи воситаҳои технологияҳои иттилоотӣ, ки дар заминаи 
хидматрасонии онлайн ба амал меоянд, аз дастгоҳҳои мобилӣ, 
технологияи афзояндаи воқеият ва ғайра гирифтаанд, онҳо ҳангоми 

омӯзиши баъзе фанҳои риёзӣ ва методӣ, инчунин ҳангоми таҳияи 
реферат истифода мешаванд. Натиҷаҳои санҷиш нишон доданд, ки 
истифодаи ин воситаҳои технологияи иттилоотӣ раванди маърифати 
хонандагонро ба таври назаррас фаъол намуда, шавқу рағбатро ба 

омӯзиши математика зиёд мекунад.  
Хусусияти бисёре аз захираҳои мавриди назар гуногунрангии онҳо 

барои истифода дар раванди таълим мебошад, ки ин маънои онро 
дорад, ки онҳоро на танҳо дар раванди таълими математика дар 
мактаб, балки дар раванди таълими мактабҳои миёна ва олӣ низ 
истифода бурдан мумкин аст.  
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Дар баробари ин, агар дар раванди таълим ба хидматрасониҳои 
онлайн оид ба таҳияи викторинаҳо, ки барои навсозӣ, таҳким ва 
назорати дониш истифода мешаванд, афзалият дода шавад, пас дар 
таҳсилоти минбаъда ба истифодаи дастгоҳҳои мобилӣ, тахтаҳои 
онлайн таваҷҷуҳи бештар зоҳир кардан лозим аст. Ин имкон медиҳад, 
ки ба хулосае оем, ки дар системаи таълими пайвастаи математика 
истифодаи технологияи муосир ва захираҳои ба назар гирифташуда ба 

мақсад мувофиқ аст.  
Ҳамин тариқ, истифодаи инноватсионии технологияҳои 

иттилоотӣ, ки дар мақолаи мазкур мавриди баррасӣ қарор дода шуд, 
барои таъмини режими интерактивӣ дар раванди ҳалли масъалаҳои 

гуногуни математикии донишҷӯён; моделсозии додаҳо ва 
визуализатсияи иттилооти математикӣ; имконияти гузаронидани 
назорати пурмаҳсул ва таҳлили натиҷаҳои иҷрои супоришҳо, инчунин 
дар шароити боздоштани кор ва баргаштан ба он, ба хонандагон 
имкон медиҳад, ки суръати гирифтани маълумоти таълимӣ ва иҷрои 
супоришҳоро мустақилона танзим намоянд. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ –  

ОМИЛИ  БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАҲСИЛ 
 

Раванди ҷаҳонишавии дунёи муосир дар назди омўзгорони 

макотиби олӣ вазифаҳои зиёд ва пурмасъулеро мегузорад. Зарурияти 
мувофиқгардонии стандартҳои таълимии ихтисосҳои амалкунанда ба 
стандартҳои ҷаҳонӣ, навсозии босуръати ҳуҷҷатҳои меъёрӣ дар 

донишгоҳҳо, ҷорӣ намудани насли нави стандартҳои давлатии 
таҳсилот, такмили истифодаи усул ва технологияҳои самараноки 
фаъоли таълим, талаботи навини низоми аврупоӣ, ки муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он ворид гаштааст, аз 

ҳайати профессорону омўзгорон масъулиятшиносиро талаб менамояд. 
Бояд зикр намуд, ки ислоҳоти соҳаи маорифи кишвар тибқи талаботи 
мазкур сурат гирифта истодааст. Баланд бардоштани сатҳу сифати 
таълим ва тайёр намудани мутахассисони баландихтисоси дар бозори 
меҳнат рақобатпазир имрўз талаботи давру замон аст ва аз фаъолияти 
ҳар як омўзгор вобаста мебошад. Аз ин нуктаи назар, дар партави ин 

талабот ҳар як омўзгор барои баланд бардоштани савияи касбӣ ва 
малакаи педагогии худ бояд кўшиш намояд. 

Таҳлили солҳои охир нишон медиҳад, ки аксари омўзгорони 

мактабҳои олӣ дар ташкил ва баргузор намудани машғулиятҳои 
лексионӣ, амалӣ (семинарӣ), лабораторӣ ва КМРО ба мушкилиҳо дучор 
гардида, дар ташкили лаҳзаҳои гуногуни дарс ва истифодаи усулҳои 
фаъоли таълим  ба камбудӣ ва хатоиҳо роҳ медиҳанд. Яке аз самтҳои 
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афзалиятноки фаъоли таълим дар донишгоҳ, ин эътибор додан ба 
сифати машғулиятҳои омўзгорон ба ҳисоб меравад ва ҳар як намуди 
дарс тарзу усули хоси гузариши худро дошта,  аз омўзгор ҷаззобият, 

мушаххасӣ, ҷалби диққати донишҷўён дар раванди машғулиятҳо, 
маҳорати баланди идора кардани донишҷўён, тарзи хуби баёни мавзуъ, 
истифодаи усулҳои самараноки фаъоли таълим, технологияи 
инноватсионӣ ва ғайраҳо ҷиҳатҳоеанд, ки аз омўзгор маҳорат ва 

малакаи эҷодии зиёдеро талаб менамояд. Донистан ва истифода 
намудани усулҳои фаъоли таълим ба омўзгор имкон медиҳад, ки ба 
мақсадҳои асосии таълими фан ва мавзўи дарсӣ дар ҷараёни машғулият 
ноил гардад [1, с. 3-5]. 

Самаранокӣ ва сатҳу сифати ҷараёни таълим,  тарзи баргузор 
намудани машғулиятҳои таълимӣ (лексионӣ, амалӣ, семинарӣ ва 

КМРО), маҳорати сухангўӣ, истифодабарии усулҳои фаъоли таълим, 
мавзуъ ва мутобиқати он бо барномаи корӣ, истифодаи аёниятҳои 
таълимӣ ва воситаҳои техникӣ, фаъол гардонидани донишҷўён дар 
раванди дарс, амалисозии барномаҳои таълимӣ, маҳорати касбии 

психологӣ ва дигар паҳлўҳои машғулиятҳои таълимӣ, ташаккули 
қобилияти донишазхудкунӣ   аз қобилият ва маҳорати  касбии 
педагогии омўзгор вобастагии хоса дорад.  

Баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, тарбияи мутахассисони 
ҷавобгў ба талаботи замони муосир, ба шароити низоми кредитӣ 
мутобиқ намудани мундариҷаи таълим ва ворид шудан ба фазои 

ҷаҳонии таҳсилот дар  муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар 
ниҳоят муҳим мебошад ва расидан ба ҳадафи мазкур, пеш аз ҳама, дар 
сатҳи зарурӣ ташкил намудани машғулиятҳо мебошад. Зеро истифодаи 
усулҳои фаъоли таълим бояд дар раванди машғулиятҳои лексионӣ, 

амалӣ, семинарӣ ва КМРО ҳатман инъикоси худро ёбанд. Машғулият 
дар ҳамон ҳолат шавқовар ва самаранок хоҳад шуд, ки он ба  талаботи 
замона мутобиқ карда шуда, бо истифода аз усулҳои муосири таълим 

ташкил ва гузаронида шавад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи 
усулҳои фаъоли таълим дар раванди машғулият шавқу рағбати 
донишҷўёнро нисбат ба фанни таълимӣ зиёд менамояд, ки ин падидаи 
нек аст.  

Истифодаи усулҳои гуногуни фаъоли таълим ва, алалхусус, 
интерактивӣ  дар раванди машғулиятҳо яке аз роҳҳои 
мукаммалгардонӣ ва тайёр намудани мутахассисони ҷавобгў ба 

талаботи замони муосир аз тарафи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 
кишвар маҳсуб меёбад.  

Маънои интерактив ин фаъолияти якҷояи байни омўзгору 

донишҷўён буда, истифодаи ин усул бобати самаранокии таҳсили онҳо 
мегардад. Ташкили фаъолияти якҷоя дар донишҷўён муҳокимаронӣ, 
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мустақилият, озодфикрӣ, ташаббускорӣ, озодандешӣ, баҳс, фаъолияти 
амалӣ, иҷрои корҳои фардию гурўҳӣ, бозиҳои таълимӣ, фаъолияти 
зеҳнӣ, мушаххасӣ, дақиқият ва ғайраро ба вуҷуд меорад, ки ин дар 

ташаккулёбии мутахассиси оянда нақши калидиро мебозад [2, с.151-
154]. 

Мафҳуми “интерактив”дар забони анлисӣ (inter-робитаи 
дутарафа, act-амалигардонӣ) маънои дар муошират, суҳбат ва гуфтугў 
бо шахсеро дорад (3, с.4). 

Вазифаҳои усулҳои интерактивии таълим чунин мебошанд: 
-бедор кардани таваҷҷуҳи донишҷўён; 
-самаранок аз худ кардани маводи таълимӣ; 

-ҷустуҷўи мустақилонаи роҳҳо ва имконияти донишҷўён барои 
ҳалли мушкилоти таълимӣ; 

-эҳтироми байниҳамдигарии донишҷўён ҳангоми баёни нуқтаи 
назар оид ба мавзўи дарс, эҳтироми шаъну шарафи якдигар; 

-ташаккули афкор ва муносибати дутарафаи донишҷўён; 
-рушди таҷрибаи ҳаётӣ; 
-ба салоҳияти сатҳи донишҷўён дастрас шудан. 
Дар айни замон, истифодаи усулҳои интерактивии таълим барои 

омўзгорон нақши нав дорад, акнун онҳо тарҷумони дониш нестанд, 
роҳбарони фаъол ва иштирокчиёни раванди таълим буда, вазифаи 
асосии онҳо ташаккул додани муколамаи донишҷўён, мустақилият, 
эҷодкорӣ ба ҳақиқате, ки онҳо огаҳанд, равона мегардад. Бояд қайд 
намуд, ки самаранокии раванди таълим аз ташкили дуруст ва интихоби 
усули дарсгузарӣ вобастагии зиёд дорад, зеро усули муосири таҳсилоти 

касбӣ салоҳияти ба кор бурда тавонистани дониш, малака ва мувофиқ 
шудан ба қобилияти хислатҳои шахсӣ дар як соҳаи муайян, дар ҷараёни 
таълимро ифода менамояд.  

Гузариш ба низоми кредитии таълим ҳар як омўзгорро вазифадор 
менамояд, ки барои тайёр намудани мутахассисони ҷавобгўй ба 
талаботи замони муосир кўшиш ба харҷ дода, сатҳу сифати таълимро 

беҳтар намояд ва машғулиятҳоро тибқи маводҳои навтарини аз ҷиҳати 
илмӣ асоснок бо истифода аз диаграмма, слайдҳо, ҷадвал, тахтаҳои 
электронӣ, проекторҳо гузаронида, пайваста қобилияти зеҳнии 
донишҷўёнро баланд бардошта, мутахассисони сатҳи касбиро ба воя 
расонанд. 

Тибқи меъёрҳои муосири таълимии муайянгардида дар раванди 

машғулиятҳо ҳар як омўзгор бояд аз усулҳои муосири фаъоли таълими 
интерактивӣ истифода намояд. 

Аз таҳлили коршиносони соҳа бармеояд, ки истифодаи усулҳои 
интерактивӣ дар ҷараёни машғулиятҳо ба сифати он таъсири мусбӣ 

расонида, барои дар сатҳи баланд ва намунавӣ гузаронидан мусоидат 
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менамояд, азхудкунии маводи таълимии ба донишҷўён 
пешниҳодгардидаро якчанд маротиба осон мегардонад. Омўзгор дар 
ҷараёни машғулият нақши меҳвариро иҷро намуда, ба ҳайси 

координатор фаъолият мекунад ва дар ҳолати пайдо шудани ягон 
муаммо дар ҳамҷоягӣ бо донишҷўён онро ҳаллу фасл менамояд. 
Принсипҳои муҳимми усулҳои интерактивӣ, ки онро гоҳо фаъол ва 
саҳеҳтар усули ҳамкорӣ низ мегўянд, баробарии  омўзгор ва донишҷўён 

ҳангоми муҳокимаи  масъалаҳои матраҳшаванда, донишҷўён 
ташаббускор ва омўзонандаи ҳамдигаранд, муҳити ҷустуҷў ва тадқиқот 
фароҳам оварда, бо ҳар як донишҷў муносибати хайрхоҳона ва фардӣ 

карда мешавад. Усули таълим ва омўзиши интерактивӣ аз омўзанда 
фаъолияти баланд ва дарки эҷодкоронаи маълумоти пешниҳодшударо 
талаб менамояд.  

Хулоса, истифодаи усулҳои интерактивии таълим дар раванди 
машғулиятҳои таълимӣ яке аз масъалаҳои мубрам дар самти 
баландбардории сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбии кишвар ба ҳисоб рафта, самаранокии донишомўзии 

донишҷўёнро зиёд менамояд ва ба тайёр намудани мутахассисони  
ҷавобгў ба талаботи замони муосир хуб мусоидат хоҳад намуд. 
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ЗАРУРИЯТИ ТАЪЛИМИ АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРӢ 

ДАР ДОНИШГОҲҲОИ КИШВАР 
 

Асри ХХ1 воқеан қарни технологияҳои иттилоотию иртиботӣ ба 

ҳисоб меравад, бинобар ин, аксаран онро садаи «рақамӣ» низ 
меноманд. Аз ин лиҳоз, талабот ба мутахассисоне, ки технологияҳои 
компютериро хуб медонанд, дар тамоми ҷаҳон рӯз аз рӯз бештар 
мегардад. Истифодаи воситаҳои техникӣ ва иттилоотию иртиботӣ дар 

фаъолияти касбиву тайёр кардани мутахассисон ҷойи махсусро ишғол 
мекунад. Технологияҳои иттилоотӣ - иртиботӣ аллакай оламро тағйир 
додаанд ва минбаъд ба дигаргунсозии он нақши калидиро мебозанд. 

Пӯшида нест, ки амсиласозии компютерӣ яке аз бахшҳои 

душвортарини курси информатикаи муассисаҳои таълимӣ ба ҳисоб 
меравад. Аммо дар давраи аввали омӯзиши информатика дар 
муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии кишвари мо ин бахш дар 

барномаҳои таълимӣ дохил карда нашудааст.  
Пеш аз он, ки дар бораи мавзӯи амсиласозии компютерӣ сухан 

ронем, сараввал таърихи ташаккулёбии курси информатикаи 
мактабиро бояд баррасӣ намоем. Дар тамоми мактабҳои миёнаи 
шӯравӣ фанни  асосҳои информатика ва технологияи компютерӣ аз 
моҳи сентябри соли 1985 ҳамчун фанни ҳатмӣ ҷорӣ карда шуд. Дар 
ҳамон сол аввалин китоби дарсӣ аз ду қисм барои муассисаҳои 

таҳсилоти миёна "Асосҳои информатика ва техникаи компютерӣ" нашр 
шуд, ки аз ҷониби муаллифон А.П. Ершов ва В.М. Монахова таҳия ва 
пешниҳод карда шуд [4]. Дар охири ҳар як боби китоб саволҳо барои аз 

нав дида баромадани назария ва машқҳо барои мустаҳкам кардани 
мавод мавҷуд буданд. Аммо ба ҳеҷ кас пӯшида нест, ки бо чӣ гуна 
мушкиливу муаммо технологияҳои комютерӣ ба низоми маорифи 
кишвари мо ворид гардидааст. Яъне, пас аз ба дастории Истиқлолияти 
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давлатӣ ба муассисаҳои таҳсилотӣ яке паси ҳам технологияи 
ҳисоббарор ва иртиботӣ ворид гардиданд. 

Ҳоло бошад, ба омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни технологияи 

иттилоотӣ ва амсиласозии компютерӣ бисёр асарҳои муҳаққиқони 
тоҷик бахшида шудаанд, аз ҷумла асрҳои Комилиён Ф.С., Ғаюров 
Ҳ.Ш., Мақсудов Х.Т., Худойбердиев Х.А., Музаффаров Д., 
Муҳамедова Ш.Ф., Солиев О.М., Алиева А.И., Исомаддинова Р.М., 

Қодирова А.Л., Шоев Н.Н., Баҳридинова Г.М. ва ғайраҳо. Таваҷҷуҳи 
афзоянда ба ин мавзуъ, аз як тараф, ба нақшаву ҳадафҳое вобаста буд, 
ки натанҳо технологияи иттилоотӣ, балки амсиласозии иттилоотиву 

компютериро мебоист, маҷмуан дар таълим ва илм ба пуррагӣ ҳал 
намоянд. Аз ҷониби дигар, дар мундариҷаи курси информатика 
раванди “баркароркунии мавқеъ”-и кибернетика рӯй медод, ки онро 
дар илмӣ шӯравӣ нодида мегирифтанд.  

Амсилаҳои иттилоотиро ҳамчун воситаи маърифативу таълимӣ 
дар бисёр фанҳои таълимӣ, аз қабили фанни математика (баҳри 
муаррифии графикии рақамҳои фазоӣ, формулаҳо барои ҳисоб кардани 
ҳаҷми он рақамҳо), фанни физика (гази идеалӣ, формулаҳо, қонунҳо), 

фанни биология (таснифи намудҳо, тасвири графикии растаниҳо) ва 
ғайраро фаъолона дар муассисаҳои таҳсилотии давлатҳои пешрафта 
истифода менамоянд. 

Бо вобастагӣ аз фанҳо амсилаҳои мушаххаси иттилоотии ба онҳо 
хос истифода ва омӯзонида мешаванд, аммо дар ҳеҷ кадоме онҳо 
усулҳои сохтани худи амсилаҳо ба назар гирифта намешаванд ва 

хосиятҳои умумии онҳо омӯхта намешаванд. Тавре ки таҷрибаи 
таълимӣ нишон медиҳад, донишҷӯёну муҳаққиқони ҷавон аксар вақт 
ҳангоми кор бо амсилаҳои иттилоотӣ бо мушкилиҳои зиёде дучор 
мешаванд. 

Масалан, ҳангоми гузариш аз як намуд (амсилаи матнӣ) ба навъи 
дигар (амсилаи математикӣ), чунин мафҳумҳо ба мисли худи "объекти 

амсиласозӣ" ва "амсилаи иттилоотӣ"-и он (мисол, шарти масъала ва 
амсилаи ҳалли он) муайян карда мешавад, ки интихоби забони 
амсиласозии истифодашаванда таъсириашро ба хосиятҳои худи амсила 
мерасонанд. 

Талаботи замон аст, ки дар барномаҳои кории фанҳои 
технологияи информатсионии муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар 
ҳатман банди "Амсиласозӣ ва барасмиятдарорӣ" –ро ҷорӣ намуданд. 

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки банд ё боби тавсияшаванда бояд 
рӯйхати мафҳумҳои зеринро дарбар гирад: 

• амсиласозӣ ҳамчун усули шинохт; 

• барасмиятдарорӣ; 
• амсилаҳои моддӣ ва иттилоотӣ; 



90 

• намудҳои асосии амсилаҳои иттилоотӣ. 
Дар натиҷаи омӯзиши амсиласозии компютерӣ, донишҷӯён бояд: 
• дарк намоянд, ки амсиласозӣ дар ҳама гуна соҳаи дониш 

хусусиятҳои ба ҳам шабеҳро дорад, аксар вақт барои зуҳурот ё 
равандҳои гуногун ташкили амсилаҳои ниҳоят монанданд, имконпазир 
аст; 

• фаҳманд, ки ҳам амсилаҳо ва ҳам компютерҳо имконият 
медиҳанд, ки дар бораи олами атроф маълумоти кофӣ мегиранд ва 
онро ба манфиати инсон истифода мекунанд; 

• бартариҳои таҷрибаи компютериро дар муқоиса бо таҷрибаҳои 
табии дарк намоянд[2]. 

Тавсия мешавад, ки ба донишҷӯёни тахассусҳои гуногуни 
муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар таълимро аз барномаҳои содаи 
таҳиякунандаи амсилаҳо оғоз намоянд. Бояд иброз дошт, ки ин гуна 

барномаҳоро дар давлатҳои пешрафта аллакай дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёна меомӯзонанд. Барои дарки амиқи мавзуъҳои гуногун, 
мо бояд ин гуна барномаҳоро дар ҳамаи фанҳои таълимӣ ҷорӣ намоем. 

Мутаассифона, ҳоло аксарияти омӯзгорони илмҳои дақиқ ҳам ба ин 
гуна тағйиротҳо омода нестанд ва пешниҳод мешавад, ки Вазорати 
маориф ва илми кишвар бо дигар сохторҳои марбут нисбати ин 
масъала чораҳои қатъӣ андешанд. Аз ҷумла, курсҳои кӯтоҳмуддати 

иловагӣ ташкил шавад ё худ ба такмили ихтисос аз рӯи самти мазкур 
омӯзгоронро равона намоянд.  

Ҳар як омӯзгори дар муассисаи таълимии равияи илмҳои дақиқ 
фаъолияткунанда, бояд истифодаи чунин барномаҳоро ба монанди  

«Лого Миры», системаи барномарезии Pascal, забонҳои барномарезии 
Visual Basic ва Delphi, бо виросторони коркарди ададҳо(Excel), пойгоҳи 
додаҳо (Access) ва бастаҳои математикии (Mathcad, Mathematica, 
Matlab) шинос бошанд ва истифода карда тавонанд. 

Бояд қайд кард, ки нақш ва мавқеи фанни технологияи 
информатисионӣ дар муассисаҳои таҳсилотии амрикоӣ ва аврупоӣ аз 

муассисаҳои таҳсилотии мо ба куллӣ фарқ мекунад, зеро низоми 
таълимдиҳии мо аксаран ба Русия шабеҳ аст. Агар мо дар бораи ИМА 
гап занем, технологияи информатсионӣ ҳамчун як фанни ҳатмӣ ба 
барномаи таълимии аксари муассисаҳои таҳсилотии кишвар дохил 

карда нашудааст. Ягон стандарти ягонаи омӯзиши ин фан вуҷуд 
надорад, системаи таълимдиҳии омӯзгорони информатика низ вуҷуд 
надорад [5].  

Соли 2016 дар ИМА ба татбиқи барномаи “Computer Science for 
All” ("Илмҳои компютерӣ барои ҳама"), ки аз ҷониби Президент 
дастгирӣ мешуд, шуруъ гардид ва ба таври васеъ ҷорӣ кардани илми 

информатика дар муассисаҳои таълимии ин кишвар оғоз шуд [1]. Мо 
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бояд ҳар чӣ зудтар роҳҳои дуруст ва зуд ҷалб намудани ҳамаи қишрҳои 
ҷомеаро ба омӯзиш ва азхудкунии фанни технологияи иттилоотӣ 
равона созем, зеро ин восита шояд ягона роҳест, ки ҷумҳурии моро ба 

сатҳи як кишвари пешқадам бароварад. Маҳз бо истифодаи 
технологияи иттилоотиву иртиботӣ мо метавонем аз таҳқиқоту навгонӣ 
ва таҷрибаву донишҳои кишварҳои пешрафта истифода намуда, ба ин 
васила донишҳои худро сайқал диҳем ва ба зинаи нави рушд бароем. 

 Соли 2019 Ассотсиатсияи омӯзгорони информатика (CSTA) дар 
ҳамкорӣ бо Ҷамъияти байналмилалии технологияҳои таълимӣ (ISTE) 
ба баррасии стандартҳои омӯзгорони информатика шуруъ карданд. 

Нахустин маротиба ин стандартҳо соли 2003 таҳия гардида ва соли 
2011 он навсозӣ шуд. Ниҳоят соли 2019 онро бознависӣ намуданд ва 
барои амалӣ намудан дар соли 2020 қарор бароварданд. Стандартҳо 
барои навомӯзон ва ҳам омӯзгорони ботаҷриба, ки фанни 

информатикаро таълим медиҳанд, пешбинӣ шудааст.  Ассотсиатсияи 
омӯзгорони фанни информатикаи ИМА пешниҳод менамояд, ки сатҳи 
таълими фанни технологияи информатсионӣ дар муассисаҳои таълимӣ 
дар асоси ин стандартҳо бояд ба роҳ монда шавад ва хуб мешуд, мо низ 
аз он истифода кунем.  

"Амсиласозии компютерӣ" як курси хеле мураккаб ба шумор 

меравад, зеро он як курси байнисоҳавӣ мебошад, ки амсилаи соҳаҳои 
мухталифи фаъолияти илмро меомӯзад, аз ин рӯ, барои рушди 
бомуваффақияти он дониши васеъ лозим аст. Ҳангоми амсиласозии 
равандҳои ҷисмонӣ дониши қонунҳои физика, равандҳои экологӣ - 

дониши қонунҳои биология, равандҳои иқтисодӣ - донистани қонунҳои 
иқтисодӣ ва ба ҳамин монанд, зарур аст. Сониян, амсиласозии 
математикии компютерӣ, ки барои таҳияи амсилаҳои компютерӣ 
истифода мешавад, доштани дастгоҳи математикаи муосирро 

пешниҳод менамояд: назарияи муодилаҳои дифференсиалӣ, геометрияи 
таҳлилӣ, омори математикӣ, усулҳои ададӣ ва ғайра.  

Ҳамин тариқ, омӯзиши амсиласозии математикии компютерӣ 
имкон медиҳад, ки робитаҳои информатика бо илмҳои табиатшиносӣ, 

пеш аз ҳама, бо математика ва физика бештар дарк карда шаванд. 
Раванди эҷоди амсилаҳои компютерӣ дорои потенсиали бузурги 

рушд буда, ба ҷараёни худфаъолсозӣ дар ҳама марҳилаҳои ташаккул ва 

рушди ҳар як мутахассиси фанни технологияи информатсионӣ 
мусоидат мекунад. Донистани асосҳои амсиласозии компютерӣ ба шахс 

амалинамоии рушди раванди таълимро медиҳад, ки ба он омӯзгор 
дарсро ба сатҳи нави сифатӣ мебарорад, ба қуллаҳои салоҳияти касбӣ 
ва ба рушди шахсӣ низ ноил мегардад. 
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МАТЕМАТИКА ДАР МАКТАБИ ОЛӢ:  
МУАММО ВА ДУРНАМО 

 
Дар замони муосир талабот ба мутахассисони насли нав – 

коркардкунандагони технологияҳои пурсамар, соҳиби таҷҳизоти 
замонавӣ, аз он ҷумла усулҳои муосири математикӣ меафзояд. 

 Мақсади асосии таҳсилоти касбӣ – тайёр кардани мутахассиси 
баландихтисоси соҳа ва сатҳи мувофиқ, дар бозори меҳнат 
рақобатпазир, босалоҳият, масъулиятшинос, донандаи касби худ ва 
соҳаҳои ба он наздик, қобилияти самаранок кор карда тавонистан аз 

рӯи ихтисос дар сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ, ба пешравии доимии касбӣ 
тобоваранда, фаъол дар корҳои ҷамъиятӣ ва касбӣ мебошад. 
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Математика фанни махсуси таълимӣ дар донишгоҳ мебошад, ки 
барои омӯзиши дигар фанҳои ҷамъиятӣ, муҳандисӣ ва ҳамчун таҳкурсӣ 
хизмат менамояд. Он нақши махсусро дар ташаккул ва такмилдиҳии 

ҷаҳонбинии илмии донишҷӯён мебозад. Ҷустуҷӯи усулҳои пурсамари 
омӯзиши курси математика – яке аз самтҳои асосии фаъолияти 
омӯзгорони донишгоҳ мебошад. 

Муносибати анъанавии омӯзиши математика дар системаи 

маорифи  ҶТ аллакай муайян ва дар шуури ҷамъиятӣ мастаҳкам 
инъикос шудааст. Асоси методикаи таълими ҶТ принсипҳои зеринро 
ташкил медиҳанд: 

Осон ва дар навбати худ баёни ҷиддии принсипҳои асосии 
математикӣ ва усулҳо дар рафти лексия. 

Мустаҳкам намудани маводҳои назариявӣ ва ба даст овардани 
малакаҳои пурсамари истифодаи усулҳои амалии математикӣ дар 

ҷараёни машғулиятҳои амалӣ, корҳои лабораторӣ, семинарҳо, 
коллоквиумҳо ва ғ. 

Пайдарҳамии мантиқӣ ва баёни мунтазами маводи назариявӣ дар 
дарсҳои лексионӣ, малакаи тафаккури илмиро ташаккул медиҳанд ва  

қобилияти мустақилона ба даст овардани донишҳои заруриро дар 
корҳои амалӣ пас аз хатми донишгоҳ ба даст меоранд. 

Ташаккули  хусусияти эҷодкории донишҷӯён, муносибати 
эҷодкорона ба ҷараён ва зуҳуроти омӯхташаванда, таҳлили ин ё он 

усул,  имконияти истифодабарӣ ва татбиқи васеи онҳо дар соҳаҳои 
дигар. 

Таъмини донишҷӯён бо китобҳои дарсӣ, таълимӣ, таълимӣ-методӣ 
ва воситаҳои аёнии босифат дар тайёр намудани мутахассисони 
дараҷаи олӣ. 

Системаҳои баландихтисоси мониторинги ҷараёни таълим ва 

мониторинги дониши ниҳоӣ ва малакаи донишҷӯён - ҳамаи инҳо бояд 
ҳавасмандии маърифати донишҷӯёнро фаъол созанд.    

Аммо татбиқи ин принсипҳо, хусусан дар донишгоҳҳои техникӣ, 
бо мушкилоти муҳим алоқаманд аст. Абстрактӣ будани мафҳумҳои 

математикӣ, усулҳои математикии донишандӯзӣ, хусусан ба 
донишҷӯёни курсҳои аввал душвор аст; фаъолияти маърифати онҳо аз 
рӯи меъёри пешниҳоди маводи таълимӣ, аз оне ки ба мактаб одат 
кардаанд, хеле зиёд аст. Агар мо ислоҳоти мактаби миёнаро ба назар 

гирем, чунин тамоюли ба ин монанд дар мактаби олӣ ба назар мерасад: 
аз як тараф, бояд сатҳи пешниҳоди маводи омӯзиширо дар курсҳои 
аввал коҳиш диҳем, зеро онҳо зимнан муаммоҳои табии дониши 
донишҷӯён аз давраи мактаби миёна мавҷударо барҳам медиҳанд. 

Масалан, бояд донишҷӯён қисми ҳисоби дифференсиалӣ ва 
интегралиро дар як - ду семестр аз худ намоянд.  
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Ба сифати донишазхудкунии донишҷӯён инҳо таъсири манфӣ 
мерасонанд: 

1. Донишҷӯ бояд матни лекторро сабт кунад, ки боиси осон 
намудани сабти маводи таълимӣ мегардад. 

2. Лектор маҷбур аст, бе назардошти хусусиятҳои инфиродии 

азхудкунии донишҳои нав аз ҷониби донишҷӯён, донишҷӯи ба ном 
"миёна"-ро ба назар гирад. 

3. Осебпазирии азхудкунии сифати маводи лексионӣ сабабҳои 
дигар  низ дорад (иштирок накардани донишҷӯ дар лексияҳои қаблӣ, аз 
худ карда натавонистани маводи таълимӣ, саломатӣ, рӯҳия ва ғайра). 

4. Сифати конспектҳои хеле пасти донишҷӯён, ки бо бисёр 

ҳолатҳои гуногун алоқаманд аст: чизеро донишҷӯ навишта нагирифт; 
чизеро ӯ  нафаҳмид ва ё ғалат сабт намудааст; чизеро эҳтимолан ва 
нофаҳмо омӯзгор қайд кард. 

5. Кам кардани миқдори лексияҳо, машғулиятҳои аудиторӣ ва зиёд 

намудани вақти омӯзиши мустақилонаи курси математика 
Маълум аст, ки бо усулҳои анъанавӣ барои донишҷӯёни 

ихтисосҳои техникӣ ва иқтисодӣ таълими математика чунин ташкил 
карда мешаванд - лексияҳо, ки дар онҳо донишҷӯён матни мавзӯъро 

конспект мекунанд, барои супоридани имтиҳонҳо ёрӣ мерасонанд ва 
дарсҳои амалӣ, ки дар онҳо масъалаҳо дар тахтаи синф ҳал карда 
мешаванд. Барои он ки ба ҳиссаи онҳо дар сатҳи мавҷудаи тайёр 
кардани довталабон тақсим карда шавад, усули анъанавии таълимро 

иҷро кардан ғайриимкон аст. 
Пас зарурияти таҳия ва коркарди усулҳои нави таълим ба миён 

меояд. Чунин ба назар мерасад, ки бори дигар мафҳумҳои муҳимми ба 
донишҷӯён барои азхудкунии минбаъдаи фанҳои махсус ва нашр 

кардани курси лексияҳои коркардкардашударо пешниҳод намуд, ки ба 
ҳар як донишҷӯ  дар оғози семестр барои омодашавӣ дастрас гардад. 
Курсҳои лексия бояд аз як тараф, амиқ ва дар пайдарпайи мантиқӣ 

исботи ҳамаи тасдиқоти ба ҳам алоқамандро дар бар гирад, инчунин аз 
тарафи дигар, бо назардошти самти ихтисоси донишҷӯёни оянда 
татбиқи амалӣ дошта бошанд. Ҳамзамон, аз сабаби нарасидани вақт 
лексияҳо характери дастурдиҳиро мегиранд, ки дар онҳо мафҳумҳои 

калидӣ ва натиҷаҳои муҳимтарин  омӯзонида мешаванд, боқимонда 
мафҳумҳоро донишҷӯён мустақилона меомӯзанд ва омӯзгор ин 
равандро бояд ҳамоҳанг намояд. 

Барои таъмин намудани кори мустақили донишҷӯён, шумо 

метавонед комплексҳои таълимиро, ки дорои матни лексияҳо ва 
масъалаҳои амалӣ мебошанд, пешниҳод намоед, ки шумораи зиёди 
супоришҳо, маводи худбаҳодиҳӣ ва эҷодкуниро дар бар мегиранд. Ба 
ин комплексҳои таълимӣ китобҳои махсуси таълимӣ барои омӯзиши 
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мустақилона ворид намудан мумкин аст, ки метавонанд ба тариқи 
электронӣ дастрас карда шаванд. Ғайр аз он, донишҷӯёне ёфт 
мешаванд, ки бевосита дар таҳияи чунин дастурҳо  иштирок 

менамоянд. Ба туфайли чунин комплексҳои методӣ, лексияҳоро 
метавон ба муколамаи фаъолонаи муаллим бо донишҷӯён табдил дод, 
ки дар самти дуруст ба роҳ мондани кори мустақилона имконият 
медиҳад. 

Эҳтимолан, таносуби беҳтарини машғулияти амалӣ чунин шуда 
метавонад – ҳалли масъалаҳои маъмул дар тахтаи синф ва нимаи 
дигари вақт ба ҳалли масъалаҳои мураккаб дар синфхонаҳои 

компютерӣ тавассути бастаҳои математикӣ. Ба сифати масъалаҳое, ки 
дар асоси онҳо санҷиш гузошта мешаванд, ба ном "Лоиҳаҳо" бояд 
таҳия ва истифода бурда шаванд ва ҳалли масъалаҳои нисбатан 
мушкили татбиқи амалӣ бо истифодаи бастаҳои  математикӣ ҳал карда 
шаванд. 

Инчунин, роҳҳои анъанавии гузаронидани машғулиятҳои амалиро 
муҳокима намудан зарур аст. Системаҳои математикии компютерӣ 

воситаи идеалӣ мебошанд ва шароит фароҳам меоваранд, ки ҷараёни 
ҷустуҷӯ ва татбиқи амалии математика густариш дода шавад. Такмили 
пурраи системаи алгебраи компютерӣ ва пайдоиши системаҳои 

математикии компютерӣ боиси густариши татбиқи онҳо дар илм, 
муҳандисӣ ва таҳсилот мегардад. Бояд истифодаи чунин бастаҳои 
математикӣ дар раванди таълим ба монанди MAPLE, MATHCAD-ро 
оғоз намоем, нисфи омӯзиши амалӣ ба ҳалли вазифаҳои маъмулии 

дастӣ (дар тахта) ва ғ. сарф мешавад Нисфи вақт ба ҳалли вазифаҳои 
мураккаб дар синфҳои компютерӣ бо ёрии бастаҳои математикӣ дода 
мешавад. Ҳамчун вазифаҳои ҳисобшуда, ки дар асоси он "лоиҳаҳо" 
бояд таҳия шавад ва ҳисобҳои мураккабро барои ҳалли вазифаҳои 

мураккаби табиати истифодашуда  бастаҳои математикӣ ҳал 
менамоянд. 

Масалан, дар фанни геометрияи аналитикӣ қисми “Сатҳҳо” асосан 
бо роҳи мустақилона омӯхта мешаванд. Агар донишҷӯён муодилаҳои 
каноникӣ ва намуди онҳоро дар хотир дошта тавонанд, ҷисмҳои бо ин 
сатҳҳо маҳдудкардашударо на ҳамаашон тасвир карда метавонанд. 

Ҷисме, ки дар натиҷаи буриши ду силиндри даврии нисбат ба ҳамдигар 
перпендикуляр ҳосил мешавад, донишҷӯён онро тасвир ва ҳатто 
тасаввур карда наметавонанд. Мушкилоти марбут ба омӯзиши сатҳҳо, 
дар мавзӯи "Интегралҳои каратӣ" низ ба амал меояд. Агар донишҷӯён 

интеграли секаратаро ҳисоб карда тавонанд, аммо на ҳамаи онҳо сатҳи 
онро тасвир ва пас ҳудудҳои интегрониро ҷойиваз карда метавонанд. 
Яке аз ҳолатҳои бартараф намудани чунин вазъият ин истифодаи 
бастаи MAPLE мебошад, ки тавассути он сатҳҳоро тасвир намудан 
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мумкин аст.  Чунин бастаҳо имкон медиҳад, ки сатҳҳои ба таври 
ноошкор дода шуда, тасвир карда шаванд. Зеро ки танҳо бо ворид 
намудани муодилаи сатҳҳо донишҷӯён фавран ҷисмро ҳосил мекунанд 

ва нисбат ба тирҳои ададӣ ҳаракат кунонида тағийрёбии шаклҳоро 
пешгӯи карда метавонанд. 

Ҳамин тавр, дар ҷараёни таълими математика тафаккури 
мантиқии донишҷӯён бояд инкишоф дода шавад, инчунин малакаҳои 

таҳлили равонӣ ба монанди қобилияти таҳлил, абстрактикунонӣ, 
нақшакашӣ, таҳлили ҳолатҳои махсус ҳосил карда шаванд. Чунин 
натиҷаро танҳо дар ҳолате соҳиб шудан мумкин аст, агар дар ҷараёни 

таълим ҳангоми истифода бурдани усулҳои муосир дар муассирии 
фаъолияти маърифатӣ усулҳои дар боло зикршуда татбиқ карда 
шаванд. 
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ОИД БА НАЗАРИЯИ МЕТОДИ МУАММОГЇ  
ДАР ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА 

 
Ба методњои таълим, ки самараи кори таълиму тарбия дар 

муассисаи таълимї аз онњо бисёр вобастагї дорад, чї дар назарияи 
умумии педагогика ва чї дар методикаи таълими математика 
тадќиќотњои фундаменталии бешумор бахшида шудааст. Аммо сарфи 
назар аз гуногунии тадқиқоти педагогӣ, проблемаи методикаи таълим 
аҳамияти худро гум накардааст. То њол кўшиши назариячиёни илми 
педагогика барои ба вуљуд овардани системаи илмии методњои таълим 
ва коркарди технологияи татбиќи онњо идома дорад.         
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Калимаи «метод» дар тарҷума аз юнонӣ маънои «таҳқиқ, тарз, 
роҳи расидан ба ҳадаф»-ро дорад. Дар луѓати энсиклопедии фалсафї 
метод ба маънои умумии худ «роњи расидан ба маќсади муайян, маљмуи 
усулњо ё амалиёти азхудкунии амалї ё назариявии воќеият» фањмида 
мешавад. Таърифи мафҳуми «методњои таълим», аз як тараф, таљрибаи 
педагогии воќеан амалигаштаистодаро инъикос намуда, аз тарафи 
дигар, қонуниятҳои объективии фаъолияти педагогиро ҳамчун як соҳаи 
махсуси дониш инъикос менамояд. Намояндагони мактаб ва самтҳои 
гуногун ҳангоми ифшои ин мафҳум нишонањои ин системаи педагогиро 
муайян мекунанд: ҳадафҳои омӯзиш, тарзи афзалиятноки азхудкунӣ, 

хусусияти ҳамкории омӯзгор ва муњассилин. 
Дар давоми таърихи педагогика масъалаи методњои таълим аз 

нуќтаи назари гуногун њал карда мешуд: ба воситаи шаклњои фаъолият; 
тавассути сохторҳои мантиқї ва вазифаҳои шаклҳои фаъолият; 

тавассути хусусияти фаъолияти маърифатї. Имрӯзҳо дар назарияи 
муосири методикаи таълим равишҳои гуногун вуҷуд доранд. Бинобар 
ин, метавон гуфт, ки методи таълим категорияи таърихї аст [2]. 

Я.А. Коменский дар асоси аќидањои фалсафии Ф. Бэкон назарияи 
методикаи таълимро кор карда баромад, ки дар он ӯ як ќатор 
ќонуниятњои объективиро умумї кардааст: таълим бояд мувофиќи 
ќувва ва синну соли хонандагон ба роњ монда шавад, равона шудан аз 
хусусї ба умумӣ, аз сода ба мураккаб, сухан ва аёниятро ба ҳам 
пайвастан. Дар асри XIX методҳои гуногуни таълим дар системаҳои 
педагогии И.Г. Песталотси, И.Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервег низ озмуда 
шуданд. 

Методи таълим - низоми фаъолияти тарафайн ва пайдарпайи 
омўзгор ва муњассилин мебошад, ки азхудкунии мундариҷаи таълим, 
инкишофи неруҳои ақлӣ ва усулҳои омӯзиши донишҷӯёнро таъмин 
месозад. Методҳои таълим мақсади таълим, тарзҳои азхудкунӣ ва 
хусусияти муносибати объектҳои таълимиро ифода менамоянд [3]. 

Методи таълим - маҷмуи ботартиби роњ ва воситаҳои 
дидактикист, ки тавассути онҳо маќсадҳои таълиму тарбия амалӣ 
мегарданд. Методҳои таълим ин роњҳои ба ҳам алоқаманди фаъолияти 

мақсадноки омӯзгор ва муњассилин мебошанд. Методҳои таълим 
ҳамчун пайдарпай иваз намудани роњҳои ҳамкории омӯзгор ва 
муњассилин, ки ба ноил шудан ба маќсади муайяни дидактикӣ 
нигаронида шудаанд, фаҳмида мешаванд. Методи таълим- роњи ба даст 
овардани дониш аст [2]. 

Методҳои муосири таълими математика: методҳои муаммогӣ 

(афзалиятнок); лабораторӣ; таълими барномарезишуда; эвристикӣ; 
сохтани моделҳои математикӣ, методи аксиоматикӣ ва ғ. 
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Ҳар як методи таълим маќсад, маљмуи амалњо, воситаҳои таълим 
ва натиҷаи пешбинишударо дар назар дорад. Объект ва субъекти 
методи таълим- донишљў мебошад. Методи таълим дар шакли  алоҳида 
истифода шуданаш хеле кам ба назар мерасад. Одатан, муаллим 
методҳои гуногуни таълимро ба ҳам мепайвандад. Методҳо дар шакли 

софи худ танҳо барои мақсадҳои таълимии махсус 
банақшагирифташуда ё мақсадҳои тадқиқотӣ истифода мешаванд. 

 Агар ба одам дар шакли тайёр пайваста азхуд кардани донишу 
малака таълим дода шавад, пас бо ин роњ ташаккул додани ќобилияти 
мустаќилона фикр кардан ѓайриимкон мегардад. 

Методи муаммогї - ин системаи дидактикист, ки ба ќонуниятҳои 

эҷодкорона азхудкунии дониш ва усулҳои фаъолият, аз ҷумла маҷмуи 
тарзу методҳои таълимдињї ва омўзиш, ки ба хусусиятҳои асосии 
тадқиқоти илмӣ хос мебошанд, нигаронида шудааст (Д.В. 
Чернилевский). 

Методи муаммогии таълим – таълиме мебошад, ки дар шакли 
бартараф кардани (ҳалли) вазъиятҳои муаммогие, ки пайваста бо 
маќсадҳои таълимӣ эҷод мешаванд, мегузарад. 

Вазъияти муаммогї ҳамчун як мушкилии бошуурона фаҳмида 

мешавад, ки дар натиҷаи номутобиқатии байни донишҳои мавҷуда ва 
донише, ки барои ҳалли масъалаи пешниҳодшуда зарур аст, ба вуҷуд 
меояд. 

Масъалањое, ки вазъияти муаммогиро ба вуҷуд меорад, масъалаи 

муаммогї ё танҳо муаммо номида мешавад. Аломатҳои муаммо 
инҳоянд: 

1)    ба вуҷуд овардани вазъияти муаммогї; 
2) омодагии муайян ва манфиати муайяни шахси њалкунанда дар 

ёфтани роњи њал; 
3) имкони роњи њалли норавшан, ки мављудияти самтњои гуногуни 

љустуљўро муайян мекунад. 
Муаммо бояд барои дарки хонандагон фаҳмо бошад ва таҳияи он 

шавқу рағбат ва хоҳиши хонандагонро барои ҳалли он ба вуҷуд оварад. 
Масъалаи муаммогї ва муамморо фарќ кардан лозим аст. 

Мафњуми муаммо васеътар аст, он ба пайдарпайӣ ё маҷмуи васеи 
масъалаҳои муаммої тақсим мешавад. Ҳамин тариқ, масъалаи 
муаммогиро метавон ҳамчун содатарин ҳолати махсуси муаммое, ки аз 
як масъала иборат аст, баррасӣ кард. Масалан, масъалаи омӯзиши 
хатњои каљро ба миён гузоштан мумкин аст. Яке аз масъалањои 
муаммогие, ки ба ин дарс дохил карда шудааст, муайян кардани 
фокусњои эллипс мебошад [2]. 

Таълими муаммогӣ ба ташаккул ва инкишофи қобилияти 
фаъолияти эҷодии донишљўён ва зарурати он нигаронида шудааст. 
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Ҳангоми татбиқи таълими муаммогӣ аз масъалаҳои муаммогӣ оғоз 
намуда, ба ин васила барои гузоштани масъалаҳои таълимӣ замина 
омода кардан бамаврид аст [1]. 

Се намуди асосии муаммои таълимї вуҷуд дорад: 
Муаммои математикакунонӣ, тавсифи математикӣ, ба забони 

математика тарҷума кардани ҳолатҳо ва масъалаҳое, ки берун аз 
математика ё дар доираи математика ба миён меоянд, яъне муаммои 
сохтани моделњои математикї. 

2. Муаммои тадќиќи синфњои гуногуни моделњо, натиљаи њалли 
муаммоњои ин намуд инкишофи минбаъдаи системаи донишњои 
назариявї бо роњи ба он дохил намудани «назарияњои хурд»-и нав 
мебошад. 

3. Муаммои дар шароитњои нав татбиќ намудани донишњои нави 
назариявї, ба омўзиши объектњои нав интиќоли донишњои 
математикї. 

Фаъолияти омӯзгор ва донишљўёнро дар заминаи татбиқи методи 
муаммогї дар таълими математика баррасӣ мекунем. 

Таълими муаммогӣ дорои сохтори зерин мебошад: 

1. Ањамиятнокии маводи омӯхташуда. 
2. Ташкили вазъияти муаммогӣ. 
3. Гузориши муаммои таълим. 
4. Сохтани масъалаи муаммогӣ. 
5. Ҷустуҷӯ ва ҳалли масъала (таҳияи фарзия, исботи фарзия, 

таҳлили равишҳо, ҷамъбасткунӣ). 

6. Санҷиши роҳи ҳалли масъала. Тадќиќ. Таҳлили натиҷаҳо. 
Таълими муаммогӣ ин таълимест, ки дар он муаллим донишҳои 

тайёрро ба донишљўён пешнињод намекунад, балки фаъолияти онњоро 
барои ҷустуҷӯи дониш ташкил мекунад. Дар рафти љустуљў, мушоњида 
ва тањлили мафњумњо, ќонуниятњо, назарияњои математикї пешнињод 
карда мешаванд. 

Таълими муаммогӣ танҳо бо услуби муайяни муоширати байни 

омӯзгор ва донишљўён, озодии интихоб дар баёни андеша, дар фазои 
дӯстона сурат гирифтани муколамаи омӯзгор ва донишљўён 
бомуваффақият амалӣ мегардад.  

Хусусияти муаммогї- хусусияти људонашавандаи раванди 
педагогї мебошад, вале на њар як машѓулиятро муаммогї номидан 
мумкин аст. Ҳамааш вобаста ба њаљми методҳо ва шаклҳои ташкилие, 
ки барои таълими муаммої хос аст ва дар дарс истифода мешаванд. 

Таълими муаммогӣ афзалият ва камбудињои худро дорад. Ба 
сифати бартарињо инњоро ќайд кардан мумкин аст:  

 инкишофи фаъолияти фикрии донишљўён;  
 рушди қобилиятҳои математикӣ;  
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 ташаккули шавқ ба омӯзиш;  
 тарбияи фаъолнокї дар таълим;  
 ташаккули мењвари эљодї.  

Камбудии назарраси метод, ки дар таълим истифода мешавад, 
зарурати сарфаи зиёди вақт, инчунин зарурати омодагии махсуси 
методии омӯзгор мебошад. 
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УСУЛЊОИ РУШДИ ФИКРРОНИИ ИНТИЌОДИИ 
ДОНИШЉЎЁН ДАР МАШЃУЛИЯТЊО 

 

Тайёр кардани мутахассисон дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ 

бинобар мураккабшавии муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию 
фарҳангӣ тағйироти куллии стратегия ва тактикаи таълимро дар 
муассисаҳои олии касбӣ тақозо мекунад. Хусусиятҳои асосии ҳар як 
муассисаи таълимӣ салоҳиятнокӣ дар раванди таълим мебошанд.  

Таҳия ва татбиқи усулҳои фаъоли таълим дар соҳаҳои гуногун, ки 
муаррифӣ шудаанд ва аз ҷониби бисёр устодон ва равоншиносон 
мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд, дар таснифи методи фаъоли 
омӯзиш ба қадри кофӣ омӯхта нашудааст. 

Истифодабарии усулњои фаъоли таълим дар шароити имрўза яке 
аз масъалањои мубрам буда, барои омода намудани мутахассисони ба 
талаботи бозори мењнат љавобгў наќши калидиро мебозад. Диќќати 
асосиро бояд ба он равона кард, ки истифодабарии усулњои 
инноватсионї дар раванди таълим дар низоми муайян бошанд ва 
тамоми љанбањои корњои таълимию тарбиявиро дар бар гиранд. Дар 
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баробари ин, бояд роњњои назариявї ва амалии таълим, омодагии 
касбию педагогии омўзгорон, коркарди технологияњо ва усулњои он аз 
сари нав дида баромада шавад.   

Барои баланд бардоштани сифати таълим ва бењтар намудани 
раванди омодасозии мутахассисон шароитњои хуб фароњам овардан 
зарур аст. Бо ин маќсад, барои баланд бардоштани савияи донишу 
малакаи мутахассисони љавон роњњо ва усулњои гуногунро мавриди 
истифода ќарор додан зарур аст. Ин восита ва усулњо бояд дар раванди 
таълим аз тарафи устодони дарсдињанда дар гузаронидани дарсњои 
лексионї ва амалї истифода бурда шаванд. 

Боиси ќайд аст, ки шаклњои самараноки корњои таълимї ворид 
намудани усулњои инноватсионї ва ташаккули хусусияти касбии 
мутахассисони оянда, ки истифодабарии шаклњо ва методњои гуногуни 
фаъоли таълим шуда метавонад, ба монанди тањияи лоињањо, омода 
намудани маърӯза, мубоњиса ва муаммоњои аз нуќтаи назари касбї 
муњим, њамкорї дар таълим, ташкил намудани вазъияти бо муаммоњои 
фаннї тааллуќдошта, истифодабарии усули нави таълим, омода ва 
истифодабарии презентатсия ва видеофилмњои тамоюли касбидошта 
мебошад. Ин методњо бояд њар чї бештар аз тарафи устодон њангоми 
баргузор намудани дарсњои лексионї ва амалї истифода бурда шаванд 
[4, С. 17]. 

Истифода аз усули инноватсионию фаъол дар раванди таълим бо 
истифодабарии технологияњои иттилоотии мухталиф, китобњои 
электронї, маводњои видеої алоќаманд мебошад.  Вобаста ба ин, дар 
шароити имрўза мо метавонем усулњои гуногуни инноватсионии 
омўзиши донишљўёнро тавсия дињем - ин технологияи проблемавї ва 
бозињо, технологияи фаъолияти коллективї ва гурўњї, усулњои 
имитатсионии таълими фаъол, тањлили вазъи амиќ, лоињањо, омўзиш ва 
њамкорї, фаъолияти таълимию инноватсионии лоињањо, лексия дар 
шакли пресс-конференсия, лексия-бањс ва ѓайрањо мебошад. 

Усулњои таълимро дар таљрибаи муосир аз рўи як ќатор аломатњо 
гурўњбандї кардан мумкин аст. Аломатњои зерини гурўњбандиро ќайд 
кардан бамаврид аст: 

• аз рўи хислати фаъолияти таълимї: репродуктивї, муаммовї, 
тадќиќотї, љустуљўї, фањмондадињї - айёнї, эвристикї ва ѓ.; 

• аз рўи сатњи фаъолонокии омўзгор ва шогирд: фаъол (активї) ва 
ѓайрифаъол (пассивї); 

• аз рўи сарчашмањои маводи таълимї: шифоҳӣ, визуалӣ, амалӣ; 
• аз рўи усули ташкили фаъолияти таълимї – маърифатї: усулҳои 

ба даст овардани дониши нав, усулҳои санҷиш ва арзёбӣ. 

Методи фаъоли таълим тибқи нақшаи ҳамкории "муаллим = 
донишҷӯ" сохта шудааст. Аз он маълум мешавад, ки инҳо методҳое 
мебошанд, ки иштироки баробарии муаллим ва донишҷӯёнро дар 
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раванди таълим пешбинӣ мекунанд. Яъне, донишљўён ҳамчун 
иштирокчиён ва созандагони баробарҳуқуқи дарс амал мекунанд [6, С. 
32]. 

Ғояи усулҳои фаъоли таълим дар педагогика нав нест. Таърих 
нишон медиҳад ки олимони машҳур аз қабили: Ҷ. Коменский, И. 

Песталотси, А. Дистервег, Г. Гегел, Ҷ. Руссо, Д. Дьюи тавонистанд дар 
таҳкими усулҳои фаъоли таълим ҳиссаи хешро гузоранд. Ҳарчанд ғояи 
омӯзиши бомуваффақият асосан ба худшиносӣ асос ёфтааст, дар байни 
файласуфони қадим пайдо шудааст [3, С. 54]. 

Методҳои фаъоли таълим (УФТ) ин усулҳое мебошанд, ки дараҷаи 
баланди ҷалби донишҷӯён ба раванди таълим, фаъолияти маърифатӣ ва 
эҷодии онҳоро дар ҳалли вазифаҳои гузошташуда тавсиф мекунанд. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи УФТ инҳоянд: 

• фаъолсозии бомақсад, вақте ки донишҷӯ маҷбур аст, ки 
новобаста аз хоҳишаш фаъол бошад; 

• муддати кофии иштироки шунавандагон ба раванди таълим, зеро 
фаъолияти онҳо набояд кӯтоҳмуддат ё эпизодӣ бошад, балки асосан 
устувор ва дарозмуддат бошад (яъне дар давоми тамоми дарс); 

• рушди мустақили эҷодии қарорҳо, баланд бардоштани дараҷаи 
ҳавасмандӣ ва эмотсионалии таълимгирандагон; 

• табиати интерактивӣ (аз калимаи англисӣ - муомила), яъне 

ҳамкории доимии субъектҳои фаъолияти таълимӣ (донишҷӯён ва 
омӯзгорон) тавассути робитањои мустақим ва баръакс, мубодилаи 
ройгони афкор дар бораи роҳҳои ҳалли ин ё он мушкилот. 

Дар раванди таълим, устод метавонад як усули фаъолро интихоб 
кунад ё онро дар омезиш истифода барад. Аммо муваффақият аз 
мутобиқат ва таносуби усулҳо ва вазифаҳои интихобшуда вобаста аст. 

Дар шароити муосир усулҳои гуногуни омӯзиш истифода 
мегардад, ки яке аз методҳои маъмули омӯзишӣ ин фикрронии 
интиқодӣ мебошад 

Фикрронии интиқодӣ (аз калимаи ангилисии critical thinking) 

низоми фикррониест, ки барои таҳлилу баровардани хулосаҳои 
асосноккардашудаи воситаҳо ва ё ҳодисаҳо, ки имкон фароҳам 

меоварад, то баҳои ҳақиқиро шарҳу возеҳ намоем ва истифодаи 
дурусти натиҷаҳои бадастомадаро дар амал татбиқ кунем.  

Фикрронии интиқодӣ – тарзи фикррониест, ки инсон оид ба 
иттилооти воридшуда шубҳа пайдо менамояд. 

Усули фикрронии интиқодӣ се давра ва ё зинаро дар бар мегирад: 
ДАЪВАТ-ДАРК-РЕФЛЕКСИЯ («Вызов – Осмысление – Рефлексия») 
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Зинаи даъват (evocation) – дар шуури донишҷӯён раванди тавлиди 

донишҳои мавҷуда ва тасаввурот оиди объекти омӯзишро ба амал 
меорад. Дар ин ҳолат пайвастагии амалиёти инфиродӣ ва коллективӣ, 

иштироки донишҷӯ дар ҷараёни таълим фаъол гардида, хоҳиши азхудкунӣ 
ташаккул меёбад. Натиҷаи зинаи мазкур ин мустақилона муайян 

сохтани мақсади мавзӯи дарсӣ мебошад. 
Зинаи даркнамоӣ (realization) – донишҷӯён бевосита бо иттилооти 

нав – паҳнкунандаи ѓояҳои нав алоқа барпо менамоянд ва раванди 
банизомоварӣ оғоз мегардад. Донишҷӯ имкон пайдо менамояд, ки оиди 
хусусияти объекти омӯзиш ақидаронӣ намуда, саволҳоро тибқи 
таносуби маълумоти ба ӯ маълум ва маълумоти нав нисбати объекти 

омӯзиш тартиб дода, хулосабарорӣ намояд. Аз ҳама муҳимаш он аст, 
ки дар ин зина тавассути  якчанд усул омӯзгор ба донишҷӯён барои 
мустақилона аз худ намудани ѓояҳои нав кӯмак мерасонад. 

Зинаи рефлексия (reflection) – ин зинаест, ки донишҷӯ донишҳои 

навро мустаҳкам намуда, кӯшиш менамояд, ки дар тасаввуроти хешро 
оиди объекти омӯзиш- мафҳумҳои нав илова намояд. Ҳамин тариқ, 
раванди “азхудкунӣ”- и донишҳои нав ташаккулёбии мулоҳизаҳо оиди 

объекти омӯзишӣ ба миён меояд.  
Агар аз нигоҳи баргузории дарси анъанавӣ ба таркиби се зинаи 

дар боло овардашуда назар афканем, ин зинаҳо барои мафҳумҳои 
омӯзгор нав нестанд. Яъне, ин зинаҳо ҳамеша истифода мешаванд. 

Танҳо ба ҷойи мафҳуми “даъват” омӯзгор одатан мафҳуми “муҳимияти 
мавзуъ” ё “масъалагузорӣ”-ро истифода менамояд. Дар зинаи 
“Даркнамоӣ” ҳамчун як қисмати дарс “азхудкунии мавзуъ” ҷараён 
мегирад. Зинаи сеюм “Рефлексия” – ҳамчун зинаи “мустаҳкамнамоӣ” ва 

тафтиши азхудкунии донишҷӯён сурат мегирад. 
Ҳамин тариқ, бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи донишҷӯён 

дар раванди донишандӯзӣ, омӯзгори дарсдиҳанда бояд истифодаи 

ДАЪВАТ

ДАРК

РЕФЛЕКСИЯ
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технологияи навовариро дар низоми таълим хуб донад. Илова бар ин, 
бо назардошти рушди технология доимо дониши худро мукаммал 
гардонад. Восита ва шаклҳои мухталифи ташкили дарс ба омӯзгор 
имконияти рушди касбӣ ва ноил гардидан ба қуллаҳои нави илм ва 

технологияро фароҳам меоварад.  
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МАШҒУЛИЯТӢ БЕРУНАЗСИНФӢ ДАР НАМУДИ 

ЭКСКУРСИЯҲО ВА НАҚШИ ОН ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

СИФАТИ ТАҲСИЛ 
 

 Раванди ҷаҳонишавӣ  мутахассисони баландихтисоси ба бозори 
ҷаҳонӣ рақобатпазирро  тақозо дорад. Аз ин рў, маориф соҳаи калидӣ 
ва муҳими ҳар як давлату миллат буда, пешравии ҷомеа ба он вобаста 
аст.  

 Вобаста ба ин, дар Паёми навбатии  худ (21.12.21.)  Асосгузори 
сулҳу  ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат,  Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ таъкид 
намудаанд, ки:“ Сифати таҳсилот ва касбомӯзӣ дар муассисаҳои 

таълимӣ беҳтар карда, ихтисосу ҳунарҳое, ки барои бозори меҳнат 
заруранд, таъсис дода шуда ба касбомўзии бонувон эътибори ҷиддӣ 
дода шавад” [1]. 

Чунки бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба 
маориф, сармоягузорӣ ба он, барои рушду нерӯи инсонӣ ва ояндаи 
ободи давлату Ватан мебошад. 

Бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба 
низоми муайян даромадааст, зарур аст, ки барои боз ҳам баланд 
бардоштани сатҳу сифати таълим, омода кардани кадрҳои 

баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху фарҳанги бостонии 
халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши 
фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ 
кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои русиву англисӣ 

таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад [1, с.13]. 
Навоварии маориф таҳияи моделҳои муассисаҳои таълимии шакли 

нав, таҳияи китобҳои электрониву барномаҳои коркарди усулҳои нави 
таълимро талаб менамояд. 

Имрўзҳо қариб 15 сол мешавад, ки мактабҳои олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба низоми кредитии таҳсилоти аврупоӣ гузаштаанд. 

Мақсади асосии ин таҳсилот гузаштани мактабҳои олии ҷумҳурӣ ба 
фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ мебошад ва яке аз бартариҳои низоми 
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кредитии таҳсилоти аврупоӣ аз он иборат аст, ки дипломи мактабҳои 
олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми ҷаҳон эътироф карда мешаванд 
[2, с. 34 ].  

Айни ҳол, дар тамоми  муассисањои тањсилоти олии кишвар омода  
намудани  бакалаврҳою магистрҳои замонавӣ тибқи низоми кредитии 

таҳсилотӣ аврупоӣ, ки ҷунин низом бори  аввал дар Донишгоҳи 
давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба роҳ монда шуда буд.  

Раванди таълим мутобиќи низоми кредитии таҳсилоти аврупоӣ 
дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон  аз соли 

2008 оғоз гардида, дар факултети сиёсатшиносӣ ба роҳ монда шуд буд 
ва ҳоло 14 сол аст, ки  Донишгоҳ бо ин низоми таълимӣ фаъолият 
мебарад. Ин шакли таълим  талаботу нозукиҳои худро дорад ва барои 
дар сатҳи зарурӣ омода  намудани бакалаврҳою магистрҳои замонавӣ 

бо ин усул талаботу нозукиҳои онро риоя намудан лозим аст.  
Низоми таҳсилоти  кредитї яке аз усулҳои самарабахши баланд 

бардоштани сифати таълим ва донишу малакаи мутахассисони ба 
талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ маҳсуб меёбад.  

Дар факултетҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар 
тибқи талаботи Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
30.12.2016, №19/24, мушовирони академӣ (эдвайзерҳо), мутасаддӣ 
мувофиқи талаботи низомномаи мазкур   ба роҳ монда шудааст. 

Бинобар он, ба ақидаи мо барои ба натиҷаи назаррас соҳиб 

гардидан дар омода намудани мутахассисони ба талаботи стандартҳои 
давлатию байналмилалӣ раќобатпазир бояд мутахассисони соҳа 
њаматарафа омода бошанд ва онҳо ба ҳар  мушкилоту нозукиҳои 
талаботи низоми кредитии таҳсилот сарфаҳм раванд ва мувофиқи он 

фаъолияти худро ба роҳ монанд.  
Тибқи талаботи  барномаи кории таълимии низоми кредитии 

таҳсилот шакли машғулиятҳо ба лексионӣ, амалӣ,   КМРО (кори 

мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор) ва КМРО берун аз 
ҷадвал ҷудо карда шудааст. Дар қисми КМРО берун аз ҷадвал аз фанни 
географияи иқтисодии Тоҷикистон бо асосҳои демографии он ва 
экология  ташкил ва гузаронидани  экскурсия  аз аҳамият холӣ нест.  

Худи истилоҳи экскурсия аз калимаи лотинии “экскурсио” 
гирифта шуда, маънои тез давидан, давидани ҳарбиро дорад. 
Экскурсия як шакли ташкилии раванди таълим буда, барои аз 
худнамоии  маводҳои таълимӣ нигаронида шудааст [4]. 

Экскурсия ба табиат, махсусан дар раванди машғулиятҳои  
географӣ ва экологӣ  муҳим буда, онро ба якчанд гурӯҳҳо ҷудо 
мекунанд: 

-мушоҳидаи ҳолатҳои табиати зинда ва ғайризинда;  
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-шиносоӣ бо гуногунии олами органикӣ; 
-шиносоӣ бо шаклҳои сатҳи замин, захираҳои табии маҳалли худ; 
-экскурсияи экологӣ омӯзиши мутобиқшавии организимҳо  ба 

муҳити зист, омилҳои таъсиррасонанда ба муҳит; 
-экскурсия ба осорхонаҳо, боғҳои миллӣ, истеҳсолот ва ғайра;  
-аз наздик шинос шудан бо манзараҳои табии, релеф, кӯҳҳо, 

дарёҳҳо, обанборҳо, чашмаҳои обҳои маъданӣ;  

-шинос шудан бо минтақаҳои табиию иқтисодии мамлакат; 
- корхонаҳои саноатӣ ва шинос шудан бо истеҳсолот; 
-омӯзиши ҷойгиршавии аҳолӣ вобаста ба омилҳои он. 

Аҳамияти экскурсия аз фанҳои география  ва экология барои 
иҷрои кори мустақилонаи донишҷўёни ихтисосҳои амалкунандаи 
донишгоҳҳо дар он аст, ки  савияи дониши донишҷўёнро афзун намуда, 
муҳаббати онҳоро нисбати маърифати экологӣ ва дўст доштани 

табиати кишвар, омўхтани захираҳои  табиӣ ва истифодаи 
самароникии онҳо зиёд менамояд. Ҳангоми гузаронидани экскурсия 
донишҷӯён ба муҳити зист аз наздик ошно гашта, бевосита ба табиат 
дар робита мешаванд ва қонуниятҳои онро ба пуррагӣ дарк менамоянд. 

Дар раванди кори мустаъқилонаи мунтазаму мақсаднок 
мушоҳидакориву тафаккури мантиқии донишҷўён рушд меёбад ва 
муҳаббати онҳо нисбат ба табиати кишвар ва ҳифзи он меафзояд. Дар 
ҷараёни кори мустақилонаи фанҳои болозикр донишҷўён маълумоти 

лозимаро  аз маводи худи маҳал гирифта, ба маводи омўхтаашон  баҳо 
медиҳанд, маҳорати мустақилона аз бар намудани донишро ҳосил 
менамоянд ва малакаи дар фаъолияти минбаъдаи амалии худ аз он 
эҷодкорона истифода бурданро пайдо мекунанд [3]. 

Кори мустақилонаи донишҷўён новобаста аз мақоми иҷтимоӣ 
амалеро дар бар мегирад, ки бе ёрии дигарон иҷро карда шуда, дар он 

маҳорат, малака, дониш ва дараҷаи касбии иҷрокунанда таҷассум 
меёбад.  

Таҳти мафҳуми кори мустақилонаи донишҷўён дар экскурсия 
намудҳои гуногуни кори таълимӣ, истеҳсолӣ, таълимӣ-тадқиқотӣ, 
илмӣ-тадқиқотӣ, шиносоӣ бо таълим ва фаъолияти худомўзии 
(худмаълумотгирӣ) онҳо ва ғайраҳо фаҳмида мешавад. 

Кори мустақилона дар намуди экскурсия асосан, донишҷўёнро ба 
ҷустуҷўи донишҳои нав ва иловагӣ водор сохта, онҳоро вазифадор 
менамояд, ки ҳамеша дар ҷустуҷўи адабиёти навин бошанд ва аз 
шабакаи интернет маълумоти нав гиранд, чунин маълумотҳоро аз худи 

табиати атроф низ гирифта, онро  ба мавзӯъҳои интихобнамудаашон 
муқоиса намоянд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар ҷараёни таълими низоми кредитӣ 
ба ташкили экскурсия дар ҷараёни машғулиятҳои КМРО диққати асосӣ 



108 

равона карда шавад, ки ин ба баланд бардоштани савияи касбии 
мутахассисони оянда аз аҳамият холӣ нест.   

Коршиносон муайян намудаанд, ки дар шароити низоми кредитии 
таҳсилот омӯзиши ҳар як мавзӯи фанни таълимӣ аз се қисми таркибӣ 

иборат аст: дарси аудиторӣ (характеристикаи муҳими машғулияти 
аудиторӣ азхудкунии назариявӣ, ҳалли муайяни масъалаҳои амалӣ аст); 
кори мустақилона бо роҳбарии омӯзгор (ба донишҷӯён пешниҳод 

намудани масъалаи таълимӣ ва вазъияте мебошад, ки дар муайян 
намудани мавқеи худ, дар ҳалли масъалаи ҳолатҳои хусусӣ ва конкретӣ 
аст); кори мустақилонаи донишҷӯ (фаҳмидан, дарккунии бошуурона, 

мустаҳкамкунӣ, ҷамъбасткунӣ, татбиқкунӣ - асоси ташаккули шавқу 
ҳавас ва мароми маърифатиро ташкил медиҳад).  

 Ба андешаи мо, дар қисми сеюми кори мустақилонаи донишҷӯён 
ташкил ва гузаронидани экскурсия аз фанҳои география ва экология  

барои омӯзиши релефи маҳал, муҳити зист, мавзеи географӣ, 
минтақаҳои ҷуғрофӣ аз аҳамият холӣ нест, зеро он донишҳое, ки 
донишҷўён дар раванди машғулияти аудиторӣ гирифтаанд, бо он ба 
таври амалӣ шинос мешаванд. 

Инчунин, гузаронидани экскурсия аз фанни экология имконият 
медиҳад, ки  донишҷўён бо экологияи об, хок, ҳаво, замин, набототу 

ҳайвонот аз наздик шинос шаванд ва ба таври ҳақиқӣ аз он бохабар 
гарданд. Экскурсияро метавон дар натиҷаи чанд мавзуъро якҷоя 
намудан гузаронид. Масалан, аз фанни география гузаронидани 
экскурсия (аз мавзуъҳои релеф, мавқеи географӣ, захираҳои заминӣ, 
обӣ) аз фанни экология (мавзӯъҳои омилҳои экологӣ, об, хок, ҳаво, 
географияи экологӣ, экологияи саноатӣ, экологияи растанӣ, экологияи 
ҳайвон, экология ва ҳуқуқ, экологияи иқтисодӣ, экологияи одам, 

экологияи шаҳр ва ғайра) мувофиқи мақсад мебуд. 
Ташкил ва баргузории  чунин шакли таълими амалӣ аз фанҳои 

мазкур ба донишҷўён бевосита барои аз худ намудан ва 
баландбардории маърифати зкологӣ, дўст доштани табиат ва дар 

ботини онҳо ташаккул додани ҳиссиёти ғамхоронаю дилсўзона нисбат 
ба табиат ва неъматҳои он, самаранок истифода намудани сарватҳои 
табиӣ, баланд бардоштани  сифати машғулиятҳо ва тайёр намудани 
мутахассисони ҷавобгў ба талаботи бозорӣ меҳнат мусоидат менамояд. 

 
Пайнавишт: 

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.12.2021. 
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сардори раёсати таълим 
 

РИОЯИ ПАЙДАРЊАМИИ ТАДБИРЊОИ ТАЪЛИМЇ  
ДАР МТОК - КАФИЛИ САТЊУ СИФАТИ ТАЊСИЛ 

 

Мутобиқи Барномаи идоракунии сифати таҳсилот дар МТОК-и 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.06.2017, таҳти № 8/17, ки ВМИҶТ тасдиқ 
намудааст: сифати таҳсилот ин қобилияти амалӣ намудани 
хизматрасониҳои таълимӣ ва бадастории чунин сатҳи маърифатнокии 

таълимгирандагон маҳсуб меёбад, ки дар асоси ин хизматрасониҳо ба 
даст омадааст ва ба талаботи истифодабарандагони натиҷаи таълим 
ҷавобгӯй мебошад. Сифат ҳамчун дараҷаи мувофиқати сатҳи 
маърифатнокӣ ва тайёрии мутахассис ба сатҳи талаботи мувофиқатшуда 

оид ба азхудкунии барнома ё стандарти муайяни таълимӣ ё худ ҳамчун 
мувофиқати мутавозини маърифатнокӣ ва тайёрии мутахассис ба 
талаботи мухталифи шахсият, ҷомеа ва давлат муайян карда мешавад. 

Ташкили мақсадноки раванди таълим дар донишгоҳу донишкадаҳо 

ва умуман муассисаҳои таълимӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва мубрами рӯз 
ба ҳисоб меравад ва ба натиҷаҳои мусбӣ ва ё манфӣ ноил гаштани 
муассисаи таълимӣ сабаб мегардад. 

Ташкили мақсадноки раванди таълим ин пеш аз ҳама аз худ 

намудану дар амал ҷорӣ карадни санадҳои меъёрии соҳаи маориф 
мебошад. Имрӯзҳо қонунҳо, низомномаҳо, дастурамалҳо, тартиб, 
фармоишҳои зиёде вобаста ба соҳаи маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қабул гардидаанд, ки аз ҷиҳати методологӣ, ташкилу идоракунии ҷараёни 
таълимро асоснок мекунад. 

Роҳбарият, дастгоҳи таълимии муассисаҳои таълимӣ ва дигар 

сохторҳои марбутаи таълимгоҳро зарур аст, дар худ ҳамаи санадҳои 
меъёрии соҳаи маорифро дошта бошанд ва аз рӯи онҳо бечунучаро 
фаъолияти худро ба роҳ монанд. Риояи санадҳои меъёрӣ дар муассисаҳои 
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таълимӣ кафили амалигардии мақсад дар омоданамоии мутахассисони 
дар бозори меҳнат рақобатпазир мебошанд. Берун рафтан аз доираи 
санадҳои меъёрӣ ва фаъолияти худсарона ба ташкил, ҳамоҳангсозӣ-

танзим ва натиҷабардории кор, албатта таъсири манфӣ расонида 
рисолати муассисаҳои таълимӣ, ки ин тайёр кардани мутахассисони 
касбии соҳаи гуногуни хоҷагии халқ мебошанд, халалдор мегардад. 

Агар дар мисоли МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди 

донишгоҳ, донишкада ва академияҳо назар намоем, он гоҳ маълум 
мегардад, ки ин соҳа дар риояи пайдарҳамии амалиётҳои таълимии дорои 
таҷрибаи тӯлонӣ мебошад. 

Ҳанӯз дар даврони шӯравӣ ҳамчун санади меъёрии ташкилу танзими 
раванди таълим дар муассисаҳои олии таълимӣ фармони машҳури Вазири 
мактабҳои олии ИҶШС таҳти № 230 амал менамуд, ки риояи ин фармон 
то солҳои 1995-2000 дар мактабҳои олӣ идома ёфт. 

Аз соли хониши 2005-2007 тамоми муассисаҳои олии таълимии 
кишвар ба низоми кредитии таҳсилот “Аҳдномаи Болония” пай дар пай 
ворид гардиданд ва шакли анъанавии таҳсил ё ин ки низоми таҳсилоти 
шӯравӣ оҳиста оҳиста аз байн бардошта шуд. Бинобар ҳамин, вобаста ба 

дигаршавии низоми таҳсилотӣ дар макотиби олии кишвар санадҳои 
меъёрӣ низ дигаргун ва ҷадид гаштанд. 

Имрӯзҳо чанде аз санадҳои асосии ташкил ва танзимкунандаи 
ҷараёни таълим дар МТОК-и Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳоанд: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” таҳти № 537 аз 
04.07.2013; 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва 
таҳсилоти касбии баъд аз муассисаҳои олии таълимӣ” таҳти № 531 аз 
19.05.2009; 

3. Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар МТОК-и Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти № 19/24, ки бо қарори мушовараи ВМИҶТ аз 
30.12.2016 тасдиқ шудааст; 

4. Низомномаи таҳсилоти фосилавӣ дар МТОК-и Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таҳти № 7/35 аз 29.05.2017, ки бо қарори мушовараи ВМИҶТ 
тасдиқ гардидааст ва ғайра. 

Вақте ки мо мушаххасан риояи пайдарҳамии маросимҳои таълимиро 

дар мисоли МТОК таҳлил менамоем, ба чунин нуқтаҳо бояд диққат 
диҳем: 

1. Ҳар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ 
Иҷозатнома оид ба пешбурди фаъолияти таълимӣ аз Агентии назорат дар 

соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
замимааш дошта бошад. 
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2. Оиди ҳар як ихтисоси худ мактаби олӣ стандарти давлатӣ - 
Барномаи таҳсилотӣ ва нақшаи типпи таълимии аз тарафи ВМИҶТ 
тасдиқ гардида дошта бошад. 

3. Аз рӯи нақшаи типпи таълимии тасдиқгардидаи ихтисосҳо (фанҳои 
ҳатмӣ ва фанҳои интихобӣ) дар таълимгоҳ нақшаи кории таълимӣ 
вобаста ба ҳар курсҳо омода мегардад. Оиди фанҳои интихобӣ таклифу 
дархости донишҷӯён ҳатмӣ ба назар гирифта мешавад. 

4. Теъдоди донишҷӯён, гурӯҳҳои академӣ барои соли нави хониш аз 
тарафи деканатҳо ва раёсати таълим муайян карда мешаванд. 

5. Тақвими академӣ (ҷадвали ҷараёни таълим) барои донишҷӯёни 

шӯъбаи рӯзона ва шӯъбаи ғоибона-фосилавӣ омода карда мешаванд. 
6. Муаррифии барномаҳои корӣ ва дарсҳо ба донишҷӯён пешниҳод 

мегардад ва онҳо омӯзгори дарсдиҳандаро интихоб ва гурӯҳҳои ҳамаи 
омӯзгорони интихобгардида номнавис мегарданд. 

Аз тарафи раёсати таълим, деканати факултетҳо, эдвайзерон, 
мудирони кафедраҳо ва омӯзгор силсила амалиётҳо гузаронида 
мешаванд: 

- дуруст ҳисоб намудани ҳисоби соатҳо ва муайян намудани 
тақсимоти сарбориҳо; 

- омоданамоии тасдиқи нақшаҳои инфиродии кори омӯзгор; 

- омоданамоии тасдиқи барномаҳои таълимӣ ва барномаҳои кории 
таълимӣ – силлабусҳо; 

- ҷалби омӯзгорони унвонҳои илми дошта аз рӯи тахассусӣ ва 
мувофиқ ба машғулияти дарсӣ; 

- ҷалби мутахассисони собиқадори соҳаи тахассус ва фанҳо; 
- ташкили муаррифинамоии барномаҳои корӣ ва маводҳои дарсӣ ба 

донишҷӯён; 
- дар ҷаласаҳои кафедраҳо бо иштироки мутахассисони соҳа 

ташкили муҳокимаи маводҳои дарсии омӯзгорон; 
- омоданамоии ҷадвалҳои дарсии омӯзгорон бо назардошти 

пайдарҳамӣ ва ҷобаҷогузории мантиқии фанҳо ва машғулиятҳо (лексия, 
амалӣ, лабораторӣ, семинарӣ, КМРО); 

- диққат додан ба истифодаи мақсадноки вақт дар машғулиятҳо аз 
тарафи омӯзгорон ва донишҷӯён; 

- истифодаи мақсадноки воситаҳои техникӣ (доскаҳои электронӣ ва 
проекторҳо), пешниҳоди презентатсия ва слайдҳо дар машғулиятҳо; 

- таъмини иштироки пурруи донишҷӯён ба машғулиятҳо; 
- андешидани чораҳои фаврии муҷозотӣ нисбати он донишҷӯёне, ки 

ба дарсшиканиҳои бисёр роҳ медиҳанд (таъсири мутақобила ба дигар 
донишҷӯён); 

- таъмини донишҷӯён бо маводи фаъоли тақсимшаванда; 
- пешниҳоди маводҳои дарсӣ дар шакли электронӣ ба донишҷӯён; 
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- аз рӯи ҷадвали дарсӣ ва шакли машғулиятҳо (лексия, амалӣ, 
семинарӣ, КМРО) ҳатмӣ доиршавии дарсҳо; 

- қабули имтиҳонҳои фосилавии 1 ва 2-юм аз рӯи талабот дар 

мӯҳлатҳои ба нақша гирифташуда; 
- ташкили фазои солими корӣ ва таълимӣ дар синфхонаҳои таълимӣ, 

лабораторияҳо, кафедраҳо ва деканати факултет; 
- дар раванди таълим (вақти дарс) ҷалб накардани омӯзгорон ва 

донишҷӯён ба чорабиниҳои берун аз машғулиятҳои дарсӣ; 
- ба зергурӯҳҳо ҷудо намудани донишҷӯён ҳангоми дарсҳо аз фанҳои 

забони тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва информатика. 

Дар навбати худ барои баланд гардидани сатҳу сифати таълим яъне 
баланд гаштани дониши донишҷӯён таъминоти методии ҷараёни таълим 
роли муҳим мебозад. 

Дар китобхонаи илмӣ ва электронии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ оиди ҳар як фанни тадрисшаванда мавҷуд будани китобҳои дарсӣ 
ва дигар маводҳои таълимӣ ва дастрас будани он ба донишҷӯён ҳатмист. 

Ҳангоми омӯзонидани фанни муқаддимаи ихтисос ба донишҷӯён 
омӯзонидани корбарӣ дар китобхона шарти муҳим мебозад. 

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ва менталитети (ҳувияти) халқи 
тоҷик ҳамин чиз хос аст, ки эҳтироми падару модар байни фарзандон дар 
мақоми аввал аст. Аз ҳамин лиҳоз, ҳамеша дар тамос будани муассисаҳои 
таълимии олии касбӣ (кураторони гурӯҳҳо, аз он ҷумла бо волидайн)  ин 

як таконест ба донишҷӯй оид ба дарсомӯзӣ ва риояи ахлоқи ҳамида аз 
тарафи онҳо. 

Дар асоси гуфтаҳои боло қайд намуданием, дар ноил гаштан ба 
мақсадҳои ниҳоӣ, яъне омода намудани мутахассисони замонавӣ ва дар 

бозори меҳнат рақобатпазир дар натиҷаи баланд гардидани сатҳу сифати 
таҳсилот байни донишҷӯён ноил гаштан мумкин аст. 

Дар МТОК салоҳиятнокии мутахассисони соҳаи таълим, ки 
ташкилкунанда, танзимкунанда ва таҳлилкунандаи раванди таълим ба 

шумор мераванд, дар натиҷаи фаъолияти мақсаднок ва ташкили илман 
дурусти кор ба муваффақиятҳо ноил мегарданд. 

Аз ҳамин лиҳоз, новобаста аз шакли моликият тобеияти идоравӣ ва 

низоми таълим риояи пайдарҳамии маросимҳои таълимӣ дар МТОК 
кафили баландгардии сатҳу сифати таҳсил мегардад. 

 
Пайнавишт: 
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БАРТАРИИ УСУЛИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ  

 
Дар шароити нави иќтисодї масъалаи муњим – омодагии 

хатмкунандагони мактабњои олї барои фаъолият дар шароити муосири 
хољагидорї, шароите, ки аз роњбарон на танњо донишњои амиќи 
тахассусї, балки ташаббускорї ва кордониро таќозо менамояд, пеш 
меояд. Ба ибораи дигар, хатмкунандаи имрўза бояд дорои ќобилияти 
эљодкорї бошад, ки дар навбати худ, касби сифатњои мазкур дар 
андозаи муайян зимни истифодаи он дар раванди таълим сайќал дода 
мешавад.  

Усулњои анъанавии таълим, ки ба маќсади тайёр намудани 
мутахассисон ба фаъолияти касбї истифода мешаванд ва ба 
принсипњои педагогї асос меёбанд, мањдудияти муайян доранд, ки аз 
бисёр љињат дар раванди татбиќи шаклњои интерактивии таълим 
бартараф намудан мумкин аст. Дар марњилаи сифатан нави таълим бо 
назардошти талаботи стандарти давлатии тањсилоти олї дар самти 
татбиќи муносибати њамаљониба, истифодаи васеи усулњои фаъолу 
интерактивии таълимро дар раванди таълим пешбинї менамояд. Дар 
баробари ин, ба усулњои интерактивии таълим: бозињои корї; 
муњокимаи таълимї; «баррасии» вазъиятњои мушаххас; муњокимаи 
гурӯњї ва диг. Усулњои таълим, ки дар раванди таълим татбиќ ва 
истифода мешаванд, ба се гуруњ људо карда мешаванд: ѓайрифаъол, 
фаъол, интерактивї[2, 11].    

Усулњои ѓайрифаъол чунин шакли њамкории омўзгор ва 
донишљўён аст, ки дар он љараёни аз бар намудани донишњо дар як 
равиш њаракат мекунад: аз омўзгор ба донишљў. Робитаи баръакси 
омўзгор бо донишљўён тавассути корњои хаттї, санљишї, тестњо ва 
имтињонот сурат мегирад. Усулњои фаъол чунин шакли муносибати 
омўзгор ва донишљӯ мебошад, ки дар раванди машғулият ба якдигар 
ҳамкорӣ намоянд, дар ин маврид донишљў танњо шунаванда набуда, 
бояд ба таври фаъол иштирок намояд.  



114 

Дар чунин шакли таълим тањсили донишљӯён ба фаъолият оид ба 
азбарнамоии донишњои нав ва андўхтани таљрибаи амалї табдил 
меёбад.  

Усули интерактивии таълим чунин шакли бањамтаъсиррасонии 
омўзгор ва донишљў мебошад, ки дар он муколама на танњо миёни 
онҳо, балки миёни донишљӯён низ сурат мегирад. Аз ин нуќтаи назар, 
усулњои интерактивии таълим шакли муосири усули фаъоли таълим 
арзёбї мегардад, ки миёни онњо дар шакли бозињои корї истифода 
мегардад.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Усулњои таълим 
 

Маънои интерактив ин фаъолияти якљояи байни омўзгору 
донишљў буда, истифодаи усулњои интерактивии таълим бобати 
самаранокии тањсили муњассилини муассисањои тањсилоти олии касбї 
боањамият мањсуб меёбад. Ташкили фаъолияти якљоя дар донишљўён 
муњокимаронӣ, фаъолияти амалї, бањс, фикрронии озод ва 
озодандешї, ташаббускорї, иљрои корњои фардию гурӯњї, бозињои 
таълимї, њуљуми аќлониро ба вуљуд меорад.  

Дар машѓулиятњои интерактивї омўзгор се навъи фаъолият: 
фардї, дунафара ва гурӯњиро дар њамоњангї истифода менамояд. 
Гурӯњбандї вобаста ба мавзўи дарс дар лањзањои зарурї гузаронида 
мешавад.  

Принсипњои муњимми усулњои интерактивї, ки онро гоњо фаъол 
ва усули њамкорї низ мегўянд, баробарии омўзгор ва муњассилин 
њангоми муњокима, донишљўён ташаббускор ва омўзонандаи 
њамдигаранд, муњити љустуљў ва тадќиќот фароњам оварда мешавад, бо 
њар як донишљў муносибати хайрхоњона ва фардї карда мешавад, 
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фаъолияти дунафарию гурӯњї, ки кўшишњои якљояро таќозо 
менамоянд, аст. Усули таълим ва омўзиши интерактивї аз омўзанда 
фаъолияти баланд ва дарки эљодкоронаи маълумоти пешнињодшударо 
талаб мекунад.  

Агар маќсади дарс ташаккули низоми донишњои тахассусии 
донишљӯён бошад, пас омўзгорро зарур аст, ки дар раванди таълим аз 
усулњои фаъоли таълим хуб истифода намояд. Меъёрњои асосии 
ташкили фаъолияти якљоя дар таълим ин имкони дар донишљўён ба 
вуљуд овардани озодандешї, муњокимаронӣ, бањс, пешнињоди озоди 
мавзўъ, фаъолияти амалии муњассилин ва ташаббускории онњо, иљрои 
корњои гурӯњї, бозињои таълимї, њуљуми аќлонї, њамчунин иљрои 
корњои гуногуни хаттиро, ки фаъолияти якљояро таъмин мекунад, 
мебошад [1]. Фаъолияти якљоя дар љараёни дарс муњассилинро ба фикр 
кардан (тафаккур) равона месозад. Тавассути ин тарзи фаъолият 
таълим тавре ба роњ монда мешавад, ки омўзиш талаботи њаётии 
муњассилин гардад. Дар кори гурӯњї мусобиќа наќши муњим мебозад, 
зеро њар як гурӯњ кўшиш менамояд, пешсаф бошад. Аз ин хотир, 

гурӯњњо корро бо њавас иљро мекунанд ва гурӯње, ки супоришро аз њама 
пеш ва дуруст иљро мекунад, ѓолиб мешавад [3].  

Дар таснифоти ќабулшуда усулњои таълим ба се гурӯњ таќсим 
мешавад: 

Усулњои таъминкунандаи пешнињод, ќабул ва азбаркунии 
донишњо (лексия, китобњо, дастурњои таълимї, машварат, дастури 
роњбарон)  

Усулњои татбиќ намудани тањкими донишњо ва ташаккули 
мањорату малака (машѓулиятњои семинарї ва амалї, корњои 
лабораторї, иљрои супоришњои санљишї, таљрибаомўзии таълимї ва 
истењсолї ва ѓайра) 

Усулњои бањисобгирии дониш ва омодагии касбии донишљӯён 
(суњбат, имтињоноти фосилавї, арзёбии корњои курсї ва лабораторї, 
имтињоноти давлатї ва њимояи рисолањои тахассусии хатм). 

Дар фазои таълими муосир усулњои интерактивии таълим мавќеи 
намоёнро ишѓол менамояд, зеро ин намуди усули таълим дар ташкили 
алоќамандии эљоди байни иштирокдорони ин раванд асос ёфтааст. Ин 
усулњо дар шакли бозињои таълимї гузаронида мешаванд.  

Дар раванди таълим омўзгор метавонад як усули таълимро 
алоњида ё ин ки якчанд усулро якљоя истифода намояд. Тањлили ин 
мафњумњо, усулњои имконпазири таълим ва амалияи татбиќи шаклњои 
бозињои таълимї дар раванди таълим имкон медињад, ки бозињои корї 
ва супоришњо дар шакли бозї усули интерактивии таълим њисобида 
шавад. Бозињои таълимї муњассилини муассисањои таълимро ба 
иштироки фаъолона дар раванди таълим њавасманд гардонида, 
њамкории зичи миёни онњоро таъмин менамояд, зеро бозињои таълимї, 
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ба монанди дигар намуди бозињо, ба ду сифати инсон – зењн ва њавас 
асос меёбанд. Таљриба гувоњї медињад, ки муњимтарин шартњои 
тафаккури интуитивї инњоянд:  

 мушоњидаи рушдёфта, ки бо ќобилияти тасниф кардани 
объектњои мушоњида ва мањорати дар онњо пайдо кардани унсурњои 
махсус ва умумї алоќаманд мебошад; 

 асолат, ки дар муносибати ѓайримуќаррарї нисбат ба ин 
мушкилот муайян шудааст, дар љасорат барои љустуљўи усулњои аслии 
њалли онњо, ки ба усулњои маълум монанд нестанд; 

 фантазияи техникї; 

 шавќу раѓбат, хоњиши мубориза бурдан барои он муносибати 
ѓаразнок аз муњити нав; 

 њадафмандї ва мунтазамї њангоми ба даст овардани далелњо ва 
таснифи онњо; 

 хушназарї ва эътимод ба ќуввањои худ; 

 ќобилияти фањмидани андешаи дигарон, тањаммулпазирї нисбат 
ба амалњои њамсабаќон, мувофиќа кардан.        

Њамаи шартњои зикргардида њангоми истифодаи бозињои таълимї 
мавќеи муайян доранд. Агар шакли ташкилии ин усули таълимро ба 
назар гирем, он гоњ омезиши классикии таълим, бозї, мењнат ва 
муошират ба даст меояд, ки дар он ташаккул ва рушди сифатњои 
шахсии субъекти фаъолият сурат мегирад. 

Њамин тариќ, дар шароити фаъолияти якљояи омўзгор ва 
донишљўён, дар бозињои таълимї, ки аз љумлаи усулњои фаъоли он 
мањсуб меёбад, сифатњои шахсии онњо равшан ва баръало зоњир 
мегардад.   

Раванди таълим фаъолияти махсусест, ки њадаф, мундариља, 
принсипњо, усул ва шаклњои ташкилии корњои таълимї муќаррар карда 
мешаванд, ки ташаккули донишњои тахассусї, малака ва мањорати 
омўзандагонро бењтар таъмин мекунанд. Аз ин хотир, тањсилот роњи 
асосии ташаккули шахсияти бошуурона мебошад.    
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ИСТИФОДАИ УСУЛИ ХУРДТАРИНИ КВАДРАТҲО БАРОИ 

КОРКАРДИ НАТИҶАҲОИ ЧЕНКУНИИ ФИЗИКӢ 
 

Пешбурди зиндагї дар љањони муосир бе донишњои илмї ва 
истифодаи амалии онњо амалан ѓайриимкон аст. Одамон аз истифодаи 

наќлиёт, ҷараёни электрикї, телефон, компютер, телевизор, њавопаймо, 
киштињои обї, таљњизоту дастгоњњои истењсолї ва ѓайра, њељ гоњ даст 
намекашанд. Зеро истифодаи онњо корњоро осон, самараи истењсолї ва 
сатњи зиндагиро боло бурдааст. Дар байни донишњои илмњои табиї 
донишњои физикї мавќеи асосиро ишѓол менамоянд. Донишњои 
физикї гуфта, маљмуи донишњоеро меноманд, ки зимни омўзиш ва 
тањлили мантиќии њодисањои физикї олимон тўли асрњо ба даст 
овардаанд. Физикаи муосир бинои муњташами донишњо дар бораи 
њодисањои табиат мебошад. Агар гўем, ки «Физика асоси техника ва 
технологияи имрўзаву оянда мебошад», муболиѓае намешавад [1,2]. 

Њалли масъалањо љузъи таркибии таълими фанни физика мебошад 
[1,2]. Зимни омўзиши асосњои назариявии њодиса ва кўмаки омўзгор 
толибилм, тадриљан, масъалањои физикиро мустаќилона њал карда 
метавонистагї мешавад. Ин мањоратро толибилм бо роњи мустаќилона 
машќ кардан низ соњиб шуда метавонад, омӯзиш раѓбати хонандаро ба 
њалли масъалањо бештар менамояд. Минбаъд, ў ба њалли масъалањо бе 
супориши муаллим машѓул мешавад ва тадриљан ба њалли масъалањои 
мушкилтар мегузарад. Чунин толибилмон дар озмунњои фаннї 
дастболо мешаванд. Бо баробари њалли масъалањо толибилм дар роњи 
донишандўзї “кашфиёт”-њо мекунад, ба худ боварї ҳосил менамояд. 
Ўро љозибаи омўзиши маълумоти илмї ба пеш мебарад ва аз зањмати 
омўхтан хаста намешавад. Алберт Эйнштейн дар ин бора хеле 
нишонрас навиштааст: “Хурсандие, ки њангоми дидан ва фањмидани 
чизи нав эњсос мешавад, атои бемисли табиат мебошад” [1,2].   

Дар мақолаи мазкур доир ба махсусияти масъалаҳои дар натиҷаи 

таҷриба бадастомада ва наќши онҳо дар ташаккули дониши физикии 
толибилмон дар зинаи аввали таълими физикаи таҷрибавӣ сухан 
меравад.  

Ба масъалаҳои физикаи эксперименталӣ на танҳо чен кардани 
бузургиҳои доимӣ дохил мешавад, балки тадқиқи вобастагии байни 
характеристикаҳои гуногуни физикӣ низ дохил мешавад.  
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Ҳангоми иҷро кардани таҷрибаи физикӣ лозим аст, ки ягон 
намуди вобастагии бузургиҳои физикӣ тартиб дода шавад, масалан 
байни x ва y. Ин маънои онро дорад, ки ягон намуди маълуми 
функсияи математикӣ y =f(x) ёфта шавад. Пас, функсияи мураккаби 
дар физика хеле кам дучорояндаи 

y = exp(ax),  (1) 

y = 𝑥𝑎 
y = a ∙ f(x)  

метавонад, шаҳодат аз вобастагии содаи хаттии намуди  y = a + bx   

(2) ё ки   y = ax- ро диҳад. 
Одатан, барои ин муодилаи хаттӣ кофӣ аст, ки онро бо 

тағйирёбандаҳои мувофиқ иваз намоем.  
Масалан, чӣ тавр ифодаи экспоналиро y = exp(ax) ба хаттӣ y = a + 

bx   гардонданро дида мебароем. Аз ифодаи (1) логарифма мегирем: 
ln y = ax, 

 ln y – ро бо z иваз менамоем, ln y =z дар натиҷа ифодаи зеринро ба 
даст меорем:    z = ax. 

Вазифаи навбатӣ ин ёфтани коэффитсиентҳои номаълум мебошад: 
а дар ифодаи y = ax ё ки  а ва b дар ифодаи y = a + bx.    

Суммаи тамоюли квадратҳои нуқтаҳои эксперименталии 𝑥𝑖 ва  𝑦𝑖-
ро аз қонуни y = a + bx истифода бурда, тартиб медиҳем. 

σ(a,b) = ∑ ∆𝑦𝑖
2 = ∑ (𝑎𝑥𝑖 + 𝑏 − 𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1  

 
Масъалаи 1. Алгоритми коркарди натиҷаҳо мувофиқи усули 

квадратии хурдтарин барои муодилаи y = ax + b дар мисоли муайян 
намудани параметрҳои ҳаракати собитшитобро дида мебароем. 

Таҷрибаи муайян намудани суръати ҷисм ϑ =аt + 𝜗𝑜 ҳангоми ҳаракати 
собитшитобро аз рӯи натиҷаҳое, ки шитоби ҷисм а ва суръати 

ибтидоии 𝜗𝑜  онро аз назар мегузаронем. Бигзор хатоии асбоби 
муайянкунандаи вақт ва суръат мувофиқан ба ∆𝑡 = 1с ва ∆𝜗 = 0,2 м/с 
баробар бошад. Натиҷаи коркарди эксперименталӣ мувофиқи УХК дар 
ҷадвал маълумот дода шудааст. 

Ҷадвали 1.  

Муайян намудани суръати ҷисм ҳангоми ҳаракати собитшитоб 
№ xi=ti yi=vi ∆xi = x i - �̅� (∆xi)2 ∆y = yi - 𝑦 ̅ (∆𝑦𝑖) 

2 ∆xi ∆yi 

1 0 10.1 –12.5 156.25 –12.517 156.675 156.463 

2 5 15.3 –7.5 56.25 –7.317 53.538 54.877 

3 10 19.8 –2.5 6.25 –2.817 7.935 7.043 

4 15 24.6 2.5 6.25 1.983 3.932 4.958 

5 20 30.4 7.5 56.25 7.783 60.575 58.373 

6 25 35.5 12.5 156.25 12.883 165.972 161.037 



119 

∑ 
∑xi = 
= 75 

∑ yi = 
= 135.7 

∑∆ = xi 
= 0 

 

∑∆ = 𝑥𝑖 
2 

= 437.5 

∑∆yi = 
= –0.002 

 

∑∆𝑦𝑖
2 

= 448.628 

∑∆𝑥 𝑖  ∆𝑦 𝑖 
= 442.751 

1. Қимати миёнаи x ва у – ро меёбем:  

�̅� =  
∑𝑥𝑖

𝑁
= 12.5 𝑐,    �̅� =  

∑𝑦𝑖

𝑁
= 22.617 м/𝑐2 

Қимати миёнаи  �̅� ва �̅� – ро меёбем: 

�̅�  =
∑ (∆𝑥𝑖 ∆𝑦𝑖𝑖 )

∑ (∆𝑦𝑖) 2𝑖
= 1.012 м/с2,   �̅� = �̅� − �̅��̅�  = 9.967 м/с. 

Дисперсия ва қимати тамоюли миёнаи квадратии �̅� – ро меёбем. 

𝜎�̅�
2 = 

1

𝑁−2
(
∑∆𝑦𝑖

2

∑∆𝑥𝑖
2 − �̅� 

2) =3.229∙10−4,     𝜎�̅� = √𝜎�̅�
2 = 1.797∙10−2 м/с2. 

Дисперсия ва қимати тамоюли миёнаи квадратии  �̅�– ро меёбем. 

𝜎�̅�
2 = 𝜎�̅�

2 (�̅� 2 +
1

𝑁
 ∑ ∆𝑥𝑖

2) = 0.028,   𝜎�̅� ̅ = √𝜎�̅� 
2  =0.167 м/с. 

Хатоии тасодуфии a ва b – ро ҳисоб менамоем. 

Коэффитсиенти Стюдентро барои Р = 95 % ва N – 1 = 5  𝑡𝑃,𝑁−1 =

2.78, 

∆a = 𝑡𝑃,𝑁−1𝜎�̅� =0.04996  м/с2,       ∆b = 𝑡𝑃,𝑁−1𝜎�̅� ̅ =0.464 м/с.   

Хатоии асбобро барои коэффисиенти b ҳисоб менамоем. 

∆𝑏= |�̅�| ∆𝑥 + ∆𝑦 = 1.212 м/с,  

бо назардошти  ∆𝑥 − 1 с ва ∆𝑦 = 0.2 м/с. 

Хатоии умумии коэффисиентҳои a ва b – ро ҳисоб менамоем. 

∆�̅� = ∆𝑎 = 0.04996  м/с2  ва ∆�̅�  = ∆b +∆𝑏 =1.676 м/с. 
Натиҷаи ниҳоӣ: y =(1.012±0.04996) x + (9.967 ±1.676). 

Натиҷаи ниҳоӣ дар шакли яклухтшуда чунин навишта мешавад: 
y= (1.01±0.05) x + (10.0 ±1.7), бо эҳтимолияти P = 95 %.  
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УСУЛҲОИ КОРКАРДИ НАТИЉАИ ЧЕНКУНИЊОИ ФИЗИКЇ 
 
Физика – илми таљрибавї мебошад. Ин чунин маъно дорад, ки 

ибтидо ва интињои њама гуна тадќиќоти физикиро таљриба ташкил 
медињад. Таљриба яке аз воситањои дарки табиат мебошад.  

Таљрибаи дар шароити лабораторї гузаронидашавандаро 
эксперименти физикї меноманд. Экспериментатор ин ё он таљрибаро 
гузаронида, як ќатор бузургињои физикиро чен мекунад. Донистани ин 
бузургињо оид ба ќонуни раванди физикии додашуда маълумоти даќиќ 
дода метавонад. Дар ин кор ду чиз муњим мебошад: якум, дуруст чен 
карда тавонистан; дуюм, натиљањои ченкуниро бо таври математикї 
дуруст тањлил карда тавонистан. Бидуни ин ду имконият арзиши њама 
гуна ченкунї ба сифр баробар мешавад. Чен кардани ягон бузургї чї 
маъно дорад? Чен кардани ягон бузургї ин маънои онро дорад, ки вай 
нисбат ба бузургии њамљинси њамчун воњид ќабулкардашуда чанд бор 
калон аст [1,4].      

Њангоми гузаронидани ченкунї, аксаран ќимати њаќиќии бузургии 
ченшаванда маълум нест. Натиљаи ченкунї имкон медињад, ки ќимати 
њаќиќии бузурги ченшаванда бањо дода шавад. Новобаста аз он ки 
ќимати њаќиќї маълум ё ки номаълум, хатоии ченкуниро бо интервали 
боварибахш (доверительный интервал) тавсиф карда мешавад. 
Фањмост, ки ќимати њаќиќии бузургии ченшаванда дар дохили ин 
интервал љой дорад [1,4]. Хатоии ченкунињо мутлаќ ва нисбї мешаванд: 

Хатоии мутлаќ ба модули фарќи ќимати миёна ва сарњади 
интервал баробар аст. Яъне, хатоии мутлаќ ба нимвасегии интервали 
боварибахш баробар мебошад.   

Хатоии нисбї нисбати хатоии мутлаќ бар ќимати миёнаи бузургии 
ченшаванда баробар мебошад. Бузургии ба хатоии нисбї чаппаро 
сањењии ченкунї меноманд [1-4]. 

 
Расми 1. Натиҷаи ченкунии 𝔁 = 〈𝔁〉 ± ∆𝔁 
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Њангоми муќоисаи натиљаи ченкунињои њамон як бузургї чунин 
амал мекунад. Агар интервалњои боварї болои њам хобанд, дар ин 
маврид фарќият њискунанда нест, мењисобанд ва натиљањо бо њам 
мувофиќат мекунанд. Дар њолати баръакс, фарќият њискунанда 
мешавад ва натиљањои ченкунї бо њам мувофиќ намеоянд. Масалан, 
бигзор њангоми бо усулњои гуногун чен кардани њамон як ќувва 

натиљањои F = 2408 Н, F = 2505 Н ба даст омада бошад. Дида 
мешавад, ки интервали боварї болои њам мехобанд. Пас, фарќи 10 Н 
њисшаванда нест ва натиљањоро бо њам мувофиќ њисобида мешавад. 

Агар њисоби миёнаи ин ду ченкунињо ба F = 2422 Н, F = 2493 Н 
бошад, фарќи 7 Н њисшаванда ва натиљањо бо њам мувофиќ не, 
њисобида мешавад [1-4]. Њисоб кардани хатоињои ченкунињои бевосита: 

Бигзор њангоми дар таљриба чен кардани ягон бузургї натиљањои 
N1 , N2 , N3 … Nn , њамагї n ченкунї ба даст омада бошад.  

 Њисоби миёнаи арифметикии натиљањои ченшуда бо воситаи 
формулаи зерин ёфта мешавад. 

N = (N1 + N2 + N3 +… + Nn) / n 
Бузургии њисоби миёнаи арифметикии ёфташударо таќрибан 

ќимати њаќиќии бузургии ченшаванда ќабул кардан мумкин.  
 Фарќи ќимати миёна ва њар як бузургии ченшударо меёбем: 

N – N1 = N1  

N – N2 = N2 

N – N3 = N3  
------------------  

N – Nn = Nn 

Аломати  гирифта мешавад, зеро ки бузургии ченшаванда Ni 
метавонад аз N калон бошад, ё метавонад хурд бошад [1, 4]. 

Фарќи байни ќимати миёна ва ќимати алоњидаи бузургии 
ченшуда хатоии мутлаќ номида мешавад. Њисоби миёнаи арифметикӣ 
хатоињои мутлаќро бо формулаи зерин њисоб менамояд: 

N = (N1 + N2 + N3 + … + Nn)/ n 
Аз рўи хатоињои мутлаќи ченкунињои алоњида хатоии нисбии њар 

як ченкуниро ёфтан мумкин аст.  

E1 = N1/N1 , E2 = N2/N2  …  En = Nn/Nn . 
Хатоии нисбї бо воситаи фоизњо ифода карда мешавад.  
Нисбати њисоби миёнаи хатоии мутлаќ бар њисоби миёнаи 

арифметикӣ бузургии ченшаванда, њисоби миёнаи хатоии нисбї 

номида мешавад:    N/N = Е . 
Мисол: 1. Натиљаи ченкунии ваќт: 

t1 = 20,0 с                t1 = - 0,1 с 

t2 = 19,7 с                t2 = + 0,2 с 

t3 = 20,1 с                t3 = - 0,2 с 
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t4 = 19,8 с                t4 = + 0,1 с 
____________________________ 

                 t = 79,6:4=19,9 с             t = 0,6:4=0,15с0,2 с 

Е = 0,15/19,9 =0,007  0,01 ;  Ба њисоби фоиз Е = 1% 

Бузургии матлуб ба таври зайл навишта мешавад.  t = (19,90,2) с. 
2. Натиљаи ченкунии ѓавсии лавња:  

d1 = 2,24 мм                d1 = 0,00 мм    

d2 = 2,28 мм                d2 = - 0,04 мм   

d3 = 2,28 мм                d3 = + 0,04 мм 
______________________________ 

d = 6,78:3 = 2,24 мм            d = 0,08:3 = 0,026  0,03 мм  
 

Хатоии нисбии миёна:     Е = 0,026/2,24  1% . 

Бузургии ченшаванда:    d = (2,240,03)мм  мешавад. 
Аз ин љо, хатоии мутлаќ нишон медињад, ки бузургии ченшаванда 

дар кадом њудуд љойгир мебошад. Аз рўи хатоии мутлаќ оид ба сањењии 
ченкунии бузургињои якљинса бањо додан мумкин аст.   Масалан, 
ченкунии дарозї чунин натиљањо додааст:  

l1 = 25 см  ;            l1 = 0,1 см   

l2 = 50 см  ;          l2 = 0,01 см 
Аз муќоисаи раќамњо дида мешавад, ки ченкунии дуюм нисбат ба 

якум бо сањењии 10 маротиба калон гузаронида шудааст. 
Хатоии нисбї имкон медињад, ки дараљаи сањењии ченкунии 

бузургињои тартибашон мухталиф бањо дода шавад [1-4]. 
Инро дар мисол шарњ медињем: Дар таљриба ду бузургї – ѓавсии 

лавња ва суръати рўшної чен карда шудааст. Бо назардошти хатоии 
мутлаќ ин бузургињо чунин навишта мешаванд: 

d  d = (2,25  0,01) мм , 

с с = (300 000  100) км/с 
Ба назари аввал (аз рўи хатоињои мутлаќашон) њамин тавр 

менамояд, ки ѓавсии пластина сањењтар чен карда шудааст. 

Аммо бузургињои d  ва c имкон намедињад, ки оид ба сањењии 
ин натиљањо сухан ронем. Барои ин хатоии нисбии онњоро муайян 
мекунем.  

Еd = 0,01/2,25  0,4 % , 

Ес = 100/300 000  0,03% 
Аз ин љо дида мешавад, ки суръати рўшної нисбат ба ѓавсии 

лавња бо сањењии таќрибан 10 маротиба зиёд чен карда шудааст. 
Дар мавриде, ки бузургии физикии додашуда бисёр маротиба чен 

карда шудааст (назариявї шумораи ченкунї ) дараљаи сањењии 
натиљаи ченкуниро бо истифода аз формулаи назарияи эњтимолият 
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љиддан даќиќ њисоб кардан мумкин аст. Инро хатоии мутлаќи миёнаи 
квадратї (средняя квадратичная абсолютная погрешность) меноманд 
[1, 4].    

∆𝑁квад = ±√
∑ (∆𝑁𝒾)

2𝓃
𝒾=1

𝓃(𝓃 − 1)
 

Дар ин љо n шумораи ченкунї, аммо  ∑(∆Ν𝒾)
2 – суммаи 

квадратњои хатоињои мутлаќи њар як ченкунї мебошад. 
Њангоми ченкунињои практикуми лабораторї экспериментњо 

њамин тавр гузошта мешаванд: 
1. Хатоињои методиро ба назар нагирифтан мумкин, ё ки 

бузургии онро бањо додан мумкин; 
2. Хатоии инструменталї (ба таљњизоти ченкунї вобаста) фаќат 

хатоии систематикиро ташкил медињанд; 
3.  Хатоии иловагї фаќат ташкилдињандаи тасодуфї мебошад; 
4.   Сањењии асбоб ва таљњизоти ченкунї кафолатнок мебошад 

[1,4]. 
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РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Современная структура общественного производства сложилась в 
результате воздействия масштабных преобразований, связанных с 
формированием новых рыночных отношений во всех его сферах, в том 
числе и в образовательной сфере. Особое место в современной 
структуре экономики Республики Таджикистан занимает сфера услуг, 
которая сегодня начинает занимать больший удельный вес в структуре 
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экономики государств, в том числе и в Республики Таджикистан. В 
данном контексте возникает необходимость обратиться к определению 
понятия «услуга», которая сегодня очень широко и многообразно 
трактуется.  

На наш взгляд, услуга - это результат определенной трудовой 
деятельности, в которой проявляется полезный эффект, 
удовлетворяющий какие - либо потребности человека. 

Одной из особенностей услуги является то, что она представляет 
такой вид деятельности, в результате которой новый продукт не 
создается, но значительно изменяет качество уже имеющегося. То есть 
услуга представляет собой благо, которое предоставляется не в 
материально-вещественной форме, а в виде деятельности, в том числе и 
трудовой. Любая услуга и тем более ее оказание предполагает 
определенный желаемый результат. 

Рынок услуг – это сфера, где происходит обмен различными 
благами, предоставляемыми различными  сферами трудовой 
деятельности. Бурное развитие товарно-денежных отношений создали 
необходимые предпосылки возникновения рынка услуг. В процессе 
эволюционного развития общества исторически возникает и 
формируется товарный рынок, и параллельно ему рынок услуг. 
Вследствие углубления общественного разделения труда возникла 
необходимость и возможности попадания на рынок таких товаров, 
которые являлись материальными результатами услуг.  Например, в 
XVII-XVIII вв. ремесленник мог производить свой товар как на заказ, 
например, шить одежду или обувь, а в случае отсутствия заказов 
выносить ее на рынок. В дальнейшем с развитием общественного 
разделения труда и его специализацией производство товаров и услуг  
формируются как  самостоятельные отрасли. 

Есть услуги, которые широко использовались как в древние 
времена, так и сегодня, например, самые древние из них, транспортные, 
финансовые, медицинские, образовательные и т. д. Кроме того очень 
широко сегодня в мире и в нашей Республике используются такие 
услуги, как  услуги экстрасенсов, магов, колдунов, правда в несколько 
преобразованном виде. 

По мере развития общества и знаний на смену старым формам 
приходят новые виды услуг, например, связанные с IT технологиями, 
консалтинговые, аудиторские услуги и т. д. 

Таким образом, нельзя сказать, что образовательные услуги - 
явление новое. Нет, они также имеют свою историю формирования и 
развития, но сегодня специфика их состоит в том, что они начинают 
приобретать рыночный всеобщий  характер. Он абсолютно отличается 
от других рынков товаров. Отличие состоит в том, что услугу 
невозможно оценить до ее предоставления или получения, поскольку 
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она не существует ранее, то есть до ее предоставления.  Кроме того, 
предоставленная образовательная услуга не всегда соответствует 
потребностям рынка труда и ставит ее потребителя в затруднительное 
положение. 

Следует отметить, что  под влиянием  науки и техники, с 
развитием общества появляются новые виды деятельности в сфере 
услуг, а с усложнением производства и насыщением рынка товарами, 
спрос на некоторые виды услуг может падать, а некоторые возрастать. 
Это бесспорно относится к сфере образовательных услуг. 

Кроме того, особое внимание к функционированию рынка 
образовательных услуг в современных условиях обусловлено 
несколькими причинами: возрастанием спроса широких слоев 
населения на образование, особенно на высшее профессиональное 
образование, и усилением конкуренции, расширением предложения на 
рынке образовательных услуг. 

В общепринятом понимании рынок - это экономические 
отношения, связанные с обменом товаров или услуг, в результате 
которых формируется спрос, предложение и цена. На рынке 
образования, товаром выступает образовательная услуга. Анализ 
имеющихся публикаций, показал, что нет единства мнений по 
трактовке понятия образовательная услуга, и вопрос остается 
дискуссионным, несмотря на возросший поток публикаций.  

Так, в большой советской энциклопедии услуга определяется как 
«результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно 
осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя, и как 
правило, нематериальна»[1].  

Следует отметить, что  даже в огромном количестве толковых 
экономических словарях также можно встретить огромное, а иногда и 
разрозненное понимание услуги.  

Так, например, услуга - это блага, предоставленные не в форме 
вещи, а в форме деятельности» [2]. В толковом экономическом словаре 
отмечается, что  услуги – это «не способные к длительному хранению 
нематериальные блага» [3]. 

В доказательство разнообразия подходов к определению понятия 
услуга стоит также привести следующую трактовку понятия услуга – 
это «экономическое отношение, возникающее по поводу результатов 
труда, создающего потребительные стоимости, проявляющиеся в 
форме полезного действия товара (вещи) или самой деятельности для 
удовлетворения  конкретных разумных потребностей человека» [4]. 

Таким образом, проанализировав различные позиции авторов 
относительно трактовки понятия «услуга», дадим собственное понятие 
этому термину. Услуга  - это специфическая  форма проявления 
результатов различных видов трудовой деятельности, выражающаяся в 
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создании определённого  вида продукта, (в том числе и 
нематериального) с целью удовлетворения определенной потребности. 

Важно отметить, что в структуре видов деятельности особое место 
занимает педагогическая деятельность, которая в рыночных условиях 
проявляется как образовательная услуга. В этой связи важно отметить, 
что отличительной чертой образования сегодня является то, что она 
приняла статус сферы услуг.  

Поскольку данное понятие  складывается  из двух составляющих: 
образование и услуга, то возникает необходимость рассмотреть также 
понятие - «образование», а затем уже рассмотреть общее ее содержание. 
Многочисленные попытки дать более или менее обобщенное и 
однозначное определение образованию так же не увенчались успехом. 

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании», принятым 4 
июля 2013г, за №537 в «Общих положениях», отмечается, что  
«образование – беспрерывный процесс обучения и воспитания, 
направленный на духовное, интеллектуальное, культурное, физическое 
развитие и профессиональную компетентность лица», цель которой 
совершенствовать управления человеческими ресурсами. 

По мнению ученых философов, образование считается внутренней 
потребностью человека. Так, например, Г. Ф. Гегель отмечал, что: «С 
одной стороны, человек – во-первых, природное существо. Во-вторых, 
он существо духовное, разумное. Взятый с этой стороны, он не бывает 
от природы тем, чем он должен быть. Животное не нуждается в 
образовании, ибо животное от природы есть то, чем оно должно быть. 
Оно лишь природное существо. Человек же должен согласовать две 
свои стороны, привести свою единичность в соответствие со своей 
разумной стороной, иначе говоря, сделать последнюю 
господствующей» [5]. 

С. И. Гессен  писал, что «Образование есть ни что иное, как 
культура индивида. И если по отношению к народу культура есть 
совокупность неисчерпаемых целей-заданий, то по отношению к 
индивиду образование есть неисчерпаемое задание. Образование по 
существу своему не может быть никогда завершено. Мы 
самообразовываемся всю жизнь, и нет такого определённого момента в 
нашей жизни, когда мы могли бы сказать, что нами разрешена 
проблема нашего личного образования. Только необразованный 
человек может утверждать, что он сполна разрешил для себя проблему 
образования». И далее: «Задача всякого образования - приобщение 
человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, 
права, хозяйства, превращение природного человека в культурного» [6]. 

Авторы учебника «Человеческое развитие» дают следующее 
определение понятию образование: «образование…- это 
инвестиционная отрасль духовного производства, источник 
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уникального, качественно нового опыта, который принципиально 
невозможно приобрести в других сферах деятельности» [6]. 

Мы склонны считать образование особым механизмом такого 
социального института, через который и с помощью которого 
формируется духовная, интеллектуальная, культурная жизнь каждого 
индивида и общества в целом, настоящем и будущем.  
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ПЕШРАФТИ РУШДИ МАОРИФ 

 

Дар замони муосир технологияи мултимедӣ - ин яке аз самтњои 
пешрафти иттилоотикунонии раванди таълим мебошад. Барои 
ташаккул додани таъминоти барномавї ва методї, базаи моддї, 
инчунин баланд бардоштани дараљаи ихтисоси устодон пешрафти 
бомувафаќќияти тадбиќи технологияњои иттилоотии њозиразамон дар 
соҳаи маориф ва ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ дида мешавад.  
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128 

Мултимедия дар соњањои гуногуни маориф хеле васеъ истифода 
бурда мешавад. Технологияи мултимедї раванди таълимро бой 
месозад, онро самаранок мегардонад.  

Мултимедия ва гипермедиа-технологияњо бойигарињои таълимии 
тавоноро дар худ љамъ меоваранд, онњо метавонанд муњити 
ташаккулро таъмин созанд, онњо пеш аз њама ба технологияњои 
иттилоотї ва коммуникатсионї тааллуќ доранд. 

Бевосита дар охирҳои солҳои 80-ум бо иқдоми соҳибкор-
барномасози амрикоӣ Билл Гейтс истифодабарии технологияҳои 
мултимедӣ дар соҳаи илму техника пешниҳод гардид.  

Ӯ тавонист, ки маҳсулоти мултимедиро дар амалия бо базаи 

додаҳои инвентарии осорхонаи аз муҳити гуногунхелии тасвирҳо, садо, 
аниматсия ва системаи гипертекстӣ ("National Art Gallery London") 
истифода намояд ва намоишгоҳи аҷоиби виртуалиро ташкилу 
муаррифӣ созад. 

Мултимедия - ин таъсири байнињамдигарии эффектњои визуалї ва 
аудио дар асоси идоракунии таъминоти барномавии интерактивї бо 
истифодабарии воситањои њозиразамони техникї ва барномавї ба 
њисоб меравад. Маҷмуи матнҳо, овозҳо, графика, расм (фото), 
видеонамоишро дар як пешнињоди сифрї муттањид месозад.  

Гипермедиа – ин файлњои компютериянд, ки тавассути муроҷиати  
гиперматнї барои љойивазкунонии объектњои мултимедӣ хизмат 
мекунанд. 

Технологияҳои компютерии мултимедӣ - ин воситаи эҷод ва 
сабтҳои рақамии аудио ва видео бо овоз мебошад, яъне ба ҳам 
пайвастнамоии тасвирҳои графикии дученака ва сеченака, интиқоли 
садо, мусиқӣ, аниматсия, видео, иттилооти матнӣ ва рақамӣ.  

Хусусиятҳои технологияи мултимедӣро аз дигар технологияҳои 
компютерӣ фарқ менамоянд, ки коркарди аудио ва видеоиттилоот дар 
реҷаи вақти воқеӣ иҷро мегардад.  

Ба таври содда фаҳмем, технологияи мултимедиаи компютерӣ бо 
миқдори зиёди аудио ва видеоиттилоот кор мекунад, инчунин бо ҳамин 
намуд қабул, коркарду интиқол менамояд, ки ҳангоми бо суръати 
калон интиқол шудани он мо иттилоотро ба таври умум фаро гирифта 
наметавонем.  

Воситаҳои таҷҳизотии мултимедиро картаи овозӣ, баландгӯяк, 
садобарорҳо (колонкаҳо), дисководҳо CD-ROM, DVD-ROM ташкил 

медиҳанд. Талаботи минималӣ ба таҷҳизотҳои компонентии 
компютери фардиро ба қисмҳои таҷҳизоти мултимедӣ- платаи овозӣ 
низ дохил мешавад, яъне (мисол, Sound Blaster), дисковод СD-RОМ ва 
DVD-RОМ,  видеоплатаи замонавӣ бо видеоворид ва видеобарориш  
насб мебошад. 
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Воситаҳои аз ҳама паҳншудатарини намоиш додани мултимедиа, 
инҳо магнитофон ва плеерҳо мебошанд: 

Win Amp;  
Windows Media;  
Quick Time; 
Rеаl Рlауеr.  
Воситаҳои барномавии мултимедиро гуногунхелии масъалаҳо, 

ҳалли онҳо бо барнома ва бастаҳои нармафзорҳо, ки бо намоишҳои 

мултимедиявии гуногун ҳосил мешавад, ташкил медиҳад. 
Ба воситаҳои барномавии мултимедӣ драйверҳои таҷҳизоти 

барномаҳо, намоиши видео бо садо дохил мешавад.  
Бевосита таъмини талаботи минималӣ ба таҷҳизоти компонентии 

компютери фардӣ ба сифати протсессор ҳамаи намуди  протсессорҳои 
Аthlon ва Реntium 4 бо хотираи 256 Мбайт ва зиёдтар истифода 
мешаванд, ки чунин намуди таъминот метавонад ба системаи 
оператсионии Windows ХР мувофиқат кунад ва бо мултимедия корбарӣ 
намояд.  

Вазифаҳо ва воситаҳои сохтани мултимедия - намоиш чунинанд: 
 сохтан ва таҳрир намудани тасвирҳои графикии растровӣ ва 

векторӣ, инчунин аниматсияҳо (мултфилмҳо); 
 сабту коркарди овозҳо; 
 сохтани мусиқӣ бо истифода аз МIDI - синтезатор; 
 намоишҳои виртуалӣ; 

 бо воситаҳои компютер ва таҷҳизоти махсус (либосҳои филизӣ 
(шлемҳо), айнак, дастпӯшак ва либос), инчунин истифода аз 
барномаҳои махсус муҳити виртуалиро сохта, дидан мумкин аст, ки 
кадоме истифодабаранда ба он ворид мешавад ва аз рӯйи талаботи он 

зиндагонӣ мекунад.  
Яке аз афзалиятноктарин муаррифии мултимедӣ ин Флэш (Flash) 

мебошад, ки аз  гибриди Web Show (Муаррифӣ барои Веб) ва Video File 

(Видео Файл) таркиб ёфтааст. Муаррифиҳо дар он барои муаррифии 
намоиши веб-саҳифаҳо, ки аз видео асос ёфтаанд, пешниҳод карда 
мешаванд. Афзалияти асосии Флэш (Flash) дар муаррифии 
маълумотҳои чопшудаи оддӣ  буда, муаррифии Флэш (Flash) дар CD 
диск бо ҳаҷми калони иттилооти гуногунхел ҷойгир карда мешавад.  
Флэш -муаррифиҳо он замоне паҳн гаштанд, ки Flash -плеерҳо ва Flash 
-маҳсулотҳо пайдо шуда буданд. Флэш (Flash) - барномаест, ки барои 

коркарди равзанаҳои интерактивии мултимедӣ пешбинӣ шудааст.  
Дар Флэш (Flash) - муаррифиҳо якчанд лавозимоти интерактивӣ 

истифода мешаванд (мисол бозиҳо) ва якчанд қисмҳое, ки худи 

истифодабаранда интихоб менамояд. Мақсади асосии Флэш (Flash) - 
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муаррифӣ ба аудитория, ки миқдори зиёди иттилоотро мувофиқи 
мавзӯяш бо муаррифии шавқовар ва осон пешниҳод намояд: 

 рекламаи рангоранги бо пешниҳоди зебо ороиш додашуда, оид 

ба маҳсулоти ба фурӯш пешниҳодшуда; 
 муаррифии таблиғотӣ, кушоданомаҳо барои мизоҷон, ҳамкорон, 

дӯстон ва роҳбарият оид ба фаъолияти онҳо ва ширкату муассиса, ки 
маълумоти пурраи он сабт шуда,  пешниҳод  мешавад. 

То ҳол барномаи муаррифии MS Power Point ҳамчун барномаи 
стандартии муаррифӣ ба ҳисоб меравад, лекин Флеш технологияҳо 
метавонанд тасвирҳои оддии графикӣ, схемаҳо, аксҳо ва матнҳоро ба 

филми интерактивӣ бо намоиш додани мултипликатсияҳо бо садои 
махсуси интихобшуда  мубаддал намоянд.  

Мусаллам аст, ки технологияҳои мултимедӣ ва 

телекоммуникатсионӣ муносибати нави таълимро бо усули 
салоҳиятнокӣ дар системаи маориф муаррифӣ менамоянд.   

Бевосита технологияњои интерактивї дар асоси мултимедӣ 
имконияти њалли масъалаи мањаллии таълимгирандагони дењаро дар 
асоси базаи Интернет-коммуникатсияњо ва њам аз њисоби СD - курсњои  
интерактивї ва истифодабарии шабакаи Интернети радифї дорад. 

Дар раванди таълим ҳангоми тадбиќи технологияњои мултимедӣ 
чунин имкониятњои афзалиятнокро дидан мумкин аст: 
 истифода намудани графикаи ранга, аниматсия, овоз, гиперматн;  
 имконияти азнавсозии доимии тасвир;  
 самаранокӣ ҳангоми  чопкунї;  

 имконияти љойгиркунии веб-элементњои интерактивӣ, ки масалан, 
тестњо ё ки дафтари корї;  

 имконияти нусхагирї ва гузаронидани ќисмњо барои 
иќтибосоварї;  

 имконияти ѓайрихаттии гузариши мавод ба туфайли 
гиперҳаволањои зиёд;  

 гипералоќаро бо адабиёти иловагї дар китобхонањои электронї ё  
сайтњои таълимї имконият медиҳад.  
Масалан, ташкили машѓулиятњо тавассути мултимедия-

технологияњо бо тадбиќи махсус нурафзоњо имкон медиҳанд, ки 
имкониятњои таъминоти барномавї намоиш дода шавад ва ваќт сарфа 
гардад.  Аз тарафи дигар, талаботи иловагї барои тайёр намудани 
маводњои мултимедї ва ташкили дарс ба миён меояд. Истифодабарии 
технологияњои мултимедї раванди таълимро боз њам рангину 
шавқовар  мегардонад.  

Аз гуфтаҳои мазкур чунин хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки 
иттилооти мултимедӣ мавқеи ҷаҳонї дошта, на танњо техника, балки 

пеш аз ҳама худи инсон, идроки ўро дигаргун месозад.  
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Муваффаќияти асосиро дар бедор намудани шавќу ҳаваси 
донишҷӯён, тайёрии онњо ба эљодиёт, талабот барои њосил намудани 
донишњои нав ва эњсоси мустаќилї, ки дар онњо баланд бардошта 
мешавад, дидан мумкин аст. Њангоми истифодабарии мултимедия дар 
дарс тавассути усули интерактивї, сохторбандӣ ва визуализатсияи 
иттилоот, фаъолнокии амалиёти дарккунии донишҷӯён ба амал меояд, 
ки шавќу њаваси онҳо нисбат ба дарс ва фаъолнокиашон тез меафзояд 
ва услуби фикрронии алгоритмї, ќабул карда тавонистани њалли 
масъалањои оптималї ташаккул меёбад.  

Умуман, пешрафти мултимедия гуногун аст, соњаи тадбиќи он рўз 
аз рўз васеъ гардида истодааст, ки бо љањони имрӯза тавъам аст. 
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УСУЛИ МУОСИРИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА  

 

Дар назди омӯзгори математика ва дигар омӯзгорон бештар чунин 

савол меистад: «Чӣ тавр дарсро босифат гузаронд?  Чӣ тавр завқи 
хонандагонро бедор намуд?  Кадом методҳои нави таълимро дар дарс 
бояд истифода кард? Чӣ тавр ҳамқадами замон бояд шуд?» 
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Ҷомеaи муосир бa сифaти тaълими нaсли нaврaс диққaти ҷиддӣ 
медиҳaд: дорои роҳҳои гуногуни фaъолият (оммaвӣ, эҷодӣ), қобилияти 
интиқоли иттилооти зиёд, қобилияти мустaқилонaи донишҳосилкунӣ, 

қобилияти фикр кaрдaн, мaлaкaҳои кории коллективӣ, ғ. Ҳaмaи ин 
қобилиятҳоро бaрои инкишоф додaн, тaнҳо истифодa aз шaкли 
пешaкии  дaрсҳо душвор мебошaнд. Дaр моногрaфияаш олим Ӯ.С. 
Полaт мегӯяд, ки: “Усули лоиҳa як пaдидaи нaв дaр педaгогӣ нест”.  

Дaр aввaл, ӯ методикaи мушкилот номид вa ӯ бо идеяҳои сaмти 
гумaнитaрӣ дaр фaлсaфa вa тaълим, ки aз ҷониби фaлсaфaи aмрикоӣ вa 
муaллим Ҷ. Дейли тaҳия шудaaст, aлоқaмaнд aст. Вaй пешниҳод кaрд, 

ки омӯзишро дaр aсоси функсия тaвaссути омӯзиши бомувaффaқияти 
тaлaбaгон, бо нaзaрдошти мaнфиaти шaхсӣ пешниҳод нaмояд. Ҳaнгоми 
ҳaлли проблемaҳо, хонaндaгон бо ҳолaтҳои проблемaвӣ рӯ бa рӯ 
мешaвaнд, ки бодиққaт вa бебaҳрaaнд. Ҳaнгоми кор кaрдaн дaр 

вaзифaи интихоби моддӣ, мушоҳидaҳо фaъолонa истифодa мешaвaнд, 
гипотезaҳо пешaкӣ додa мешaвaнд, онҳо тaҷрибaи озмудaшудaро 
сaнҷидaaнд, ҳолaтҳои мушкил вa ҳaлли мушкилот ҳaл кaрдa мешaвaнд. 
Азбаски номгӯи методҳои таълими математика зиёданд ва хосиятҳои 

зиёдеро  дороанд, пас онҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо кардан мумкин аст(расми 
1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1 

Воситaҳои тaълим - китобҳои дaрсӣ, фaрҳaнгҳо, мaҷмуaи 
мaсъaлaҳо, дaстурҳои тaълимии aз рӯи бaрномaи тaълимӣ сохтaшудa, 

aсбобҳои aёнӣ (тaблисaҳо, нaқшaҳо, тaсвирҳо, хaритaҳои тaълимӣ), 
aсбобҳои мaхсус бaрои гузaронидaни корҳои лaборaторӣ вa 

Методҳои таълими математика 

Методҳои таълим 

 Фаҳмонидан 

 Лексия(баён) 

 Семинар 

 Ҳикоя 

 Сӯҳбат ва ғ. 

Методҳои омӯзиш 

Илмӣ 

Мушоҳида 

Анализ 

Синтез ва ғ 

Таълимӣ 

Эвристикӣ 

 Таълим дар моделҳо ва ғ.  
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тaҷрибaҳои истеҳсолӣ, лингофонӣ, воситaҳои техникӣ, бa монaнди 
компютерҳо, киноaппaрaтҳо, микроскопҳо вa ғaйрa мебошaд. 

Истифодаи тахтаи электронї њамчун воситаи хуби интерактивии 
таълим дар хонандагон ҷанбаҳои гуногуни шавқмандкунандаро бедор 
месозад. Хусусан, агар зимни машғулиятҳои лабораторӣ ва намоишӣ аз 

тахтаи электронӣ истифода шавад, хонандагон ҳатто душвортарин 
мавзӯъҳои бобро азхуд менамоянд. Бо истифода аз тахтаҳои электронӣ 
намоиши тасвирҳо, ҷадвалҳо, графикҳо ва ғайра имкон дорад, ки 
метавонад ҷои воситаҳои аёнӣ, мисли плакату графикаҳо, таблитсаю 

портретҳоро гирад. 
Маълум аст, ки иттилоот воситаи алоқаи хонанда ва омӯзгор ба 

ҳисоб рафта, фаъолияти хонанда ва фаъолияти омӯзгор дар раванди 
таълимро идора мекунад. Бинобар он, ин тарзи қабул интиқоли 

мазмуни таълим  бояд асос барои гурӯҳбандии методи таълим шавад. 
Сарчашмаи асосии иттилоот дар раванди таълим чор чиз аст: овоз, 
тасвир, қувваи узвҳо ва ё ҳама дар ҳамҷоягӣ. Таҷрибаи кор, 
пурсишномаҳо онро нишон доданд, ки истифодаи технологияҳои 
компютерӣ  на барои имрӯз, балки барои оянда низ  зарур аст. Зеро 
таълими математика бо истифода аз тахтаи электронӣ ҳамаи методҳои 

таълими анъанавиро дар бар гирифта метавонад.  
 Барои ба кор андохтани тахтаи электронӣ, пеш аз ҳама, бояд аз 

мизи корӣ (рабочий стол)-и компютери идоракунанда ишораи 
барномаро интихоб карда, онро кушод (расми 2.) 

 

 
Расми 2. 

Баъди кушодани барнома рӯёнаи корӣ ҳосил мешавад, ки дар он 
метавонем, тамоми амалиёти лозимаро анҷом диҳем. 
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Агар дар вақти дарс навиштани ягон матн зарур ояд, моро лозим 
аст, ки аз рӯёна ишораи «Текст»ро интихоб намуда, ба кор шуруъ 
намоем. 

Баъди пахши ишораи «Текст» мо метавонем, бо истифодаи 
калидсаҳифа (клавиатура)-и намунавии дар тахта ҳосилшаванда ё 
тавассути компютери идоракунанда навиштанамонро анҷом диҳем. 

Барои дар матн гузоштани тасвирҳои ҳамвори геометрӣ 

(тасвирҳои 2 ченака- 2D) ва ё тасвирҳои фазоӣ (тасвирҳои 3 ченака- 3D) 
аз рӯёна истифода мебарем.  

Гоҳо дар рафти дарс аз асбобҳои математикӣ истифода карда, чен 
кардани кунҷ, дарозӣ ва ғайраро гузаронидан лозим меояд. Барои 

анҷоми чунин амалҳо омӯзгорро лозим меояд, ки аз рӯёна бо интихоб 
кардани қадами «Оборудование» - «Математика» амалиёташро анҷом 
диҳад. Дар таблитса ишораи ҷадвалҳо, паргор ва ғайра мавҷуд аст, ки 
аз он истифода бурда, омӯзгор бе ягон мушкилӣ ченкуниҳояшро анҷом 

дода метавонад. Ҳамчунин, навиштани формулаҳо низ дар тахтаи 

электронӣ бо қадами болоӣ анҷом мешавад, барои ин ишораи ∑– ро 
пахш намудан лозим аст (расми 3а, 3б). 

 

 
Расми 3а 

 
Расми 3б. 
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Аз тахтаи электронӣ васеъ истифода бурда, мо имкони 
пайвастшавӣ ба шабакаи интернетро дорем ва тавассути шабакаи 
интернет ҷустуҷӯи маълумотро анҷом дода метавонем. Барои ин аввал 
модемро ба компютери идоракунанда васл намуда, онро фаъол 
карданамон зарур аст.  

Ҳамин тавр, тавассути тахтаи электронӣ мо имкон пайдо мекунем, 
ки вақти худро барои сохтани аёниятҳо равона намуда, мазмуни дарсро 

баланд бардорем. Шавқи хонандагонро ба омӯхтани  фан афзуда, дар 
ниҳоди онҳо қобилияти эҷодкориро такмил диҳем. 

Чунин хулоса намуд, ки дар замони ҳозира мақсади асоси он аст, 
ки чунин бояд таълим дод ва ё методеро интихоб намуд, ки хонандагон 
бояд хоҳиши хондан ва доимо ташнаи гирифтани дониш бошанд. Ин 
дар навбати худ ташкили дурусти раванди таълимро талаб менамояд. 
Онро бояд чунин ташкил намуд, ки ба хонандагон шавқи зиндаю 
табииро бедор намуда, диққати онҳоро ҷалб кунад. 

Барои босифат ва самаранок гузаштани дарс бештар аз дониш, 
малака ва маҳорати баёни мавзӯъ аз омӯзгор вобаста аст.  Методҳои 
овардашуда метавонад барои баланд ва босифат гузаштани дарс 
хизмат расонад. Зеро дарс – қисми мантиқан интиҳоёфта, мукаммал ва 
дар реҷаи муайяни вақт маҳдудгаштаи маҷрои таълимию тарбиявист. 

Вай элементҳои асосии маҷрои таълимию тарбиявӣ: мақсадҳо, мазмун, 
васоит, услубҳо, ташкилиро дар байниҳамтаъсирии мураккаб дарбар 
мегирад. Сифати дарс аз муайянкунии дурусти ҳар яки ин ҷузъҳо ва 
боҳампайвасти самаранокии онҳо вобаста аст. 

Дaр  рaвaнди тaълим мeтод ҳaмчун тaрзи рaвaнди фaъолияти 
муaллим вa тaлaбaгон  бaҳри ноил гaштaн  бa мaқсaди муaйяни 
тaълимию мaърифaтӣ вa тaрбиявӣ фaҳмидa мeшaвaд. Ҳaр як  мeтоди 
тaълим тaбиaтaн бa худ кори тaълимии муaллим:  бaёнкунӣ, 

фaҳмондaдиҳии мaводи тaълимӣ вa тaшкили тaъсирбaхшро дaр бaр 
мeгирaд. Aксaрaн бaрои фaҳмиш вa aз худ кaрдaни мaвзӯъ, муaллим 
мaводи нaвро тибқи мeтоди фaҳмонидaн, бa тaлaбaгон бaррaсӣ нaмудa, 
онҳоро бa фaъолияти тaълимию мaърифaтӣ ҳaвaсмaнд мeгaрдонaд.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В СИСТЕМЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Совершенствование системы образования требует поиска новых 

методов и средств обучения путем и формирования на их основе 

эффективных дидактических систем обучения вузовским дисциплинам, 

научно-педагогическое обоснование элеменов учебно-материальной базы 

современного образования. В этой связи главной тенденцией в системе 

образования является замена толкования обучения как результат 

деградации его классической формы. Взамен старого “технического” 

толкования обучения появляется новое объяснение - личностно-

ориентированный подход в обучении. Формируются новые технологии 

обучения, а единая средняя школа уступает своё место заведениям нового 

инновационного типа и новым программам обучения. Если внедрение 

новшеств в обучении как один из главных социально-педагогических 

вопросов на мировом уровне является инновационной деятельностью, то 

основным и важнейшим направлением в этом русле является глобальное 

развитие. В этом процессе важной задачей  является  создание развитого 

государства, а его ориентиром является формирование 

высокообразованного общества, которая осуществляется с помощью 

http://www.allbеst.ru/
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современной системы обучения и воспитания. Основным фундаментом 

достижения цели служат присущие государству традиции, так как в нём 

каждый человек обладает возможностями совершенствования своих 

знаний, навыков и умений на протяжении всей своей жизни. Как 

экономический рост, так и всестороннее единство общества и государства 

зависят от реализации данной цели. 

  Изменение политики государства в сфере образования законным 

образом позволило нам отказаться от однообразной политизированной и 

идеологизированной политики в воспитании. Одной из главных целей 

образования стало формирование социально-культурной тенденции и 

жизненной деятельности нового типа, которые направлены саморазвитию и 

самосовершенствованию личности, что отражено в Концепции 

государственной политики Республики Таджикистан в сфере образования. 

В Концепции отмечается, что стратегической тенденцией реформы сферы 

образования должна служить «идея формирования нового человека с 

творческим мышлением инновационного типа и со сформировавшейся 

культурой мировосприятия, подготовки высококвалифицированных 

специалистов с нравственно-ответственным отношением ко всему 

окружению». Осуществление кардинальной и масштабной реформы 

системы образования Республики Таджикистан возможно при активной и 

целенаправленной поддержке государства. Главной задачей является 

обеспечение качества обучения при сохранении его стабильности и 

соответствия реальным, будущим запросам личности, общества и 

государства. Акцентирование внимания на вопросах качества образования 

при участии общественности в проверке критериев деятельности системы 

образования значительно усилится, что приведёт к формированию 

«обучающегося» общества, основу которого составит обучение на 

протяжении всей жизни, что подразумевает непрекращающееся и 

непрерывное обучение. 

 Инновация, действительно, характерна для профессиональной 

деятельности человека, поэтому она всегда будет служить предметом 

изучения, анализа и реализации. Инновации не возникают сами по себе, они 

являются результатом научных изысканий, передового педагогического 

опыта учителя и всего педагогического коллектива. Данный процесс не 

может иметь случайный и неорганизованный характер, так как нуждается в 

управлении. 

 Понятие «инновация» этимологически имеет латинское 

происхождение и обозначает усовершенствование, новизну или 

преобразование. Это понятие впервые было представлено в научных 

изысканиях XIXвека и означало проникание некоторых компонентов из 

одной культуры в другую. В начале прошедшего века образовалась новая 

отрасль науки - инноватика, представляющая собой науку о нововведениях, 
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которая изучает закономерности технических новшеств в области 

производства продукции. Инновационные педагогические процессы стали 

объектом специальных исследований на Западе приблизительно в 50-ые 

годы, а в нашей стране - в последнее двадцатилетие ХХ века. 

 В контексте педагогического процесса инновация означает 

внедрение новшеств в цели, содержание, методы, формы обучения и 

воспитания, организацию своместной деятельности учителя и учащегося.  

 Педагогические нововведения - это инновации в педагогической 

работе, преобразования в содержательном наполнении и технологиях 

обучения и воспитания, целью которых является продуктивность и 

результативность деятельности преподавателей. Следовательно, 

инновационный процесс проявляется в формировании и развитии 

содержательного наполнения, в создании новых видов и форм 

деятельности.  

 В научных трудах между понятиями “новация” и “инновация” 

существуют отличительные особенности и признаки.  

 Новация подразумевает собственно само средство (новая 

программа, технология, форма, метод, способ и т.д.), а инновация есть не 

что иное, как процесс познавания и осваивания этого средства.  

 Нововведение в образовании — это то, что в определённых целях 

особым способом спроектировано, разработано или изобретено в 

результате педагогического опыта, исследования и изысканий. В качестве 

содержания инновация может проявляться в виде научно-теоретических 

знаний конкретных нововведений, новых продуктивных образовательных 

технологий, созданных в виде проекта результативного инновационного 

педагогического опыта для внедрения в практику. Новшество есть не что 

иное, как новое качественное состояние процесса обучения и воспитания, 

формирование которого происходит благодаря внедрению в практику 

успешных педагогических и психологических результатов при применении 

прогрессивного педагогического опыта. 

 Новшества создаются не государственными структурами, а 

учёными, работниками, организациями и ведомствами, входящими в 

систему образования и науки. 

 Отсюда вытекает вывод, что новая образовательная парадигма, 

прежде всего, направлена на развитие личности, расширение её 

деятельности и творческих способностей, широкое применение методов 

самостоятельной работы студентов, самоконтроль, использование активных 

форм и методов обучения. Подобно тому, как Абалуев Р.Н. подчёркивает 

необходимость применения метода педагогического поиска, 

педагогических исследований, педагогической организации и опыта, то 

есть предпосылок, на которых зиждется и базируется творчество и 

педагогический опыт [1]. 
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 Творческая деятельность преподавателя заключается в разумном и 

рациональном использовании методов, которые обеспечивают наилучшие 

достижения поставленных целей. Методы обучения представляют собой 

способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студента, которая 

направлена на приобретение знаний, навыков, умений и развитие. 

 Активные методы обучения - это те, которые побуждают и 

стимулируют студентов к активным мыслительным и практическим 

действиям в процессе освоения учебного материала. Активное обучение 

включает в себя такую систему методов, которые, прежде всего, 

направлены не на изложение готовых знаний преподавателем, запоминание 

и их устное изложение студентами, а самостоятельное применение навыков 

и умений. Таким образом, активные методы обучения побуждают 

студентов к мыслительной и практической деятельности, без которой 

прогресс интеллектуального и умственного развития не представляется 

возможным.  

 В целях более полного и глубокого постижения специфики и 

особенностей инновационных процессов, внедряемых в современную 

учебную среду необходимо иметь в виду, что в образовательной системе 

выделяются два вида учебно-воспитательных заведений: традиционные и 

развивающие. Отличительной особенностью традиционных учебных 

заведений является то, что осуществляемая в них учебная деятельность 

направлена на сохранение и поддерживание прежде установленного 

порядка. В этой связи образовательные учреждения ориентированы на 

поиск. Внедрение инновационных процессов осуществляется в следующих 

направлениях: новое содержательное наполнение обучения, разработка и 

внедрение инновационных педагогических технологий, создание 

образовательных учреждений нового типа.  

 В зависимости от отличительных признаков существуют следующие 

виды нововведений: 

Исходя из видов деятельности: 

 нововведения педагогического характера (обеспечивают 

педагогический процесс); 

 нововведения управленческого характера. 

Исходя из особенностей внесённых изменений: 

 нововведения радикального характера (созданы на базе 

принципиальных идей и отношений); 

 нововведения возвратного характера (оптимизация компонентов); 

 нововведения модифицирующего характера (совершенствуют и 

дополняют имеющиеся формы и модели). 

Исходя из масштаба изменений, которые вносятся: 

 нововведения локального характера (изменения, которые не зависят 

друг от друга); 
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 нововведения модульного характера (взаимосвязанные группы 

инноваций локального характера); 

 нововведения системного характера (полная структура целой 

системы). 

Исходя из проблематики: 

 нововведения, которые ориентированы на преобразование учебного 

учреждения и подразумевают усиление и стимуляцию системы обучения и 

воспитания или же другой системообразующей деятельности на базе 

концептуальных идей); 

 нововведения, которые ориентированы на создание методов, форм и 

технологий учебно-воспитательного процесса; 

 нововведения, которые ориентированы на преобразование 

содержательного наполнения обучения и новых методов и форм его 

разработки); 

 нововведения, которые ориентированы на создание новых форм и 

систем управления. 

Исходя из сферы воплощения и внедрения: 

 нововведения в содержательном наполнении обучения; 

 нововведения в сфере образовательных технологий и 

воспитательных задачах системы образования); 

 нововведения в устройстве взаимодействия участников 

образовательного процесса, в системе педагогических средств и так далее. 

Исходя из источника происхождения: 

 внешние нововведения (находятся вне пределов системы 

образования); 

 внутренние нововведения (создаются внутри системы образования). 

Исходя из масштаба применения: 

 единичные нововведения; 

 смешанные нововведения. 

Исходя из функционального потенциала: 

 нововведения - условия; 

 нововведения - продукция; 

 нововведения организационно-управленческого характера; 

Обеспечивают продуктивный учебный процесс (новое 

содержательное наполнение обучения, нововведенческая образовательная 

среда, условия социально-культурного характера и тому подобное). 

Педагогические средства: технологические проекты обучения и тому 

подобное. 

Исходя из постоянства инновационных изменений или уровня 

инновационности: 
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   регенерация первоначальных свойств системы или её 

компонентов; 

   изменение свойств системы в количественном отношении, при 

котором качество сохраняется в первоначальном виде; 

   перегруппировка компонентов системы и преобразования 

организационного характер;  

  преобразования адаптационного характера в образовательной 

системе в новых условиях, не выходя за рамки прежней модели обучения; 

   новые варианты решения; 

   создание образовательных систем «нового поколения» 

(преобразование и трансформация всех или большей части начальных 

свойств системы) и так далее. 

Исходя из осмысливания до внедрения нововведений: 

 случайные нововведения; 

 полезные нововведения; 

 системные нововведения. 

Случайные нововведения- это инновации, которые созданы и 

привнесены с внешней стороны, они не являются следствием логики 

развития образовательной системы. Во многих случаях они воплощаются в 

практику по распоряжению вышестоящего начальства и обречены на 

неудачу и провал. 

Полезные нововведения - это инновации, которые соответствуют 

функциям и задачам учебного заведения, но они не подготовлены 

надлежащим образом, не имеют конкретных целей и критериев, не 

являются составляющим компонентом учебного учреждения. 

Системные нововведения - это инновации, которые не находятся в 

проблемном поле, имеют ясные и чёткие цели, конкретные задачи. Такого 

рода инновации создаются с учётом запросов и потребностей студентов и 

преподавателей, им присущ характер преемственной связи с традициями. 

Эти нововведения детально готовятся, подвергаются тщательной проверке 

и обеспечиваются нужными средствами материального, кадрового и 

научно-методического характера. 

Учитывая вышеизложенные доводы и аргументы, мы можем вкратце 

сформулировать наиболее важную закономерность проектирования 

нововведений: чем существеннее и значимее роль инноваций, тем больше 

предъявляются серьёзные требования к управлению инновационным 

процессом на научно-обоснованной основе.  

 «Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях 

модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя» (Загвязинский В.И.) [5,126].  
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Сегодня в Республике Таджикистан складывается новая система 

образования, что позволяет войти в международное образовательное 

пространство. Следовательно, совершенствуется образовательная система, 

в результате чего предоставляются иное содержание, методы, поведение и 

менталитет. 

В современном образовании провозглашён принцип детальных 

изменений, позволяющий педагогическим коллективам учебных заведений 

выбрать и разработать педагогический процесс на основе желаемой, в том 

числе авторской модели. В этом направлении происходит также развитие 

образования: разработка разнообразных вариантов его содержания; 

использование современных дидактических возможностей по 

эффективности образовательных структур; разработка научно 

обоснованного внедрения новых идей и технологий. К тому же, 

предлагается так называемая диалоговая организация различных 

педагогических систем и образовательных технологий, внедрение новых 

форм в практику, то есть дополнительных и возможных государственных 

образовательных систем, применение прежних совершенных 

педагогических систем. 

В сложившихся ныне условиях педагог должен обладать навыками и 

умением уверенно ориентироваться в масштабных сферах современных 

нововведенческих технологий, мнений и концепций, школ, тенденций и 

течений, не растрачивать свои силы и время на изобретение чего-то 

общеизвестного, продуктивно использовать в своей работе 

формирующиеся в педагогическом опыте передовые новации. Сегодня без 

изучения обширного арсенала образовательных технологий становление 

педагогически подготовленного специалиста не представляется 

возможным. 

Сегодня в сфере профессионального образования используются 

многообразные педагогические нововведения. Прежде всего, это 

обусловлено традициями и статусным положением учебного заведения. В 

этом плане можно вычленить следующие специфичные и особенные 

нововведенческие технологии: 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

содержательную составляющую учебного процесса способствует 

интеграции различных предметных областей с информатикой и тем самым 

обеспечивает информатизацию сознания учащихся. Благодаря этому они 

познают процессы информатизации в нынешнем обществе через призму 

профессионального аспекта. Постижение формирующейся тенденции 

информатизации системы образования играет важную роль: осваивание 

элементарных сведений касательно информатики, применение 

компьютерных программных средств на занятиях по общеобразовательным 

и специальным предметам до наполнения структуры и содержательной 
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составляющей образования компонентами информатики, трансформации и 

преобразовании всего учебно-воспитательного процесса на базе внедрения 

информационных технологий. Вследствие этого в методической системе 

создаются иновационные информационные технологии, благодаря которым 

выпускники будут обладать полной готовностью по применению 

информационных технологий в своей будущей профессиональной 

деятельности. Данное направление реализуется путём включения в 

учебный план новых дисциплин, что будет способствовать изучению 

информатики и применению ИКТ. Применение ИКТ в высших 

профессиональных учебных заведениях способствует эффективности 

следующих действий:  

 развитие у студентов самостоятельности и умения доказать свои  

выводы; 

 развитие  творческой  деятельности,  повышения возможности 

получения неограниченной  информации, повышение ответственности  за  

выполненные  работы; 

   заинтересованность студента в конечный  результат, который 

повышается путём индивидуальных поисков и консультаций с  

преподавателем; 

 информационно-коммуникационные технологии, применяемые  в  

ходе  образовательного  процесса,  предоставив большие возможности и 

студенту  и  преподавателю,  способствуют  их  эффективному  труду.  

 Личностно-ориентированные технологии создают прочную и 

устойчивую базу для современной системы обучения, в том числе для 

нормализации образовательного процесса, формирования толерантности в 

образовании, мотивации и стимулирования природных потенциалов и 

способностей ребёнка. Личность в среде такого рода технологий 

преобразуется с обычного субъекта на приоритетного, так как он является 

целью воспитания и обучения. В процессе освоения учащимися 

индивидуальных учебных программ учитываются их возможности, личные 

нужды и потребности.  

 Применение таких инновационных технологий как информационно-

аналитический метод управления качеством образования позволяет 

реально, объективно, беспристрастно и всесторонне изучить развитие 

каждого студента в отдельности, в группе, в параллели и учебном 

заведении в целом. В некоторых случаях изучение состояния преподавания 

учебного предмета и системы педагогической деятельности осуществляется 

путём классно-обобщающего контроля. 

 Мониторинг (оценка) интеллектуального развития. 

Анализ и определение качества освоения учебных дисциплин каждым 

учащимся при помощи тестовой проверки. 
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Технология воспитательного процесса как важнейшее средство 

становления личности современного студента. 

В нынешних условиях образования технология обучения и воспитания 

служит его неотъемлемой частью. Существуют многообразные способы 

приобщения учащихся в факультативные формы развития личности: 

участие в мероприятиях культурно-массового характера исходя из 

национальных традиций, центры развития творчества детей, театры, музеи, 

выставки и т.п. 

Дидактические технологии в качестве условия 

совершенствования учебного процесса общеобразовательных 

заведений. 

В данных рамках могут применяться как приёмы, которые уже 

популярны и зарекомендовали себя, так и новые формы и способы. К ним 

можно отнести самостоятельные работы с использованием учебных 

пособий, увлекательные игры, разработку и защиту проектов, обучение с 

помощью технических устройств аудиовизуального характера, групповые, 

разделённые способы обучения - система «малых групп» и т.д. Как 

правило, в практике используются разные сочетания упомянутых приёмов. 

В данном процессе принимается во внимание научно-педагогическое 

обоснование применения тех или иных нововведений. Также они 

подвергаются анализу в семинарах, методических советах, консультациях с 

ведущими экспертами в этой отрасли. 

Работы научно-исследовательского характера, проводимые в учебных 

заведениях, развивают интеллектуальные способности педагогов, 

способствуют совершенствованию содержания образования, развитию 

новых технологий организации образовательного процесса, осуществлению 

образовательно-исследовательской деятельности студентов, формированию 

их личной мотивации и творческих способностей. 

Таким образом, высшие профессиональные учебные заведения 

обладают масштабными ресурсами внедрения педагогических 

нововведений. Продуктивность их внедрения зависит от сложившихся в 

вузах традиций, знания и умения педагогического коллектива постигать эти 

новшества и материально-технической базы учреждений. 

Нововведения в образовательном процессе совершенствуются в 

несколько стадий: 

1) Стадия творческого перехода новшества на новую ступень 

развития и принятие решений о потребности его внедрения. Переход на 

новую ступень развития может вытекать из намерений и инициативы 

руководителя заведения либо поводом тому может служить принуждение 

изнутри или извне: распоряжение министра, заявка отраслей на нового 

специалиста, преобразования и новые процессы внутри заведения. Как 

правило, стратегия нововведений и работ аналитического характера по их 
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внедрению должна реализовываться руководителем учебного заведения. Но 

на практике во многих случаях инициатива новшества идёт не сверху, а 

снизу, то есть от педагогов-новаторов. 

2) Теоретическая стадия - аргументация и разработка нововведений на 

базе психолого-педагогического анализа; предвидение того, как будет 

совершенствоваться инновационный процесс и каковы его последствия 

негативного и позитивного характера. Данная стадия носит крайне 

сложный характер, ибо подразумевает «как внутренние педагогические 

раздумья, так и способность «помыслить иную педагогическую 

реальность» Кодиров К.Б. [6]: 

 обладание психолого-педагогической теорией; 

 способность формулировать свои идеи и рассуждения в единую 

концепцию; 

 аргументация потребности или непреложности нововведений; 

 определение факторов, которые благоприятствуют внедрению 

инновации. 

 Данная стадия подразумевает также информационное обеспечение 

предполагаемой инновации. Детальная и скрупулёзная работа на второй 

стадии служит залогом положительного результата на стадии внедрения 

нововведений. 

3) Организационно-практическая стадия - это формирование новых 

структур, которые способствуют осваиванию инновации: разного рода 

лаборатории, экспериментальные группы, технические службы и т.д. Эти 

структуры должны обладать такими характеристиками, как мобильность, 

независимость и самостоятельность. На этой стадии крайне важную роль 

играет то, кто окажет поддержку инновационным идеям, особенно из среды 

лиц, пользующихся в учебном заведении влиянием и большим авторитетом. 

Кроме этого, имеет большое значение поддержка нововведений со стороны 

работников, обладающих достаточными знаниями и эрудицией, а также лиц 

из числа руководства. Данная стадия должна вызывать доверие, 

убеждённость и интерес у работников учебного заведения. 

4) Аналитическая стадия - подразумевает работу по обобщению, 

систематизации и анализу построенной модели. На этой стадии следует 

понять, на какой ступени реализуется инновационный процесс; определить 

соотношение состояния учебного заведения в общем и целом (либо 

ситуацию преподавания конкретной учебной дисциплины) с тем 

прогнозируемым положением, до которого намечалось дойти вследствие 

внедрения инновации. В том случае, когда в ходе реализации нововведения 

прогноз не нашёл своего подтверждения, следует искать ответ на вопрос: 

по какой причине это произошло? 

5) Внедренческая стадия - она первоначально может иметь пробный 

характер, а с течением времени - формирующий. 
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На данной стадии положительный результат обусловлен тремя 

факторами: 

 материально-техническая база образовательного учреждения (или 

образовательной среды), в котором реализуется новация; 

 квалификация преподавателей и лиц руководящего состава, их 

отношение к нововведениям в целом, их креативная деятельность; 

 нравственно-психологический климат в коллективе (уровень 

конфликтности, степень единения и солидарности работников, текучесть 

кадров, целостная проверка их деятельности и т.п.). 

Учёные Кодиров К.Б.  и. Добрынина В.И подчёркивают, что при 

реализации нововведений серьёзным препятствием служат сложные 

конфликты на уровнях «преподаватель-студент» и «преподаватель-

преподаватель» [6, 26].  

В наибольшей степени успешная и продуктивная реализация новаций 

происходит в более или менее малых коллективах, в которых готовность 

работников к нововведениям в психологическом плане лучше и в которых 

можно скорее вселить людям воодушевление, вдохновлённость и 

уверенность в успехе. 

Необходимо иметь в виду, что при реализации нововведений следует 

также предвидеть просчёты и неудачи. Хедоури Ф., Мескон М. и Альберт 

М. полагают, что каждое второе нововведение чревато провалом, притом 

вероятность неудачи достигает 50 процентов[1;2;3].  

Даже аргументированные новшества оказывают влияние на запросы и 

потребности отдельных членов коллектива, притом каждому из них следует 

избрать свою диспозицию ответственности: поставляющее проблему лицо, 

нововводитель, зачинатель, разработчик, производитель, аналитик, 

организатор, пользователь. Сочетание данных диспозиций ответственности 

обусловлено содержанием и масштабом инноваций, что крайне редко 

наблюдается в одном лице. Обязательный характер носят две диспозиции: 

организатор и пользователь. В сфере образования большая часть 

диспозиций совмещается в одном лице педагога-нововводителя. Зачастую 

нововведенческая диспозиция и функциональная диспозиция работника 

могут не соприкасаться. По мнению учёных, как правило, при начинании в 

качестве инициатора и пользователя инновационного процесса должен 

выступать руководитель заведения, притом его образ действий и поведение 

должны отображать нормы и правила нововведенческого поведения - 

устремлённость на лидерство, предприимчивость, готовность предоставить 

свободу действий лицам, обладающим креативностью и талантом, 

покровительство энтузиастов. Важнейший аспект в инновационном 

поведении - формирование и покровительство нововводителей.  

Факторы социально-психологического характера, 

способствующие успешной реализации нововведений. На каждой стадии 
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инновационного процесса имеют место факторы социально-

психологического характера, которые либо сдерживают, либо побуждают, 

либо преобразовывают и трансформируют данный процесс. 

Первый ряд факторов - это факторы среды объективного характера, 

к которым можно отнести: 

1. Нововведенческая политика образовательного учреждения, которая 

может носить как интенсивный, так и экстенсивный характер. 

2. Материальные ресурсы образовательного учреждения. 

3. Специфические свойства и качества конкретного образовательного 

учреждения (профессиональное устройство коллектива, профессиональные 

традиции, содержательное наполнение трудовой деятельности, особенности 

и направленность решаемых задач). 

Второй ряд факторов - это факторы субъективного характера, 

которые включают: 

1. Половой и возрастной статус. Очевидно, что женщины более 

подвержены влиянию и давлению, исходящему от внешней стороны.  

2. Качества личностного характера. Качества, которые 

благоприятствуют реализации нововведений, охватывают: рискованность, 

мотивированность на профессиональный рост, высокое мастерство и 

квалификация, устремлённость к инновациям. Психологи под понятием 

«новаторская личность» понимают именно перечисленные выше качества. 

3. Образование и квалификация. Энергичный и передовой 

руководитель должен обладать знаниями в сфере управления. 

Кодиров К.Б. [6;2] убеждён, что для эффективной и продуктивной 

реализации нововведенческой политики важную роль играют следующие 

факторы: 

 степень компетентности сотрудников и существование специальной 

системы переподготовки и повышения квалификации кадров; 

 контакты информационного характера и посвященность 

сотрудников, то есть приобретение ими сведений о нововведении; 

 мотивация к инновациям, устремлённость коллектива на новшества, 

которые большей частью обусловлены позицией инициаторов 

нововведений. 

 При внедрении образовательных нововведений главной преградой 

является состояние подготовки педагогов в профессиональном плане, 

низкий уровень их профессионализации и мастерства. Можно перечислить 

педагогические умения, способности и знания инновационного характера, 

которыми должны обладать современные преподаватели, а именно: 

 способность проведения диагностики целей обучения и воспитания; 

 углублённое и системное знание учебной дисциплины и её научных 

основ; 
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 умение преподнесения учебного материала не в форме индуктивной 

подачи, а в виде изложения индуктивно-дедуктивным проблемным 

способом не одного урока, а целостной темы; 

 способность совершенствовать образовательный процесс (задачи и 

ориентиры, содержательное наполнение, формы и методы, а также средства 

обучения); 

 способность организовывать самостоятельную работу учащихся для 

подготовки к лабораторным и практическим занятиям, семинарам, 

мозговому штурму, играм дидактического характера и т.д.); 

 умение свободного и уверенного владения активными методами 

обучения; 

 умение создать позитивный и комфортный психологический климат, 

взаимодействие, партнёрство и совместную работу с учащимися. 

Ильина Н.А. полагает, что реальная и явственная позиция работников 

по отношению к инновациям формируется из трёх составляющих: 

поведенческая, познавательная и эмоциональная. В этом контексте учёная 

выделяет пять видов расположения к нововведениям: активно-

положительное, пассивно-положительное, нейтральное, пассивно-

отрицательное и активно отрицательное. 

Вышеизложенные доводы и аргументы позволяют нам выдвинуть 

следующие выводы: 

 внедрение нововведенческих технологий в образовательный процесс 

профессиональных учебных учреждений служит одной из важнейших 

предпосылок развития современного таджикского общества; 

 новая образовательная парадигма ориентирована главным образом на 

личностный рост, совершенствование её деятельности и креативных 

способностей, масштабное применение методов самостоятельной работы 

учащихся, самоконтроль, использование активных форм и методов 

обучения; 

 внедрение современных технологий инновационного типа в сферу 

обучения создаёт для преподавателей возможности по изменению 

содержательного наполнения, методов и организационных форм обучения в 

качественном отношении. Цель нововведенческих технологий состоит в 

том, чтобы придать образовательному процессу гуманистический, 

индивидуальный и эффективный характер, улучшить и совершенствовать 

качество образования на всех уровнях системы образования.  
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ТАШАККУЛЁБӢ ДАР ТАЪЛИМИ ГЕОМЕТРИЯИ 

МАКТАБҲОИ ОЛӢ 
  

Татбиқи фаъолияти назорату баҳодиҳӣ дар раванди таълим аз 
рӯйи барномаи аз тарафи Вазорати маориф тасдиқгардидаи  омӯзгорон 

яке аз субъектҳои асосии меҳнатӣ ба ҳисоб меравад. Мутобиқи 
талаботи Вазорати маориф дар ҷараёни таълими таҳсилоти умумӣ, 
системаи баҳодиҳии дастовардҳои таълимӣ бояд низомӣ, фаъол, 
дараҷагӣ ва равиши ҳамгироиро ба арзёбӣ татбиқ намояд. 

Дар амалияи педагогӣ омӯзгорон бо чунин далел дучор меоянд, ки 
натиҷаи иҷрои тестҳо аз тарафи донишҷӯён аз натиҷаҳои 
пешбинишудаи таълимӣ дур мебошад.  Барои бартараф кардани он  
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вақти зиёд сарф мешавад. Истифодаи арзёбии ташаккул дар раванди 
таълим имконияти барҳам додани ин вазъиятро дорад.  

 Хусусиятҳои асосии омӯзиши ташаккулёбӣ инҳоянд: 

Диққати асосиро ба донишҷӯ равон кардан 
Роҳбарӣ бо  омӯзгор  

Фарогирии ҳаматарафа ва босамар 
Раванди таълимро ташаккул додан 
Аз рӯи контекст муайян кардан 
Бефосилагӣ 

Ҳамаи ин хусусиятҳоро дида мебароем: 
Диққати асосиро ба донишҷӯ равон кардан. Ин арзёбӣ, пеш аз ҳама 

диққати омӯзгор ва донишҷӯёнро на ба таълим, балки ба хусусиятҳои 
омӯзиш равона мекунад. Дар раванди баҳодиҳии ташаккулёбӣ омўзгор 
ва донишҷӯ маълумоте мегиранд, ки дар асоси онҳо дар бораи зарурати 
ворид намудани тағйироти муайяне, ки барои рушди таълим пешбинӣ 
шудааст, хулоса мебароранд. 

Роҳбарӣ бо омӯзгор. Ин арзёбӣ озодии омӯзгорро дар интихоби 

мавзӯъ ва шакли баҳодиҳӣ, чораҳо ва қарорҳое, ки дар натиҷаи 
баҳогузорӣ гирифтаанд, дар бар мегирад. Ин озодиро маҳорати 
баланди касбии омӯзгор муайян мекунад ва ӯро вазифадор намекунад, 

ки натиҷаҳои баҳодиҳиро ба ғайр аз донишҷӯён бо касе муҳокима 
намояд. 

Фарогирии ҳаматарафа ва босамар. Азбаски чунин баҳодиҳӣ ба 
беҳтар намудани раванди таълим нигаронида шудааст, он иштироки 
бевоситаи донишҷӯёнро талаб мекунад, ки тавассути он донишҷӯён 

малакаҳои худбаҳодиҳӣ, фаъолияти танзими универсалии таълимро 
инкишоф дода, маводи таълимро амиқ омӯзанд. 

Раванди таълимро ташаккул додан. Ин арзёбӣ амалан холгузорӣ 
карда намешавад. Он барои баланд бардоштани сифати таълим 
пешбинӣ шуда, ҳамчун асос барои гузоштани баҳо пешбинӣ нашудааст. 

Аз рӯи контекст муайян кардан. Азбаски ин баҳодиҳӣ ба донишҷӯ 

нигаронида шудааст, он ба талабот ва хусусиятҳои мушаххаси омӯзгор, 
донишҷӯён ва фанҳои омӯхташаванда мувофиқат мекунад. 
Муваффақияти баъзе усулҳои баҳодиҳии ташаккулёбӣ дар як гурӯҳ ба 

натиҷаҳои якхела, ки он дар гурӯҳи дигар ба назар намерасад. 
Бефосилагӣ. Ин арзёбӣ барои омӯзиш дар кори тарбиявии ҳаррўза 

истифода бурда мешавад, он донишҷӯёнро ба механизми пайвастаи 

муоширати омўзгору донишҷӯ дохил намуда, бо алоқаи доимӣ таъмин 
менамояд. 

Бояд гуфт, ки баҳодиҳии ташаккулёбӣ ба меъёрҳо асос ёфта, чунин  
тавсиф мешавад:  

1) баҳодиҳӣ дар раванди таълим дар гурӯҳ гузаронида мешавад;  
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2) мақсади асосии баҳодиҳии ташаккулёбӣ муайян намудани 
дараҷаи мувофиқати дастовардҳои таълимии донишҷӯён бо 
дастовардҳои пешбинишуда мебошад;  

3) ҳангоми баҳо додан ба ҷиҳатҳои  мусбати он диққат дода 
мешавад;  

4) натиҷаҳои баҳодиҳӣ бояд дастраси ҳамаи иштирокчиёни 
ҷараёни таълим шавад, барои татбиқи ислоҳ ва банақшагирии амалҳои 
муайяне, ки барои баланд бардоштани сифати дониш нигаронида 
шудаанд, равона гардад. 

 Аз рӯи таҳлили хусусиятҳои баррасишавандаи арзёбии ташаккул 
мо ба хулосае меоем, ки истифодаи он дар раванди таълим барои ноил 
шудан ба натиҷаҳои баланд мусоидат мекунад.  

Акнун ин робитаро муфассалтар шарҳ медиҳем. Таваҷҷуҳ ба 
арзёбӣ барои донишҷӯ самаранокии ҳамаҷонибаи чунин баҳодиҳӣ ва 
таъсири ташаккули онро ба раванди таълим фароҳам месозад, аз 
ҷумла:  

1) қобилият ва таҳияи вазифаҳои нав дар фаъолияти таълимӣ ва 
маърифатӣ;  

2) қобилияти  мустақилона  ба нақша гирифтани роҳҳои ноил 
шудан ба ҳадафҳо, бошуурона интихоб кардани роҳҳои самарабахши 

ҳалли масъалаҳои тарбиявӣ ва маърифатӣ;  
3) қобилияти алоқаманд кардани амалиёти худ бо натиҷаҳои 

пешбинишуда, назорат кардан ба фаъолияти худ дар раванди ба даст 
овардани натиҷа. 

Барои ташкили баҳодиҳии ташаккулёбӣ аз усулҳои гуногун 
истифода мебаранд. Дар бораи истифодаи баъзе методҳо дар таълими 

геометрия мисолҳо меорем. 
Дар дарси кори мустақилона бо ҳамроҳии омӯзгор дар мавзӯи 

«Аксиомаҳои стереометрия ва баъзе натиҷаҳои онҳо» омӯзгор 
донишҷӯёнро барои ҳалли масъала даъват намуда, ба саволҳои«Дар 

маводи омӯхташуда аз ҳама муҳимтар чӣ буд?» ва "Чӣ камтар равшан 
боқӣ монд?" ҷавоб мегирад. Донишҷӯён метавонанд ҷавобҳои худро 
дар як варақи хурд нависанд. Дар зер намунаи чунин муаммоҳое, ки  

донишҷӯ анҷом додааст (ниг. ҷадвали 1), меорем. 

Ҷадвали 1 
1 Имрӯз ман дар синф кадом мафҳумҳои навро омӯхтам? 

Стереометрия, усули тасвир. 

2 Кадом тасдиқотҳоро ман зудтар фаҳмидам? 

Агар ду нуқтаи хати рост дар як ҳамворӣ ҷойгир бошад, пас ҳамаи 

нуқтаҳои хати рост дар ин ҳамворӣ ҷойгиранд. 

3 Ман бо кадом натиҷаҳо кор  карданам душвор буд? 

Агар ду ҳамворӣ як нуқтаи умумӣ дошта бошанд, пас онҳо як хати рости 
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умумӣ доранд, ки дар он хамаи нуктаҳои умумии ин ҳамвориҳо ҷойгиранд. 

4 Кадом амал ба ман душворӣ меорад? 

Тасвири ду ҳамвории буранда. 

5 Барои беҳтар фаҳмидани мавод ман чӣ кор карданам лозим аст? 

Аксиомаҳои планиметрияро такрор карданам лозим аст. 

Ҳангоми омўзиши маводи нав дар мавзўи «Параллелии хатҳои 
рост, параллелии хатҳои рост ва ҳамворӣ» омўзгор донишҷӯёнро ба 
баёни тасдиқе даъват менамояд, ки баъзеи онҳо нодурустанд. Баъд 
донишҷӯён бояд муодилаи худро ҳал кунанд ва ҳамдигарро тафтиш 

намоянд. Дар зер намунаҳои онҳо оварда шудаанд. 
1.1. Ду хати рости гуногуне, ки дар як ҳамворӣ ҷойгиранд, ё дар як 

нуқта бурида шаванд ё нуқтаҳои умумӣ надоранд. (Дуруст).  

1.2. Аз нуқтаи дилхоҳи фазо, ки дар хати рости додашуда вокеъ 
нест, хати рости параллел ба хати рости додашуда параллел 
гузаронидан мумкин аст ва фақат якто. (Дуруст).  

1.3. Хатҳои рости параллел як нуқтаи буриш доранд. (Нодуруст). 

2.1. Хати рост ё ҳамвориро мебурад ё дар он ҳамворӣ мехобад. 
(Нодуруст).  

2.2. Хати буриши девори синф бо фарш ва хати буриши ҳамон як 
девори синфхона бо шифт параллел мебошанд. (Дуруст).  

2.3. Агар хати рост ва ҳамворӣ як нуқтаи умумӣ дошта бошанд, 
пас онҳо параллел мебошанд. (Нодуруст). 

3.1. Тасаввурот оид ба ҳамвориҳои параллел фарш ва девори ҳуҷра 
медиҳад. (Нодуруст).  

3.2. Ду ҳамвории гуногун ё параллел мебошанд ё аз рӯи хати рост 
бурида шаванд. (Нодуруст).  

3.3. Ду ҳамворӣ параллел номида мешаванд, агар онҳо нуқтаи 

умумӣ надошта бошанд. (Дуруст). 
Дар дарси ҷамъбастӣ ва ба низом даровардани донишҳо дар 

мавзӯи «Ҷойгиршавии байни ҳамдигарии хатҳои рост дар фазо» 

омӯзгор  донишҷӯёнро талаб  менамояд, ки хулосаҳои худро  баён 
кунанд, бо як ҷумла, он бояд чизи асосиро равшан тавсиф кунад.  
Баъдан, маълумот дар бораи ҳолатҳои  ҷойгиршавии ду хати рост дар 
фазо: хатҳои рост чилликӣ, хатҳои рости бурранда, хатҳои рости 

параллел, хатҳои рости ҳамҷояшаванда оварда мешаванд. Дар зер 
баъзе мисолҳои  пешниҳодшудаи донишҷӯён оварда шудааст. Пас аз 
ҳар як ҳалли масъала дар қавс таҳлили дурустии ҷумла оварда 
мешавад: мавҷудияти аломати чор ҷамъ маънои матни дуруст, 

мавҷудияти аломати тарҳҳо шумораи ҳолатҳои номбарнашударо 
тавсиф мекунанд.  

1) «Ду хати рост дар фазо метавонанд: чилликӣ, параллел, ҳамҷоя 
ва буранда бошанд» (+ + + +).  
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2) «Ду хати рост дар фазо чилликӣ, параллел ва буранда шуда 
метавонанд» (+ + – +).  

3) "Ду хати рост дар фазо ё мебуранд ё параллел аст» (– + – +).  
4) «Ду хати рост дар фазо ё параллел, ё мебуранд, ё ҳамҷоя 

мешаванд» (– + + +) 
 5) «Ду хат дар фазо ё чилликӣ, ё мебуранд, ё параллеланд ё ҳамҷоя 

мешаванд» (+ + + +). 
Дар сурати мавҷуд будани имкониятҳои техникии мувофиқ, 

ҷамъоварии ҷавобҳои донишҷӯён бо истифода  аз шаклҳои 
электрониро ташкил кардан мумкин аст.  

Аз ин рӯ, арзёбии ташаккулёбӣ барои муайян кардани он ки 

раванди таълим дар марҳилаи ҳозира ба мақсаду  вазифаҳое, ки 
омӯзгор дар назди донишҷӯ гузоштааст, мувофиқат мекунад ё не, 
вобаста аст. Агар маълумоти дар рафти чунин баҳодиҳӣ гирифташуда 
ғайриқаноатбахш гардад, пас омўзгор дар асоси онҳо зуд тағйироти 

заруриро ворид менамояд, ки дар дарси навбатӣ он ба амал бароварда 
шуда,  барои баланд бардоштани сифати фаъолияти таълимии донишҷӯ 
нигаронида мешавад. 
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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
На первый взгляд может показаться что центральноазиатские 

страны одинаковы в экономическом и политическом аспекте, но 
большие различия между ними выявляются при более или менее 
детальном рассмотрении каждой из этих пяти стран. Конечно, их 
связывает общая религия, история, культура, традиции, чего нельзя 
сказать об уровнях экономического и политического развития. Другим 
объединяющим фактором был семидесятилетний опыт развития в 
рамках одного государства под названием Советский Союз. В 
недалеком прошлом эти страны были объединены общими 
транспортными, энергетическими, гидроэнергетическими системами, а 
общность внешних границ настолько было естественным, что и не 
было произведено разграничений между союзными республиками. В 
таких условиях вопросы безопасности страны необходимо 
рассматривать как единую систему региональной безопасности, тем 
более что проблемы безопасности в центральноазиатских странах 
одинаковы, а в последнее время с приходом к власти талибан в 
соседнем Афганистане вопросы безопасности в регионе требуют 
усиления внимания и сил для сохранности границ этих стран в рамках 
СНГ. Нельзя забывать вопрос о спорных границах между самими 
странами, который с постоянством сталкивает жителей приграничных 
районов между собой. Изучение проблемы безопасности в регионе даст 
ключ к изучению вопросов безопасности в отдельно взятом государстве 
Центральной Азии. 

Обострение общественно политической ситуации наблюдалось во 
всех постсоветских государствах после развала Советского Союза. 
Экономическое положение стран Центральной Азии особенно 
ухудшилось, так как эти страны в основном были сырьевыми 
поставщиками для более развитых республик в рамках Союза. 
Новоиспеченным центральноазиатским странам пришлось учиться на 
своих ошибках и набираться опыта по регулированию вопросов 
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национальной безопасности. Борьба за власть, вооруженные 
конфликты в этих странах, происходящие в разное время показали, что 
за опыт приносятся в жертву человеческие жизни. 

Приобретение независимости РТ, становление системы 
национальной безопасности Таджикистана, становится требованием 
времени, так как Республика превратилась в полноправного субъекта 
международных отношений. Сложная политическая ситуация внутри 
государства ставила много задач перед правительством молодого 
суверенного государства.   Весомы были и проблемы в области 
управления национальной безопасности. 

Проблема внутренних и внешних условий, в которых действует 
исполнительная власть имеет большое влияние на его эффективность. В 
большинстве своём эти условия далеки от кризисных состояний. В 
таком случае правовые и политические институты перестают быть 
эффективными, что приводит к возникновению угроз национальной 
безопасности государства. Под влиянием кризисных ситуаций, в 
условиях которых исполнительной власти приходиться 
функционировать, меняются государственные приоритеты, цели, 
средства и методы управления. Возникает потребность в особых 
правовых режимах, которые дают возможность эффективно 
организовывать деятельность органов исполнительной власти. В 
некоторых случаях инструментарий борьбы с кризисными ситуациями 
используется бюрократической элитой в интересах монополизации 
власти. Признают «случаи, когда необходимо на некоторое время 
накинуть на свободу одеяло, как некогда покрывали одеялами статуи 
богов, представители современных западных политико-правовых 
концепций крайне отрицательно относятся к использованию 
чрезвычайных мер, особенно если последние находятся вне рамок 
существующей правовой базы». Западные политики такое 
«надправовое» использование чрезвычайных мер рассматривают как 
ограничение свобод и прав, с целью господства тоталитарного режима. 
С целью восстановления конституционного строя западные 
государства регулярно применяют особые правовые режимы. Конечно, 
такое противоречие имеет политический характер, а законность 
применения специальных мер стабилизации остаётся под вопросом, что 
не мешает использовать его широко, как действенный инструмент 
политического давления на государства во внешней политике. В 
сложившихся противоречивых условиях конфликтного потенциала 
возникают барьеры эффективного функционирования исполнительной 
власти. Кризис исполнительной власти влечёт за собой культурный, 
экономический и духовный кризисы. Кризис исполнительной власти 
запускает механизм разрушения государственности. Без эффективной 
исполнительной власти ни судебная, ни законодательная власть не 
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способны обеспечить нормальное функционирование общества. Для 
управления кризисными ситуациями необходим четкий и ясный 
правовой механизм, регулирующий порядок действий исполнительной 
власти в рамках соответствующего типа кризисных ситуаций. На такое 
умозаключение наводит и история развития института особых 
правовых режимов. 

В Республике Таджикистан правовые вопросы безопасности 
общества, государства, человека и в целом национальной безопасности 
регулируются Законом Республики Таджикистан от 28 июня 2011 года 
№721 «О безопасности». Этот закон регулирует разработку 
нормативно-правовой базы в области национальной безопасности, а 
также регламентирует исполнительную деятельность органов 
государственной власти и уполномоченных органов. 

Законы в сфере безопасности Республики Таджикистан 
направлены на осуществление следующих мер: 

- обеспечить безопасность государства на базе становления 
институциональных механизмов; 

- определить ответственности за соблюдение действующего 
законодательства всеми субъектами в вопросах национальной 
безопасности; 

-  работа со статистическими данными об источниках угроз 
безопасности, а также о последствиях их проявления; 

- способствовать организации расследования по фактам 
незаконной деятельности в сфере обеспечения безопасности 
государства. 

Использование правовых форм и методов в борьбе с угрозами 
национальной безопасности становится одной из первостепенных задач 
политологической науки. Только устранив угрозу можно говорить о 
достижении цели как таковой. 

Формируется необходимость разработки и принятия Концепции 
национальной безопасности Республики Таджикистан, которая придаст 
эффективности и результативности в решении вопросов, связанных с 
национальной безопасностью. В данном документе важно определить 
национальные интересы Таджикистана, в совокупности, включающие в 
себя национальную безопасность страны, общества, граждан. 

В современных сложившихся условиях необходимо сосредоточить 
своё внимание на вопросах международной безопасности, с целью 
укрепления позиций Таджикистана в Центрально-Азиатском регионе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ  
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 «Надо помогать людям эффективно учиться,  
вместо того, чтобы передавать им ненужные знания»  

П.Фани, А.Мамфолд 
 

В современном мире компании обладают хозяйственной и 
юридической самостоятельностью, что влечет за собой повышенную 
ответственность за систему экономических отношений и значимость 
функций менеджмента предприятий. Без информационной системы 
управления невозможно принять обоснованные и одновременно 
оперативные управленческие решения. Такая система для 
руководителей компании, безусловно, - это система управленческого 
учета, которая направлена на не только контроль руководства по 
использованию имеющихся активов предприятия, а также на текущее 
эффективное использование их ресурсов. 

Для изучения дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» 
интересуются не только экономические специальности, но и 
бухгалтеры, а также аудиторы, финансовые менеджеры. В процессе 
обучения одно из важнейших мест развития у студентов в 
экономических специальных дисциплинах управленческой подготовки 
является предмет «Бухгалтерский (управленческий) учет». При этом 
формы, методы и эффективность преподавания зависят от того, как 
студенты усваивают материал, формируют соответствующие навыки. 

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский 
(управленческий) учет» помимо теоретических знаний необходимо 
формировать и практические навыки организации управленческого 
учета предпринимательской деятельностью, подготовить и 
представить полную информацию для менеджеров, руководителей и 
других заинтересованных внутренних пользователей по оперативному 
управлению предприятиями, оперативному контролю, оценке и 
планированию развития предприятий. 

В результате перехода на «Болонская система» значительно 
уменьшился общий объем аудиторных часов, а также увеличился 
объем времени, уделяемого самостоятельной работе студента [4]. 
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Таким образом, преподаватели не могут принять участие в каждой 
образовательной активности, и нуждаются в оптимизации методов 
обучения при ограничении времени общения с аудиторией, что 
послужило основанием для разработки предложений, представленных 
в данной статье. 

Преподавательская деятельность может рассматриваться как 
процесс подачи знаний, навыков, умений и регулирования, контроля и 
оценки индивидуальной деятельности учащихся. Эффективность 
педагогической работы может быть измерена тем знанием, умением, 
пониманием и компетенцией, полученным студентом в процессе 
подготовки. Цель обучения дисциплины «Бухгалтерский 
(управленческий) учет» заключается в формировании у учащихся 
теоретических и практичных навыков по отражению и использованию 
управленческих данных. 

Для углубленного обзора изученных блоков можно использовать 
созданную карту интеллекта дисциплина, представленную в рис. 1.  

 
Рисунок 1. Интеллект-карта дисциплины «Бухгалтерский 

(управленческий) учет» (составлено на базе научных литератур) 
 

В дисциплине «Бухгалтерский (управленческий) учет» 
применяется система баллов и рейтингов оценки индивидуальных 
работ учащихся. Текущий контроль проводится за семестр и является 
оценкой знания, полученного на лекции и практике, а также 
самостоятельной подготовки студентов к учебному материалу.  

Многие годы опыта преподавания в дистанционной и очной 
форме дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет» позволили 
сделать некоторые выводы о положительных и негативных аспектах 
дистанционного обучения. В качестве положительных моментов можно 
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отметить возможность обучаться студентам в удобном времени, в их 
темпах, в любой оборудованной местности и не отвлекаясь от основной 
работы. Также можно отметить доступность образовательных 
материалов, поскольку они представлены в электронной форме. Кроме 
того, дистанционное образование, в общем, дешевле, чем очное. Также 
позитивным является расширение виртуального общения студента и 
преподавателя в удобное время для обоих сторон.  

При современном и практичном удобстве этой формы имеет также 
и объективные отрицательные стороны. Прежде всего, это полная 
отсутствие личной связи между учащимися и учителями. Таким 
образом, такая форма подготовки совершенно не помогает развивать 
коммуникабельность и навыки командного труда. Также у студентов 
должна быть высокая мотивация и самоорганизация. 

Во-вторых, при дистанционном обучение нет возможности 
применять некоторые очень эффективные методы обучения, такие как 
бизнес-игры, командные игры. Кроме того, главное контрольное 
мероприятие обычно состоит в прохождении и выполнении 
контрольных работ. При этом затруднено идентифицировать личность, 
которая выполняет такие виды работ. 

Практика свидетельствует о том, что в результате обучения в 
таком виде студенты, сдавшие государственные экзамены и 
защитившие дипломы, имеют довольно низкий уровень знания и 
низкие результаты в сравнении с студентами в очной форме обучения, 
хотя данное обучение документально было успешно. 

Мы считает, что дистанционное образование, безусловно, 
прогрессивное, современное и очень перспективное, но необходимо 
сохранить баланс с классической очной подготовкой, которая 
предусматривает личное участие студента в лекции и обеспечивает 
более высокие результаты как в развитии теоретических и 
практических знаний. 

Приемы и методы, применяемые в классическом очном учебном 
процессе, - это способы активной взаимодействия преподавателей и 
студентов в осуществлении совместных действий, направленных на 
достижение целей образовательного процесса. 

Классификация методов подготовки по дисциплине 
«Бухгалтерский (управленческий) учет» осуществляется в соответствии 
с признаками, представленными в таблице 1. [5]  
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Таблица 1.  
Классификация методов обучения дисциплине «Бухгалтерский 

(управленческий) учет» 
Классификационный 

признак 

Название 

метода 

Краткое описание метода 

По источнику 

передачи знаний 

Словесный предполагает использовать в процессе 

подготовки такие формы вербального 

общения, как: рассказы, объяснения, беседы, 

дискуссии и др.; 

Использование 

наглядные 

методы 

предполагает представление материала 

таблицами, макетами, картами, 

компьютерными программами и т.д.; 

 Практика 

применения 

методов 

практического 

применения 

методы предполагают выполнение 

различной подготовки и лабораторной 

работы, решения задач, участие в 

дидактической и деловой игре и других в 

процессе подготовки 

 По степени       

включенности 

участников 

образовательного 

процесса 

Академический полученные знания и навыки передаются от 

учителя к обучающимся в готовой форме 

Активный позволяет получить знания посредством 

самостоятельной работы обучающегося 

 Интерактивный дает возможность получить новые учебные 

знания совместно с участниками учебного 

процесса 

  По способу 

передачи 

информации в  

учебном процессе 

Прямое 

обучение 

в доступном виде преподаватель 

последовательно объясняет главные понятия 

и законы предмета, а также принципы его 

преподавания. 

 Исследование предполагает привлечение обучающихся к 

проблемной ситуации и самостоятельную 

поиску ответов 

 

 
Моделирование является участником схематического 

представления реальной жизненной 

ситуации Совместное 

обучение 

предусматривает работу учащихся в группах 

по определенной части учебных материалов 

Адаптивное 

обучение 

позволяет учесть индивидуальные уровни 

подготовки учащихся до начала обучения и 

во время обучения 

(Таблица, составлено на основе литературных источников) 

 
В то же время методы подготовки постоянно улучшаются. Например, 

Эдгар Дэйл в 1969 году выявил множество эффективных методов 

подготовки. Она преподавала ученикам тот же материал, но иначе, а затем 
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анализировала их способность вспомнить изученный материал после того, 

как они закончили обучение. Эдгар Дэйл сделал следующие выводы. 

Прежде всего, слушать лекцию или читать материал по теме является 

наименее эффективным способом подготовки. Во-вторых, самым 

эффективным способом является обучение других людей и использование 

изучаемого материала в своей жизни. Результаты исследования он 

представлял в виде рисунка «Конус обучения» рис. 2. 

 
Рисунок 2. конус обучения Эдгара Дейла 

https://hr-portal.ru/blog/povyshenie-effektivnosti-obucheniya-s-pomoshchyu-konusa-edgara-deyla 

 
Из рисунка видно, что наиболее эффективные методы обучения - 

активная и интерактивная методика. Методы интерактивного обучения 

направлены на эффективное взаимодействие в коллективе, быструю 

получение новых знаний и создание атмосферы взаимодействия. 

Интерактивная методика предполагает выполнение коллективного труда 

всех участников образовательной деятельности. 

В современном учебном процессе такие формы могут быть 

представлены следующим образом [2]: 

 Дискуссия является одним из приемов образовательной 

работы, в котором студенты выражают свое мнение о проблеме, которую 

задаёт преподаватель. 

 Круглосуточный стол является одним из самых эффективных 

способов обсудить сложные и актуальные вопросы в любом 

профессиональном сообществе и обменять опыт. Использование этого 

https://hr-portal.ru/blog/povyshenie-effektivnosti-obucheniya-s-pomoshchyu-konusa-edgara-deyla


162 

приема способствует улучшению эффективности усвоения 

образовательного материала и способствует выработке решения в диалоге. 

 Метод кейс-стади является приемом обучения, в котором 

студент и преподаватель непосредственно обсуждают деловые ситуации 

или задачи. Этот метод обучения позволяет ученику самостоятельно 

решать и обосновать ее. 

 Ролевая игра является интерактивным методом, позволяющим 

овладеть собственным опытом, специально организовав и регулируя 

жизненную и профессиональную ситуацию. 

Например, одна из методик, которые автор использует в изучении 

учебной дисциплины «Бухгалтерский (управленческий) учет», - это 

проведение разных игр, очень эффективное средство для подготовки. По 

виду игры студентам можно реализовать нетипичные для них ролевые 

действия. Их образ поведения идет на второе место, и фактически находясь 

в процессе обучения, они могут реализовать модель поведения 

финансового директора, бухгалтера-аналитика, менеджера, управленца и 

др. 

Это можно проиллюстрировать в двух играх: командной игре по теме 

«Теоретические основы управленческого учета» и игре «Термины» по теме 

«Учет расходов и расчет себестоимости продукции (изделий)». 

Цель командного турнира по теме «Теоретические основания 

управленческого управления» – закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе занятий и самостоятельной подготовки материалов.  
Задача для студентов - максимально быстро и правильно ответить на 

заданный вопрос. При каждом ответе команды нужно отразить правильный 

ответ учителю, чтобы его закрепить на экран.  
Второй игрой, который будет опубликован, является «Термины» по 

теме «Учет расходов и расчет себестоимости продукции (изделий)», не 

менее интересно и положительно воспринимается учениками. Этот вид 

активности похожий на игру Крокодил. Целью игры является 

формирование профессионально-практической категории, грамотного, 

оперативного и эффективного использования терминологии на 

рассмотренной теме. 

По итогам проведения указанных игр студенты ощущают высокую 

эффективность освоения обсуждаемых материалов, возросла корректность 

применения их. Соответствующее игровое обучение «Бухгалтерский 

(управленческий) учет» также обеспечивает лёгкость восприятия 

информации студентами и эмоциональное участие их в изучении 

дисциплин [2]. 

Поскольку дисциплина «Бухгалтерский (управленческий) учет» 

комплексна и требует от студентов достаточного количества знаний, 

навыков, изложенная выше, гармонично дополняется такими 
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необходимыми для учителя качествами, как знание диалога со студентами, 

умение разговаривать и отвечать на поставленные обучающимися вопросы. 

Интерактивные виды деятельности и игры позволяют преподавателю не 

просто лучше передать свою теоретическую информацию в студенческую 

аудиторию, но также эффективнее формировать у обучающихся 

практические умения в области управления. 

Заключительные занятия также могут проводиться в виде 

тестирования, чтобы выяснить итоговый уровень подготовки студента по 

посещаемости аудиторной лекции, выполнению практических занятий и 

самостоятельному выполнению.  
В целом методика экономического обучения, включая управленческий 

учет, содержит множество взаимосвязанных методик, приемов, форм 

обучения процессам экономического обучения и объектам. Основная 

особенность методики очно-очного образования заключается в том, что 

сама образовательная процедура неразрывно связана с экономическими 

жизнями общества, экономическими субъектами и обладает ярким 

прикладным аспектом. Чтобы эффективный процесс обучения был 

эффективен, необходимо гармоничное сочетание теории с практикой, иначе 

полученные знания и полученные выводы могли быть поверхностны и 

упрощены. 

Реализация этих подходов является объективной и эффективной 

именно по предмету «Бухгалтерский (управленческий) учет», поскольку 

она обладает благоприятной информационной базой. В связи с последними, 

эффективность процесса обучения увеличивается в теоретических частях, а 

процесс обучения становится ярко выражен практическим. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ 
 

Здесь будем, говорит об общих определениях в математических 
науках; по крайней мере, к этому нас обязывает название настоящей 
статьи. Но нам невозможно будет оставаться в рамках предмета в 
такой мере, в какой это требовалось бы правилам единства действия. 

Что разумеют под хорошим определением? Для философа или для 
учёного это есть определение, которое приложимо ко всем 
определяемым предметам и только к ним; такое определение 
удовлетворяет правилам логики. Но при преподавании дело обстоит 
иначе. Здесь хорошим определением будут то, которое понятно 
учениками. 

Чем объяснить, что многие умы отказывают понимать 
математику? В самом деле, вот наука, которая апеллирует только к 
основным принципам логики, например к принципу противоречия, 
апеллирует к тому, что составляет, так сказать, скелет нашего 
разумения, к тому, от чего нельзя отказаться, не отказываясь вместе с 
тем от самого мышления, и всё же встречаются люди, которые находят 
эту науку тёмной! И этих людей большинство! Пусть бы они оказались 
неспособными изобретать – это еще допустимо. Но они не понимают 
доказательств, которые им предлагают, они остаются слепыми, – вот 
что чрезвычайно странно. 

А между тем достаточно и небольшого опыта, доставляемого 
экзаменами, чтобы убедиться в том, что эти слепые отнюдь не являются 
исключениями. Здесь имеется проблема, которая нелегко решается, но 
которая должна занимать всех, желающих посвятить себя делу 
преподавания.  

Что значить понимать? Имеет ли это слово для всех одно и то же 
значение? Понять доказательство теоремы – значить ли это 
рассмотреть последовательно каждый из силлогизмов (в формальной 
логике – умозаключение, в котором из двух ранее установленных 
суждений, называемых посылками, получается третье суждение, 
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называемое выводом), из коих составляется доказательство, и 
констатировать, что он правилен и согласуется с ходом задачи? Точно 
так же понять определение – значит ли это только признать, что смысл 
всех употреблённых в нём терминов уже известен, и констатировать, 
что определение не заключает в себе никакого противоречия?  

«Да», - скажут одни, которые, констатировав отсутствие 
противоречия в определении, говорят «мы его поняли». «Нет», - скажет 
большинство. Почти все люди оказываются более требовательными; 
они хотят не только знать, правильны ли все силлогизмы 
доказательства, но еще и знать, почему силлогизмы связываются в 
данном, а не в другом порядке. Пока им кажется, что эта связь рождена 
капризом, а не разумом в постоянном сознании преследуемой цели, они 
думают, что не поняли доказательства [1]. 

Без сомнения, они сами не отдают себе отчёта в том, чего они 
собственно требуют, и не могут формулировать своего желания; но 
если они не находят удовлетворения, то они смутно чувствуют, что 
чего-то им недостаёт. Что же тогда происходит? Вначале они еще 
схватывают те очевидные вещи, которые представляются их взору. Но, 
так как последние связаны чрезвычайно тонкой нитью с 
предшествующими и последующими, то они не оставляют никакого 
следа, в их мозгу; они тотчас забываются. Освещённые на одно 
мгновение, они сейчас же исчезают в сумраке вечной ночи. А когда эти 
люди следят за дальнейшим развитием доказательства, для них исчезает 
и прежняя эфемерная ясность, так как теоремы опираются одна на 
другую, а теоремы, которые им нужны, уже забыты. Таким образом, 
эти люди становятся неспособными понимать математику.    

Не всегда здесь виной преподаватель; за частую ум людей, 
нуждающийся в руководящей нити, слишком ленив для ее поисков. Но 
чтобы помочь непонимающим, ми должны сначала хорошо узнать то, 
что их останавливает. 

Другие же спросят, для чего всё это служит; они не поймут 
силлогизмов, если они не нашли вокруг себя на практике или в природе 
основания для того или иного математического понятия. Под всяким 
словом они хотят разглядеть чувственный образ; необходимо, чтобы 
определение вызывало этот образ; необходимо, чтобы определение 
вызывало этот образ, чтобы на каждой стадии доказательство они 
видели его превращения и эволюцию. Лишь при таком условии они 
поймут и удержат в памяти доказательство. Такие люди часто 
заблуждаются относительно самих себя; они не слушают рассуждений, 
а рассматривают фигуры, они воображают, что поняли, тогда как они 
только видели. 

Многие дети неспособны стать математиками, тем не менее, им 
необходимо преподавать математику. Да и сами математики не все 
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отлиты по одной и той же модели. Достаточно прочитать их труды, 
чтобы заметить существование умов двух типов: логиков, как 
Вейерштрасс, и интуитивистов, как Риман. Такая же разница 
наблюдается и среди студентов. Одни любят разрабатывать задачи, как 
они выражаются, «путём анализа», другие - «путём геометрии». 

Было бы бесполезно пытаться изменить что-либо в этом 
отношении, да и, помимо того, было ли бы это желательно? 

Хорошо, что существуют логики и интуитивисты; кто рискнёт 
утверждать, что он предпочёл бы, чтобы Вейерштрасс никогда не писал 
или чтобы Риман не было? Таким образом, мы должны примириться с 
разнообразием умов или, ещё лучше, мы должны ему радоваться. 
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ОЛИМПИАДАҲОИ ФАННӢ  ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ 

ФАНҲОИ РИЁЗИЮ ТАБИАТШИНОСӢ 
 

Мактаб ва маориф соҳаҳои афзалиятноке мебошанд, ки тамоми 
табақаҳои ҷомеа аз онҳо сарчашма мегиранд. Аз ҳамин рӯ, 

омӯзгоронро мебояд, ки дар кори таълиму тарбия ҷиддӣ машғул 
гардида, ҳаргиз дар ин самт ба хунукназарӣ роҳ надиҳанд. Бинобар ин, 
зарур аст, ки роҳҳои мухталифи самаранокии таълимро дарёфт намуда, 
ҷиҳати пешбурди кори таълиму тарбия онҳоро дар амал тадбиқ 

намоем. Ҳамин гуна роҳҳои самаранокии таълим ва омили 
афзункунонии дониш, ин масъалагузорӣ дар дарс ҷиҳати баланд 
бардоштани савияи дониши назариявӣ ва амалии хонандагон мисол 
шуда метавонад. Яъне, ин маънои онро дорад, ки омӯзгор бояд дар 

раванди дарс нисбати ягон мафҳум масъалаеро ба миён гузошта, 
ҷиҳати ҳалли он аз хонандагон талаб намояд, ки фикри мушаххаси 
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худро баён намоянд ё барои ҳалли масъалаи ба миён омада, ҳар кадоми 
онҳо мувофиқ ба қудрат ва тавоноии худ талош варзанд.  

Мақсад аз масъагузорӣ дар дарс ҳаминро тақозо менамояд, ки 

хонандагон нисбати дарс бо шавқу завқи хоса ва бо нигоҳи нав 
нигариста, ба фикр кардан, андешамандона рафтор кардан ва озодона 
фикри худро ба дигарон фаҳмонидан майл менамоянд. Яъне, онҳо 
эҳсос менамоянд, ки дар бораи ин ё он проблема фикри худро баён 
кардани онҳо ягон муҳиммият дорад. Хуб аст, агар масъалаҳо бештар 
дар доираи мавзӯъҳои дар рафти дарс омӯзонидашаванда ба миён 

оварда шаванд. Дигар ин ки онҳо ба эҳсосоте дода мешаванд, ки гӯё 
дониши назариявӣ ва амалии онҳо дар самтҳои мувофиқ ба кор бурда 
мешавад.  

Масъалагузорие, ки айни ҳол таҳлил ва баррасӣ карда мешавад, 
ин ба вуҷуд овардани роҳҳои самараноки таълим, ҷиҳати тайёркунии 
хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ба олимпиадаҳои 

фаннии мактаббачагон аз фанҳои химия, физика, математика ва 
технологияи иттилоотӣ ба ҳисоб меравад. 

Мувофиқи нақша ҳамагон хуб медонанд, ки ҳамасола байни 
мактаббачагони муассисаҳои миёнаи таълимӣ олимпиадаҳои фаннӣ 

дар чаҳор давр (даврҳои мактабӣ, ноҳиявӣ (шаҳрӣ), вилоятӣ ва 
ҷумҳуриявӣ) доир мегардад, ки ин воситаи хуби ҷустуҷӯ ва дарёфти  
хонандагони лаёқатманд аз фанҳои гуногун шуда метавонад. Аммо 
мутаассифона, аксаран шоҳид мегардем, ки натиҷаҳои бадастомада на 

он қадар мувофиқи мақсаданд ва талаботи доваронро қонеъ 
намегардонанд. 

Яъне, рақобат байни онҳо кам гардида, ҳайати комиссия барои аз 
як давр ба даври дигар гузаронидани онҳо ба мушкилиҳои зиёд 
андармон мешаванд, ё қисми зиёди хонандагонро мушоҳида менамоем, 
ки ҳатто ба ягон шартҳои озмун посухи мушаххас гардонида 
наметавонанд. 

Аз фанҳои химия, физика, математика ва технологияи иттилоотӣ 

дар озмунҳои фаннӣ бештар ба он вомехӯрем, ки қисми зиёди 
хонандагон аз мушкил будани шартҳои пешниҳодгардида, аз ҷониби 
доварон шикоят менамоянд ва чунин ақидаҳо низ ҳастанд, ки мо бо ин 
реаксияву табаддулоти химиявӣ, масъалаҳои физикавӣ, мисолҳои 

математикӣ ва ё саволномаҳои аз фанни технологияи иттилоотӣ, ки дар 
озмун пешниҳод гардидаанд, бори аввал аст, ки рӯ ба рӯ мешавем. 
Ҳамин тавр, изҳори норозигӣ аз ҷониби онҳо бисёр мушоҳида 
мешаванд.  

Ин гувоҳи он аст, ки онҳо бидуни ягон хел тайёрӣ ба таври 
тасодуфӣ,  ба ҳамон фаҳмишҳои на он қадар васеъ такя карда, ҳамчун 
довталаби озмун худро номнавис менамоянд. 
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Бештари хонандагон дар доираи як гурӯҳи машқу масъалаҳо, 
реаксияву табаддулоти химиявӣ ва барномакунонии технологияи 
иттилоотӣ маълумоти мушаххас доранду халос, он ҳам бошад, 

мафҳумҳои нисбатан содаро дар бар мегиранд. 
Аз ҳамин лиҳоз, зарур аст, ки роҳҳои гуногуни тайёркунии 

хонандагонро ба олимпиадаҳои фаннӣ дар дарсҳои химия, физика, 
математика ва технологияи иттилоотӣ дарёфт ва дар амал тадбиқ карда 
шаванд. 

Роҳҳое, ки ҳам ба самаранокии таълим ва ҳам ба тайёркунии 

хонандагон ба олимпиадаҳои фаннӣ бисёртар мусоидат менамоянд, ин 
ташкили машғулиятҳои иловагӣ, ҷорикунонии таълимоти тафриқавӣ 
дар гурӯҳҳо, ба инобат гирифтани ҷиҳатҳои фардию равонии 
хонандагон дар машғулиятҳо ва иҷрои васеи корҳои мустақилона 
мебошанд. 

Гузаронидани машғулиятҳои иловагиро аслан фикр мекунем, ки аз 
имконоти моддии хонандагон вобаста аст, лекин ба фикри мо ин 
бевосита ба маҳорати баланди касбии омӯзгорон зич алоқамандӣ 

дорад.  Чи қадар омӯзгор дар ташкили ин машғулият малакаву 
маҳорати касбии худро сарф намояд, ҳамон қадар диққати хонандагон 
ба ин машғулиятҳо бештар ҷалб гардида, волидон ҳам аз ин огоҳ шуда, 
ба фарзандони худ барои ба ин машғулиятҳо ҳамроҳ гардидан, монеъ 

намешаванд. Хонандагон бошанд,  ҳарчи бештар майли ба ин 
машғулиятҳо ҳамроҳ шуданро пайдо мекунанд ва кӯшиш менамоянд, 
ҳамон маълумотеро азбар кунанд, ки дар дарсҳои мактабӣ онро аз бар 
накардаанд. 

Акнун як соат дарсе, ки бо усули анъанавӣ, бе истифода аз усулҳои 
муосири фаъоли таълим дар синф мегузарад, дида мебароем. 

Муаллим дар гурӯҳ нисбати ҳамаи шогирдон як хел муносибат 
намуда, дарсро ба ҳама як хел баён карда, супоришҳоро барои ҳама 
якхела баррасӣ кард. Дарс ҷамъбаст гардида, боз ҳамон ду – се нафаре, 

ки аз дарси гузашта каме тасаввурот доштанд, ба саволҳои муаллим 
ҷавоб дода, аз ҷониби муаллим бо ифодаҳои «Хело хуб», «Аҳсан», 
«Офарин» ва ғайра ҳавасманд гардиданд, боқимонда ҳама хомӯш.  

Барои ин омӯзгоронро мебояд дар раванди фаъолияти худ 
таълимоти тафриқавиро ба роҳ монда, ҷиҳатҳои фардию равонии 
бачаҳоро ба назар гиранд. Беҳтар аст, ки гурӯҳро ба зергурӯҳҳои 
А,В,С,D ҷудо кунем. «А»-гурӯҳи хонандагони аълохон, «В»-гурӯҳи 

хонандагони хубхон, «С»-гурӯҳи хонандагони донишашон миёна,  «D» 
бошад, гурӯҳи хонандагони сустхонро фаро мегирад. Барои он ки бача 
хитоб кардани ифодаҳои «Ту сустхонӣ ва ё ту дониши номукаммал 
дорӣ»-ро дар байни ҳамсолонаш дар худ таҳқир меҳисобад. Пас, лозим 

меояд, ки муаллим бо ҳар яки ин гурӯҳҳо муносибати ба онҳо хосро ба 
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роҳ монад. Бо гурӯҳи «А» дар бораи машқу масъалаҳои нисбатан 
мушкил корро ба роҳ монад. Бо гурӯҳи «В» бошад,  машқу масъалаҳое 
корбарӣ намояд, ки онҳо дар гурӯҳи «А» ҷой дошта, нисбатан осон 

бошанд. Дар гурӯҳи «С» бошад, аз ин ҳам машқҳои оддитар. Дар 
гурӯҳи «D» бошад, аз ҳама машқҳои оддитаринро фаҳмонад. Бо ҳамин 
роҳ супоришҳо аз ҷониби омӯзгор низ ҳамин хел сурат мегирад.  

Мебинем, ки гурӯҳи «D» ба гурӯҳи  «С», гурӯҳи «С» ба гурӯҳи «В» 

ва гурӯҳи «В» ба гурӯҳи «А» табдил меёбад. Боз ҳамин хел зина ба зина 
ҳам корҳои фаҳмондадиҳӣ, ҳам супоришҳои фардӣ барои гурӯҳҳо 
мушкилтар шудан мегиранд. 

Баъдан муаллимони фанниро мебояд, ки аз хонандагон иҷрои 
самараноки корҳои мустақилонаро талаб намоянд. 

Ҳамаи он роҳҳое, ки дар боло номбар намудем, аввал боиси 

самаранокии таълим аз фанҳои риёзию техникӣ (химия, физика, 
математика ва технологияи иттилоотӣ) мегарданд. Чунки аксаран 
мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки сатҳи дониши шогирдон аз ин фанҳо 
ба талабот ҷавобгӯ нест.  

Доир ба ҳалли ин проблема Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Барномаи давлатиро «Дар бораи рушди илмҳои таббию риёзӣ дар 
солҳои 2010-2020»  қабул намуд ва ин барнома барои амалишавӣ дар 

20-солаи оянда, барои солҳои 2020-2040 тамдид гардид, ҳамзамон, 
ҳадафи чоруми стратегии миллӣ ин саноатикунонии босуръати кишвар 
аст, ки бевосита аз сатҳу сифати таълими фанҳои риёзию техникӣ дар 
мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ, мактабҳои миёна ва олии касбӣ 

вобастагии амиқ дорад. 
Ҳамин тавр, дар раванди дарс низ проблемаҳои зиёдеро ба вуҷуд 

овардан ва ба ҷиҳати ҳалли онҳо хонандагонро сафарбар намудан ба 
мақсад мувофиқ меояд. 

Қазоват кунед, ки як масъалаи тайёркунии хонандагон ба 
олимпиадаҳо чӣ қадар моро ба фикр кардан ва андешаронӣ водор 
сохту  якчанд роҳҳои самаранокии таълимро пешниҳод кардем. Бо 
ҳамин васила хонандагонро низ дар рафти дарс метавон ба ҳалли ягон 

масъала равона сохт ва фикру мулоҳизаронии онҳоро нисбати ягон 
қисми мавзӯи дарсӣ равшан намуд ва ё аз як масъала  якчанд 
проблемаи дигарро ба вуҷуд овардану ҷиҳати ҳалли онҳо фикру 
мулоҳизаҳои муҳассилинро шунидан, ба мақсад мувофиқ хоҳад буд. Ин 

усул раванди дарсро шавқовар намуда, ҳамчунин бачаро водор 
месозад, ки дар қатори ҳамсолони худ қобилияти андешамандона 
рафтор кардан, фикркунӣ ва мулоҳизарониро пайдо кунонад. 
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МОДЕЛИ ЛЕОНТЕВИИ ИҚТИСОДИЁТИ БИСЁРСОҲАВӢ 

ВА МАҲСУЛНОКИИ МОДЕЛИ ЛЕОНТЕВӢ 
 

Дар шароити гузариши иқтисод ба бозор ва ташаккули 
муносибатҳои бозорӣ, яке аз самтҳои асосӣ ин коркарди усулҳои 
асосноки илмӣ, ташкил ва гузаронидани раванди тадқиқотҳои иқтисодӣ 

ба шумор рафта, дар асоси онҳо коркарди вариантҳои самараноки 
ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ дар назар дошта шудааст. Дар ин мақола 
татбиқи модели леонтевӣ ва критерияҳои он дар ҳалли масъалаҳое, ки 
ба иқтисодиёти бисёрсоҳавӣ алоқамандбуда, дар мувозинаи байни 

соҳаҳои алоҳида нақши муҳимро иҷро мекунанд, мавриди таҳлил қарор 
гирифтааст. Асоси ин масъалаҳалкуниҳоро моделҳои математикӣ, ки 
ба матритса ва хосиятҳои он вобаста аст, ташкил медиҳад. Истифодаи  
матритса  дар  ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ як қатор  бартариҳо  дорад. 

Матритсаҳо самти  ҳаракати  манбаъҳоро нишон  дода, имконият 
медиҳанд, ки равандҳои гуногуни иқтисодӣ бо  қадри  зарурӣ  дар  
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шакли  сода ва фаҳмо навишта шуда, масъалаҳои  душвори  иқтисодӣ  
ҳал  карда  шаванд. 

Матритсаи алгебравӣ дар иқтисодиёти муосир мавқеи  асосиро 

ишғол мекунад. Ин ба он асос ёфтааст, ки  методи матритсавӣ раванд 
ва объектҳои  гуногуни иқтисодиро ба қадри зарурӣ дар шакли сода ва 
фаҳмо ифода мекунад. Методҳои матритсавиро, инчунин барои 
моделронии иқтисодиёти соҳаҳои  хоҷагии  халқ  ва  иқтисодиёти 

байнисоҳавӣ низ истифода  мекунанд, ки  дар банақшагирӣ ва омор 
васеъ  истифода мешавад. 

 Дар иқтисодиёти бисёрсоҳавӣ мувозинаи байни соҳаҳои алоҳида 
нақши муҳимро иҷро мекунад. Ҳар як соҳа ҳам истеҳсолкунанда ва ҳам 
истеъмолкунандаи маҳсулоти худ ва маҳсулоти соҳаҳои дигар 
мебошад. Пас, масъалаи ҳалталабе ба миён меояд: чӣ тавр байни 

соҳаҳо аз рӯи истеъмол ва истеҳсоли маҳсулотҳои гуногуни соҳаҳо 
ҳисобу китоб гузаронида мешавад? 

Аввалин модели математикӣ оиди ин масъала, ки дар асоси 
алгебраи матритсаҳо пешниҳод шуда буд, дар рисолаҳои илмии 
донишманди рус В. Леонтев соли 1936 нишон дода шудааст. Модели 
Леонтевро, ки  онро модели таҳлили  басёрсоҳавӣ меноманд, мавриди 

таҳлил қарор медиҳем.  
Бигузор истеҳсолот аз п – соҳаҳои истеҳсолии гуногун иборат 

буда, ҳар яке аз ин соҳаҳо барои таъмини истеҳсолоти худ ба маҳсулоти 

соҳаҳои дигар (истеъмолӣ-истеҳсолӣ) эҳтиёҷ дошта бошанд. Маълум 
аст, ки раванди истеҳсоли маҳсулот  дар ягон муддати вақт (сол) 
муайян карда мешавад.  

Шарти вобастагии мувозинавии соҳаҳои гуногуни истеҳсолӣ: 
ҳаҷми умумии истеҳсоли соҳаи i – юм ба суммаи ҳаҷми истеъмоли 

соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ баробар аст: 

               ),...,3,2,1,(;
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,                             (1) 

ки дар ин ҷо xi  – ҳаҷми умумии маҳсулоти соҳаи  i – юм, xij – ҳаҷми 
маҳсулоти соҳаи  i – юм, ки соҳаи  j – юм (i, j  = 1, 2, … , n) истеъмол 

мекунад, уi  – ҳаҷми маҳсулоти соҳаи  i – юм (маҳсулоти истеъмоли 
охирнок), ки барои истифода дар соҳаи ғайрииқтисодӣ муқаррар 
шудааст. Формулаи (1) вобастагии мувозинавӣ номида мешавад. 

Бояд қайд кард, ки меъёри маҳсулотҳои гуногуни соҳаҳо якхела 
нестанд, бинобар ин ҳамаи бузургиҳои баробари  (1) – ро арзишнок 
ҳисоб намуда, мувозинаи арзишнокро дида мебароем. 

Хароҷоти  маҳсулоти  соҳаи  i – юм барои истеҳсоли воҳиди 

маҳсулоти соҳаи  j – юм коэффитсиенти хароҷоти мустақим номида 
шуда, бо рамзи aij ишора карда мешавад: 
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                     nji
x

x
a

j

ij

ij ,...,2,1,;                                        (2)  

В. Леонтев дар тадқиқотҳояш нишон дод, ки дар муҳлати дуру 
дароз бузургии aij  хеле ҳам суст тағйир меёбад, бинобар дар ин давр aij 

ҳамчун адади доимӣ дида баромада мешавад. Ин  зуҳурот ба он 

асоснок карда мешавад, ки солҳои дароз сатҳи  технологияи истеҳсолот 
қариб бетағйир мемонад. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи i – юм, ки 
барои истеъмоли соҳаи j – юм пешниҳод  шудааст, доимии технологӣ ба 

ҳисоб рафта, вобастагии хаттии хароҷоти материалиро аз ҳаҷми 
умумии истеҳсол  ифода  мекунад. Пас, ҳаҷми маҳсулоти соҳаи  i – юм, 

ки соҳаи  j – юм истеъмол мекунад, дар асоси формулаи (2)  аз 
баробарии   

jijij xax                        (3) 

меёбем.  
Аз формулаи (3) истифода намуда, баробарии (1) – ро ба намуди 

зерин меорем: 

                          i

n

j

jiji yxax 
1

.                     (4) 

Мувофиқи шарти масъала бояд xi  > 0, уi  ≥ 0, aij ≥ 0 бошанд. 
Аз ишораҳои боло истифода намуда, вобастагии  мувозинавии (4) 

– ро дар намуди матритсавӣ менависем: 

                                УАХХ  ,                            (5)   
ки дар ин ҷо А – матритсаи хароҷоти бевосита, Х – вектори 

умумии истеҳсоли маҳсулот, У – вектори маҳсулоти охир. 
Пас, масъалаи асосии мувозинавии байнисоҳавӣ ин ёфтани 

вектори умумии истеҳсоли маҳсулот Х мебошад, ки ҳангоми маълум 

будани матритсаи хароҷоти бевосита А вектори маҳсулоти охир У – ро 
таъмин менамояд.  

Аз баробарии (5) вектори маҳсулоти охир У – ро меёбем:     

                         ХАЕАХХУ )(  .                      (6) 

Дар ҳолати det(E – A) ≠ 0 будан, ҳалли муодилаи (5) бо ёрии 
баробарии зерин ёфта мешавад: 

                                     УАЕХ 1)(  ,                                   (7) 

ки дар ин ҷо матритсаи 
1)(  АЕC - матритсаи хароҷоти пурра 

ном дорад.  
Матритсаи хароҷоти пурра дар  асоси  формулаи  матритсаи 

баръакс бо ёрии формулаи 
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 B

B
C

det

1
 ,                                              (8) 

ёфта мешавад, ки дар ин ҷо АЕB   мебошад. 

Акнун маҳсулнокии модели леонтевиро мавриди таҳлил қарор 
медиҳем. Бигузор матритсаи А ≥ 0 маҳсулнокии модели леонтевӣ 
бошад.  

Таъриф. Матритсаи А – ро маҳсулнок  меноманд,  агар  барои ҳар 

гуна вектори У ≥ 0 ҳалли муодилаи (5)  Х ≥ 0 мавҷуд бошад. Дар  ин  
ҳолат  модели  леонтевӣ,  ки  бо  матритсаи  А ифода карда мешавад,  

низ маҳсулнок номида мешавад. Яъне, модел  дар  ҳамон ҳолат 
маҳсулнок аст,  ки  агар  бо  ҳаҷми  умумии  истеҳсоли Х  ҳар гуна 
истеъмоли охирноки У таъмин карда шавад. 

Критерияи якуми маҳсулнокӣ . 

Теоремаи 1. Агар матритсаи 1)(  АЕ  мавҷуд  буда, элементҳои он 

ғайриманфӣ бошад,  он  гоҳ  матритсаи  А  маҳсулнок мешавад. 

Теоремаи 2. Агар суммаи элементҳои сутунҳои матритсаи  
ғайриманфии  А  аз  воҳид  калон  набошад, он гоҳ матритсаи А маҳсулнок 
мешавад. Яъне 

                              1
1




n

i

ija .                                               (9)   

Татбиқи модели леонтевӣ ва критерияи якуми маҳсулнокиро дар 
ҳалли масъалаи зерин дида мебароем. 

Масъалаи 1. Иқтисодиёт ба се соҳа ҷудо шудааст: саноат, 
кишоварзӣ ва энергетика. Дар ҷадвал давраи банақшагирии 
коэффитсиентҳои хароҷоти  аслӣ ва маҳсулоти умумии соҳаҳо оварда 
шудаанд: 

Ҷадвали 1 

 
  Ҳаҷми  маҳсулоти  умумӣ  ва холиси ҳар як соҳа ва таҳвили 

байнисоҳавӣ ёфта шаванд. 
  Ҳал. Дар асоси ҷадвали №1 матритсаи 

Соҳаҳои 

истеҳсолӣ 

   Соҳаҳои истеъмолӣ (воҳ. пулӣ) Маҳсулоти 

умумӣ (воҳ.пулӣ) сан
оат 

кишов
арзӣ 

энерге
тика 

саноат        
0,3 

       
0,5 

     0,1              2000 

кишоварзӣ        
0,4 

       
0,1 

     0,2               800 

энергетик
а 

       
0,2 

       
0,2 

     0,3              1500 
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3,02,02,0

2,01,04,0

1,05,03,0

A                                 (*) 

- ро ҳосил мекунем. Элементҳои матритсаи хароҷоти аслии  (*) 

ғайриманфӣ мебошанд, бинобар ин критерияи маҳсулнокиро қаноат  

мекунонад. Суммаи  элементҳои  ҳар як сутуни матритсаи (*) аз як хурд 

аст, яъне 
     max{0,3 + 0,4 + 0,2;  0,5 + 0,1 + 0,2;  0,1 + 0,2 + 0,3} = 0,9 < 1. 
Пас мувофиқи критерияи якуми маҳсулнокӣ матритсаи А 

маҳсулнок мебошад. 
Барои ёфтани матритсаи хароҷоти пурра аввал матритсаи  В - ро 

меёбем: 
                          



























































7,02,02,0

2,09,04,0

1,05,07,0

3,02,02,0

2,01,04,0

1,05,03,0

100

010

001

AEB . 

 Муайянкунандаи матритсаи В  - ро меёбем: 

227,0140,0028,0018,0020,0008,0441,0

7,02,02,0

2,09,04,0

1,05,07,0

det 







B

. 
Матритсаи ёрирасони В*- ро меёбем:   
 

19,0
2,09,0

1,05,0
;37,0

7,02,0

1,05,0
;59,0

7,02,0

2,09,0
312111 














 BBB ; 

         

43,0
9,04,0

5,07,0
;24,0

2,02,0

5,07,0
;26,0

2,02,0

9,04,0
332313 














 BBB . 

     Ҳамин тавр,                  


















43,024,026,0

18,047,032,0

19,037,059,0

B .                   

  Матритсаи  хароҷоти  пурраро  бо ёрии  формулаи  (8) 
меёбем: 
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227,0

1
C


































894,1057,1145,1

793,0070,2410,1

837,0630,1599,2

43,024,026,0

18,047,032,0

19,037,059,0

 .    

Матритсаи С  – ро бо вектор–сутуни У (маҳсулоти умумӣ) зарб 

намуда, вектор-нақшаро тартиб медиҳем: 
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55665

57757

1500

800

2000

894105711451

793007024101

837063015992

,

,

,

,,,

,,,

,,,

 .    

Ҳамин  тавр,  мо вектори истеҳсоли маҳсулоти умумиро ҳосил 
кардем:  

                                         x1 = 7757,5; x2 = 5665,5; x3 = 5976,6.  
Яъне, ҳаҷми истеҳсолро барои соҳаи саноат бояд то 7757,5 воҳиди  

пулӣ,  барои соҳаи кишоварзӣ то 5665,5 воҳиди пулӣ ва барои соҳаи 
барқ то 5976,6  воҳиди пулӣ зиёд кардан лозим аст. 

Аз маҳсулоти умумии соҳаи саноат барои истеъмоли 
дохилиистеҳсолӣ  (х1 = 7757,5 воҳ.пулӣ)  мувофиқан  маблағҳои  зерин 
харҷ мешаванд: 

 25,23275,77573,011111  xax воҳ.пулӣ; 

 31035,77574,012121  xax  воҳ.пулӣ; 

 5,15515,77572,013131  xax
 воҳ.пулӣ. 

Маҳсулоти  холиси ба дастовардаи соҳаи саноат маблағи зеринро 
ташкил медиҳад:  7757,5 – 2327,25 – 3103 – 1551,5 = 775,75 воҳ.пулӣ. 

Аз х2 = 5665,5 (воҳ.пулӣ) маҳсулоти умумии соҳаи кишоварзӣ барои 

итеъмоли дохилисоҳавӣ мувофиқан маблағҳои зерин  харҷ мешаванд: 

 75,28325,56655,021212  xax  воҳ.пулӣ; 

 55,5665,56651,022222  xax  воҳ.пулӣ; 

 1,11335,56652,023232  xax  воҳ.пулӣ. 

Маҳсулоти холиси ба дастовардаи соҳаи кишоварзӣ  мабла ғи 
зеринро ташкил медиҳад:  5665,5 – 2832,75 – 566,55 – 1133,1=1133,1 
воҳ.пулӣ. 

Айнан, маҳсулоти холиси соҳаи барқ низ ҳамин тавр ёфта 
мешавад: 

 66,5976,59761,031313  xax  воҳ.пулӣ; 



176 

32,11956,59762,032323  xax  воҳ.пулӣ; 

98,17926,59763,033333  xax  воҳ.пулӣ. 

Аз ин ҷо  5976,6  – 597,66  – 1195,32  – 1792,98 = 2390,64 воҳ.пулӣ. 
Критерияи дуюми маҳсулнокиро дида мебароем. Дар  моделҳои 

иқтисодӣ матритсаи квадратии А ғайриманфӣ мебошад. Аз байни 

чунин матритсаҳои ғайриманфӣ матритсаеро интихоб мекунем, ки 
ҳамаи элементҳои он аз сифр калон бошанд, яъне матритсаи А мусбат 

аст: A > 0. Агар адади λА  - қимати мутлақи хусусии максималии 
матритсаи А бошад, он гоҳ теоремаи зерин ҷой дорад. 

Критерияи дуюми маҳсулнокӣ. 

Теоремаи 1. Агар  λА  адади ҳақиқӣ буда, барои он вектори хусусии 
ғайриманфии ХА  мавҷуд бошад,  он  гоҳ  λА > 0  мешавад  ва вектори 

хусусии мусбат мавҷуд аст. 

Таърифҳо.  

Адади  фробениусии  матритсаи  А  гуфта,  қимати  мутлақи 
хусусии максималии λА – и матритсаи ғайриманфии А – ро меноманд. 

Вектори  фробениусии  матритсаи  А  гуфта, вектори ғайриманфии 
ХА – и матритсаи ғайриманфии А – ро меноманд. 

Теоремаи 2. Агар адади фробениусии матритсаи квадратии 
ғайриманфии А аз як хурд бошад, он гоҳ матритсаи А маҳсулнок 
мешавад. 

Масъалаи 2. Муайян кунед, ки ҳангоми кадом қиматҳои R > 0 
матритсаи зерин маҳсулнок аст:  

                               


















405

132

012

R . 

Ҳал. Барои  ин,  муодилаи  характеристикии  матритсаи  А - pо 
тартиб дода, қиматҳои хусусии онро муайян менамоем:  



















RR

RRR

RR

405

32

02

     )4(25432 23  RRRRRR

     .)45(54253264 2322322 RRRRRRRRRR  

 
Бинобар   ин,   муодилаи   характеристикӣ   намуди   зеринро 

дорад:  

                           
   0)45(54 232  RRRR   
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Решаҳои муодилаи мазкур: R4 . 
Барои  қиматҳои  хусусии  матритсаи  А зарур аст, ки шарти 4R  < 

1 иҷро шавад, яъне R < 0,25.  
 Масалан, ҳангоми  R = 0,2  будан,  матритсаи  маҳсулнокии 

зеринро ҳосил менамоем:  

                                            



































8,001,0

1,06,04,0

01,04,0

405

132

012

2,0 .                            

Лемма. Агар қатори беохири  аз  матритсаҳо  иборат  будаи  

                                      
   nn АААА 121                     

(10) 
наздикшаванда бошад, он гоҳ суммаи он матритсаи (Е – А)-1 

мешавад. 
 Критерияи сеюми маҳсулнокӣ. 

 Теорема. Матритсаи ғайриманфии А фақат ва фақат дар он 
ҳолат маҳсулнок аст, ки агар қатори (2.21) наздикшаванда бошад. 

 Таъриф. Захираи маҳсулнокии матритсаи ғайриманфии А гуфта,  
чунин  адади мусбати  а  –  ро меноманд, ки матритсаҳои λА (1 < λ < 1 + 

a)  маҳсулнок буда, матритсаи А(1 + a) маҳсулнок нест. 
Масъалаи 3. Захираи  маҳсулнокии  матритсаи  зерин  ёфта шавад:  

                              










3,07,0

4,03,0
 

Ҳал. Мавҷудияти  матритсаи     -  ро  муайян  менамоем.  

                   



















2,017,0

4,03,01
 

Муайянкунандаи     - ро ҳисоб мекунем:  

         

   .144,028,028,02,013,01 22    

Матритсаи баръакс  намуди зеринро мегирад:   

           

 
 

 
























 







3,01
1

7,0
1

4,0
1

2,01
1

1

.

 

Барои маҳсулнокии матритсаи λА зарур аст, ки ҳамаи элементҳои 
матритсаи баръакс бояд ғайриманфӣ бошанд.  
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Ин тавр шуданаш мумкин, ки агар 03,01,02,01,0  

бошанд.  

Решаҳои тақрибии муодилаи :0 .015,1,06,2 21    

Бинобар ин    .015,1,01     

Ба ҳамин тариқ, ҳангоми 21    будан, матритсаи A - 

маҳсулнок буда, ҳангоми 21    будан, маҳсулнок намешавад. Дар ин 

ҳолат, захираи маҳсулнокии матритсаи А ба 0,015 баробар аст Аз ин ҷо 

дида мешавад, ки худи матритсаи А дар ягон ҳудуди маҳсулнокӣ ҷой 
гирифтааст. 

Хулоса, татбиқи модели леонтевӣ ва критерияҳои он дар ҳалли 
масъалаҳои иқтисодиёти бисёрсоҳавӣ васеъ истифода шуда, дар 
мувозинаи байни соҳаҳои алоҳида нақши муҳимро иҷро мекунанд. 
Модели леонтевӣ ва критерияҳои он моҳияти калони илмӣ-амалӣ 

дошта, асоси ин масъалаҳалкуниҳоро моделҳои математикӣ ташкил 
медиҳанд, ки ба матритса ва хосиятҳои он вобаста мебошад. 
Истифодаи  матритса  дар  ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ як қатор  
бартариҳо  дорад. Матритсаҳо самти  ҳаракати  манбаъҳоро нишон  

дода, имконият медиҳанд, ки равандҳои гуногуни иқтисодӣ бо қадри 
зарурӣ дар шакли сода ва фаҳмо навишта шуда, масъалаҳои  душвори 
иқтисодӣ ҳал карда шаванд. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ И СОВРЕМЕННЫЕ 
КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ГУМАНИТАРИСТИКИ 

  
Гуманитарные науки обвиняются в том, что они якобы не 

приносят никакой практической пользы; оторваны от современной 
жизни, от экономического и технического прогресса; пользуются 
чересчур усложненным языком; их изучение в университете не 
гарантирует занятости и успешной карьеры. 

 Между тем роль гуманитарного образования в современном 
обществе всё еще весьма высока. 60 % руководителей американских 
компаний (из 652 опрошенных) имели гуманитарные дипломы. В 
Великобритании из 650 членов парламента 65 % получили образование 
в области гуманитарных и социальных наук и только 10 % — в 
естественных. Согласно опросам, работодатели выше всего ценят у 
выпускников университетов те качества, которые формируются 
гуманитарными дисциплинами: 

89 % — эффективная устная и письменная коммуникация; 
 81 % — критическое мышление и аналитический склад ума; 
 75 % — умение связать профессиональные проблемы с 
этическими. 

Однако, несмотря на все выгоды гуманитарного образования, в 
2010 году в США только полпроцента федеральных средств на научные 
исследования было выделено гуманитарным дисциплинам. За 
последние десять лет только примерно один процент средств 
европейской Комиссии, предназначенных на финансирование науки, 
было потрачено на социальные и гуманитарные дисциплины. 

Эти цифры могут лишь отдаленно передать горечь и 
разочарование, которые испытывают гуманитарии в обстановке 
растущего безразличия и даже высокомерного презрения к их 
профессиям, к их призванию. Размышления о судьбе гуманистики часто 
сочетают два разных жанра: медицинский диагноз и жалобу пациента. 
Вот что пишет известнейший американский философ и законовед 
Марта Нуссбаум в книге «Не для прибыли. Зачем демократии нужны 
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гуманитарные науки»: «Практически во всех странах мира в начальной 
и средней школе, в колледжах и университетах сокращается объем 
изучаемых гуманитарных наук и различных видов искусства. Политики 
считают эту область знаний бессмысленным и ненужным излишеством; 
в эпоху, когда ради сохранения конкурентоспособности на мировом 
рынке государства обязаны избавляться от всего ненужного, эти знания 
быстро теряют свои позиции в учебных программах, а заодно в умах и 
сердцах родителей и детей». 

Прежде, чем обращаться к обществу с призывом повысить 
престиж гуманитарных наук, нужно задать простой вопрос: а в чем их 
особая ценность и перспектива? Можно ли представить, что о новой 
эпохе в судьбах человечества ХХ века возвестит какой-нибудь 
философский трактат или филологическое исследование? Не 
«Микрософт» или «Гугл», не ООН или НАТО, не политики или 
технологи, а какой-нибудь новый Новалис или братья Шлегели, 
Байрон, Гюго или мадам де Сталь? 

Увы, теперь, как правило, ничего не ждут от гуманистики, кроме 
прочтений и перечтений, анализа и интерпретации текстов. 
Способность к творчеству заменяется критицизмом, воображение — 
подозрительностью. В результате гуманитарные науки все меньше 
концентрируются на саморефлексии и самотрансформации человека. 
Физика и генетика, медицина и информатика, космология и 
социология полны интеллектуальных прорывов, и идеи, порождаемые 
этими дисциплинами, без труда преодолевают их рамки. Увы, 
гуманитарные науки утратили способность вести за собой 
человечество. 

Фрэнк Донахью, профессор английской словесности в 
университете штата Огайо, меланхолично констатирует: «Практически 
во всех университетах центр тяжести сдвинулся так далеко от 
гуманитарных наук, что самым уместным ответом на вопрос „Выживут 
ли гуманитарные науки в ХХ веке?“, будет не «да» или «нет», но «Кого 
это волнует?»…  

Университетские курсы периодически обновляются, и гуманистике 
просто не остается места в учебных планах ХХ века». 

Те, кто работает в гуманитарных профессиях, должны хотя бы 
частично взять на себя ответственность за этот кризис. Сейчас принято 
возлагать вину на внешние обстоятельства: рынок труда, экономику, 
алчность корпораций, отсутствие интереса у правительства, 
потребительство в массовом обществе, чрезмерное увлечение новыми 
технологиями, погоню университетской администрации за прибылью и 
т. д. Но может быть, гуманитариям стоит более критически оценивать 
собственные методы, чтобы понять, почему терпит крах столь 
превозносимый ими моральный и либеральный дух гуманистики? 
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Не потому ли общество ХХI века отворачивается от гуманитарных 
наук, что в XX веке, особенно в его второй половине, они сами 
отвернулись от своего предмета — человека, переключившись на 
изучение текстов, впав в интеллектуальный аутизм и утратив интерес к 
людям как существам духовным. 

Гуманистика оказалась в плену старых догм, оперируя 
спецификациями, выдвинутыми в 1920-е годы русским формализмом, а 
в 1930–1940-е — американской «новой критикой»: все литературное 
сводится к чистой литературности, а сама литературность — к 
текстуальности. Нет ни метафизики, ни биографии, ни психологии, ни 
живых людей, есть только тексты, вступающие во взаимодействие с 
другими текстами. Гуманистика стала текстологией и перестала быть 
человековедением. А потому перестала быть и человеководством. 
Ведая лишь текстами и архивами, она уже никуда не ведет. Как только 
нам кажется, что мы можем описать литературное произведение 
такими терминами, как «структура», «бинарная оппозиция», «знак», 
«логоцентризм» и «деконструкция», мы теряем понимание того, зачем 
литература нужна людям и зачем литературоведение нужно литературе. 

В XVIII–XIX веках гуманитарные дисциплины: метафизика, 
логика, политическая и социальная философия, философия религии, 
этика, эстетика, история, психология, филология, искусствознание и 
литературоведение, культурная и художественная критика, 
языкознание, — были науками именно о человеке и человечестве, а не о 
текстах. Гуманистика вбирала всю полноту знаний о человеке и была 
«опережающим зеркалом» его самопознания, определяла смену 
больших культурно-исторических эпох. Эпоха Просвещения 
сформирована философией и литературой, Вольтером, Руссо, Дидро. 
Эстетики, литературоведы, языковеды, поэты, драматурги стали 
глашатаями эпохи романтизма. 

В последние десятилетия гуманитарные науки перестают быть тем, 
чем были и призваны быть, — самосознанием и самотворением 
человечества. Философия перестает быть мышлением об основах, целях 
и смыслах мироздания и становится анализом философских текстов 
прошлого. Эстетика перестает мыслить о прекрасном, трагическом, 
комическом, героическом и становится дисциплиной, изучающей 
тексты по эстетике. То же самое с этикой, которая в своем качестве 
«метаэтики» занимается не добром, злом и нравственным выбором, а 
анализом и деконструкцией этического языка, значениями слов 
«добро», «зло», «нравственность». 

Это отступление гуманитарных наук с переднего края истории и 
общества, утрата реформаторского посыла оборачивается потерями не 
только для гуманитарных факультетов, которые превращаются в тихую 
гавань для наименее инициативного и креативного — «архивного» 
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юношества. Это становится потерей и для человечества, которое 
утрачивает смысл своего бытия в истории, культуре, технике, в 
процессах коммуникации — именно по мере гигантского разрастания 
самих технических средств этой коммуникации. Умножаются средства 
— исчезают цели. «Микрософт» или «Гугл», как технические 
корпорации, сами по себе неспособны определить человеческие смыслы 
того, что они производят. Образуется вакуум человеческих смыслов и 
целей, который техника заполнить не может, а гуманистика не хочет. 
Та пустота и необеспеченность финансовых бумаг и институций, 
которая разразилась десять лет назад глобальным экономическим 
кризисом, имеет параллель в гуманитарной необеспеченности нашей 
высокоразвитой технической цивилизации. 

Однако в последнее время стала вырисовываться новая 
перспектива. Именно опережающее развитие точных наук и 
информационных технологий, как ни парадоксально, увеличивает 
ценность гуманитарных профессий, поскольку они наименее заменимы 
количественными методами, анализом «больших данных» (big data). 
Инвестор-миллиардер Марк Кьюбан считает, что становиться 
финансистом в будущем бессмысленно, так как алгоритмы будут лучше 
любого человека обрабатывать и анализировать информацию. 
Философы и филологи, напротив, имеют все шансы добиться успехa, 
поскольку они способны определять цели, вносить соразмерный 
человеку смысл в растущие информационные потоки. 

Но чтобы эта благоприятная перспектива могла реализоваться, 
нужно, чтобы сама гуманистика сделала шаг ей навстречу, преодолев 
свою аутическую установку. Нужна программа воссоздания 
трансформативных гуманитарных наук, побуждающих к действию и 
обращенных в будущее. Цель гуманистики — самосознание и 
самотрансформация человека, причем не только индивидуума, но и 
социума. Гуманитарные науки, не ограничиваясь чисто 
исследовательским подходом, призваны изменять то, что они изучают. 
Даже исследуя прошлое, они так или иначе определяют будущее 
человечества. Если в гуманитарных науках нет места для будущего, в 
будущем не останется места для гуманитарных наук. 
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риёзӣ-табиатшиносии муосир, ДДҲБСТ 
 

ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ, ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ – ОМИЛИ 
РУШДИ ИЛМИ КИШВАР 

 
Илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ илмҳое мебошанд, ки дар 

тараққиёти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ ва иқтисодиёти кишвар ҷои 
махсусеро доранд. Бе татбиқи натиҷаҳои илмии онҳо пешрафти 
техникию технологиро тасаввур кардан ғайриимкон аст. Бинобар он, 
масъалаи дар дараҷаи зарурӣ омӯхтан ва татбиқ кардани илмҳои 
зикргардида, масъалаи мубрами давру замон гардидааст. 

Барои ба дараҷаи зарурӣ омӯхтан ва татбиқи амалии илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ санаи 26.12.2019 дар Паёми навбатии 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд, ки солҳои 
2020-2040 “Бистсолаи рушд ва омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ 

ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” эълон карда шавад. Ин пешниҳоди 
Пешвои муаззами миллат худ як дастур ва супориш барои масъулон ва 
кормандони ин соҳаҳои илм ба ҳисоб меравад.   

Ба андешаи мо, бесабаб 20-солаи рушд ва омӯзиши илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф пешбинӣ карда 
нашудааст. Барои он ки як тифли 7-сола ҳамчун шахсият дар ҷомеа ба 
воя расад, бояд вай 11 сол дар мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ, 4 сол 

дар мактаби олӣ, 2 сол дар магистратура ва 3 сол ба ҷустуҷӯи бахшҳои 
то ба ҳол таҳқиқнашудаи илмҳои зикргардида машғул гардад.  
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Барномаи “Бистсолаи рушд ва омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, 
дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” бояд дар партави пешниҳоди 
Пешвои муаззами миллат, тамоми соҳаҳои маориф ба монанди 

боғчаҳои бачагона, мактабҳои миёна, омӯзишгоҳҳои касбию техникӣ, 
коллеҷҳо ва мактабҳои таҳсилоти олии кишварро фаро мегирад.  

Барои амалӣ намудани ин барнома бояд барои илмҳои 
зикргардида, стандартҳои давлатии ихтисосҳо, нақшаҳои таълимӣ, 

барномаҳои таълимӣ ва барномаҳои корӣ вобаста ба талаботи рушди 
илмҳои муосир такмил дода шаванд.  

Албатта, пеш аз ҳама қайд кардан лозим аст, ки омӯзгорони 

фанҳои зикргардида, дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, бояд худ дониши 
амиқ, маҳорати касбӣ ва ҷаҳонбинии васеъ дошта бошанд, дилсӯзи 
фанни худ бошанд ва кӯшиш намоянд, ки шогирдонашон навгониҳои 
фанро дуруст дарк намоянд ва шогирдон бояд донанд, ки мавзӯъҳои 

омӯхташаванда, фанҳои таълимии ин соҳаҳо дар оянда барои 
пешбурди зиндагии онҳо чӣ манфиате меоварад. Ин аз маҳорат, 
дониши чуқур ва малакаи баланди омӯзгорони ҳама зинаҳои таҳсилот 
вобастагии калон дорад. Дар ҳолати дарки шогирдон ба масъалаҳо, 

завқи онҳо бедор мегардад ва бештар аз пештар ба омӯзиш машғул 
мегарданд ва малакаву маҳорати илмомӯзиро пайдо менамоянд. 

Дигар масъалаи муҳим ин робитаи падару модарон бо 
муассисаҳои таълимӣ мебошад. Бояд падару модарон ба тақдири 

фарзандонашон бетарафӣ накарда, мунтазам аз одоб, дараҷаи таҳсили 
онҳо дар муссисаҳои таълимӣ (томактабӣ, мактаби миёна, коллеҷ ва 
мактаби олӣ) ва иштироки онҳо ба дарсҳоро назорат намоянд. 

Илми математика бо илмҳои иқтисодӣ, тиб, механика, техникӣ 

алақамандии зич дорад.  
Масалан: 
 
Муодилаи  

                                                         
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑘𝑄                                                                (1) 

динамикаи зиёдшавии нархи маҳсулот ҳангоми доимӣ будани 
инфлятсияро ифода менамояд. Аён аст, ки ҳосилнокии меҳнат бо ҳаҷми 

маҳсулот мутаносиб аст. Дар муодилаи (1) 𝑄 = 𝑄(𝑡) −ҳаҷми маҳсулот,  
 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 

ҳосилнокии меҳнат, 𝑘 −коэффитсиенти мутаносибӣ аст. 
Қонуни паҳншави бактерияҳо бо гузашти вақт бо муодилаи зерин 

ифода меёбад: 
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𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑘𝑥.                                                                   (2) 

 
Аз муодилаи (2) аён аст, ки суръати паҳншавии бактерияҳо бо 

миқдори бактерияҳо дар вақти додашуда мутаносиб мебошанд. Дар (2) 

𝑥 −миқдори бактерияҳо дар вақти додашуда, 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
−суръати паҳншавии 

бактерияҳо, 𝑘 −коэффитсиенти мутаносибӣ аст. 

Фарз мекунем, ки қонуни ҳаракати ростхаттаи ҷисм 𝑆 = 𝑆(𝑡) 
бошад. Суръати ҳаракати ҷисм дар лаҳзаи вақти додашуда чунин 
муайян карда мешавад:  

 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑣(𝑡). 

 
Барои ҳосил ва таҳлил намудани тавсифи фазоӣ ва вақти ҳаракати 

ракета аз муодилаҳои дифференсиалӣ истифода бурда мешавад. Ҳадаф 
бо тири абссиса параллел ҳаракат дорад, ки ҳолати он дар лаҳзаи вақти 

𝑡 чунин мешавад: (𝑣𝑡; ℎ). Ракета ҳаракатро аз нуқтаи   (0; 0) бо суръати   

𝑢 ҳаракатро оғоз менамояд. Дар фосилаи вақти ихтиёрӣ дар расми 1 
нишон дода шудааст. 

 

 
 

Расми 1. Траекторияи ҳадаф ва таъқибкунанда 
 
Шарти ҳаракати таъқибкунанда ба ҳадаф намуди зеринро дорад: 

𝑢𝑥
𝑢𝑦
=
𝑣𝑡 − 𝑥

ℎ − 𝑦
 . 

Баъди табдилдиҳиҳо ва гузориши 
𝑣

𝑢
= 𝑟 
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муодилаи траекторияи ҳаракати ракетаро ҳосил кардан мумкин 
аст, ки чунин мешавад: 

2 ∙
𝑑𝑥

𝑑𝑦
= (

ℎ

ℎ − 𝑦
)
𝑟

− (
ℎ

ℎ − 𝑦
)
−𝑟

. 

Траекторияи ҳаракати ракета дар расми 2 вобаста аз 𝑟 оварда 
шудааст. 

 
Расми 2. Траекторияи ҳаракати ракета 

Хулоса, барои дар амал ҷорӣ намудани ин барнома зарур 
мешуморем, ки: 

1) дар шогирдон тарбия намудани одоби ҳамида; 

2) бо мисолҳои мушаххас дар зиндагӣ зарур будани донишу 
илмҳои зикргардида, шогирдонро ошно намудан; 

3) дар заминаи ин мисолҳои мушаххас дар шогирдон ҳосил 
намудани хоҳиш ва завқи баланди илмомӯзӣ, дӯст доштани 

китобхониву илмҳои дақиқ; 
4) тарбияи омӯзгорони бомаҳорат, дониши амиқ ва малакаи 

баланди касбӣ ва дӯстдору дилсӯзи ихтисоси худ дар ҳама зинаҳои 

таҳсилот; 
5) коркарди нави стандартҳои давлатии ихтисосҳо, нақшаҳои 

таълимӣ, барномаҳои таълимӣ ва барномаҳои корӣ дар ҳама зинаҳои 
таҳсилот; 

6) кӯшиши якҷояи омӯзгорон ва волидайн дар омӯзиши илмҳои 
дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ. 

  Боварии комил дорем, ки ҳангоми баамалбарории андешаҳои 
мазкур аз байни шогирдон шахсиятҳои шинохта ва олимони намоёни 

соҳа тарбия меёбанд ва дар пешрафту тараққиёти кишварамон, 
техникаю технология, иқтисодиёту иҷтимоиёт мусоидат хоҳанд кард. 
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методикаи таълими физика ва технологияи 
материалњо,  ДДК ба номи А.Рўдакї 

 
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ  ДАР КОРЊОИ 

ЛОИЊАВИИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ ФИЗИКА 
 

Њоло технологияњои иттилоотї бо тамоми самти  фаъолияташ ба 
соњањои гуногуни физика ва техника ворид шудааст. Аксарияти 
масъалањои бунёдии физикї бо ёрии муодилањои бенињоят мураккаб 
оварда мешаванд, ки ба таври тањлилї њал кардани онњо ѓайриимкон 
аст. Барои њамин ягона роњ, ин истифодаи  схемањои раќамї, ки бо 
ёрии компютерњои муосир амалї карда мешаванд, аст [2, с. 341]. Агар 
оид ба дастгоњи техникї сухан ронем, он гоњ њанўз пештар тарзи ягонаи 
санљидани ягон таркиб (конструксия) ин эљоди нусхаи озмоишї буд, ки 
он ба ќадрї кофї гарон меафтод. Дар замони мо имкониятњои 
самараноки хеле зиёде мављуд аст, ки бо эљоди амсиласозии компютерї 
алоќаманд аст. Муњим аст, ки ин нуќсонҳои кориро пурра намоем ва ба 
мактаббачагон онро ба сифати машѓулиятњои ихтиёрии (факултатив) 
омўзиши методњои раќамї ва компютерї, пешниҳод намоем. Аз як 
тараф, ин метавонад, ки ба сифати ташаккул ёфтани робитањои байни 
фанњои гуногуни омўхташуда (физика, информатика, математика) 
хизмат намояд, аз тарафи дигар, мактаббачагон метавонанд, ки 
миќдори зиёди њодисањои физикї ва равандњои техникиро ба таври 
эксперименталї амалї намоянд (махсусан, дар шароитњои мањдуди 
лабораторияњои мактабї), омӯзанд ва ба таври назариявї бо 
муодилањои бенињоят мураккаб, ки барои њал кардани он на фаќат 
хонандагон, балки њатто барои донишљўёни курсњои поёнии 
муассисањои олї мураккаб аст, бењтар омўзанд. Яке аз тарзњои аз њама 
бештар самаранок аз худ кардани чунин маводњо, аз тарафи мо 
истифода бурдани методњои раќамї дар фаъолияти лоињавї ва 
тањќиќотии хонандагон аст. Тањќиќотњоро иљро намуда, 
мактаббачагон ба таври айёнї боварї њосил мекунанд, ки фаќат 
истифода бурдани амсиласозии раќамї имконият медињад, ки аз уњдаи 
њалли масъалањо бароянд ва гӯё он бо истифода бурдани методњои 
стандартии тањлилї, ки дар курси асосии физикаи мактабї омўхта 
мешавад, њалнашаванда аст.           

Аз тарафи мо, барномаи машѓулият аз рўи амсиласозии 
компютерї барои асосњои барномасозї, њамин тавр барои асосњои 
ќонунњои физикї, ки барои њалли масъалањои пешкашшуда зарур аст, 
коркард шудааст. Машѓулиятњои амалї аз рўи амсиласозии равандњои 
физикї, фаннест, ки дар факултети физика-математикаи ДДК ба номи 



188 

Абуабдуллоҳи Рўдакї, инчунин дар як ќатор мактабњои шањру 
ноњияњои минтаќаи Кўлоб таълим дода мешавад. Дар натиља миќдори 
зиёди корњои лоињавї ва тањќиќотї дар конкурсњои гуногуни мактабї 
бомуваффаќият муаррифї шуданд. Ба ѓайр аз ин, бо маќсади тарѓиби 
самти мазкур конференсияњои махсус, бахшида ба фаъолияти лоињавї 
ва тањќиќотї, ки дар он ба робитањои байнифаннии илмњои гуногуни 
физикї-математикї диққат дода мешаванд, гузаронида шуданд.  

Методњои компютерї аз тарафи мактаббачагони синфњои 7-11 дар 
чорчӯбаи  фанни ихтиёрї омўхта мешавад. Умуман, барнома аз рўи 
амсилаи ягона барои њамаи  синну сол сохта шудааст, лекин аз рўи 
сабабњои равшан тафовути на он ќадар калон аст, ки бо мављуд будани 
он   дар курси физика, мувофиќ ба синфњо (се вариант тартиб дода 
шуда буд: барои синфњои 7, 8-9, 10-11 [1]) алоќаманд аст.  

Дар марњилаи аввал мактаббачагон асосњои ќонуни механикаро 
меомўзанд: њаракати мунтазам ва ѓайримуназам, намудњои ќувва ва 
ќонунњои асосии динамика. Барои хонандагони синфњои 10-11, 
инчунин мавод пешкаш карда мешавад, ки ба физикаи молекулавї 
тааллуќ дорад. Бо маќсади мустањкам намудани донишњои њосилшуда 
хонандагон бояд миќдори на он ќадар зиёди масъалањои намунавиро 
њал намоянд. Дар рафти аввали омўзиш мактаббачагон барномаи одї 
месозанд ва он имконият медињад, ки онњо чунин мафњумњо, монанди 
сикл, массив, оператори гузариш, намудњои таѓйирёбандањо ва ѓ. аз худ 
кунанд [3, с. 11]. 

Ќисми дуюми машѓулият (16 соат) ба омўзиши методњои раќамии 
махсус бахшида шудааст. Ба таљрибаи кор дар шуъбаи технологї дар 
факултети физика-математикаи ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рўдакї 
такя карда [4, с. 19, 5, с. 57, 6, с. 42], дар мисоли масъалаи механикии 
оддї, хонандагон схемаи раќамии Эйлерро шарњ медињанд, ки он 
имконият медињад, ки ќонуни њаракат дар њолатњои вобастагии суръат 
ва шитоб аз ваќт бо формулаи ба ќадри кофї мураккаб дода шудааст, 
муайян карда шавад. Ба ќадри кофї монандии шаффофияти физикї 
истифода бурда мешавад: агар њаракат дар муддати ваќти кўтоњ ба 
амал ояд, он гоњ њисоб кардан мумкин аст, ки суръат кам таѓйир 
меёбад. Барои њамин таѓйирёбии координатањоро бо ёрии формулањо 

барои њаракати мунтазам њисоб кардан мумкин аст: Δ𝑠= 𝑣Δ𝑡. Роњи дар 
муддати ваќти зиёд тай кардашударо љамъ намуда, љойивазкуниро 
(кўчишро) дар фосилаи ваќти ба ќадри кофї дароз њосил кардан 
мумкин аст. Баъд дар муддати якчанд машѓулият бо ёрии 
њисобкунињои раќамї шумораи бисёри масъалањо њал карда мешавад, 
ки љавоб ба онњо бо методи математикаи мактабї ёфтан мумкин нест. 
Масалан, чунин масъалањо оварда шудааст [1]:  

Масъалаи 1. Поезди электрикї (электричка) ба кўчаи сарбаста 
(тупик) даромада меравад. Суръати он ба ќадри наздик шудан ба кўчаи 
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сарбаста аз рўи ќонуни 𝜗 = 0, 1𝑠 таѓйир меёбад, ки дар ин љо 𝜗- суръати 

поезди электрикї мебошад ва бо м/с чен карда мешавад, 𝑠- масофа аз 
кўчаи сарбаста то вагони якум. Ваќте ки масофа то кўчаи сарбаста 

ба 1м баробар мешавад,  идоракунандаи поезд (машинист) онро манъ 
мекунад. Даромадан ба кўчаи сарбаста чї ќадар ваќтро мегирад, агар 

дарозии роњи кўчаи сарбаста – 200м бошад?  
Дар охир, дар мисоли методи квадратњои хурдтарин тасаввурот 

оид ба методњои минимизатсия (хурдтарин) ва наќши онњо дар 
тањќиќотњои илми муосир дода мешавад. Баъди ба охир расидани 
сикли машѓулиятњо, ба хонандагоне, ки курсро аз њама бештар 
бомуваффаќият аз худ кардаанд, пешнињод карда мешавад, ки корњои 
лоињавї ва тањќиќотї иљро намоянд. Аз рўи одат, масъалањои 
гузошташуда ба проблемањои шавќовари физикї бахшида шудааст, ки 
баъзеи онњо то њол то охир њал карда нашудаанд.  

Дар соли хониши 2020-2021 машѓулиятњо аз рўи барномаи 
«Машѓулиятњои амалї аз рўи амсиласозии компютерї барои 
хонандагон», дар факултети физика-математикаи ДДК ба номи 
Абӯабдуллоҳи Рўдакї гузаронида  шуд. 5 гурўњ (мувофиќи синну сол 
ташкил карда шуд) људо гардид, ки шумораи умумиашон 113 нафарро 
ташкил дод, аз онњо 17 мактаббача корњои лоињавї ва тањќиќотиро 
иљро карданд. Ба ѓайр аз ин, дар назди Коллељи педагогии шаҳри 
Кўлоб машѓулиятњои ихтиёрї (факултативї) ташкил гардиданд. 

Њамагї дар мањфили мазкур бо 30 хонанда, ки аз онњо 10 нафарашон 
корњои лоињавї ва тањќиќотиро иљро карданд, машѓулият 
гузарониданд. Бо ба охир расидани машѓулиятњо, дар апрели соли 2021 
конференсияи донишгоҳии «Аз атом то галактика» ташкил шуд. 
Конференсия  њамчун чорабинии љамъбастї барои хонандагон, ки дар 
машѓулиятњои мо иштирок карданд, бо маќсади мубодилаи таљрибаи 
муаллимон, ки самти фаъолияташон бо самти мо мувофиќат мекард, 
гузаронида шуд. Ба ѓайр аз тамошобинони машѓулиятњои ихтиёрї дар 
конференсия хонандагон аз дањњо мактабњои шањр ва ноњияњои 
минтаќаи Кўлоб иштирок намуданд. 

Сентябри соли 2021 чорабинињои илмї бахшида ба рўзи 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар ДДК ба номи 
Абӯабдуллоҳи Рўдакї, дар бахши «Физика ва математика», дар 
чорчӯбаи тањќиќотчиёни љавон, ки мактаббачагон корњои лоињавї ва 
тањќиќотии худро пешнињод намуданд ва аксарияти онњо ба методњои 
амсиласозии компютерї бахшида шуда буданд, гузаронида шуд. 
Шумораи хонандагон, ки дар машѓулиятњо, дар базаи факултети 
физика ва математикаи ДДК номнавис шуда буданд, тирамоњи соли 

2021, то 100 нафар зиёд гардиданд. Ба ѓайр аз муассисањое, ки дар боло 
номбар намудем, инчунин машѓулиятњо дар дигар муассисањои 
таълимии шањри Кўлоб (МТМУ №№ 1, 3, 5 ва 9) ташкил карда шуданд. 
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  Таљрибаи гузаронидани машѓулиятњо нишон дод, ки 
мактаббачагон методњои амсиласозии компютериро ба ќадри кофї 
бомуваффаќият аз худ мекунанд ва ќодир њастанд, ки миќдори зиёди 
масъалањоро, ки барои онњо њалнашаванда менамояд, њал намоянд. 
Дар айни замон, ба нашри китобњои дарсї ва барои ташкил кардани 
машѓулиятњои  иловагӣ, ки дар мактабњои гуногун истифода бурдан 
мумкин аст, омодагї рафта истодааст [3, с. 23]. Дар рӯзҳои наздик ба 
наќша гирифта шудааст, ки мањфилњо дар ин самт боз дар як ќатор 
мактабњои шањр ва ноњияњои минтаќаи Кўлоб ба кор шуруъ намоянд.  
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ИСТИФОДАИ МЕТОДЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР РАВАНДИ 

ДАРСҲОИ СЕМИНАРЇ АЗ ФАННИ ЊУЌУЌИ ҶИНОЯТЇ 
 

Истилоњї вожаи «инноватсия» ба муҳити дигар ворид шудани 
ҷузъҳои алоҳидаи соњањои мухталифи хољагии халќ мебошад. 
Инноватсия, яъне навоварї аз ҷониби мутахассисони  илмҳои гуногуни 

омўхташуда, ки истифода мешаванд, аст. Навовариҳои педагогӣ ба 

http://am.phys.msu.ru/Work
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таълими ҳуқуқӣ таъсир расонида, дар он шаклҳои гуногуни омӯзиши 
интерактивиро ҷорӣ карда натавонистанд. 

Мафњуми тањсилоти њуќуќии инноватсионӣ: «ин маљмуи 
навоварињоест, ки дар системаи амал ва амалиёти фаъолияти таълимї 
ифода ёфта, ба зудї ва самаранок ба натиљаи пешбинишудаи таълими 
њуќуќї ноил шудан, имкон медињад. Онҳо дар муассисаҳои таълимии 
типи нав, ки дар онҳо таҷрибаҳои сершумор гузаронида мешаванд, 

технологияҳои педагогии барои таълими омма ноошно аз худ карда 
мешаванд, хеле самаранок мегарданд». 

 Дар айни замон, дар наќшаи илмї навъњои зерини инноватсия 
људо карда мешаванд: модулї, системавї ва хусусї [1]. Дар марњилаи 
якуми овардашуда структура ва љорї намудани технологияи нав 
технологияњои хусусии дорои характери мањаллиро истифода бурдан 
мумкин аст. Истифодаи онҳо ба гурӯҳҳои алоҳида ё курсҳо маҳдуд аст. 
Дар марҳалаи дуюм, ин тағйирот дар системаи таълими фанҳои ҳуқуқӣ, 

инчунин навовариҳои модулиро ба вуҷуд меорад, ки имкон медиҳад, ки 
якчанд ҷузъҳои системаи таълимро муттаҳид созад: масалан, маҷбур 
кардани усулҳои таълими ҳуқуқ ба кори таълимӣ дар байни донишљўён 
тавассути ташаккули гурўњњо ва сексияҳои гуногуни ҳуқуқӣ, ки раванди 
таълимро назорат мекунанд. Масалан, ба донишљўён имконият дода 
шавад, ки на танњо дар љараёни таълим иштирок кунанд, балки онро 
идора кунанд, самтњои афзалиятноки онро муайян кунанд ва ба 
натиљањои кори худ бањо дињанд. Ҳамаи ин ба мо имкон медиҳад, ки 
дар бораи самаранокии баланди ин технологияи навоварона сухан 
намоем. 

Солҳои охир системаи технологияҳои педагогии таълими ҳуқуқи 
љиноятї ҳамчун технологияи шахсият амал карда, ба ошкор намудани 

қобилият, малака ва дониши фардии донишљўён нигаронида шудааст. 
Низоми методњое, ки дар таълими фанни њуќуќи љиноятї 

истифода мешаванд, бояд чунин хусусиятњо, ба монанди тайёрии 
гуногуни донишљўён ва ќобилияти дарки мавзўъро дошта бошанд. 

Чунон ки маълум аст, як ќисми зиёди донишљўён ахборро ба 
воситаи гўш кардан наѓз азхуд мекунанд, агар он бо мисолњои 
конкретии амалияи њуќуќи љиноятї тасдиќ карда шавад ва нутќи 
омўзгор якранг ва такрорї набошад. Қисми дигари шунавандагон 
дарки визуалии беҳтар инкишофёфта доранд ва аз ин рӯ, дар хотир 
нигоҳ доштан ва азхудкунии иттилоот аз ҳисоби омӯзиши адабиёти 

таълимӣ сурат мегирад. Барои самараноктар гузаронидани дарсҳо ба 
омўзгор тавсия дода мешавад, ки технологияҳои гуногуни таълимї ва 
методњои гуногуни фанни њуќуќи  ҷиноятиро дар љараёни дарс 
истифода намоянд, яъне ин бо мақсади ба назар гирифтани хусусиятҳои 

психологии ҳамаи донишљўён тадбиќ карда мешавад. 
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Дар асоси «Тартиби машѓулияти аудитории амалї дар 
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон дар низоми 
кредитии тањсилот» ки бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2015, №31/25 тасдиќ шудааст, 
машѓулияти амалї яке аз шаклњои фаъолияти таълимии донишљўён ба 
шумор рафта, алоќамандии мантиќиро бо таълими назариявї, ба самти 
амалия равон сохтани фанњои таълимии алоњида ва тайёрии пурраи 
донишљўёнро њамчун мутахассис таъмин менамояд. 

Мутобиќи банди 8 Тартиби номбаршуда маќсад аз гузаронидани 
машѓулияти амалї ташаккул додани ќобилияти дарккунї, ба таври 
эљодї ва мустаќилона фикр рондани донишљўён буда, дар рафти он 
мустањкамкунї, васеъгардонї ва шарњи донишњои ба таври назариявї 
гирифта, ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоњияти касбии 
донишљўён мусоидат намояд [2]. 

Барои самараноктар ноил шудан ба ин ҳадаф бояд аз усули 
навовариҳои зерин истифода бурд.  

Методњои инноватсионии гузаронидани машѓулиятњои амалї 
чунинанд: 

- маърўзаи донишљўён аз рўи барномаи пешакї муайянгардида; 
- мусоњибаи кушод аз рўи масъалањои пешакї эълонгардида; 
- дифоъ ва муњокимаи рефератњо; 
- музокира, конференсияњо аз рўи масъалањои назариявї ва 

рўзмараи амалї; 
- семинар – коллоквиум; 
- семинар – бозињои касбї; 
- мутолиа бо шарњ ва тањлили њуљљатњо; 
- мизҳои мудаввар; 
- њуљуми аќлї ва ѓайра. 
Истифодаи ин ё он усул кори тайёриро дарбар мегирад. Дар 

маҷмуъ, тавсияҳои методологии зеринро барои татбиқи усулҳои 
интерактивӣ ҷудо кардан мумкин аст: 

- корҳои омодагӣ; 

- ҷалби мутахассис; 
- тақсимоти нақшҳо; 
- омода намудани иштирокчиёни дарс; 
- омода намудани бино; 
- шуғли воқеӣ; 
- љамъбасти дарс. 
Ин усулњои зикргардида барои гузаронидани машѓулияти амалї 

оид ба њуќуќи љиноятї зарур мебошад. 
Яке аз методњои асосии гузаронидани машѓулияти амалї аз фанни 

њуќуќи љиноятї ин усули «ҳуҷуми ақлї» мебошад, ки ҳангоми ҳалли 

масъала шумораи зиёди вариантҳои имконпазир иҷозат дода 
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мешавад[3]. Омўзгор роҳбари гурўњро таъин мекунад, ки ў масъаларо 
барои муҳокима тартиб медиҳад, донишљўёни боқимонда бо навбат 
фикри худро оид ба масъалаи пешниҳодшуда баён мекунанд. Ҳама 

ҷумлаҳое, ки оқилонаанд, дар рӯи коғаз сабт карда мешаванд ва сипас 
мувофиқи аҳамияташон муттаҳид карда мешаванд. Дар рафти 
мубоњиса иштирокчиён бояд нисбат ба њамдигар тањаммул ва эњтиром 
нишон дињанд, ба њама имкони суханрониро дињанд. 

Методи ҳамлаи тафаккур аз марҳилаҳои зерин иборат аст: 
а) мураттаб сохтани масъалаи њалшаванда, ташкили якчанд 

гурўњњои корї ва гурўњи экспертї; 
б) машғулиятҳои омӯзишӣ, ҷустуҷӯи ҷавобҳо; 
б) «ҳуҷум ба ақл» - ҳамла ба мушкилот, тавлиди ақидаҳо; 

в) баҳодиҳӣ ва интихоби беҳтарин фикрњо; 
г) гузориш додан дар бораи натиљањои фикронии бењтарин. 
Истифодаи ин усул ба донишљўён имконият медиҳад, ки 

масъалањои мураккаб, мушкилоте, ки бо усулҳои анъанавӣ ҳал карда 
намешаванд, бо истифода аз роњњои навоварона ҳал карда шаванд. 

Методи «мизи мудаввар» принсипи муњокимаи коллективонаи 
мавзўъ ва проблемањои онро пешнињод менамояд. Инњо метавонанд 
семинарњо - суњбатњо, вохўрињо бо кормандони маќомотњои њифзи 
њуќуќ  ва ѓайра бошанд. Зарур аст, ки иштироккунандагони «мизи 
мудаввар» на бо маърўзањои тайёр, балки бо фикру мулоњизаи худ оид 
ба вазъ ё проблемаи ба миён гузошташуда сухан ронанд. Истифодаи ин 
усул ба ташаккули ќобилияти бањс кардан, мубоњиса намудан, аз 
љињати илмї исбот кардани фикрњои худ, њимоя ва њифзи андешаи 
дигар олимон ва донишљўён мебошад. Ин метод намудҳои гуногуни 
семинар ва муҳокимаҳоро дар бар мегирад. Конференсияњо аз рўи 
масъалањои назариявї ва рўзмараи амалї ё музокира. Њангоми 
мустањкам намудани маводи назариявї аз чунин усулњои фаъоли 
таълим, ба монанди конфренсияю музокирањо ва ѓайра истифода 
бурдан мумкин аст. Барои конференсияњо дар як дарс 15–20 даќиќа 
ваќт лозим аст. Ин асосан назорати хамдигарии шунавандагон аст. Дар 
як дарс нисфи гурўњ савол медињад (на танњо љавобњо бањо дода 
мешаванд, балки саводнокї, амиқї, миќдори саволњои додашуда, 
мањорати тањлилї, навоварии саволњои додашуда, тањќиќи саволњои 
додашуда ва тартиби пайдарпайи онњо бањо дода мешавад). Барои 
тайёр кардани саволҳо дода мешуда, бояд донишљў аз адабиёт, 
лексияњои навиштаи худ ва маводи таълимї истифода намояд ва барои 
ин масъала аз љониби омўзгор 5 дақиқа вақт дода мешавад. Баъди ин 
дафтарњою маводњои таълимї ва китобњои дарсї љамъ карда шуда, 
конференсия оѓоз меёбад. Љавобњои додаи донишљўён аз љониби 
омўзгор шарњ дода мешавад, агар лозим шавад омўзгор бояд онро 
пурра намояд. 
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Хусусияти мусбии чунин пурсиш аз дигар методњо дар он 
мебошад, ки омўзгор ба дониши донишљў объективона бањо мегузорад. 

Дар раванди таълими фанни њуќуќи љиноятї истифодаи 
технологияњои иттилоотї аз ќабили сомонањои расмии маркази миллии 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, сомонаи Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон, сомонаи расмии Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва дигар сомонањои расмӣ нақши муҳим дорад. Аз ин 
лињоз, бояд дар раванди таълими фанни њуќуќи љиноятї ва маводи 
таълимии мазкур сомонањои номбаршуда ба таври васеъ истифода 
бурда шавад ва дар семинарҳо, китобҳои дарсӣ дохил намудани 

вазифаҳои амалии дахлдор барои омўзиши донишљўён ба мақсад 
мувофиқ аст. 

Методи дигари љараёни таълим ин усули визуалӣ мебошад. Яке аз 
роҳҳои осони истифодабарии усули мазкур ин истифодаи тахтаи синфї 
мебошад. Омўзгор дар љараёни таълим дар тахтаи синфї бояд 
наќшањои асосии дарси амалиро инъикос намояд. Муњиммияти 
истифодабарии ин усул дар он зоњир мешавад, ки дар вақти истифода 
бурдани наќша-схема кори тафаккур кам шуда, марњилаи фањмидан 
зиёд мешавад. Истифодаи наќша-схемаи омўзгор ба донишљў имконият 
медињад, ки ў масъалаи зикршударо ба таври мушаххас азхуд намояд.  

Дигар намуди методи муњим дар љараёни дарси амалї, ин 
маълумоти таҳлилӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии мушаххас мебошад. 
Дар баробари ин парвандаҳои ҷиноятие, ки марҳилаҳои кассатсиониро 
баррасӣ кардаанд, таҳлил карда шуда, хатоиҳои бештар маъмул дар 

бандубасти ҷиноятҳо ошкор карда мешаванд.  
Ҳамин тариқ, ҷустуҷӯи усулҳои нави таълими фанни ҳуқуқи 

љиноятї имконият медињад, ки усулњои фаъоли таълим (интерактивї) 
дар љараёни машѓулият истифода шуда, муоширати донишљўён бештар 
ба назар гирифта шавад, принсипи њамшарикї татбиќ гардад, омўзгор 
аз маълумотдињанда ба ташкилотчї табдил ёбад.   
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ИНТЕГРАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ С ЭКОНОМИКОЙ, 
БИЗНЕСОМ И ТОРГОВЛЕЙ 

 
«Мы должны сделать выбор между глобальным рынком, 

движимым расчётом на сиюминутную прибыль и рынком «с человеческим 
лицом». Между миром, который заставляет  голодать четверть 
населения Земли и миром, который предоставляет каждому шанс на 
процветание и здоровую окружающую среду. Между принципом 
«позволено всё», когда мы игнорируем чаяния проигравших, и будущим, в 
котором принята ответственность, опирающаяся на глобальное видение 
и руководство». 

 
Аннан К.А., 2000 

 
Процесс перехода к Устойчивому развитию является глобальным, и 

отдельно взятая страна не может перейти на этот путь, пока другие 
страны будут оставаться в рамках старой модели развития. Вот 
почему важно использовать стихийно начавшийся процесс глобализации и 
направить прежде всего его экономическую, экологическую и социальную 
составляющие на реализацию целей Устойчивого развития. Тем самым 
процесс глобализации, развертывающийся по инициативе 
постиндустриальных государств, транснациональных корпораций и 
всемирных организаций стал бы способствовать переходу мирового 
сообщества не к постиндустриальному, а к устойчивому будущему всей 
цивилизации.   

Целью данной работы является конкретизация знаний и принципов 
концепции Устойчивого развития (УР), понимание задач бизнеса в свете 
УР, обозначение риска и возможностей для бизнеса формирование 
критического мышления и навыков решения проблем в сфере УР, а также 
экологической эффективности в экономике, бизнесе и торговле. 
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Устойчивое развитие -  это удовлетворение потребностей ныне 
живущего поколения людей без ущемления возможностей для будущих 
поколений удовлетворять свои потребности. Суть Устойчивого 
развития заключается в сохранении и цивилизации, и биосферы. 
Представляется целесообразным особое внимание обратить на связь 
идей Устойчивого развития и становления ноосферы. Ноосферная 
ориентация УР выдвигает на первое место интеллектуально-духовные и 
рационально-информационные факторы и ресурсы. В отличие от 
материально-вещественных природных ресурсов и факторов, они 
безграничны, создают основу для выживания и непрерывно долгого 
развития цивилизации. Именно поэтому в заключительной части 
Концепции перехода к УР речь идет о ноосфере как целевой 
ориентации УР на этапе развития цивилизации, когда критерием 
индивидуального и национального богатства станут духовные 
ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей 
средой. 

Развитие – это поиски путей сделать общество здоровее, 
безопаснее, свободнее и богаче.  

Устойчивость означает: не превышать возможностей планеты и 
способствовать процветанию будущих поколений. 

Что это означает для промышленных предприятий? 
Экономический аспект: вклад в экономическое развитие 

государства, создание рабочих мест, а также вклад в глобальную 
экономику. 

Экологический аспект: энергоэффективность, вторичная 
переработка отходов, снижение выбросов парниковых газов, 
использование возобновляемых природных ресурсов. 

Социальный аспект: охрана труда и здоровья, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности человека, экологическое воспитание и 
образование населения. 

Стратегическая модель УР для бизнеса означает роль бизнеса в 
будущем обществе: что должен делать бизнес, чтобы быть устойчивым? 
Повестка для общества: социальные вопросы и политические рамки, а 
также возможность для бизнеса работать, внедрять инновации, расти.  

Бизнес является проводником ресурсов и конкретных решений для 
Устойчивого развития. Основной задачей бизнеса является снижение 
рисков, поиск и сохранение наилучших работников, защита источников 
ресурсов и сырья, эффективность работы, создание новых рынков 
продуктов и услуг[1, стр.25]. 
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Исторический контекст: 
1972 - Саммит в Стокгольме. Экология и экономика. 

Международное экологическое право. 
1992 – Рио-де-Жанейро. Повестка дня на XXI век. Экология и 

развитие. 
2002 – Йоханнесбург. Сохранение природных ресурсов и 

экономическое развитие, как глобальная проблема. 
2012 – Рио-де-Жанейро. «Зелёная» экономика и процветающий 

мир для всех. 
2015 – Саммит в Нью-Йорке. Новая повестка: 17 целей в области 

УР. 
2021 – Найроби. Ускорение действий для более процветающего 

общества. Подготовка к проведению международной встречи на самом 
высоком              уровне в Стокгольме в июне 2022 года во время 
Всемирного дня окружающей среды. 

Что должен делать бизнес, чтобы быть устойчивым? 
Лучшее понимание роли бизнеса в Устойчивом развитии; 
Максимальная вовлечённость в международные; интеграционные 

процессы для решения социальных и экологических задач; 
Изучение новых концепций в области охраны окружающей среды 

и их практического осуществления; 
Развитие партнёрства с международными организациями по 

развитию технологий и охране окружающей среды, а также с 
профессиональными ассоциациями. 

Три аспекта устойчивого развития 

Устойчивое развитие 

Взаимоотношение со всеми заинтересованными 

сторонами 

Политические рамки 

Деятельность бизнеса 

Экономический 

рост 

Экологический 

баланс 

Социальный 

прогресс 
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Сдвиг к низкоуглеродным видам энергии: 
Переход на газ; 
Биотопливо из растений; 
Развитие систем, улавливающих углерод; 
Уменьшение стоимости возобновляемой энергии; 
Водородное топливо. 
Бизнес и Устойчивое развитие в Центральной Азии: 
Бизнес Центральной Азии должен быть активно вовлечён в 

мировой рынок и должен действовать в соответствии с 
международными соглашениями и требованиями; 

Интеграция в мировую экономическую систему требует 
понимания принципов и концепций УР; 

Центральноазиатские государства находятся в начале процесса 
глобализации и должны использовать его позитивные стороны для УР. 

Чтобы иметь влияние, бизнес должен продемонстрировать 
видение завтрашнего общества, понимание основных тенденций в 
обществе и использование их в построении взаимоотношений с 
обществом, взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, 
открытость, переход от слов к делу. 

Идея реализовать обеспечение безопасности через развитие 
является наиболее плодотворной для решения проблемы безопасности. 
В этом случае раздвоение деятельности исчезает, основная 
созидательная деятельность и обеспечение безопасности совпадают, 
поскольку модель УР оказывается одновременно и моделью 
безопасного развитие. [2, с.52] Если мы принимаем принцип 
обеспечения безопасности через развитие, то это однозначно приводит 
к обеспечению безопасности именно через УР, и иной модели развития, 
где могла бы быть гарантирована безопасность, причём на длительное 
время, просто не существует. [3, с.26] 

Экологическая эффективность – это управленческая стратегия, 
которая связывает экономическую деятельность и деятельность, 
направленную на охрану окружающей среды с целью создания 
наибольшего количества ценностей с наименьшим экологическим 
воздействием. 

Бизнес обязан принять экологическую эффективность, потому что 
это инструмент управления, который сосредотачивает внимание на 
возможностях компании, улучшает её работу и делает бизнес более 
конкурентоспособным. Государство также внедряет экологическую 
эффективность, так как она разрывает связь между благосостоянием и 
использованием природных ресурсов. 

Особенностью перехода каждого суверенного государства 
является реализация им своих национальных интересов (в том числе в 
плане обеспечения безопасности), а теперь также - одновременная по 
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историческим масштабам ориентация на переход к Устойчивому 
развитию. Совершенно очевидно, что разрешение этого противоречия 
связано с тем, что обеспечение безопасности должно всё в большей 
степени осуществляться через развитие и всё в меньшей - через защиту, 
что вынуждает найти консенсус между мировоззрением, на котором до 
сих пор основывалось обеспечение безопасности любого государства 
через защиту. 

Молодые менеджеры должны владеть инструментами 
экологической эффективности, потому что: 

 экологическая эффективность – инструмент достижения 
устойчивости бизнеса; 

 молодые менеджеры способны интегрировать эко-эффективность 
в стратегию бизнеса, включая эксплуатационные, технологические и 
маркетинговые аспекты; 

 молодёжь – носитель инновационных решений (экологические 
инновации); 

 молодёжь способна критически осмыслить концепцию и 
практику экологической эффективности - уменьшение использования 
сырья и материалов, энергии и токсических веществ. 

  Внедрение экологической эффективности осуществляется 
следующим образом: рециркуляция отходов, использование 
возобновляемых ресурсов, увеличение срока службы продукции, 
интенсивности оказания услуг, использование альтернативных 
источников энергии, уменьшение вовлечения токсических веществ, 
экономия сырья и материалов. 

Дальнейшая деятельность по внедрению экологической 
эффективности в экономику и предпринимательство должна включать 
преподавание аспектов Устойчивого развития и экологической 
эффективности в экономике в высших учебных заведениях, а также 
составление исследовательских и инновационных программ. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ – 
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ  

 
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на 

период до 2030г. одним из ключевых направлений развития 
региональных экономик признается формирование территориально-
производственных кластеров [НСР 39]. Мировая практика показывает, 
что кластеры играют фундаментальную роль в повышении 
эффективности и конкурентоспособности производственных 
комплексов, региональных и национальных экономических систем. 
Майкл Портер в своих работах доказал, что «появление 
производственных кластеров является характерной чертой современной 
индустриализации» [11, 215].  

На сегодняшний день кластерный подход используется 
повсеместно, начиная от образовательной сферы и заканчивая 
крупными производственными экосистемами. В связи с этим, одним из 
основных трендов развития социально-экономических систем в 
контексте перехода к инновационной экономике и реализации 
политики ускоренной индустриализации выступает формирование 
кластерной экономики. 

Формирование кластерной экономики, на наш взгляд, создает 
условие для развития новых технологических компетенций, решение 
проблем, связанных с формированием рынка знаний, наращивания 
научного потенциала за счет совместного использования научно-
исследовательской инфраструктуры, а также инновационного 
потенциала. Создание кластеров, в том числе на основе объединения 
малых и средних промышленных предприятий способствует 
формированию эффективной информационной системы и расширяет 
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доступ участников кластера к различным источникам знаний и 
компетенций.  

В отечественной науке различные аспекты формирования и 
развития кластерной экономики исследованы именно в контексте 
регионального развития. В рассмотренных нами исследованиях 
кластеры признаются как механизм повышения эффективности 
агропромышленного производства [9, 10, 4], развитие различных 
отраслей национальной промышленности [3,5], развитие регионов 
страны [1,2,8] и т.д. Но, следует отметить, что промышленные кластеры 
изначально признаются как механизм повышения 
конкурентоспособности регионов и производственных комплексов. В 
связи с этим, рассмотрим роль и значение кластерной экономики в 
повышении конкурентоспособности промышленных предприятий в 
условиях ускоренной индустриализации.  

В современном мире конкуренция способствует повышению 
качества и выступает основой для формирования конкурентоспособной 
экономики. Исходя из значимой роли конкуренции создаются 
государственные институты, которые поддерживают развитие 
конкурентных отношений, создавая при это благоприятные условия 
для развития предпринимательской деятельности. 
Конкурентоспособность в современной промышленности определяется 
технологией, используемой для производства, качеством 
послепродажного обслуживания, а также способностью быстро 
разрабатывать новые продукты и услуги. Это косвенно определяется 
видением технического прогресса, социальных тенденций на микро- и 
макроуровне, а также возможностью прогнозировать экономические 
показатели.  

Практика показывает, что повышение конкурентоспособности 
обусловлена высокой производительностью экономики, 
уникальностью отрасли, успехом на рынках. В условиях глобализации 
конкурентоспособность экономики признается парадигмой ее успеха, 
так как каждая экономика должна распознавать собственные 
потенциалы и возможности, а также возможности и потенциалы 
конкурентов. В данном контексте необходимо отметить, что 
конкурентоспособность зависит от инициатив и политики 
стимулирования, от международного обмена и внутренних 
инвестиционных процессов. Именно эти преимущества продвигают 
кластеры - как средство повышения и поддержания уровня 
конкурентоспособности. 

Концепция кластерной экономики предоставляет собой механизм 
преодоления барьеров в развитии таких сфер как наука, технологии, 
образование и профессиональная подготовка, а также содействие 
экспорту и привлечению иностранных инвестиций. Создание 
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территориально-производственных кластеров также позволяет 
сократить время и ресурсы на поиск рыночных ниш и клиентов, что 
позволяет оптимизировать процессы использование внутренних 
ресурсов для повышения эффективности и конкурентоспособности 
промышленных предприятий, т.е. участников кластера. Наряду с этим, 
кластеризация способствует развитию коммуникативной деятельности 
и снижению затрат на маркетинговые мероприятия.  

На региональном уровне кластеры позволяют развивать 
горизонтальные связи промышленных предприятий из одного сектора, 
а также вертикальное соединение взаимодополняющих 
производственных единиц из разных секторов, обеспечивая большую 
степень концентрации, гармонизации и укрепления связей 
заинтересованных предприятий, научно-исследовательских и 
финансовых институтов, а также государственных и негосударственных 
учреждений.  

Необходимо отметить, что кластерные структуры способствуют 
развитию инновационной деятельности, распространению 
инновационных и прорывных технологий, концентрации финансового 
и человеческого капитала, а также повышению производительности 
входящих в кластер производственных и иных организационных 
структур. Функционируя в рамках единого кластера, предприятия на 
основе улучшения взаимодействия и обмена информацией, знаний и 
собственного опыта достигают синергетического эффекта. Например, 
Портер подчеркивает, что кластер «представляет собой систему 
взаимосвязанных компаний и институтов, взятых как единое целое, 
превышающее сумму его частей», и что не мало важно «кластеры 
играют важную роль в развитии конкуренции, что является серьезным 
последствием для компаний, правительств, университетов и других 
организаций» [11]. 

В условиях Республики Таджикистан, где несмотря на 
приоритетность организации территориально-производственных 
кластеров, все еще не созданы такие структуры, необходимо 
разработать алгоритм формирования организационных структур 
кластерного типа. На основе изучение отраслевой литературы и 
передовой практики создания территориально-производственных 
кластеров, на наш взгляд, необходимо руководствоваться следующими 
рекомендациями:  

- определение состава и границ индивидуальных и коллективных 
интересов потенциальных участников кластера, которые могут быть 
как участниками, так и инициаторами создания кластера; 

- определения требований и критерий для включения в кластер, 
перечня и порядка разработки учредительских документов, а также 
модели формирования территориально-производственных кластеров; 
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- проведение общего собрания учредителей и потенциальных 
участников кластера, принятие решений об организации кластера, а 
также проведения процедур, связанных с государственной 
регистрацией; 

- создание организационной структуры управления кластеров и 
делегирование полномочий; 

- формальный запуск кластера с четко определенными бизнес-
планами деятельности, ожидаемыми результатами и инструментами 
измерения достижения поставленных целей. 

Кластеризация позволяет разработать новую структуру и 
стратегию в бизнес-операциях участников кластера, так как именно оно 
является чрезвычайно важным компонентом микроэкономической 
конкурентоспособности. Теорией и практикой доказано, что 
производительность на национальном уровне определяется 
производительностью на микроуровне, т.е. на уровне предприятий. В 
связи с этим, можно заключить, что экономика может быть 
конкурентоспособной только в том случае, если действующие в ней 
предприятия конкурентоспособны, независимо от собственности. 

Таким образом, необходимо заключить, что важным приоритетом 
в формирования территориально-производственных кластеров 
являются создание условий кластерных структур в различных отраслях 
промышленности, науки и образования – как точки роста и 
региональных цепочек создания добавленной стоимости и фактором 
повышения конкурентоспособности региональной промышленности. 
Развитие кластеров также может послужить основой для развития 
свободных экономических зон, новых точек региональной 
индустриализации, а также консолидацией капитала в региональных 
экосистемах.  
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РЕШЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 
Эффективное управление народным хозяйством, проведение 

научных исследований в сфере образования, медицины, 
промышленности, энергетики, строительства и технических разработок 
в настоящее время невозможно представить без привлечения 
естественных, точных и математических наук. Именно поэтому в наше 
время, профессия «математик» становится массовой. 
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Также отметим, что в своем Послании 2019 года Основатель мира 
и национального единства - Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон указал на необходимость 
усиления контроля освоения учениками современных знаний, в 
частности, он отметил: «Предлагаю с целью улучшения процесса 
изучения естественных, точных и математических наук, а также 
развития технического мышления подрастающего поколения 2020-2040 
годы объявить «Двадцатилетием изучения и развития естественных, 
точных и математических наук» [1]. 

В современных вузах студенты обучающие по дисциплине учителя 
математики должны обладать творческим потенциалом, критическим 
мышлением, быть эрудированной личностью, конкурентоспособным 
профессионалом на рынке труда. Учитель математики должен уметь в 
процессе образования использовать разные методические приемы для 
преподавания дисциплины и проверке их освоения. С этой целью в вузе 
преподаватель на занятиях рассматривает широкий круг проблем 
методики преподавания дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла, методические разработки отдельных 
разделов математики, которое позволяет формировать положительную 
мотивацию и интерес к будущей педагогической профессии, развивать 
самостоятельность и активность личности. Преподавание и внедрение 
интерактивных методов является важнейшим условием эффективной 
реализации компетентностного подхода в вузе [2, 3].  

Процесс решения логических задач по математике аналогичен с 
процессом решения настоящих творческих задач в науке и технике. При 
решение логических задач используется ряд эвристических приемов. 
Рассмотрим несколько из этих приемов в примерах [4] . 

Приемы моделирования с помощью таблицы: соответствие между 
элементами двух или нескольких различных множеств при решении 
математических задач устанавливается с использованием таблицы. 

Задача. В одном из факультетов ТГУПБП на различных курсах 
учатся четыре  студента. Определить фамилию, имя, курс, на котором 
учится каждый студент, если известно следующее: 

Бахром прошлую летнюю сессию сдал на отлично; Валиджон 
должен был летом ехать на практику в Душанбе; Ибрагимов собирался 
поехать домой в Исфару; Алишер был курсом старше Рашида; Бахром 
и Обидов родом из Худжанда; Каримов в прошлом учебном году  
окончил школу и поступил на тот же факультет на котором учился 
Зохидов; Бахром иногда пользовался прошлогодними конспектами 
Валиджона. 

Решение: 
 Построение модели начнем с выделения трех множеств: 

множество имен студентов, множество их фамилий и множество 
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курсов. Таблица  четырьмя входами охватывает все возможные 
соотношения между именем и фамилией, между именем и курсом и 
между курсом и фамилией. 

Если теперь, в соответствие с условием, в таблице ставить знаки 
«минус» на заведомо невозможных парах элементов, то можно прийти 
к решению задачи. Отметим в таблице (1) данные из условия задачи. 
Бахром прошлую сессию сдал на отлично, следовательно, Бахром не на 
1 курсе – в клеточке (Бахром 1) ставим знак «-». Валиджон летом едет в 
Душанбе, а Ибрагимов в Исфару, значит, фамилия Валиджона не 
Ибрагимов – в клеточке (Валиджон; Ибрагимов) прочерк. 

Таблица 1. 
Имя, курс Фамилия Курс 

Зохидов Каримов Ибрагимов Обидов Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV 

Бахром + – – – – – + + 
Валиджон – – – + – – – + 
Алишер – – + – – + – – 
Рашид – + – – + – – – 

Ι – + – –     

ΙΙ – – + –     

ΙΙΙ + – – –     

ΙV – – – +     

 
Каримов в прошлом году окончил школу, т.е. сейчас он учится на 

1 курсе – знак «+» в клеточке (Каримов 1). Ясно, что тогда ни Зохидов, 
ни Ибрагимов 

ни Обидов  не учатся на первом курсе – в этих клеточках ставим 
прочерки. Бахром пользуется прошлогодними конспектами 
Валиджона, значит, Валиджон на один курс старше Бахрома. Но мы 
знаем, что Бахром уже не на 1 курсе, следовательно, Валиджон учится 
не на Ι и не на ΙΙ курсе – в клеточках (Валиджон;1) и (Валиджон; ΙΙ) 
ставим прочерки. 

По условию Ибрагимов из Исфары, а Бахром  из Худжанда, 
следовательно, Бахром не Ибрагимов – в клеточке (Бахром; 
Ибрагимов) прочерк. Из таблицы видно, что на 1 курсе учится не 
Бахром, не Валиджон, не Алишер. Следовательно, на 1 курсе учится 
Рашид – в клеточке (Рашид; ΙΙ), (Рашид; ΙΙΙ) и (Рашид; ΙV) прочерки. Но 
на 1 курсе учится Каримов. Значит, Рашид носит фамилию Каримов – в 
клеточке (Рашид; Каримов) ставим знак «+». Ясно, что Рашид не может 
быть ни Ибрагимовым, ни Зохидовым, ни Обидовым, а также 
Каримовым не могут быть ни Бахром, ни Валиджоном, ни Алишер – во 
всех этих клеточках прочерки. Обратим внимание на столбец 
«Иванов». Из него видно, что ни Бахром, ни Валиджон, ни Рашид не 
носят фамилию Ибрагимов. Следовательно, Ибрагимовым может быть 
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только Алишер – в соответствующей клеточке ставим «+». Тогда ясно, 
что ни Обидов, ни Зохидов не носят имя Алишер – в этих клеточках 
появляются знаки «минус».  

Обратим внимание на столбец «Обидов»: ни Бахром, ни Алишер, 
ни Рашид не носят фамилию Обидов. Значит, только Валиджон может 
быть Обидовым – клеточку (Валиджон; Зохидов) помечаем знаком «+». 
Но тогда Валиджон не может быть Зохидовым – ставим минус в клетке 
(Валиджон; Зохидов). Тогда из таблицы видно, что только Бахром 
может быть Зохидовым. Итак, Рашид Каримов учится на 1 курсе, но 
Алишер Ибрагимов курсом старше Рашида, значит, Алишер 
Ибрагимов на 2 курсе – отметим соответствующие клеточки. Мы знаем, 
что Валиджон Обидов курсом старше Бахрома Зохидова, значит, 
Бахром Зохидов учится на 3, а Валиджон Обидов – на 4 курсе. 

Задача решена. Ответ наглядно представлен в таблице (1). 
Прием моделирования с помощью графов: в решении 

математических задач с помощью графов можно моделировать 
соответствие между элементами различных множеств, которых будем 
обозначать точками, а соответствие между ними – отрезками. 

Задача 2. Пятеро студентов, участвовавших в научной 
конференции, обменялись рукопожатиями. Сколько всего было 
сделано рукопожатий? 

Решение: 
Обозначим студентов вершинами графа и проведем от каждой 

вершины линии к четырем другим вершинам. Каждая линия (ребро) 
означает одно рукопожатие. Получаем 10 линий, которые и будут 
считаться рукопожатиями (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. 

Прием моделирования с помощью аналогии: для решения задачи, 
в которых сходные условия приводят к сходным результатам, можно 
использовать математические предложения по аналогии. Рассмотрим 
пример аналогичного теста по высшей математике. 

Аналогичный тест. 
1. Используя переместительное свойство слагаемых 

(производных), выбрать вариант ответа сформулированное по 
аналогии 

(𝑎 + 𝑏) = (𝑏 + 𝑎) : (𝑎 ∙ 𝑏) = (𝑏 ∙ 𝑎). 
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Варианты ответа: 

(А) |
𝑎11 𝑎12
𝑎21 𝑎22

| :  − |
𝑎21 𝑎22
𝑎11 𝑎12

| 

(В) |
𝑎11 𝑎12
𝑎21 𝑎22

| :  |
𝑎11 𝑎21
𝑎12 𝑎22

| 

(С) |
𝛾𝑎11 𝛾𝑎12
𝑎21 𝑎22

| :  𝛾 |
𝑎11 𝑎21
𝑎12 𝑎22

| 

Правильный вариант (В) свойство определителя: если все строки 
определителя заменить на столбцы с теми же номерами, то 
определитель не изменится. 

2. Используя свойство нуля при умножении, выбрать вариант 
ответа сформулированное по аналогии: 

0 ∙ 𝑎 = 0 :  0/a = 0. 
Варианты ответа: 

(А) |
𝑎11 𝑎12
0 0

| :  |
0 𝑎12
0 𝑎22

| 

(B) |
1 0
0 1

| :  |
0 1
1 0

| 

(C) |
0 1
5 0

| :  0/ |
2 1
2 1

| 

Правильный вариант (А) свойство определителя: если все 
элементы некоторого строки (столбца) определителя равны нулю, то 
этот определитель равен нулю. 

Использование и внедрение эвристических приемов в процессе 
обучения математики является одним из основных направленный 
подготовки студента к решению логических задач. 
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ХУСУСИЯТҲОИ МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ  

ДАР МАКТАБҲОИ ОЛӢ 
 

Татбиќи мазмуни таълим дар муассисаи тањсилоти олии касбї дар 
њар як зинаи таълим аз омўзгор истифода бурдани усул ва воситањои 
муайянро таќозо мекунад. Муваффақияти тамоми раванди таълим аз 
сатҳи дониши омӯзгор ба методикаи таълим вобаста аст.  

Методикаи таълим дар донишгоҳ аз методикаи таълим дар мактаб 
хеле фарқ мекунад. Ин аз он сабаб аст, ки усул, восита ва методҳои 
истифодабарии омӯзгор на танҳо барои аз омӯзгор ба шогирдон 
интиқол додани дониш, балки барои ворид шудан ба раванди рушди 
илм, ошкор намудани заминаи методологии он низ нигаронида 
шудааст. Асоси методикаи таълим дар донишгоҳро усулҳои таълим  

ташкил медиҳанд, ки бояд онро фарқ кард, зеро онҳо фаҳмиш ва 
мундариҷаи гуногун доранд[1]. 

Методи таълим усули ба низом даровардашуда, муташаккил ва бо 
ҳам алоќаманди фаъолияти педагогии донишљўён ва омўзгорон 
мебошад, ки ба ноил шудан ба њадафњои таълимии донишгоњ 
нигаронида шудааст.  

Усулҳои таълим дорои хусусиятҳои хосе мебошанд, ки нисбатан 

мустақиланд, вале дар ягонагӣ баррасӣ мешаванд. Самаранокии 
фаъолияти таълимӣ ва маърифатии донишҷӯёни донишгоҳ ба 
қобилияти дуруст интихоб ва дар амал татбиқ намудани усулҳои 
таълим вобаста аст. 

Дидактикаи мактаби олӣ намудҳои зерини усулҳои таълимро дар 
донишгоҳ ҷудо мекунад [2]: 

Вобаста ба вазифањои дидактикї усулњое муайян карда мешаванд, 
ки ба инњо нигаронида шудаанд: аз худ намудани дониш, ташаккул 
додани малака ва мањорати муайян, дар амалия татбиќи малака ва 
мањорати мављуда. Вобаста ба хусусияти фаъолияти маърифатї 
усулњоро људо мекунанд: репродуктивї, ќисман љустуљўї, тафсирї ва 
иллюстративї, тадќиќотї ва ѓ. 

Вобаста ба хусусияти фаъолияти маърифатї усулњоро ба: 
репродуктивї, ќисман љустуљўї, тафсирї ва иллюстративї, тадќиќотї 
ва ѓ. ҷудо мекунанд. 

Вобаста ба таснифоти бинарӣ намуди зерини усулҳоро ҷудо 
мекунанд: таълимӣ. 



210 

Дар донишгоҳ маъмултарин усули таълим шифоҳӣ мебошад. Ин 
ба он вобаста аст, ки ин усулҳо барои истифода осонанд, ба интиқоли 
босуръати миқдори зиёди иттилооти таълимӣ мусоидат мекунанд. Ҳоло 

дар мактабҳои олӣ усулҳои зерини шифоҳӣ истифода мешаванд: нақл, 
суҳбат, брифинг, лексия, мубоҳисаи тарбиявӣ, семинар ва ғайра. 

Усулҳои асосии таълими шифоҳӣ дар донишгоҳ. 

Кӯмаки таълимӣ шарҳи шифоҳии падидаю мафҳумҳо, амалу 
принсипҳо ва ғайра мебошад. Он њангоми баёни маводи нави таълимї ё 
дар љараёни мустањкам намудани маводи пештар фаро гирифташуда 
истифода мешавад. Кӯмак бо визуализатсия, таҷрибаҳо ё мушоҳидаҳо 
ҳамроҳ карда мешавад. 

Дастур хусусияти иттилоотӣ ва маҳаллӣ дорад, ки ба намуди 

алгоритмӣ наздик аст. Он асосан ҳангоми машғулиятҳои амалӣ ё 
лабораторӣ, инчунин дар ҷараёни ба кори мустақилона тайёр кардани 
донишҷӯён истифода мешавад. 

Ҳикоя -монологи муаллим доир ба мавзӯи мушаххаси таълимӣ 

мебошад, ки ҳангоми пешниҳоди маводи нави таълимӣ истифода 
мешавад. Ин муаррифии мантиқӣ ва пайгирона аст, ки бо тавсифи 
дақиқи он чизе омӯхта мешавад. Ҳикояҳо метавонанд бадеӣ бошанд 
(дар онҳо тасвири далелҳо, падидаҳо ва ғ.), илмии оммавӣ (таҳлили 

падидаҳои мушаххасро дар бар мегирад) ва тавсифӣ (ба таври доимӣ 
пешниҳоди маводи таълимӣ, ки хусусиятҳои ашё ва падидаҳоро нишон 
медиҳанд) бошанд[6].  

Суҳбат муоширати муколамаи байни хонандагон ва муаллим 
мебошад, ки дар рафти он муаллим онҳоро ба такрори донишҳои 
қаблан гирифташуда, таҳияи хулосаҳо ва умумиятҳо ташвиқ мекунад. 
Суҳбатҳо на танҳо бо мақсади мустаҳкам намудани маводи таълимии 

омӯхташуда, балки барои он гузаронда мешаванд, ки хонандагон тарзи 
истифода бурдани онро дар фаъолияти амалӣ ёд гиранд. 

Муњокимаи тарбиявї – муњокимаи оммавии масъалаи илмї буда, 
аз рўи масъалаи (масъалаи) баррасишаванда ибрози ақида ва андешаи 
шахсии хонандагонро дар бар мегирад. Муњокима ба он мусоидат 
мекунад, ки хонандагон мустаќилона баён кардани нуќтаи назари 
худро ёд гиранд, онро бо далелњо њимоя кунанд ва гуфтањои 
мухолифонро тањлил намоянд[4]. 

Лексия усули маъмултарини таълим мебошад, ки ин интиқоли 
шифоҳии иттилооти таълимӣ ба донишҷӯён мебошад. Лексия шакли 
асосии таълим дар донишгоҳ ба ҳисоб меравад, зеро бо ёрии он 
омӯзгор имкон дорад миқдори зиёди маводи таълимиро ба шумораи 

зиёди донишҷӯён интиқол диҳад. Дар рафти лексия муаллим аз рӯи 
нақшаи пешакӣ маводро ба хонандагон пешкаш мекунад. Вазифаи 
донишҷӯён аз он иборат аст, ки онро дар шакли хаттӣ  қайд  кунанд. 
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Семинар – баромади донишҷӯёнро бо гузоришу реферат ё 
презентатсияҳо дар мавзӯъҳои қаблан гирифташуда пешбинӣ мекунад. 
Семинар ба таҳким ва тавсеаи донишҳои дар рафти лексияҳо 

гирифташуда, инчунин ба даст овардани малакаҳои кори мустақилона 
бо маълумоти таълимӣ дар сарчашмаҳои гуногун (китобҳо, Интернет, 
васоити электронӣ ва ғайра) равона карда шудааст. Муаллим ба талаба 
пешакӣ мавзӯи кори худ, инчунин шакли пешниҳодро муайян мекунад. 
Вазифаи донишљў аз он иборат аст, ки дар ин мавзўъ, аксаран дар 
давоми 5-7 даќиќа хабари кўтоњ омода намуда, онро дар шакли зарурї 
(маълумот, слайдњо ва ѓайра) пешкаш менамояд. 

Ҳар як усул бояд таъсири тарбиявии омӯзишро таъмин кунад, ба 
далелҳои боэътимоди илмӣ асос ёбад, ба ақидаи асосӣ таваҷҷуҳ кунад, 
дастрас ва эҳсосотӣ бошад, хулоса ва эродҳоро дарбар гирад. Барои 
гирифтани натиҷа аз усулҳои таълим бояд баҳодиҳӣ дар ҷараёни 

таълим ба роҳ монда шавад.  
Дар мактаби олӣ се принсипи асосии назорати педагогӣ вуҷуд 

дорад: 
Принсипи тарбиявӣ дар он зуҳур меёбад, ки омӯзгорон назорати 

чамъиятӣ, муносибати эҷодӣ ва бошууронаро фаъол мегардонанд, 
майлу хоҳиши донишҷӯён ба хондан, афзоиши эҳтиёҷоти маърифатиро 

водор мекунанд. Ҳар гуна назорат, ки шахсиятро паст мекунад, 
наметавонад дар донишгоҳ истифода бурда шавад.    

Системанок. Намудҳои назорати системавии раванди таълим, 
ҳавасмандгардонӣ, имконият фароҳам меорад ба миқдори кофӣ баҳо 

гирифта шавад, ки мувофиқи онҳо мумкин аст ба натиҷаҳои тадқиқот 
объективона баҳо диҳанд.   

Муфассалӣ. Доираи масъалаҳое, ки бояд назорат карда шаванд ва 

арзёбӣ ба қадри кофӣ васеъ бошад, то ҳамаро фаро гирад, мавзӯъҳои 
асосӣ ва фаслҳои алоҳидаи мавзӯъ баррасӣ ёбанд. 

Роҳҳои баланд бардоштани назорати объективии педагогӣ. 

Ташаккули баҳодиҳии ҳамсолон аз ҷониби комиссия, масалан дар 
имтиҳони давлатӣ. Аммо арзёбии вай аз якчанд назорати субъективӣ 
иборат аст, балки ба ном баҳодиҳии байнисубъективӣ, зеро бо 
нобаробар будани ҳайати имтиҳонҳо, фикри як мутахассиси муътабар 

метавонад аз андешаи дигар аъзоён бартарӣ дошта бошад.  
Истифодаи барномаҳои стандартии санҷишӣ барои назорати 

техникӣ, онро  кафедра, донишгоҳ, лабораторияи методӣ, ташкилоти 
махсус барои назорати сифати таҳсилоти олӣ иҷро карда тавонад.  

Системаи назорат дар мактаби олӣ ба тариқи зайл ташкил карда 
мешавад,  имтиҳон, пурсишҳои шифоҳӣ (суҳбат), назорати хаттӣ, 
реферат, коллоквиум, семинарҳо, корҳои курсӣ, корҳои лабораторӣ, 
сабти рӯзномаҳо, журналҳо, мушоҳидаҳо ва ғайра. Ҳар як шакл 
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хусусиятҳои худро дорад. Дар давоми пурсиш гузаронидан на танҳо 
донишро назорат мекунанд, балки омӯзиши  нутқ, алоқа байни 
донишҷӯ ва педагог инкишоф меёбад. Асарҳои хаттӣ ба шумо имкон 

медиҳад, ки сатҳи донишро санҷед, вале аз омӯзгор вақти зиёдеро талаб 
мекунад.  

Имтиҳонҳо ба психикаи донишҷӯ бори иловагӣ ба вуҷуд 
меоваранд, дар ин ҳолат кори курсӣ, рефиратҳо ба ташаккули 
хусусияти эҷодии донишҷӯ ёрӣ мерасонанд, ки дар оянда барои 
шахсияти мутахассис кӯмак мерасонанд.  

 Ба гуфтаи Е.А.Климов, ин намуди кордонӣ бо сифатҳои зерини 
шахс муайян карда мешавад [4]: 

 беҳбудӣ дар рафти кор бо одамон; 

 муошират, қобилияти рӯҳан худро ба ҷои дигаре гузоштан; 

 шахс, қобилияти зуд дарк кардани муносибат; 

 қобилияти хуб дар хотир доштан, дар хотир нигоҳ доштани 
донишу хислатҳои шахсии одамони бисьёр ва гуногун. 

Донишҷӯи муосир дар маркази иттилооти гуногун қарор дорад ва 
омӯзгор ягона касе нест, ки аз он донишҷӯ ахбор мегирад ба ин 

муносибат тамоюли инкишофи корҳои илмӣ-тадқиқотии мустақилона 
аз тарафи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор ба амал меояд.  Натиҷаҳои 
таълим дар мактаби олӣ бештар аз он вобаста аст, ки ба сифатҳои 
фардӣ ва муносибати талабагон ба касби интихобкардаашон чи гуна 

аст. Дар сурати мавҷуд будани шароити мусоид дар донишҷӯён тамоми 
зуҳуроти равонӣ инкишоф ёфта, самти касбии шахсият ташаккул 
меёбад[7].  

Таҳсилро дар донишгоҳ ҳамчун шакли муташаккили муошират 
шуморидан мумкин аст. Роҳбар - ташкилкунандаи асосии ин гуна 
муошират аст. Маҳз вай хусусияти муносибатро ба андозаи бештар 

муайян мекунад, муносибатҳое, ки дар раванди таълим байни 
иштирокчиёни он инкишоф меёбанд.  

Ҳамин тавр, муаммоҳои такмили ихтисос байни донишҷӯён аз 

мавқеи фаъолияти омӯзгор, хусусиятҳои шахсии омӯзгор вобастагии 
калон дорад. Салоҳияти касбӣ ва саводнокии дидактикӣ бояд 
дастурҳои асосӣ дар тайёр кардани мутахассисони ҳамаи соҳаҳои 
илмию педагогӣ бошанд.  
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ИБТИДОИ ТАШАККУЛЁБИИ  ФАННИ ФИЗИКА 

 

 
Донишҳои ибтидоии инсон нисбат ба олами ӯро иҳота намуда дар 

натиҷаи муборизаи шадид барои зиндагӣ ва ҳаёт бурдан ба даст 

дароварда мешавад. Дар ин мубориза тафаккури ӯ оҳиста ривоҷ ёфта 

нисбат аз гузаштагони худ дастони ӯ пурҳунар мегардад, интиллекти 

тафаккури ӯ меафзояд. Дар бадали ҳазорҳо сол дар натиҷаи вусъат 

ёфтани фаъолияти меҳнатии инсон шуури ӯ ташаккул меёбад, малакаи 

нутқ ибтидо мешавад, дониш ва мавҳуми иҳотакардашуда ғанӣ 

мегардад ва аввалин фаҳмишҳои соддатаринӣ илмӣ пайдо мешавад.  

Бо мурури гузаштани вақт одамон дар натиҷаи мушоҳидаи ҳаётӣ 

баъзе аз ҳодисаҳои табиатро пешгӯи мекардагӣ мешаванд; оҳиста 
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ивазшавии фаслҳои солро фарқ менамоянд ва мадду ҷазри соҳилҳои 

дарьёю баҳрро пешакӣ мефаҳмидагӣ мешаванд. Ин бошад ба 

зироаткории устувори одамон имконият медиҳад. Дар куҷое, ки 

ҳосилнокии зироат ҳар сол беҳтар мегардад, мавқеъҳои аҳолинишин 

пайдо мешавад, баъдтар шаҳрҳо ба амал омада, асоси давлат ва 

давлатдорӣ муҳайё мегардад. Дар шароитҳои муфид пайдошавии 

маҳалҳои калони аҳолинишин дар қисми шимолии Африка, дар соҳили 

даръёи Нил, дар дарёҳи Тигр аз 4 ҳазор сол пеш аз милод нахустин 

давлатҳои ғуломдориро ба вуҷуд меорад. Дар ин давра донишҳои 

илмии одамон торафт мукаммал мегардад, аз рӯи меъёрҳои муайян 

обшор  намудани  заминҳои корам, истеҳсоли метал (мис), коркарди он 

омилҳо ва техникаи истеҳсолӣ низ ривоҷ ёфта барои барпо  шудани 

давлатҳои аз ҷиҳати иқтисоди пурқувват ба амал меояд. Ин омилҳо 

имконият пайдо менамояд, ки ҳуруфот ё ки хату савод пайдо гардид. 

Ҳуруфоти оддитарини он давра дар Миср иероглифҳо ва ғайра пайдо 

мешавад. Дар ин давра яке аз намудҳои соддатарини мавҳумҳои 

астрономӣ ва математики зоҳир мегардад.  

Пирамидаҳои соҳили даръёи Нил, ки 3 ҳазор сол пеш аз мелод 

сохта шудааст, дар барои камолоти маданияту илми Мисри қадим 

шаҳодат медиҳад. Зеро, ки сохт ва структураи чунин пирамидаҳо 

ҳисобот ва маълумотҳои мукаммали  математикию инженериро талаб 

менамояд. Ба чунин баланди баровардани хӯлаҳои сангӣ чуқур 

донистани  қонунҳои физики ва техникаро талаб менамояд. Мисриёни 

қадим аз рӯи обхезии дарьёи Нил ба хулосаҳои астрономӣ меоянд. 

Мисриён чунин тақвимро пешкаш менамоянд, ки аз 12 моҳ иборат 

буда, ҳар моҳ аз 30 шаборарӯз, ва 5 шабонарӯзи иловагӣ дар бадим 

солро ташкил медиҳад. Шабонарӯз бошад, аз ду қисм:12 соати рӯз ва 12 

соати шабро ташкил менамояд. Аз сабаби тағйирёбии давомнокии шаб 

ва рӯз давомнокии соати календарӣ ҳам тағйир меёфт. Дар Вавилон 

бошад фанни математика ва астрономия вусъат меёбад, онҳо аллакай 

теоремаи Пифагорро аз худ карда буданд, решаҳои квадратӣ ва қубиро 

бароварда метавонистанд, муодилаҳои квадратӣ ва системаи 

муодилаҳоро ҳал менамуданд. Дар Миср ва Юнони қадим математика 

ва астрономия барои осон намудани усули хоҷагидорӣ, сохтмон, 

архитектура ва умуман барои эҳтиёҷоти ҳаётии инсон истифода бурда 

мешуд. Дар ин давра астрономия дар байни илмҳои дақиқ барои ривоҷ 

ёфтани илми табиатшиносӣ заминаи  асосӣ ба ҳисоб мерафт. Бино 

намудани иморатҳо, қасрҳои пурҳашамт, қалъаҳо пирамидаҳо ва 

ёдгориҳои таърихӣ одамонро маҷбур месохт, ки аз хусусиятҳои 

механикаи сохтмон, статика, элементҳои геометрӣ алгебра ва механики 

пурра истифода бурда шавад.  Аввалин намудҳои мошинҳои 
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соддатарин ғарғараҳо, фашанг ва ҳамвориҳои нисбӣ истифода бурда 
мешуд.  

Баробаи ташаккул ёфтани ҳаёти манавию иқтисодии одамон ва 

инкишоф ёфтани соҳаҳои гуногуни илм дониш ва шуури инсон доир ба 

сохти олам, осмони ситоразор, ҳаракати Офтоб, Моҳ ва дигар сайёраҳо 

муккамал гардида, асосҳои ченкунии вақт, пайдошавии ҳуруфот омили 

асосии ривоҷу равнақёбии илмӣ муосир мегардад. Олими бузурги 

италяни Галилео Галилей дар асари худ «Диалог» пайдошавии ҳуруфот 

ва хату саводро  асосии ташаккульёбии ҷамъияти инсонӣ ҳисобида буд.  

Дар ҷаҳони қадим ташаккули астрономия, оптика ва илмҳои дигар 

ба амал  омаданд, ки пешарфт дар он на танҳо рушди математикаро 

ҳавасманд кард, балки худи он низ аз бисёр ҷиҳат аз рушди илмҳои 

дақиқ вобаста буд.  

Илмтарин инкишофёфтаи илми назариявӣ, зоҳиран астрономия 

буд, пас он гоҳ ҳанӯз аз ситорашиносӣ ҷудо нашудааст. Барои ниёзҳои 

астрономия, бобулиён усулҳои ченкунии дақиқи вақт ва кунҷҳоро 

таҳия карданд. Дақиқии ҷадвалҳои астрономии Бобул нисбат ба 

ҷадвалҳои Миср хеле баландтар буд. Дар соҳаи механикаи амалӣ, аз 

нигоҳи сохторҳои аҷиб, мисриён ва бобулиён хеле пеш рафтанд.Онҳо 

ҳангоми сохтмон блокҳо, ҳамвориҳои моил, фишангҳо, фонаҳо ва 

механизмҳои дигарро мохирона истифода мебурданд. Аммо ҳеҷ гуна 

ишорае вуҷуд надорад, ки онҳо назарияи физикии таҳияшуда дошта 

бошанд. Дар он вақт дар Мисри Қадим ба омӯзиши ченакҳои дарозӣ, 

вазн ва кунҷ оғоз карданд.Ин донишҳо ба меъморон барои сохтмони 

аҳромҳо ва маъбадҳои азим зарур буданд. Дар ин ҷо механикаи 

татбиқи такмил ёфта, сипас ба дасти бобулиҳо гузашт. Зеро онҳо 

аллакай, донишҳои мукаммали астрономӣ доштанд ва барои чен 

кардани вақт шабонарӯзро истифода мебурданд. 

Қадимтарин нашрияҳо дар соҳаи илмҳои табиӣ, ки ба мо 
расидаанд, дар Чин пайдо шудаанд ва ба асри VII пеш аз  милод 

тааллуқ доранд. Чин аллакай дар замонҳои қадим ба сатҳи баланди 

рушди сохтмон ва ҳунармандӣ расида буд ва таҷрибаи ҷамъшуда 

таҳлили илмӣ карда шуд. Авҷгирии физикаи Чин тақрибан ба қарнҳои 

V-II пеш аз милод рост меояд. Натиҷаҳои мулоҳизаҳои олимони 

қадимаи Чин ба асрҳои гуногуни умумии фалсафӣ дохил карда шуданд, 

ки аз онҳо  асрҳои Мотсзи  ( асри IV то милод) ва шогирдони ӯ Муфтҳо 

барҷастаанд. Дар он қисми асари “Канони муфт”, ки ба масъалаҳои 

омӯзиши ҳодисаҳои табиат бахшида шудааст, диққати асосӣ ба 

механика дода шудааст. Дар он ҷо аввалин кӯшиши таҳияи қонуни 

инерсия карда шуд: ”Қатъи ҳаракат аз ҳисоби қувваи муқобил ба амал 

меояд...Агар қувваи мухолиф набошад, пас ҳаракат ҳеҷ гоҳ ба поён 
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нахоҳад расид”.  Ғайр аз он, як “убури болои пул”-и мушаххас зикр 

шудааст,ки онро метавон ҳамчун изҳорот дар бораи ростии ҳаракати 

озод маънидод кард. Дар навиштаҳои дигари чинӣ қонуни таъсир  ва 

акситаъсир, қонуни фишанг, васеъшавии ҷисмҳоро ҳангоми гарм 

кардан ва фишурдашавии ҷисмро ҳангоми хунуккунӣ  дидан мумкин 
аст. 

Чиниҳо дар кашфи қонунҳои оптикаи геометрӣ ба пешарфти 

назаррас ноли гардиданд, тақрибан асри VI пеш аз милод чиниҳо ба 

истифодаи қутбнамо  шурӯъ карданд, ки амали онро онҳо бо таъсири 

ситорагон шарҳ доданд ва инчунин барои фолбинӣ истифода карданд. 

Компасе, ки моён алҳол истифода мебарем аз тир ва ақрабаки дар 
болои он гузошташуда иборат аст, бори аввал  дар Чин дар асри VI 

пеш аз милод пайдо шуда аст. Инчунин олимони Хитойи қадим бисёр 

бо назарияи мусиқӣ (аз ҷумла ризонанс ва акустика ) машғул шуда 
буданд. 

 
Расми  1. Қутбнамои давраи ҳукмронии Хан дар Чини қадим. 

            
Умуман,физикаи Чини қадима хусусияти амалӣ дошт.Кӯшишҳои 

инфиродӣ барои ҷамъбаст кардани маводи васеи таҷрибавӣт 

хусусиятҳои метафизикӣ ё ҳатто мазҳабӣ буданд. 

Файласуфҳои натурфалсафии Ҳиндустон ҷаҳонро тасаввур 

мекарданд, ки аз панҷ унсури асосӣ иборат аст: замин, оташ, ҳаво, об 

ва эфир. Охирин фазоро пур кард ва инчунин интиқолдиҳандаи садо 

ҳисобида мешуд. Қисматҳои боқимонда аксар вақт бо ҳиссиёти гуногун 

алоқаманд буданд. Тақрибан асри VII пеш аз милод олимони 

Ҳиндустон аз асосгузори мактаби Вайзесикаи Канада сар карда,  

мафҳуми атомҳоро таҳия ва таҳқиқ карданд. Пайравони назария 

боварӣ доштанд, ки атом аз элементҳо иборат аст, ҳар як атом то 9 то 

элемент ва ҳар як элемент то 24 то хосият доард. Физика ва механикаи 

Ҳиндустони Қадим хусусияти хосаи метафизикӣ ва сифатӣ доранд. 

Масъалаи ҳаракат ба таври муфассал  баррасӣ карда шуд.Тибқи 

таълимоти Вайзесика, ҳар як ҷисм метавонад дар як лаҳзаи муайян 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model_Si_Nan_of_Han_Dynasty.jpg?uselang=ru
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танҳо дар як ҳаракат, ки ба муқовимат ҷавобгӯ аст ва худро нобуд 

кунад, иштирок карда метавонад. Сабаби ҳаракат метавонад фишор 

(дар Аврупои асримиёнагӣ бо номи “импулс”), амали иродавӣ ва 

чандирӣ бошад. Ҳеҷ як ҷисм худро ба ҳаракат оварда 

наметавонад.Ҳаракати доимӣ ғайриимкон аст. 

Юнони Қадим мақоми нахустин корхонаҳои илмию таълимӣ ба 

ҳисоб рафта  аввалин фикру мулоҳизаҳо доир ба сохт ва структураи 

олам низ дар ҳамин ҷо пайдо шуда буд. Аввалин маротиба дар Юнони 

Қадим ғояҳои илмии ягонагӣ ва ҳастии олам ба миён меояд. Яке аз 

асосгузорони илми юнонӣ қадим Фалес (~624-547 пеш аз милод) асоси 

ҳастии оламро об мешуморид; шогирдӣ ӯ Анаксимандр (~610-546 пеш 

аз милод) бошад, асоси оламро моддаҳои номуайяни “апейрон” 

меҳисобанд. Шогирди Анаксимандр – Анаксимен (~588-525 пеш аз 

милод) асоси ҳастии оламро аз ҳаво медонист. Яке аз олимони бузурги 

он давра Гераклид  аз шаҳри Эфес (~ 530-470 пеш аз милод) манбаи 

ҳаракатро муборизаи баҳамзидҳо меҳисобид. Аз рӯи ақидаи ӯ ҳамаи 

ҷисмҳои олам дар инкишоф аст. Олам – якаю ягона, на аз тарафи худо 

ва на аз тарафи одам сохта шудааст, олам буд, ҳаст ва ҳамчун оташи 

зинда боқи хоҳад монд. Дар юнони қадим нахустин модели сохти олам 

интишор мегардад. Яке аз философ ва астрономии юнонӣ  Аристархи 

Самосӣ (аз ҷазираи Самос, баҳри Миёназамин), ки дар охири асри IV 

ва ибтидои асри III  пеш аз милод ҳаёт бурдааст моделӣ 

мукамалтарини сохти Оламро пешниҳод менамояд.  Аз рӯи модели ӯ 

курраи Замин ва ҳафто курраҳои дигар  - Аторуд, Зуҳра, Миррих, 

Муштарӣ, Зуҳайл, Моҳ ва ситораҳо дар атрофии Офтоб давр мезанад. 

Ин яке аз мафҳумҳои аввалин сохти Гелиоцентрикии расмии Олам буд. 

Аристархи Самосӣ инчунин гардиши меҳвари Заминро баён карда буд, 

барои ҳамин ҳам диндорон ӯро кофир ҳисоб намуда  аз шаҳри Афина 
пеш карда буданд. 

Дар ин давраи камолоти илмҳои дақиқ дар Юнонӣ қадим 

баробари ғояҳои материалистии илмӣ, ин чунин ғояҳои идеалистии 

илмӣ ҳам ҷорӣ мегардад. Яке аз намояндагони ин равид Пифагор 

(~580-500 пеш аз милод) низ дар ҷазираи Самос ҳаёт бурдааст.  Аз рӯи 

маълумотҳои таърихи ӯ яке аз авлодони Гераклит ба ҳисоб рафта 

асосгузори философияи ададҳо ба ҳисоб меравад. Аз рӯи ақидаи  

Пифагор оламро ададҳо ифода менамояд, бинобарон ададҳо характери  

илоҳӣ дорад; аз рӯи назарияи пифагориҳо тамоми ҷисмҳои моддии 

оламро бо ададҳо ифода кардан мумкин. Лекин Пифагор бо теоремаи 
худ номи худро абадзинда  намуд. 

Хулоса, Юнони қадим дар тараққиёт ва ташаккульёбии илмӣ 

ҷаҳони мавқеи марказиро ишғол менамояд. Номи илмҳои ҳозиразамон; 
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математика, физика,  география, биология, астрономия, геометрия, 

механика; мавҳумҳои атом, масса, электрон, пратон ва ғайра аз Юнони 

қадим мерос мондааст. Мардуми Юнон бо асосгузорони  илми ҳозира 

Фалес, Платон, Гераклид, Аристарки Самосӣ, Демокрит, Птоломей, 

Аристотель, Пифагор, Сократ ва ғайра фахр менамояд. Академияи 

Платон, лицейи Аристотель ва музейи Искандарӣ асосӣ донишкадаҳои 

илмӣ- татқиқотӣ, мактаби олӣ ва мактаби таълимии замонавӣ ба ҳисоб 
меравад. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
На сегодняшний день среди  молодых людей и в частности, в речи 

наших студентов, очень редко используется крылатые выражения. 
Отчасти это связано с  незнанием их смыслового значения или 
происхождения. Важно отметить то, что особую меткость и 
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выразительность нашей речи придают именно вовремя и к месту 
употребляемые крылатые слова и выражения. По истории, 
художественной литературе, по просмотрам фильмов мы сталкиваемся 
с крылатыми выражениями, не задумываясь  о том, что это и есть 
мудрость поколений. Под крылатыми выражениями понимаются 
лаконичные формулировки, отражающие опыт в различных сферах 
деятельности и устойчиво используемые в литературной и разговорной 
речи. 

Крылатые слова - устойчивые фразеологизмы образного или 
афористического характера, вошедшие в лексику из исторических либо 
литературных источников и получившие широкое распространение 
благодаря своей выразительности. Понятие «крылатое выражение» 
очень тесно переплетается с другим, родственным ему – 
«фразеологизм». Фразеологизм тоже является устойчивым словесным 
выражением, но, в отличие от крылатой фразы, фразеологизм не всегда 
имеет литературный источник. Помимо этого, фразеологизм является 
неделимой, отдельной лексической единицей, чего нельзя сказать о 
крылатом выражении. 

Мы читаем книги, журналы, газеты, слушаем радио и 
телепередачи, общаемся со знакомыми, и всюду – в книге, в газетной 
статье в общении – встречаемся с народными пословицами и 
поговорками. Они подкрепляют речь, делают ее образной, меткой; 
встречаемся с отдельными словами и выражениями из басен, сказок, 
романов, стихотворений. Они несут ту же службу, что пословицы и 
поговорки, но отличаются от них тем, что у них есть определенный 
автор. Источником их могут быть литературное произведение, 
историческое событие, высказывание исторических личностей, 
письменные памятники и т.д. Эти образные, меткие выражения, прочно 
вошедшие в нашу разговорную и литературную речь, мы называем 
«крылатыми словами», «афоризмами». 

 Само выражение «крылатые слова» восходит к очень древним 
временам. Оно встречается в «Илиаде» и «Одиссее» - поэмах 
полулегендарного древнегреческого поэта Гомера, время жизни 
которого относят к ХП-VП векам до нашей эры. Много раз в этих 
поэмах говорится о том, как кто-нибудь из героев «голос возвысил и 
бросил крылатое слово». 

 Впоследствии крылатыми словами стали называть меткие 
изречения, обороты речи, которые кратко выражают различные мысли, 
понятия, суждения. Эти образные, меткие выражения иногда еще 
называют и «ходячими». Оба названия говорят о том, что выражения 
иногда переходят от одного поколения к другому, из одной страны в 
другую. 



220 

Крылатые слова делают нашу речь богаче и выразительней. Там, 
где нужно было бы долго объяснять суть дела, иной раз достаточно 
одного к месту сказанного крылатого слова. Например, 
беззастенчивое, неумеренное и хвастливое вранье,   можно определить 
одним крылатым словом: «хлестаковщина», и все станет понятно – 
вспомнится главный герой комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» Иван 
Александрович Хлестаков, который так много врал, что сам удивился 
своему вранью. 

Можно рассказывать о том, как и кто-нибудь долго, красноречиво 
и старательно убеждает другого, а тот не обращает на это красноречие 
никакого внимания и продолжает делать свое дело. Но можно вместо 
этого рассказа употребить крылатое выражение из басни И.А. Крылова 
«Кот и повар»: «А Васька, слушает да ест»,- и все станет ясно. 
Вспомнится кот Васька, который продолжает уплетать курчонка, 
несмотря на то, что повар – грамотей долго и многоречиво упрекает 
его. 

Крылатых слов очень много, и проникали они в нашу речь 
отовсюду. Многие из них заимствованы из произведений русских 
писателей. Есть в нашей литературной и разговорной  речи крылатые 
слова и иностранных писателей: Рабле, Сервантеса, Шекспира и 
других. 

Особенно обогатили нашу речь крылатыми словами русские 
писатели Грибоедов и Крылов. Строки из комедии Грибоедова «Горе 
от ума» и крыловских басен стали крылатыми и вошли в нашу 
разговорную и литературную речь наравне с народными пословицами 
и поговорками. Вспомните такие выражения, как «Свежо предание, а 
верится с трудом», «Рассудку вопреки», «Подписано, так с плеч долой», 
«Медвежья услуга», «Сильнее кошки зверя нет», «А воз и ныне там». 

Мы так привыкли к этим выражениям, что даже и не 
задумываемся, как и откуда они появились. 

Многие крылатые слова были позаимствованы из древних 
литературных памятников – например, из «Слова о полку Игореве»; из 
исторических документов – например, из старинного сборника законов 
«Русская правда». Другие крылатые слова перешли в нашу речь из 
старинных судебных документов – например, такие как «Узнать 
подноготную», «Положить под сукно», «Отдать на поток и 
разграбление», «Пригвоздить к позорному столбу». 

В некоторых случаях крылатыми становились изречения 
исторических деятелей. 

Так, выдающийся римский полководец, политический деятель 
Юлий Цезарь (100 – 44 гг. до н.э), быстро одержав победу над 
правителем Боспорского царства – Фарнаком, известил одного из 
своих друзей в Риме: «Пришел, увидел, победил». По рассказу 
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древнеримского историка Светония, когда Ю.Цезарь торжественно 
возвращался после победы в Рим, справа и слева от него шли сорок 
слонов со светильниками, а участники  процессии несли доску с 
надписью: «Пришел, увидел, победил». Эти слова Юлия Цезаря 
запомнились, стали крылатыми и вошли в речь многих народов. 

В тревожные дни перед Полтавской битвой (1709) Петр I, 
обращаясь к солдатам и командирам, говорил, что откладывать битву 
опасно и невозможно: этим воспользуется сильный неприятель. 
«Промедление смерти ненавистной подобно» - говорил Петр. Эти 
крылатые слова запомнили и современники Петра и потомки. 

Крылатыми становились названия книг, пьес, статей, картин, 
кинофильмов. Так, например, вошло в нашу речь стало крылатым 
название кинофильма «Путевка в жизнь», который появился на экранах 
в 1931 году. 

Среди крылатых слов вы найдете имена героев литературных 
произведений, народных сказок, мифов ставшие нарицательными 
(Вральман и Митрофанушка из комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль», 
Молчанин из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума», Кащей 
бессмертный из русской  народной сказки, Прометей, Геркулес, 
Нарцисс, Фортуна – из греческих и римских мифов и тд).  

К крылатым словам относят также имена исторических лиц, 
ставшие нарицательными: Меценат, Крез и др. Из древней Греции и 
Рима, из Франции и Англии, Германии – со всех концов света 
собирались, проникали в нашу речь крылатые слова… 

К крылатым словам относятся и выражения людей разных 
профессий – кустарей, бурлаков, ямщиков. (например: «Канитель 
тянуть», «На долгих ехать», «Лямку тянуть», «Пройти через горнило» и 
тд). В большинстве своем крылатые слова живут многие годы в 
неизменном виде, так как были когда-то сказаны или написаны. Но 
иногда они переходят в нашу речь в измененном виде. В некоторых 
случаях они несколько сокращаются, или меняются  в них отдельные 
слова. Так, крылатое выражение из комедии Грибоедова «Горе от ума»: 
«Рассудку вопреки, наперекор стихиям», - часто употребляется в 
сокращенном виде: «Рассудку вопреки». Некоторые очень известные и 
распространенные крылатые выражения нельзя найти в произведениях, 
из которых они возникли. Можно привести такой пример. Мы часто 
употребляем крылатое выражение: «Остаться у разбитого корыта», и 
справедливо считаем его взятым из сказки Пушкина. В «Сказке   о 
рыбаке и рыбке» есть такие слова: 

«Глядь: опять перед ним землянка; 
На пороге сидит его старуха, 
А перед нею разбитое корыто». 
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Вот из этих строк и возникло крылатое выражение «Остаться у 
разбитого корыта». Можно привести много интересных примеров: 
«Медвежья услуга» (Иван Андреевич Крылов). 

Как у каждого произведения, у крылатых слов есть свой «возраст». 
Одни из них возникли сотни лет назад (крылатые выражения 

Архимеда, Ю. Цезаря) другие, всего лишь несколько десятилетий назад, 
например: крылатые выражения поэтов и писателей (Горького, 
Маяковского и других). 

 Некоторые слова и выражения становились крылатыми 
несколько веков спустя после своего возникновения. Таковы, например 
выражения «домострой», «домостроевские нравы». «Домостроем» в 
ХVI веке называлось русское сочинение, в котором излагалось, как 
должен вести себя человек в обществе и в своей семье. «Домострой» 
поучал, что муж, отец-глава семьи полный владыка. Он мог, сурово 
наказать детей и жену, распоряжаться ими, как своей собственностью, а 
дети и жена должны были безропотно повиноваться ему. В ХIХ веке, 
когда русское общество стало особенно решительно бороться с 
пережитками старого, и появились впервые крылатые выражения: 
«домострой», «домостроевские нравы», которые употребляли, когда 
говорили о бесправном положении женщины и детей в семье, о 
необузданной власти «главы» семьи. 

Многие крылатые слова являются как бы намеками на известные 
всем литературные произведения или исторические события. Так, когда 
мы говорим «Демьянова уха» или «Тришкин кафтан», «Мамаево 
побоище» или «Шемякин суд», мы предполагаем, что собеседник знает 
литературные произведения или события, с которыми связаны 
происхождения этих крылатых выражений. Очень интересно узнать – 
кто автор того или иного крылатого выражения. Во многих случаях это 
сделать не трудно. Но иногда автора установить невозможно. Есть, 
например, такое выражение «хамелеон», которым называют человека, 
быстро меняющего свое мнение по одному и тому же вопросу. 
Просматривая книги, можно узнать, что с ящерицей – хамелеон, 
которая в зависимости от окружающей обстановки быстро меняет свою 
окраску, сравнивали непостоянных людей разные писатели – и древние 
и новые, и греческие и французские.  У нас это выражение стало 
крылатым только после того, как появился замечательный рассказ 
Антона Павловича Чехова – «Хамелеон». 

Такова же судьба у некоторых других крылатых слов. Крылатые 
слова нельзя смешивать с пословицами и поговорками. 

Пословица – это краткое народное изречение. Например: «За 
двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». В пословице 
четко выражено мнение о разных обстоятельствах и случаях жизни. 
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Она как бы наблюдает эти обстоятельства и случаи и делает свои 
выводы, высказывает свои суждения. 

Поговорка – это образное выражение, которое метко определяет 
какое–нибудь событие. Она отличается от пословицы тем, что в ней нет 
прямого поучительно смысла. Поговорка только образно, чаще всего в 
иносказательной форме определяет явление. Например: «Ни пава, ни 
ворона» или «Чужими руками жар загребать». 

Крылатые слова во многом отличаются от пословиц и поговорок. 
Но некоторые из них близки к пословицам и поговоркам и, видимо, 
берут свое начало из тех же источников. Например, крылатое 
выражение «Таскать каштаны из огня» (перешло в речь из басни 
французского поэта Лафонтена) напоминает пословицу «Чужими 
руками жар загребать». Но крылатых выражений, близких к 
пословицам и поговоркам мало. 

Среди крылатых слов много афоризмов, то есть кратких, образных 
изречений, которые выражают какую-нибудь обобщенную мысль. 
Например: «Услужливый дурак опаснее врага» (из басни Крылова 
«Пустынник и Медведь»), или «Счастливые часов не наблюдают» (из 
комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»). 

Главное место среди крылатых слов занимают, пожалуй, образные 
выражения, которые употребляются в переносном значении. Такое 
образное, меткое выражение помогает лучше определить, объяснить 
явление, которое схоже с этими выражениями какими-то своими 
чертами, признаками. Можно сказать: осталось только малая, 
незначительная часть чего-нибудь. Это же можно выразить и в таких 
словах: «Остались рожки да ножки».  

Крылатые слова прочно вошли в нашу разговорную и 
литературную речь, стали неотъемлемой ее частью. Мы употребляем 
их, не задумываясь, как и откуда они проникли в наш язык. 
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БИСТСОЛАИ ОМӮЗИШ ВА РУШДИ ФАНҲОИ ДАҚИҚ 

 ЗАМИНАИ УСТУВОРИ НАВОВАРИҲО 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои муаззами миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём 
ва мулоқоту вохӯриҳо қайд менамоянд, ки ҷавонон нерӯи ояндасози 
миллат мебошанд. Воқеан, такя ба нерӯҳои зеҳнӣ ифодаи бебаҳси 
эҳтиром ва арҷгузории Ҳукумати Тоҷикистон ба таъриху тамаддун ва 

илму фарҳанги миллатамон мебошад. Ин мавқеи эътимодбахши 
давлату ҳукумат тайи солҳои истиқлолият яке аз омилҳои муҳими 
иттиҳоду ҳамбастагӣ ва ваҳдату ягонагӣ дар ҷомеаи навини 
Тоҷикистони биҳиштосо гардидааст. Дар ин самт бояд таъкид дошт, ки 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати 
оқилонаи худ соҳаи маориф ва илмро яке аз самтҳои стратегии муҳими 
давлату миллат қарор додаанд. Дар баробари ин, қайд кардан 

бамаврид аст, ки ба ин соҳа ҳамасола дар низоми буҷаи кишвар дар 
қиёс ба дигар соҳаҳо бештар маблағ ҷудо карда мешавад ва аз ҳама 
муҳим чун ба тамоми суханрониҳои Пешвои миллат менигарем, дар 
ҳама мулоқоту суҳбатҳояшон бо намояндагони аҳли зиё ва олимону 

ихтироъкорон ва дар маҷмуъ, бо тамоми шаҳрвандон масъалаи 
мактабсозиву мактабдорӣ, китобхонию  илмомӯзӣ ва ихтирои 
технологияи навин пайваста пурсон шуда, дар ин ҷараён барои 
пешрафт мусоидат менамоянд. Аз ҷумла, Президенти мамлакат дар 

Паёми имсолаи хеш ба Маҷлиси Олӣ чунин таъкид доштанд, ки: 
«Роҳбарону кормандони соҳаи маорифро зарур аст, ки дар баробари 
чунин дастгириҳои давлат ва афроди ватандӯст сатҳу сифати таълимро 

дар ҳар як муассисаи таълимӣ, сарфи назар аз шакли моликияти онҳо 
ва дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баланд бардоранд. Инчунин, назорати 
азхудкунии донишҳои замонавиро пурзӯр гардонида, наврасону 
ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ намоянд, 

қобилияти эҷодии онҳоро тақвият бахшанд ва ба таълими фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд. 
Вобаста ба ин, пешниҳод менамоям, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ 
мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин, 

барои тавсеаи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040 
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“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
дар соҳаи илму маориф” эълон карда шаванд». 

Тибқи маълумотҳои оморӣ 75 фоизи аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  ва мақомотҳои маҳаллӣ барои 
камолоту рушди инкишофи ҷавонон тамоми шароитҳоро муҳайё 
намуда истодаанд. Чи гунае ки Пешвои муаззами миллат дар вохӯрии 

хеш бо зиёиёну кормандони соҳаи илму маориф санаи 18 марти соли 
равон таъкид намуданд: «Имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои 
иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ 

қадаме ба пеш гузошта намешавад». Ҳамчунин, дар ин суханронӣ қайд 
намуданд, ки: «Мо дар доираи рушди илмҳои муосир саноатикунонии 
босуръати кишварро ҳадафи чоруми стратегии мамлакат эълон 
намудем. Дар ин раванд, мақсад дорем, ки истифодаи технологияҳои 

муосирро дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш дода, ба 
илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ эътибори ҷиддӣ диҳем». 

Маҳз бо ҳамин мақсад солҳои 2020-2040 бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, 

дақиқ ва риёзӣ эълон карда шуд ва Ҳукумати мамлакат боварии комил 
дорад, ки ин иқдом ба рушди тафаккури техникӣ ва тавсеаи 
ҷаҳонбинии илмии ҷомеа такони ҷиддӣ мебахшад. 

Ҳамчунин, дар ин замина аз ҷониби Президенти кишвар пешниҳод 

гардид, ки муасиссаҳои соҳаи маориф ва илм ҳамасола олимпиадаҳои 
ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявиро оид ба илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот баргузор 
намуда, ғолибони озмунҳо аз ҷониби вазорату идораҳо, мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз лиҳози 
моддиву маънавӣ қадрдонӣ ва ҳавасманд гардонида шаванд. Чунин 
дастгириву ғамхориҳо ва ҳавасмандсозиҳо донишҷӯёну донишмандон 
ва дигар толибонро водор месозад, ки баҳри пешрафту шукуфоии 

соҳаи маорифу илми миллӣ нақши босазо дошта бошанд. 
Қабул ва амалӣ намудани барномаҳои махсус дар самти рушд ва 

пешрафти илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ барои дастгирӣ ва 

рушди таҳқиқот дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ ва риёзию техникӣ, 
таҳкими заминаи моддию техникӣ барои гузаронидани таҳқиқоти 
озмоишӣ, муҳайё кардани шароити мусоид барои тарбияи кадрҳои 
илмӣ, фароҳам овардани шароит барои зиёд намудани донишу неруи 

ақлонии инсонӣ ва вусъат бахшидан ба ҳамкориҳои байналмилалии 
илмӣ мусоидат менамояд. 

Сарвари муаззами мо қайд намудаанд, ки: «...зеро мо чунин 
мешуморем, ки бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва ғамхорӣ 

нисбат ба маориф – сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва ояндаи 
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ободи давлат ва Ватан мебошад. Бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар 
муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст, зарур аст, ки 
барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омода 

кардани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху 
фарҳанги бостонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати 
хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои 
нави иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои 

русиву англисӣ таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад”. 
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон низ дар 

асоси қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла 

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи 
таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимӣ», дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастуру 
супоришҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
мақомоти дахлдор баҳри амалӣ гардонидани вазифаҳое, ки аз паёмҳои 
сарвари давлат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, 

роҳандозӣ менамояд. Алалхусус, дар кафедраи маркетинг-агробизнес 
дар  соли хониши 2021 - 2022  мувофиќи  Барномаи мақсадноки 
давлатии рушди илмҳои  риёзӣ, дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025  
аз рўи наќшаи тартибдода ва тасдиќшуда фаъолият бурда истодааст. 
Яке аз ин чорабиниҳо ба роҳ мондани ҳамкории илмию тадқиқотӣ 
миёни муассисаҳои олӣ ва институтҳои таҳқиқотӣ мебошад. Мувофиқи 

он устодони кафедраи маркетинг - агробизнес бо якчанд донишгоҳҳои 
давлатӣ ҳамкориҳои зич доранд. Кафедра бо назардошти ҷавобгӯ 
будани сатҳи таълим ба стандарти ҷаҳонӣ бо донишгоҳҳои ҷумҳурӣ 
ҳамкорӣ менамояд ва бо муассисаҳои илмию таҳқиқотии зерин 
шартнома дорад: 

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншо Шоҳтемур;    

 Сарраёсатии кишоварзии вилояти Суғд; 
Филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткории Академияи 

илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар вилояти Суғд; 
Филиали институти зироатпарварии Академияи илмҳои 

кишоварзии Тоҷикистон дар вилояти Суғд; 
Филиали институти хокшиносии Академияи илмҳои кишоварзии 

Тоҷикистон дар вилояти Суғд; 
Институти зоология ва паразитологияии АИИ Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба номи Е.Н.Павловский ш.Душанбе; 
Муассисаи давлатии “Боғи миллии ваҳдат” дар ноҳияи Б.Ғафуров. 
 Дар амал татбиқ намудани гуфтаҳои Сарвари давлатамон аз соли 

2019 дар назди кафедраи маркетинг – агробизнес бо дастгирии раёсати 
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донишгоҳ озмоишгоҳҳои зерин таъсис дода шуд, ки дар он олимони 
кафедра корҳои таҳқиқотии хешро натиҷабардорӣ менамоянд:  

1) Озмоишгоҳи илмӣ тадқиқотӣ  

2) Минтақаи илмӣ, таҷрибавӣ ва истеҳсолӣ.  
Бо мақсади такмили фаъолияти таълимӣ ва илмии донишҷӯён, 

тайёр намудани мутахассисони баландихтисос, инкишофи қобилияти 

эҷодӣ, ҷалби донишҷӯёни фаъолу эҷодкор, лаёқатманду қобилиятнок ба 
корҳои илмӣ, аз ҷумла дар сатҳи баланд омода намудани донишҷӯён 
барои иштирок дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва ноил шудан ба 
натиҷаҳои назаррас аз 5 майи соли 2021, №05/1-704 аз Вазорати маориф 

ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  мактуб ворид шудааст. Тибқи мактуби 
мазкур  аз тарафи омӯзгорони кафедра  барои ташкил ва гузаронидани 
олимпиада дар бахши фанҳои химия, биология-экология, георафияи 

иқтисодии Тоҷикистон бо асосҳои демографии он комиссия  ташкил 
карда шуд. Донишҷӯёни фаъол дар ин олимпиада иштирок намуда, дар 
ҷумҳурӣ ба ҷойҳои сазовор ноил гаштанд. 

Суръати кайҳони ҷаҳонишавии замони муосир ҷавононро 

вазифадор менамояд, ки аз тараққиёту навгониҳои технологияҳои 
инноватсионии замони муосир ва табиӣ бохабар бошанд, онро омӯхта 
дар ҳаёту фаъолияти ҳаррӯзаи худ татбиқ намоянд. Барои ин бояд ҳар 
як ҷавони соҳибмаърифати Ватан ду-се забони хориҷиро аз худ намояд, 

ватани худро дӯст дорад ва  онро ба хориҷиён муаррифӣ намояд. 
Ҳамин тавр, заминаҳои моддӣ-техникӣ истифодаи технологияҳои 

инноватсионии муосир бо истифодаи алоқаҳои замонавӣ байни 
донишгоҳу донишкадаҳо, муассисаҳои илмӣ имкон медиҳад, ки 

муассисаҳои зикргардида аз раванди корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, ҷараёни 
таълими ҳамдигар бохабар гарданд ва ба тайёр намудани 
мутахассисони талаботи бозори меҳнат саҳмгузор бошанд. 
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ИСТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

Возможность удовлетворить растущие потребности людей в книге и 

других документированных информационных источниках – одно из самых 

важных социально-экономических и культурных достижений независимого 

Таджикистана. Но с распадом СССР была парализована система 

государственного снабжения  библиотек книгами. Не работали книжные 

магазины системы «Таджикпотребсоюз», библиотечные коллекторы, 

книжная торговля через почту («книга-почтой»). Но благодаря активной 

государственной политике в области библиотечного дела начали 

происходить положительные изменения и в комплектовании библиотек. 

Принятая Программа развития  библиотечного   дела в  Республике  

Таджикистан  на период 2006-2015 годы предусматривает планомерное 

формирование библиотечных фондов страны как единой системы 

взаимодополняющих и взаимоиспользуемых фондов библиотек, улучшение 

качественного состава книжных фондов. Одной из основных функций 

библиотеки является учет, хранение, реставрация и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов. Печатная продукция является основой 

материально-технической базы библиотеки, главным условием ее 

существования. Любые материалы не вечны: даже находясь в идеальных 

условиях, они утрачивают свои эксплуатационные свойства вследствие 

естественного старения. В значительной степени это относится к бумаге – 

основному носителю информации на протяжении сотен лет. Старению 

подвержены и средства письма. Текст, как рукописный, так и печатный, с 

течением времени выцветает, угасает, истирается и может быть полностью 

утрачен. Поэтому сохранение библиотечных фондов стало глобальной 

задачей, которую решают все цивилизованные страны и мировое 

сообщество в целом.  

Для предупреждения хищений и порчи документов библиотеки 

применяли различные формы и методы контроля,  за использованием фонда 

читателями. Внедрение автоматизированных электронных систем и средств 

контроля позволяли надежно защитить фонд от хищений. Особенно, 
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эффективно использование в технологическом процессе обслуживания 

читателей сочетания электронной охранной системы и штрихового 

кодирования. В Согдийской области штриховое кодирование книг начало 

применяться в библиотеке ХФТУТ, совсем недавно, с 2009 года.  

Введение ГОСТа 7.56-90 «Консервация документов»  позволило 

установить единые для всех библиотек научно обоснованные нормы для 

режима хранения, технологических процессов стабилизации и реставрации 

документов. Под консервацией подразумевается обеспечение сохранности 

документов посредством режима хранения технологических процессов 

стабилизации и реставрации. Согласно стандарту режим хранения включает 

световой, температурно-влажностный и санитарно-гигиенические режимы. 

Ведущим направлением в санитарной защите фонда являются 

профилактические меры.   

В сложных условиях первого десятилетия независимости 

Таджикистана главная задача библиотек состояло в том, чтобы обеспечить 

доступ к книжным памятникам и в то же время не нанести им серьезного 

урона, найти способ для использования в этих целях возможностей 

международного сотрудничества. Именно, это стало главной целью проекта 

по доступу к редким книгам и их сохранности в библиотеке Академии Наук 

Республики Таджикистан, который финансировался Посольством США в 

Таджикистане. Посольство осуществляло финансовую поддержку проекта в 

рамках так называемой Программы Посла США по сохранению 

культурного наследия. 

В Плане «Программы развития  библиотечного   дела в  Республике  

Таджикистан  на период 2006- 2015 годы» было предусмотрено в период  с  

2006 по 2009 годы  в  больших  библиотеках  городов  и районов    

организация  ремонтных  и  восстановительных  лабораторий для печатных  

изданий.   В течение пяти  лет  (2007-2011) планировалась  переиздать  

более ценные  экземпляры  и обеспечить  их хранение  на  разнообразных  

электронных  носителях.  

И в годы независимости бесплатное библиотечное обслуживание 

пользователей осталось приоритетным. Однако, согласно закону «О 

библиотечной деятельности», библиотекам было предоставлено право 

вводить платность за предоставление определённых услуг: 

ксерокопирование, консультации, Интернет и т.д. Введение платных услуг 

позволило библиотекам в условиях крайнего дефицита финансовых 

средств, выделяемых государством, добывать самостоятельно 

внебюджетные доходы, которые позволили расширить сервисные 

библиотечные услуги, приобретать необходимую литературу и укреплять 

материальную базу библиотек. Несмотря на это платные услуги не 

получили широкого распространения.  



230 

Комплектование фондов является главным звеном   библиотеки. С 

1990 г. резко сокращается поток документов на таджикском, узбекском и 

русском языках. Изменения в книгоиздании и книгораспространении, 

коммерциализации этих структур, децентрализация отрицательно сказались 

на качестве комплектования и содержании книжных фондов библиотек. 

Невиданный приток учащихся в библиотеки, связанный с плохим 

комплектованием учебников и другой литературой школ, техникумов, 

вузов, открытием большого числа новых учебных заведений, не 

обеспеченных пособиями, вызвал существенные изменения в библиотечной 

деятельности РТ в целом. 

 Как отмечает Б.В. Гаффоров: «…до конца 80-х годов комплектование 

книжных фондов Таджикистана осуществлялось через Республиканский 

библиотечный оллектор; получение обязательного экземпляра изданий из 

Центрального коллектора научных библиотек; из магазинов «книга-

почтой»; по подписке, через международный книгообмен и другие 

источники. Распад Советского Союза ввел свои коррективы также в деле 

комплектования книжных фондов библиотек республики. Общеизвестно, 

что гражданская война в республике очень больно ударила по экономике 

страны. Процесс восстановления народного хозяйства заставил на 

некоторое время закрыть глаза на проблемы в сфере культуры. Библиотеки 

не были исключением. Прекратилось комплектование фондов библиотек 

республики». Источником комплектования книжных фондов библиотек 

республики в настоящее время, в основном являются - обязательный 

экземпляр (для Национальной библиотеки им. А. Фирдоуси, Центральная 

научная библиотека Академии наук РТ им. И. Ганди, областные 

библиотеки), международные организации и посольства, дары, книжные 

магазины, уличная торговая точка, книгообмен и др.» 

Комплектования фондов библиотек имели свои специфические 

особенности. По инициативе Министерства культуры РТ Унитарное 

предприятие обеспечения и торговли «Китоб» («Книга») ежегодно начиная 

с 2007 года организовало мероприятие «Караван книги». Колонна 

автомашин с книгами и деятелями культуры и искусства двигались по 

маршруту городов и районов. По местам прибытия, особенно в сельской 

местности проводились встречи, организовались книжные выставки, а по 

завершении книги безвозмездно передавались библиотекам. Таким 

образом, районные и сельские библиотеки получили возможность получать 

новую литературу.   

На сегодняшний день негативным явлением является уменьшение 

количества библиотечных учреждений и их книжных фондов, а 

положительным или позитивным явлением  считается увеличение 

количества читателей. Это можно проследить по данным статистических 

материалов по Согдийской области за 1995-2005 гг.  
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Контрольные показатели 1995 2000 2005 

Число массовых библиотек 449 421 405 

В них всего книг и журналов (тыс.экз.) 3399 3176 3391 

Число читателей (тыс.чел.) 293,2 246 488,4 

Книговыдача (тыс.экз.) 3828,3 2852,5 3430 

Число книг в среднем на 1 б-ку 

тыс.экз. 

7,5 7,5 8,4 

Число книг в среднем на 1 читателя 

(книгообеспеченность) 

11,6 12,9 7 

Численность читателей в среднем на 1 б-ку, 

чел. 

653 584 1206 

 

Данную ситуацию на примере Согдийской областной детской библиотеки 

можно проследить следующим образом: 

 

  Контрольные показатели работы областной детской библиотеки 
Контрольные показатели 1995 2000 2005 

книжный фонд 60332 61416 63042 

поступление лит. 573 516 25 

книговыдача 123295 123021 127768 

читатели 8109 8506 8672 

В годы независимости Таджикистана библиотечная деятельность 

улучшилась в городских поселениях и ухудшалось в сельских местностях. 

К примеру, в городских поселениях увеличивались количество библиотек, 

книжных фондов, число читателей и т.д. Но в сельской местности, в 

исследуемый период, за исключением числа читателей, прослеживается 

уменьшение количества библиотек, книжных фондов и книговыдача. Такое 

положение зависело от ряда причин. Например, сельские библиотеки, в 

отличие от городских, не имеют, как правило, специализированных 

помещений, и ютятся в арендованных, не приспособленных для этого 

комнатах сельских жителей. Инвентаризационные фонды были стары и 

изношены. 

Важным направлением в деятельности библиотек является внедрение 

новых технологий. С внедрением информационных технологий к подобным 

представлениям добавился еще и миф о виртуальной библиотеке, 

способной заменить традиционные. Порою и читатели, и сами 

библиотечные работники не всегда соотносят свою деятельность с миссией 

библиотеки, ее генеральными целями, ролью в обществе как одновременно 

информационного и просветительского учреждения. 

Библиотечные технологии в наши дни стремительно изменяются и 

совершенствуются. Термин «инновация» (нововведение, новшество, 
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новаторство) стал активно использоваться в библиотечной сфере 

деятельности сравнительно недавно, несмотря на то, что данное понятие 

было введено в научный оборот австрийским экономистом И.Шумпетером 

в 1930-е годы.  

Изучая документацию о работе библиотек Согдийской области, 

знакомясь непосредственно с библиотечной практикой работы, можно 

прийти к выводу: инновации получили некоторое распространение в 

библиотечной деятельности. Так, для библиотеки Таджикского 

государственного университета права, бизнеса и политики было 

новшеством создание методико-библиографического кабинета. 

Функционирование этого кабинета дало положительный результат в 

деятельности библиотеки: благодаря библиотечным урокам и 

индивидуальным консультациям библиотекари отдела обслуживания 

повысили свою квалификацию;  повысилось качество обслуживания 

читателей;  стали выполняться сложные читательские запросы;  

расширился справочно-поисковый аппарат библиотеки (кроме 

систематического каталога созданы тематические картотеки);  налажен учет 

и анализ контрольных показателей работы библиотеки (посещения, 

книговыдача), учет фонда;  повысилась прозрачность работы библиотекаря;  

улучшилось качество работы библиотеки в целом. 

Для библиотеки ХФТУТ стало новшеством внедрение в работу 

цифровой библиотеки.  

Для Худжандского государственного университета им. академика 

Б.Гафурова  новшеством стало создание и функционирование электронной 

библиотеки. 

Для Областной публичной библиотеки им. Т.Асири города Худжанда 

к новшествам можно причислить создание Американского уголка, как 

новой формы работы библиотеки, а также применение такой формы 

массовой работы, как музыкальная гостиная. Это дало возможность больше 

привлечь пользователей и читателей в библиотеку, повысить престиж 

библиотеки. Создание Американского уголка в областной  публичной 

библиотеке им. Т. Асири позволила оснащать библиотеку  компьютерами, и 

дало возможность читателям иметь доступ к сети Интернет. 

Можно привести и другие примеры. Например, в 2009 по инициативе 

сотрудников библиотеки А. Мирсаидова и М.Хакимовой Таджикский 

филиал института «Открытое общество» - Фонд  содействия (Фонд Сороса) 

выделил Грант с целью создания библиотеки для слепых и слабовидящих. 

В Согдийской областной библиотеке  был 

организован  тифлокабинет.  Сумма гранта 

составляла  15000$  для  покупки  тифлооборудования.  В библиотеке  были  

установлены:  
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 брайлевский дисплей Super VARIO 40 с программой экранного досту

па для слепых и слабовидящих VIRGO;  

 читающая машина «Книголюб» , компакт CD; 

 компьютер.  

Инновационный процесс в библиотеках области продолжался в 

нарастающем темпе. Источниками выявления новшеств являются как 

опубликованные (книги, статьи, методические и информационные 

материалы), так и неопубликованные материалы (рукописи, отчеты, 

информация в Интернет), а также непосредственное ознакомление с 

библиотечной практикой (обследования, экскурсии). 

Областной публичной библиотекой им. Т.Асири города Худжанда в 

2010 году было запланировано провести обследование ЦБС города 

Кайраккума и Ганчинского района с целью произведения там отбора 

новшеств. На будущее предстоит его изучение, испытание и 

распространение.  А в целях активного продвижения в библиотеках 

наиболее значимых нововедений, прошедших экспериментальную 

проверку, будут разработаны методические рекомендации, будет вестись 

обучение библиотекарей их применению. 

Новые информационные технологии сегодня проникают во все сферы 

нашей жизни. Компьютерная грамотность становится атрибутом 

современного человека. Ситуация же с использованием информационно - 

коммуникационных технологий (ИКТ) в культуре Таджикистана, если 

верить исследованиям, проведенным Татьяной Ершовой и Юрием 

Хохловым – независимыми российскими экспертами – в период с 28 

августа по 10 сентября 2006 года по заказу частной некоммерческой 

корпорации Internews Network (Калифорния, США), характеризуется как 

начальная – сказывается советская традиция финансировать культуру по 

остаточному принципу.  (Ершова Татьяна Викторовна - генеральный 

директор Института развития информационного общества, председатель 

Совета Фонда развития информационного общества. Хохлов Юрий 

Евгеньевич - председатель Совета директоров Института развития 

информационного общества, академик Российской инженерной Академии.)  

Проекты, направленные на использование ИКТ в сфере культуры, 

поддерживал лишь один донор – ИОО (Институт «Открытое Общество»)-

Таджикистан, благодаря которому был реализован проект организации 

интернет-залов в нескольких библиотеках Таджикистана, включая 

Национальную библиотеку имени Фирдоуси. Библиотека предоставляла 

пользователям электронный каталог, содержащий более 50 тысяч 

библиографических записей отечественных и зарубежных книг, 

поступивших с 1999 года. В сентябре 2006 года в Библиотеке открылся Зал 

электронных изданий, предоставляющие читателям более 115 тыс. 
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экземпляров электронных книг и изданий на CD дисках. Однако после 

завершения проекта такой зал в Национальной библиотеке был закрыт.  

В Национальной библиотеке при финансовой поддержке 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ с 18 сентября 2008 года был открыт Виртуальный 

читальный зал Электронной Библиотеке Диссертации Российской 

государственной библиотеки. 

Одной из первых в республике начала уделять внимание 

использованию Интернета Центральная научная библиотека Академии наук 

Республики Таджикистан. Под ее руководством в 1998 г. был проведен 

республиканский семинар «Библиотеки и новые информационные 

технологии», на котором серьезно обсуждались вопросы, связанные с 

использованием ИКТ в библиотечной работе. Библиотека Академии наук 

одной из первых создала свое веб - представительство и ведет активную 

работу по организации доступа своих читателей в Интернет (при поддержке 

американской Программы расширения доступа и обучения в Интернет – 

Internet Access and Training Program, IATP). В начале 2005 г. сайт 

библиотеки http://www.aclib.tj был признан лучшим образовательным 

сайтом страны. На нем представлены электронные библиотечные ресурсы: 

каталоги и полнотекстовые цифровые документы, которые появились в 

Таджикистане впервые.  

В стране с такой богатой культурой, как Таджикистан, можно было 

ожидать наличия большего числа проектов или даже национальной 

программы по переводу этого наследия в электронную форму и 

обеспечению доступа к нему для мирового сообщества. К сожалению, 

создание электронных версий редких документов стало предметом лишь 

одного международного проекта по сохранению культурного наследия, 

который Библиотека Академии наук Республики Таджикистан осуществила 

при поддержке Фонда посла США. В рамках этого проекта полные 

описания редких книг заносились в электронный каталог, затем 

создавались факсимильные электронные копии книг, которые размещались 

в электронной библиотеке (использовалось ПО Greenstone Digital Library). 

Кроме того, библиотекой выпущено несколько компакт-дисков с 

электронными версиями наиболее ценных книжных памятников, 

посвященных истории и культуре Таджикистана.  

Анализ материально-технической базы библиотек свидетельствует о 

том, что темпы компьютеризации остаются крайне низкими, большинство 

библиотек (в основном сельских) не имели даже персонального 

компьютера. Не все библиотеки имеют доступ к глобальной сети Интернет. 

Даже  при наличии доступа библиотек в Интернет качество связи не 

удовлетворяет современным требованиям.  
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Неравномерность  в  предоставлении  информационно-библиотечных  

услуг,  в  обеспечении  информацией  населения  различных  территорий  

усугубляет  социокультурное  неравенство, негативно повлияет на качество 

образования.        
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ЗЕҲНИ СУНЪӢ  

ДАР СИСТЕМАҲОИ ОМӮЗИШИ ЭЛЕКТРОНӢ 
 

Дар шароити муосир омода намудани кадрҳои баландихтисос 
барои соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ, яке аз омили асосии 

пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, барои таъмини сифати 
баланди раванди таълим дар татбиқи иттилоот ва технологияи 
телекоммуникатсионӣ омӯзиши фардӣ пешбинӣ  шудааст, ки ба 
худомӯзӣ  нигаронида мешавад [1]. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки 

77%  мутахассисони соҳаи маориф боварӣ доранд, ки омӯзиши фардӣ 
барои ҷалби донишҷӯён дар раванди таълим муҳим буда, ба 
самарабахштар шудани таълим ёрӣ мерасонад [2]. Омӯзиши фардӣ 
асосан аз рӯи захираҳои электронии таълимӣ дар ҳама намудҳои 

фаъолияти таълим амал намуда, барномаҳои махсуси самараноки 
таълимӣ, ки дар Интернет ҷойгиранд, яъне барномаҳои омӯзиширо 
мефаҳмонанд. Дар замони муосир ба барномаҳои омӯзишие, ки бо 

истифодаи зеҳни сунъӣ сохта шудаанд, диққати махсус дода мешавад[1].  
Зеҳни сунъӣ дар амалӣ шудани ғояҳои омӯзиши фардӣ - мутобиқ 
намудани омӯзиш, мундариҷа ва суръати он ба талаботи мушаххаси 
ҳар як донишҷӯ нақши калидӣ хоҳад дошт. Зеҳни сунъӣ қобилияти 

гирифтани маълумотро аз сарчашмаҳои гуногун, тасдиқ ва таҳлилро бо 
истифода аз маводҳо, ба монанди таҳлили пешгӯишаванда ва омӯзиши 
мошинсозӣ фароҳам меорад, ба ин васила потенсиали самарабахши 
зеҳни сунъӣ самти технологияи таълимро боз мекунад ва истифодаи он 

метавонад нақши катализаторро, яъне барои додани маълумот ба 
тамоми ҷонибҳои манфиатдор, аз донишҷӯёни алоҳида то маъмурони 
вазорати маорифро иҷро намояд. Зеҳни сунъӣ метавонад барои эҷод 
намудани робита байни манбаъҳои гуногуни супоришҳо ба хонандагон 

кӯмак кунад, яъне  вобаста ба қобилияти истифодабаранда, бо 
назардошти ҷиҳатҳои қавӣ ва заиф, вазифаҳои ӯ таҳия карда мешавад 
[1]. Нақш ва таъсири зеҳни сунъӣ аз кӯдакистон то таҳсилоти олӣ ва 
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омӯзиши корпоративӣ вуҷуд хоҳад дошт[3]. Якчанд омилҳои зеҳни 
сунъӣ мавҷуданд, ки омӯзиши электрониро ғанӣ мегардонанд.  

 Мундариҷаи интеллектуалиро дар васоити гуногун, аз қабили 

аудио, видео ва ёрирасонҳои онлайнӣ, аз дастурҳои рақамӣ, 
интерфейсҳои омӯзиши фармоишӣ ва барномаҳои таълимии рақамӣ 
эҷод мегардад.   

 Зеҳни сунъӣ барои муайян намудани саҳви фаъолияти ягон 
намуди система истифода бурда мешавад. Масалан, системаи таълимии 
интеллектуалии SHERLOCK аз ҷониби техникҳои Нерӯҳои ҳавоӣ 

барои ошкор кардани мушкилот бо системаи барқ дар ҳавопаймо 
истифода мешавад. 

 Истифодаи зеҳни сунъӣ дар соҳаи маориф яке аз натиҷаҳои 
беҳтарини робита байни омӯзгор ва хонанда ба ҳисоб меравад. 
Масалан, онҳо дар самти баланд бардоштани самаранокӣ, худомӯзӣ ва 
содагардонии вазифаҳои маъмурӣ ҳамкорӣ мекунанд. 

 Бо воситаи системаи зеҳни сунъӣ маълумотҳо барои ҳама дастрас 
мебошад, аз ҷумла барои шахсоне, ки нуқсони биноӣ ва шунавоӣ 
доранд. Масалан, Presentation Translator як плагини ройгон барои 
PowerPoint мебошад, ки ҳангоми суханронии омӯзгор субтитрҳоро дар 
вақти воқеӣ эҷод мекунад.  

Омӯзгорон барои баҳодиҳии вазифаи хонагӣ ва санҷишҳо вақти 

зиёд сарф мекунанд. Системаҳои зеҳни сунъӣ аллакай саволҳои 
сершуморро арзёбӣ карда, ҳоло барои санҷиши ҷавобҳои хаттӣ омода 
мебошад. 

Ба шарофати зеҳни сунъӣ, барномаҳои омӯзишӣ пеш рафта, барои 
истифодабарандагон дар иҷрои кори хонагӣ ё омодагӣ ба тест кӯмак 
мерасонанд [3].  

Бояд қайд кард, ки зеҳни сунъӣ барои худомӯзии системаи 

омӯзишӣ низ аҳамияти калон дорад. Чунончӣ, яке аз омилҳои асосии 

таъсиррасонии зеҳни сунъӣ дар таълим, баланд бардоштани дараҷаи 

таълими индивидуалӣ мебошад, ки барои мутобиқ намудани талаботи 

истифодабаранда дар таъминоти барномавии омӯзишӣ мусоидат 

намояд. Системаи мазкур талаботи истифодабарандагонро қонеъ 

намуда, барои бештар ба мавзӯъҳои муайян таваҷҷуҳ намудан, кӯмак 

мерасонад. 
Технологияҳои зеҳни сунъӣ барои такмил ва муайян намудани 

нуқтаҳои асосии омӯзиш вобаста ба донишазхудкунии 
истифодабаранда, фикру мулоҳизаҳои муфид пешниҳод менамояд. 
Чунончӣ, провайдери Coursera яке аз провайдерҳои асосии курсҳои 
онлайн, ин технологияро татбиқ мекунад [3]. 

Тақрибан дар ҳама соҳаи саноат барои иҷрои вазифаи мушаххасе, 
ки барои одамон иҷро кардан душвор аст, ба зеҳни сунъӣ, ки моро бо 
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ихтироъҳои навтарини технологӣ иҳота намудааст, такя мекунанд. Дар 
робита ба ин, зеҳни сунъӣ, омӯзиши электрониро пеш мебарад ва ба 
раванди автоматикунонӣ, индивидуалӣ ва мутобиқшавӣ кӯмак мекунад. 

Яке аз ин намуди барнома, ки ба зеҳни сунъӣ такя мекунад, барномаи 
омӯзишии Duolingo мебошад. Duolingo яке аз маъруфтарин 
барномаҳои омӯзиши забон, дорои зиёда аз 300 миллион 
истифодабарандагони бақайдгирифташуда мебошад. Ин барнома 

омӯзишро дар асоси бозӣ, таваҷҷуҳи фардӣ, доираи васеи машқҳои 
беназир ва чатботҳои зеҳни сунъӣ идорашавандаро дорад, ки ба 
истифодабарандагон имкон медиҳад, ки суҳбатҳои воқеӣ барои амалия 

дошта бошанд [3,4]. Пеш аз ҳама, зеҳни сунъии барномаи Duolingo 
курсҳоро фардӣ кунонида, ба ҷиҳатҳои қавӣ, заиф ва инчунин, ба майлу 
хоҳиши хар як хонанда мутобиқат мекунонад. Зеҳни сунъӣ ба миқдори 
луғати (захираи калимаҳо) донишҷӯён,  намунаҳои грамматикаи 

душвор ва мундариҷаи барои онҳо маъқул, диққат медиҳад. Зеҳни 
сунъии Duolingo, инчунин коркарди забони табииро барои эҷоди 
муошират бо чатботҳо истифода мебарад ва ба хонандагон имкон 
медиҳад, ки дар вақти воқеӣ суҳбатро машқ кунанд. Ин имкон медиҳад, 

ки малакаҳои худро амалӣ созанд ва пеш аз он ки онҳо бо одамони 
воқеӣ суҳбат кунанд, эътимод пайдо кунанд [4, 5].  

Дар ҳоле, ки бисёре аз муассисаҳои таълимӣ зеҳни сунъиро дар 
амалиёти гуногун банақшагирӣ ё  татбиқ мекунанд, ҳанӯз ҳам 

мушкилоте вуҷуд дорад, ки бояд ҳал карда шаванд. Муҳимтарини онҳо 
омода намудани хонандагон ба ин тағйирот аст. Муҳим он аст, ки 
хонандагон фаҳманд, ки зеҳни сунъӣ автоматӣ мекунонад ва 
вазифаҳоро такроран иҷро мекунад [3]. 

Аз тарафи дигар, ҳамеша нақшҳое хоҳанд буд, ки малакаҳои 
эҷодӣ, маърифатӣ ва эҳсосиро талаб мекунанд. Натиҷаҳои беҳтарин аз 
омӯзиши зеҳни сунъӣ қобилиятҳои инсонӣ хоҳанд буд.  Масалан, 
системаҳои омӯзишии дар асоси зеҳни сунъӣ асос ёфта метавонанд, як 

воситаи хубе барои омӯзиши фанҳо, аз қабили забонҳои хориҷӣ ва 
математика бошанд. Бо вуҷуди ин, муаллимро ба ҳар ҳол лозим аст, ки 
донишҷӯёнро дар қисмҳое, ки онҳо намефаҳманд, ба монанди нозукӣ ва 

истисно аз қоидаҳо роҳнамоӣ кунад[3]. 
Зеҳни сунъӣ дар омӯзиши электронӣ ба кӯдакон, калонсолон, 

муаллимон ва муассисаҳои таълимӣ таъсири мусбӣ мерасонад. Ин ба 
гирифтани маълумоти босифат, ки барои ҳама дастрас аст, ёрӣ медиҳад 

ва ба истифодабарандагон имкон медиҳад, ки бо суръати ба худ қулай 
таҳсил кунанд. Амали иҷрои ба зеҳни сунъӣ асосёфта метавонанд ба 
саволҳои истифодабарандагон ҷавоб дода, захираҳои инфиродӣ тавсия 
диҳанд ва ба натиҷаи корҳо баҳогузорӣ намоянд.  
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Дар низоми таълими мактабҳои олӣ ҳоло масъалаи муайян 
намудани таносуби фанҳо дар нақшаи таълим бо сабабҳои гуногун 
ҳалли худро наёфтаанд. Масъалаи муҳим дар ин самт гуногунии 

ихтисосҳо ва хусусиятҳои фаъолияти касбии мутахассисони оянда 
мебошад. Муаммои муҳим дар ин самт сатҳи пасти ҳамгироии соҳаи 
маорифу илм бо истеҳсолот буда, ба салоҳиятнокии мутахассисони 
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оянда таъсири назаррас расонида истодааст. Албатта, ҳоло аз ҷониби 
сохторҳои салоҳиятноки мақомотҳои давлатӣ ва худи мактабҳои олӣ 
нисбати масъалаи мазкур чораҳо ва барномаҳои махсус коркард шуда 

истодааст. Инчунин, байни омӯзгорон баҳси муҳиммияти ин ё он фан 
дар ихтисосҳои мухталиф ба миён омада истодааст, аммо дар ин самт 
муаммоҳои зиёд низ ба назар мерасанд. 

Бояд зикр намуд, ки муаммои сатҳи пасти ҳамгироии фанҳо дар 

аксарияти ихтисосҳо ба назар мерасад, вале дар ихтисосҳои иқтисодӣ, 
ки ҳоло бинобар гузаштан ба системаи бозории хоҷагидорӣ номгӯи 
онҳо зиёд шуда, аз ҷиҳати дар амал татбиқ намудани донишҳои 

бадастовардаи хатмкардагон бештар аст. Баробари ин, ба ақидаи 
олимон гузаштан ба иқтисодиёти рақамӣ ва майл доштани илми 
иқтисод ба таҳлили омилҳои сершумори муайянкунандаи рушди он, 
ҷараёни ҳамгироии фанҳои иқтисодӣ ва риёзиро ҷандон зиёд мекунад. 

Баробари ин, ихтисосҳои иқтисодии хосае дар шароити иқтисоди 
бозорӣ таъсис дода шудаанд, ки вобаста ба самтҳои фаъолияти онҳо 
дақиқкуниро талаб менамояд. Аз тарафи дигар, ба зерихтисосҳо ҷудо 
кардани фаъолияти мутахассиси оянда талаботро дар  бозори 
истеъмоли хизмати таълимӣ кам намуда, дар натиҷа ба пурра шудани 
гурӯҳҳои таълимӣ таъсири манфӣ мерасонад. Аз ин лиҳоз, таҳқиқи 

хусусиятҳои ихтисос ва муайян намудани таносуби фанҳо дар таълим 
муҳим мебошад. 

Мувофиқи Таснифоти давлатии равия ва ихтисосҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №349 

аз 30.06.2007 тасдиқ шудааст, ихтисоси хадамоти гумрукӣ ҳамчун 
таъмини амнияти иқтисодӣ муайян шудааст ва зерихтисосҳои он 
таъмини њуќуќии фаъолияти гумрукї ва таъмини иќтисодии фаъолияти 
гумрукї мебошанд. Бояд зикр намуд, ки дар мамлакатҳои хориҷа, 
масалан дар Федератсияи Русия ба ҳар самти фаъолияти гумрукӣ 
ихтисосҳои алоҳида фаъолият дорад. Албатта, бинобар миқдори 

талабот ба мутахассисони фаъолияти гумрукӣ зиёд будан ва дар 
таъмин карда тавонистани гурӯҳҳои самараноки таълимӣ ба 
зерихтисосҳои хадамоти гумрукӣ ҷудо карда шудааст. Самтҳои 
фаъолияти иқтисодӣ дар мақомоти гумрук бештар аст, вале онҳо низ 

гуногунҷабҳа мебошанд, масъалаи танзими гумрукию тарифии 
фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва назорати баъди барасмиятдарории 
гумрукӣ ва аудит, ки дуюмаш аз мутахассиси хадамоти гумрукӣ 
донистани ҷиҳатҳои молиявии фаъолияти гумрукиро талаб мекунад. 

Умуман, таҳлилҳо нишон дода истодаанд, ки дар ҳамаи самтҳои 
фаъолияти мақомоти гумрук донистани фанни риёзӣ, инчунин 
моделронии математикӣ дар арзёбии вазъи савдои хориҷӣ, идоракунии 
фаъолияти гумрукӣ ва ғ. муҳим мебошад. 
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Ҷустуҷӯи ҷавоб ба саволи моҳияти таъсири мутақобилаи илми 
иқтисод ва риёзӣ бисёр тадқиқотчиёнро водор мекунад, ки ҷиҳатҳои 
қавӣ ва сусти истифодаи воситаҳои риёзиро дар тадқиқоти иқтисодӣ ва 

таълими иқтисодиёт таҳлил кунанд. Ҳамин тариқ, Тутов ва 
Рогожникова [3, 15] бартариҳои асосии зерини истифодаи риёзиро дар 
таълими иқтисод қайд мекунанд: а) сайқал додани тафаккури мантиқии 
иқтисодчиён; б) инкишоф додани қобилияти ифодаи дониши таљрибавї 

бо забони рамзњо - тафсири рамзњо бо забони таљриба; в) қобилияти 
коркарди миқдори зиёди иттилоот дар муддати кӯтоҳ; г) қобилияти 
эҷоди назарияҳо ва моделҳои мухтасар, ки синфи калони объектҳо, 

падидаҳо ва равандҳои гуногунро фаро мегиранд. Рудакова нақши 
муҳими усулҳои риёзиро зикр намуда, ба ҳам овардани назария ва 
амалияи иқтисодӣ, инчунин дар таҳияи миқдори назарраси хулосаҳои 
муҳими иқтисодӣ ва назариявӣ, ки мушкил ва ҳатто ғайриимкон 

мебошад, таваҷҷуҳ кардааст [1]. Умуман, илми риёзӣ барои саҳеҳ дарк 
кардани моҳияти ҳодисаҳо ва таҳлилу дуруст муайян намудани 
варианти қарорҳои идоракунӣ нақши калидиро мебозад. 

Самтҳои асосии фаъолияти гумрукӣ, ки самаранокии онҳоро 

имрӯз бе донистани илми риёзӣ таъмин кардан мушкил аст, инҳо 
мебошанд:  

назорати гумрукӣ, маҷмуи тадбирҳое, ки мақомоти гумрук бо 
мақсади таъмини риояи қонунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
амалӣ менамояд. Дар ин самт бештар илми риёзӣ дар такмили системаи 
идоракунии таваккал асос мебошад. Он истифодаи муносиби 
захираҳои мақомоти гумрукро бидуни коҳиш додани сатҳи 
самаранокии назорати гумрукӣ имкон медиҳад ва аксарияти 
субъектҳои назоратшавандаро аз расмиёти нолозими бюрократӣ озод 
мекунад. Ин система барои кам кардани таъсири манфии назорати 
гумрукӣ ба раванди савдои байналмилалӣ таҳия шудааст. 

Танзими гумрукию тарифии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ. Ин 
фаъолият бештар ба самаранокии муайян намудани тарифҳои гумрукӣ 
барои гардиши савдои хориҷӣ нигаронида шуда, муқаррар кардани 
мизони онҳо аз таҳлил ва моделронии омилҳои муайянкунандаи он 
вобаста аст. 

Таҳлил ва омори гумрукӣ. Бомуваффақият идора кардани давлат, 

ташкилот, аз он ҷумла мақомоти гумрук танҳо дар сурате имконпазир 
аст, ки дар бораи ҳолати объект ё объектҳои идоракунӣ маълумоти 
мукаммали замонавии оморӣ мавҷуд бошад. Имконияти иҷрои 
нишондиҳандаҳои нақшавӣ аз ҷониби мақомоти гумрук, интихоби 

механизмҳои таъмини иҷрои ин нишондодҳои нақшавӣ, инчунин бо 
эътимоднокии маълумоти оморӣ ва таҳияи усулҳои таҳлили омори 
гумрукӣ муайян карда мешавад. 
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Иқтисодиёти фаъолияти гумрукӣ. Ташкили самараноки фаъолияти 
гумрукӣ, ки бевосита аз ҷараёни истифодабарии захираҳо аз тарафи 
хадамоти гумрук ҳангоми иҷрои вазифаҳои гумрук ва расонидани 
хизмати гумрукиро дар назар дорад, вобаста мебошад. 

Умуман, илми риёзӣ мустақиман ва ғайримустақим бо самтҳои 

дигари фаъолияти гумрукӣ алоқаманд мебошад.   
Ҳоло дар ихтисоси хадамоти гумрукӣ мувофиқи барномаи 

таҳсилотии давлатӣ 6 кредити фаъол фанни математикаи олӣ ба нақша 
гирифта шудааст, ки ба ақидаи омӯзгорони ин фан миқдори соатҳо 

барои омӯзонидани самти риёзӣ кам мебошад. Онҳо зикр мекунанд, ки 
бинобар донишҷӯёни курси аввал сатҳи пасти дониш аз фанни риёзӣ 
доштанашон омӯзонидани барномаҳои мактаби олӣ душвор буда, 
қисми соатҳо ба омӯзонидани математикаи элементарӣ сарф мешавад. 

Дар чунин ҳолат дарки саҳеҳи муаммо ва роҳҳои ҳалли онҳо, инчунин 
дарки назария ва воситаҳои иҷрои амалии самтҳои мухталифи 
фаъолияти гумрукӣ, ки фанҳои ҳатмӣ меомӯзонад, мушкил гашта, дар 
навбати худ самаранокӣ ва сифати фаъолияти касбии мутахассиси 

мақомоти гумрукро паст мегардонад.  
Барои ҳалли масъалаи мазкур мақсаднок аст, ки минбаъд ба ин 

ихтисос фанҳои усулҳои иқтисодӣ-риёзӣ ва эконометрика низ тадрис 

карда шаванд. Инчунин, дар дарсҳои амалии фанҳои мувофиқ бояд 
барои ҳалли масъалаҳо аз илми риёзӣ васеъ истифода шаванд.         
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ТАКМИЛИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИИ МУОСИР  
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

“Бе рушди маориф ягон қадам ҳам пеш рафта наметавонем ва 

бунёди миллат аз маориф оғоз мегардад” - таъкид медоранд,  Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.  

Дaр шaрoити имрӯзa техникaю технoлoгияҳoи кoмпютерӣ хеле бo 

cуръaти бaлaнд, ҳaм aз ҷиҳaти техникӣ вa ҳaм aз ҷиҳaти бaрнoмaвӣ 
инкишoф ёфтa иcтoдaacт. 

Таҷҳизоти техникии муосир дaр шaрoити имрӯзa дaр ҳaмaи coҳaҳo 

бa тaври вacеъ тaтбиқи aмaлии худрo ёфтa, caмaрaнoкии oн тoрaфт 
беҳтaр аён мегардад. Дaр бaрoбaри ин, қaйд кaрдaн зaрур acт, ки рӯз тo 
рӯз нaмудҳoи гунoгуни тaҷҳизoт иcтеҳcoл шудa, aз тaрaфи aҳoлӣ 
иcтифoдa бурдa мешавад.  

Тeхнoлoгияи иттилooтии зaмoнaвӣ вa вocитaҳoи 
тeлeкoммуникaтcия имкoният мeдиҳaнд, ки aхбoр фaврaн қaбул вa 

пeшниҳoд кaрдa шaвaнд. Aз тaрaфи дигaр, дaр ДДЊБCТ низ тaлaбoт 
oид бa пeшбурди тeхнoлoгияњoи иттилooтї, кoмплeкcњoи тaълимии 
элeктрoнї вa иcтифoдaи тaљњизoти зaмoнaвї бa мoнaнди нурaфкaн 
(projector), тaхтaи элeктрoнї (элeктрoннaя дocкa), (тaљњизoти дaр экрaн 
нaмoишдињии бaрнoмaњoи кoмпютeрї вa китoбњoи элeктрoнї), насб 
шудaacт, ки бaрoи бaлaнд бaрдoштaни шуур, фикррoнї вa љaњoнбинии 
дoнишљўён ниcбaти тeхнoлoгияњoи иттилooтї хeлe муњим мeбoшaд.  

Дaврaи муocири инкишoфи мaoриф љaрaёни љaњoнишaвї, 
cтaндaртизaтcия, coњибихтиёргaрдoнї вa иттилooтcoзирo дaр бaр 
гирифтa, мaќcaд мeгузoрaд, ки мунocибaтњoи иќтиcoди бoзoрї тaкмил 
ёбaд. Дaр ин рocтo, coњaи мaoриф бaртaрияти фaъoлияти инcoнрo 
тaшaккул мeдињaд, oяндaи њaр як кишвaррo бaрoяш мaълум мeнaмoяд. 
Риштaи мaoриф њaмчун coњaи њaлкунaндa дaр нaзди фaъoлияти дигaр 
муaccиcaњo тaлaб бa миён мeгузoрaд, ки љoмea дeмoкрaтї гaрдaд ва 
рушди иќтиcoдиётрo дaр рaќoбaти бoзoри љaњoнї тaъмин нaмoяд. 
Њaдaфњoи фaрoгир дoштaни низoми мaoриф имкoн мeдињaд, ки 
coхтoрњoи миллї бa тaѓйирoтњoи љaњoнї нигaрoнидa шaвaнд. 
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Тавассути технологияҳои иттилоотӣ ба низоми муайян 
силсилабандӣ, яъне систематизатсия, ба як низоми муайян даровардани 
дониш, маҳорат ва малакаҳои касбӣ самараноктар ба роҳ монда 

мешавад. Омӯзонидани мавзуъҳо, санҷиши азхудкунии онҳо тавассути 
тестҳо дар компютер афзалияти бештари педагогию равоншиносиро 
дорост. Тақсимоти вақти таълимӣ ва интихоби суръати таълимӣ бо 
баҳисобгирии хусусиятҳои гурӯҳӣ ва фардии донишҷӯён ба роҳ монда 
мешавад [4, с.5]. 

Оид ба масъалаҳои иттилоотикунонӣ Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон чунин қайд менамоянд: “Мо барои беҳтар кардани сатҳу 

сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити 

заруриро муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли 

ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем” [5, 2] . 
Баланд бардоштани сифати таълим барои ҳамаи фанҳо аз 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ, аз ҷумла, 
имкониятҳои мавҷудаи тахтаи электронӣ сифати таълимро боло 

мебарад. Аз нуқтаи назари равоншиносӣ барои инкишофи диққат, 
хотира, тафаккур, хаёл, қобилияти таълимгирандагон шароити мусоид 
фароҳам оварда мешавад, ки ин барои амалӣ гардонидани вазифаҳои 
таълим низ имкон медиҳад. 

Истифодаи технологияҳои коммуникатсионӣ боз дар он зуҳур 
меёбад, ки онҳо барои ташаккули нутқи хаттӣ, шифоҳӣ, иҷрои омилҳои 
риёзӣ, расмкашӣ, нақшакашӣ, мантиқӣ мусоидат менамоянд. Усулҳои 
мантиқии тафаккур, ба монанди анализ ва синтез дар доираи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ барои 
ташаккулёбии донишҷӯён имконияти васеъ фароҳам меоранд. Бо 
баҳисобгирии хусусиятҳои ба худ хоси низоми кредитии таълим 

тавассути технологияҳои иттилоотӣ амалӣ гардонидани алоқамандии 
байни мавзуъҳо ва алоқамандии дохилии мавзуъ хеле муҳим мегардад. 

Аз ин лиҳоз, системанокӣ ва пайдарпайӣ чи дар байни мавзуъҳо ва чи 
дар дохили мавзуъ раванди таълимро самаранок месозад. Мантиқан 
алоқаманд будани тамоми мавзуъҳо дар доираи як фанни таълимӣ дар 

мисоли расм, нақша, диаграмма ва таблитсаҳо, формулаҳо дар доираи 
як мавзуъ хеле муҳим аст. Дар ин самт истифодаи имконияти 
технологияҳои иттилоотӣ аз нуқтаи назари таълими компютерӣ ҳамчун 
зурурияти объективӣ бармеояд [1, с.45]. 

Ба хотири боз ҳам бештар омӯхтани илмҳои риёзиву дақиқ ва 
табиӣ, ҷалб намудани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва 
устодону омӯзгорон ҳамасола ташкил намудани озмуни ҷумҳуриявӣ 
зери унвони «Илм – фурӯғи маърифат» ҳадафи муҳим дорад. Бо 

мақсади боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим дар Паёми соли 
гузаштаи Президент ба Маҷлиси Олӣ солҳои 2020 – 2040 «Солҳои 
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омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму 
маориф» эълон гардиданд.  

Бaрoи баланд бардоштани сифати таълим ва таъмин намудани 
мактабҳои миёнаву олӣ бо технологияҳои нави муосир тaмoми 

шaрoитҳo фaрoҳaм oвaрдa шуда, аз буҷети давлат маблағҳои зиёд ҷудо 
гардида истодааст. Оид ба рушд ва афзоиши соҳаи маориф дар 
дигараммаи поёни маълумотҳои оморӣ оварда шудааст.  

 

 
Чуноне ки аз диаграмма маълум аст, рушд ва инкишофи соҳаи 

таълим аз буҷети давлат сол аз сол маблағгузорӣ  гардида, Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тайёр намудани 

мутахассисон ва бозомӯзии онҳо дар дохил ва хориҷи кишвар, 

инчунин, оид ба таъсиси маҷмааҳои саноатии илмӣ, аз ҷумла паркҳои 

инноватсиониву технологӣ чораҷӯӣ намуда, дар баланд бардоштани 
сифати таълим корҳои назарасро ба иҷро мерасонанд. 

Воситаҳои техникии интерактивӣ таҷҳизоти беҳамтои таълимӣ 

маҳсуб ёфта, онро омӯзгороне самаранок истифода намуда метавонанд, 
ки на танҳо мақсадҳои дидактикӣ, балки педагогиро дар умум возеҳ 
тасаввур карда, онро дар раванди таълим татбиқ намоянд. Зиёда аз ин, 
тахтаи интерактивӣ вазифаҳои тамоми намудҳои тахтаҳои синфиро 

якҷоя намуда, инчунин як қатор масъалаҳои ба худ хосро иҷро мекунад:  
▪ имкон медиҳад, ки маводҳои таълимиро ба шакли муаррифӣ бо 

воситаи компютер ва нурафзо ба донишҷӯён пешкаш намоем;  
▪ самаранокии маводи таълимиро баланд мекунад (дар ҳолати 

истифодаи моҳиронаи тахтаи интерактивӣ он дар таълим метавонад 
мисли филм ва театр таъсири маънавӣ расонад); 

▪ дар ташкили фаъолияти гурӯҳӣ кӯмак мекунад (донишу маҳорате, 
ки имрӯзҳо барои фаъолияти бомуваффақият дар соҳаҳои гуногун 
заруранд);  

▪ гузаронидани дарсҳои анъанавиро ба намуди электронӣ такмил 

медиҳад [5, 12-15]. 
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Дар замони муосир дар давраи иттилооткунонии тамоми соҳаҳои 
ҳаёти иҷтимоӣ, иттилоотикунонии соҳаи маориф, аз ҷумла таҳсилоти 
олӣ низ ногузир аст. Инкишофи воситаҳои таълим дар мактаби олӣ яке 

аз самтҳои асосии такмили раванди таълим мебошад. Зеро воситаи 
фаъолият ба натиҷаи он таъсири калон мерасонад. Аз ин лиҳоз, 
истифодаи воситаҳои техникии таълим ва, алахусус, дар замони муосир 
истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ҳамчун воситаи 

таълим дар такмили раванди он нақши муҳим мебозад[3, 33-39]. 
Њамин тариќ, соњаи иттилоотї-таълимї дар байни омўзгор ва 

донишљў дар љараёни педагогї њамчун ноќил хизмат мекунад. Дар 
шароити амалї намудани Барномаи давлатии татбиќи технологияњои 
иртиботї дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2018-2022 масъалаи иттилоотонии тањсилот 
дар мамлакат яке аз мубрамтарин масъалањо мањсуб меёбад. 

Хулоса, истифодаи дурусти технологияњои муосир њам барои 
таълимгирандагон ва њам барои омўзгорон хеле љолиб ва шавќовар 
мебошад. Вазифањои омўзгор тавассути истифодаи технологияи 
иттилоотї дар таълимгирандагон ташаккул додани мањорату малакаи 
устувори имлої ва истифодаи аломатњои китобатї, амиќан дарк ва 
истифодабарии меъёрњои забони адабї ва ба онҳо фањмонда додани 
мафњумњои соњавї мебошанд. 
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ҲАДАФҲОИ АСОСИИ БИСТ СОЛИ ОМӮЗИШ ВА РУШДИ 

ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ, ДАҚИҚ ВА РИЁЗӢ 
 

Моҳи январи  соли 2020 дар Паёми  Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040 «Бист соли омӯзиш ва рушди 
илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон 
гардида буд. Пешвои миллат дар Паёми навбатии худ иброз намуда 
буданд, ки: “Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар вазорату идораҳое, 

ки дар сохторҳои онҳо муассисаҳои таълимӣ мавҷуданд, вазифадоранд 
дар давоми се моҳ нақшаи чорабиниҳоро таҳия намуда, ба Ҳукумати 

ҷумҳурӣ пешниҳод намоянд” [1].  
Имрӯз замоне фаро расидааст, ки воқеан баланд бардоштани 

сатҳи илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ хеле муҳим аст. Ин барои 
расидан ба ҳадафи 4-уми стратегӣ – рушди саноатикунонии кишвар 
нақши муҳим мебозад.  

Пеш аз ҳама қайд кардан бамаврид аст, ки дар шароити имруз 

рушди  соҳаи илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ аз ҳама актуалӣ ва 
муҳим ба ҳисоб меравад. Масалан, динамикаи имрӯзаи тараққиёти 
чамъият ва суръати бемисли баланди тараққиёти илмҳои амалӣ, 
техника ва технология хусусияти замони муосир аст, ки дар он 
хатогиҳо, ҳисобҳои нодуруст ва таъхир дар амал ё сарфи назар кардани 
вокеияти нав хеле гарон хоҳад буд. 

Ҳар он чизе, ки моро иҳота мекунад, ҳаёти муосирро пешравтар 
мекунад, инҳо дастовардҳои технология, технологияҳои рақамӣ, тиб, 
саноат, энергетика, энергияи сабз, мошинсозӣ, сохтмон, нақлиёт, 

нанотехнология ва ғайра мебошанд.  
Агар дар бораи галактикаи олимони барҷастаи кишвари Шӯравӣ 

сухан ронем, ин ба ҳамаи кишварҳои пасошӯравӣ дахл дорад,  ки 
сифати илму маорифи шӯравӣ, сарфи назар аз хусусияти консервативии 
созмон як буд.  

Солҳои 2018 ва 2019 дар вебсайти яке аз бонуфузтарин нашрияҳои 
иқтисодии ҷаҳон, маҷаллаи маъруфи молиявию иқтисодии Forbes 

(www.forbes.com) рейтинги 100 ширкатро бо брендҳои муваффақтарин 
нашр кард. Дар ин рӯйхат 5 ҷои аввалро ширкатҳои коркарди иттилоот 
ишғол карданд - инҳо ширкатҳои маъруф (Apple, Google (Alphabet), 
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Microsoft, Facebook ва Amazon) мебошанд. Аксари ин ширкатҳо хеле 
ҷавонанд ва асосан дар асри 21 (Google, Facebook, Amazon) таъсис ё 
таҳия шуда, аз бузургҷуссаҳои мошинсозӣ ва ширкатҳои нафту гази 

машҳури ҷаҳон, ки таҷрибаи беш аз 100-сола доранд, пеш гузаштанд. 
Ин мисоли аввалин буд. Мисоли дуюмро меорам, ки ба мавзуъ 
наздиктар аст, инқилоби чоруми саноатӣ мебошад, ки бо номи 
Индустрия 4.0 маъруф аст, ки консепсияи он ҳанӯз соли 2011 дар Олмон 

таҳия шудааст. Ин консепсия ниҳоят камхарҷ будани худро исбот кард 
ва кариб дар тамоми чахон татбиқ карда мешавад. Мисолҳои ба ин 
монанд зиёданд, ки равшан нишон медиҳанд, кадом соҳаҳои аз ҷиҳати 

стратегӣ муҳими фаъолияти инсон ба ҷаҳони муосири босуръат 

рушдёбандаи асри ХХ1 таъсир мерасонанд [2].  
Моњияти фаъолияти тадќиќотии мо дар соњаи физика ва техника 

дар чорроњаи илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї љойгир аст. 
Албатта, дар ҳама системаҳо идеяҳои беҳтарин мавҷуданд, ки бояд дар 

ин ё он шакл барқарор карда шаванд. Мисол, таљдиди барномањо ва 
стандартњои таълимї, зиёд намудани миќдор ва сифати соатњои таълим 
аз фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї, ба таври назаррас нав 
кардани китобњои дарсї, эњёи мактабњои тобистона дар соњаи илмњои 
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї ва ғайра. 

Ба андешаи мо, сатҳи номиналии дониш аз рӯи тамоми фанҳои 
зарурӣ ҳатмӣ бошад, барои рушди ҳамаҷонибаи шахсият хеле муҳим 

аст. Аммо дар баробари ин, муайян кардани маҳорати донишҷӯён ва 
агар хоҳем, онҳоро низ бо як ғарази мувофиқ омӯзондан бамаврид аст, 
зеро дар бисёре аз кишварњои ҷаҳон низоми маориф чунин мебошад. 
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(26.12.2019) солҳои 2020-2040–ро бо мақсади боз ҳам беҳтар ба роҳ 
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мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин 
барои тавсеаи тафаккури техникии насли наврас “Бистсолаи омӯзиш ва 
рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” 
эълон карданд [1, с.14]. 

Тайи ду соли сипаришуда дар ин самт натиҷаҳои муайян ба даст 

омадаанд, вале онҳо ҳанӯз қонеъкунанда нестанд. Аз ин рӯ, моро зарур 
аст, ки барои дар амал татбиқ намудани ин дастури Сарвари давлат боз 
ҳам саъю кӯшишҳои зиёдеро ба харҷ диҳем. 

Бояд қайд кард, ки яке аз самтҳои баланд бардоштани сифати 
таълим дар макотиби олии кишвар ин истифодаи технологияи муосири 
инноватсионӣ дар машғулиятҳо мебошад. 

Муносибати анъанавӣ ба ташкили раванди таълим, ки дар он 
нақши асосиро муаллим ва мавқеи пассивии донишҷӯён (ҳамчун 
объекти таъсири педагогӣ) мебозиданд, барои ба даст овардани 
натиҷаҳои дилхоҳи сифати таҳсилот пурра ҷавобгӯ нестанд. Ин 

омӯзгоронро водор мекунад, ки равишҳои нав ва роҳҳои ташкили 
раванди таълим, омўзиш барои ба даст овардани дониши фарох; 
қобилияти мустақилона кор кардан; интихоби роҳҳои беҳтарин барои 
ҳалли проблемаҳоро аз худ намоянд. Таҷриба нишон медиҳад, ки ноил 
гардидан ба натиҷаҳои дар боло зикршуда ба истифодаи 
технологияҳои муосири инноватсионӣ мусоидат мекунад. Интихоби 

технологияҳо аз ҷониби омилҳои зиёд муайян карда мешавад, ки асосан 
дар онҳо ҳадафҳои асосии мактаб ва ҳадафҳои мушаххаси раванди 
таълимӣ мавҷуданд. Ин асосан дар натиҷаи фаъолияти мактаб дар 
интихоби модели инноватсионӣ, татбиқи васеъ ба таҷрибаи 

технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ вобаста мебошад.  
Мактаби ҳозиразамон аз муаллимон - омӯзиши амиқи илмӣ, 

баландихтисосӣ, саводнокӣ ва салоҳияти педагогиро тақозо дорад [2, 
с.16]. 

Истифодаи технологияҳои муосири инноватсионӣ дар дарсҳои 
география на танҳо ба азхуднамоии омилҳои моддию техникӣ ёрӣ 

мерасонад, балки имкониятҳои навро барои рушди эҷодии донишҷӯён 
пешниҳод менамояд, ба монанди: 

- ҳавасмандгардонии донишҷӯён барои омӯзиш; 
- фаъолияти маърифатиро зиёд мекунад; 
- тарзи фикрронӣ ва қобилияти эҷодии донишҷӯёнро пайдо 

мекунад; 
- дар ҷомеаи муосир мавқеи фаъоли ҳаётро нишон медиҳад. 
Баланд бардоштани манфиатҳои географӣ тавассути усулҳои 

истифодаи технологияи муосир рукни асосӣ аст. Хусусиятҳои усулҳои 
истифодаи технологияи муосир чунинанд: 
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- эътирофи он, ки коммуникатсия ҳаётан муҳим аст, пурра ба 
раванди таълим истифода мегардад; 

- таъсис додани имкониятҳо барои муколамаи ҳамаи иштирокчиён 
дар ҷараёни омӯзиш; 

- ташкили сатҳи иҷтимоию психологии гурўҳи омӯзишӣ барои 
муоширати самаранок;  

- иштирок дар гуфтушунид имконият медиҳад, ки на фақат гӯш 

кунад, на танҳо гап занад, балки фаҳмад; 
- қобилияти кор дар як гурӯҳ барои пайдо кардани ҳалли умумӣ ва 

мувофиқа оид ба ҳалли муаммоҳо нигаронида шудааст. 
Ба ақидаи мо ин усули технологӣ ба ҳалли масъалаҳои муҳими 

педагогӣ кӯмак мекунад, ба монанди:  
- донишҷӯён муҳтавои фанни географияро дарк намуда, дӯст 

доштани табиат ва аз иштирок дар он манфиат мегиранд; 
- донишҷӯён дар донишгоҳҳо дониши зарурӣ ба даст меоранд; 
- муошират дар синфхона, худшиносии мусбӣ, ташаккули 

шахсияти иҷтимоии бомуваффақияти донишҷӯён имконият медиҳад, ки 

ҳарчи бештар масоили географиро дарк намоянд.  
Истифодаи технологияи инноватсионӣ усул ва шаклҳои омӯзишро 

низ дар бар мегирад. Ин, ба муаллим имконият медиҳад, ки махзани  
методии худро кушояд ва бомуваффақият дар машѓулиятњо истифода 

барад. Ва бештар дар ҷустуҷӯи омӯзгорони фаъол дар соҳаи 
методологӣ бошад. Истифодаи технологияи муосир, чунин 
заруриятњоро муттаҳид мекунад:  

- касбияти шахсии муаллим; 
- интихоби муосири самараноки усул ва шаклҳои кор дар синф; 
- муносибати гуногун дар таҳияи саволу вазифаҳо; 

- ташаккул додани маҳорати умумии таълим ва қобилияти 
донишҷӯён барои мустақилона кор кардан; 

- мувофиқаи муҳлат; 
- заминаи моддию техникии мактаб; 
- қобилияти омӯзгор барои кор бо компютер; 
- вақти иловагӣ барои муаллим; 

- гурӯҳи омӯзгорони зиёӣ. 
Усул ва шаклҳои омӯзиш на танҳо гуногун бошад, балки ба мавзӯи 

мушаххас, марҳила, ќисмњои дарс, синну соли донишҷӯён ва 
хусусиятҳои синф мувофиқат кунад. Саволҳо ва вазифаҳое, ки ба ҳар як 

донишҷӯ аз тарафи омӯзгор дода мешавад, худро дар ҷои ӯ эҳсос кунад. 
Ин технология метавонад роҳи беҳтарин дар мактабҳои олӣ ҳангоми 
омӯзиши мавзӯъҳои калонҳаҷм истифода шавад, зеро мавҷудияти 
малакаҳои мустақили меҳнатї барои азхудкунии мавзӯъ имконият 

медиҳад. 
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Бо вуҷуди ин, таҷриба нишон медиҳад, ки донишҷӯён бояд 
ҳадафҳои мақсаднокро омӯзанд, то донишро мустақилона аз омӯзиши 
таърихи табиат ва дараҷаи ибтидоии географӣ пайдо кунанд. 

Донишҷӯён бояд муваффақияти кори худро ҳис кунанд. Барои онҳо 
омӯхтани маълумоти зарурӣ ва татбиқ кардани он зарур нест, чунки 
иттилооти хуб метавонад ҳамчун маҷмуи корҳои таълимӣ барои 
донишҷӯён хизмат кунад. 

Дар ин раванд таъминоти моддию техникии мактаб хеле муҳим 
аст, зеро он бояд чопи бисёр ва зудтари маводҳоро дарбар гирад. 
Сарфи вақти муаллимон дар омодагӣ ба дарсҳо низ хеле муҳим аст, 

чунки ҳамаи ин баъдтар дар дарсҳо ҷуброн карда мешавад. 
Имконияти технологияҳои муосири инноватсионӣ барои 

салоҳияти касбии муаллим, ки дар омодагӣ ва қобилияти ҳалли 
проблемаҳои педагогӣ бо истифода аз технологияҳои   гуногун, шарти 

зарурӣ мебошад.  
Бо вуҷуди ин, омӯзиши бомуваффақияти предмет аз истифодаи 

якчанд барномаҳои дигари таълимӣ (барномаҳои кории таълимї 
(силлабусњо), роҳнамоҳо, китобҳои хонагӣ барои донишҷӯён, КТМ-ҳо, 

дастури методӣ, адабиёти иловагӣ) вобаста аст. 
Маълум аст, ки азхуднамоии мавзуъҳои фан вобаста ба мушкилот, 

асосан бо факту рақамҳое, ки донишҷӯён мунтазам аз ҷониби муаллим 
дар рафти ҳалли далелҳо оид ба мушкилоти нав ба онҳо дода 

мешаванд, муайян карда мешавад. Омӯзиши чунин вазифаҳо ба 
проблемаҳои илмӣ, ба монанди сохтори ҳудудии иқтисодиёт ва 
омилҳое, ки онро муайян мекунанд, таъсири омилҳои берунӣ ва дохилӣ 
оид ба рушд ва ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолӣ, инчунин истифодаи 

усулҳои муқоисавӣ, харитасозӣ ва оморӣ вобастагӣ дорад. 
Истифода аз технологияи муосир ба донишҷӯён имконият 

медиҳад, ки оид ба марҳилаҳои гуногун маводҳои илмӣ ҷамъоварӣ 
кунанд, ки ин дар натиҷаи ҷамъоварии иттилооти воқеӣ (дар асоси 

харитаҳо, матнҳо, маълумотҳои оморӣ), системаҳои иттилооти 
ҷамъшуда (тавассути тавсиф, таҳияи харитаҳо, ҷадвали тақсимкунӣ ва 
ғ.) сурат мегирад. Ин дар навбати худ боиси боз ҳам беҳтар шудани 
сифати таълим мегардад. 
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ЕЁ 

ВНЕДРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 

Каждая область знаний использует совокупность терминов, 

отражающих её сущность. Группа специальных терминов позволяет 

организовать коммуникацию на профессиональном уровне, поэтому 

важным становится определение основных содержательных характеристик 

используемых категорий. Современный период жизни общества 

характеризуется интенсивным развитием цифровой экономики, которая 

непосредственно связана с сервисами по предоставлению онлайн-услуг, 

деятельностью информационных сайтов, развитием технологий, 

позволяющих осуществлять различные операции в онлайн-режиме. 

Несомненно, в эпоху так называемой цифровизации образование уже 

не будет прежним, и уже сейчас мы видим, как новые информационные 

технологии активно внедряются в обучение, что делает эти процессы 

взаимозависимыми. Как один из первых предвестников цифрового 

будущего в образовательные системы практически всех передовых стран 

пришли электронные курсы, которым пророчат огромнейшие перспективы. 

Термин «цифровая экономика» был введён математиком и 

программистом из США Николасом Негропонте в 1995 г. [1,27]. По 

мнению отечественных экономистов цифровую экономику можно 

представить как часть экономики, то есть ту её часть, которую можно 

формализовать в логические схемы и которая дополняет нашу реальность. 

В результате появления нового вида хозяйственной деятельности, 

появилась задача готовить кадры для цифровой экономики. И, в свою 

очередь, вслед за принятием термина «цифровая экономика» в широкий 

оборот были введены и другие термины, связанные с этим типом 

экономических отношений, в том числе «цифровое образование», 

«цифровая грамотность» и другие. 

Внедрение цифровых технологий, появление цифровой 

образовательной среды, цифрового инструментария, цифровых следов 
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обусловливают развитие терминологии цифрового образования. В 

настоящее время в отечественной педагогической науке и практике ещё нет 

чёткого, однозначного толкования новых терминов, связанных с развитием 

цифрового образования.  

 В связи с этим возникает потребность в анализе существующих точек 

зрения отечественных и зарубежных специалистов в сфере 

информационных технологий в различных образовательных контекстах для 

уточнения содержания терминов «цифровое образование», «цифровое 

обучение», «цифровая образовательная среда», «цифровая грамотность» и 

их компонентного состава[4,58]. 

Цифровая образовательная среда это открытая совокупность 

информационных систем, предназначенных для обеспечения различных 

задач образовательного процесса, анализ позиций различных авторов 

относительно содержания терминов, определяющих сущность структуры 

понятия «цифровое образование», и рассмотрение содержания нормативно-

правовой базы государственного и отраслевого значения позволили нам 

сформулировать определение категории «цифровое образование». Под 

цифровым образованием следует понимать процесс организации 

взаимодействия между обучающими и обучающимися при движении от 

цели к результату в цифровой образовательной среде, основными 

средствами которой являются цифровые технологии, цифровые 

инструменты и цифровые следы как результаты учебной и 

профессиональной деятельности в цифровом формате. 

Исследователи считают, что цифровые инструменты могут быть 

представлены программными продуктами для управления образовательным 

процессом, организации учебного процесса, представления учебного 

материала, фиксации профессиональных действий, учёта достижений в 

цифровом формате. Цифровые следы - все действия обучающихся в 

интернет-пространстве, оставленные как отпечаток, включая презентации, 

обсуждения в различных форматах в системе дистанционного обучения, 

видео-факты и другие [3,61]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными 

системообразующими компонентами цифрового образования являются: 

цифровая образовательная среда, цифровые процессы организации 

учебного процесса, цифровые процессы проверки знаний, цифровые 

технологии организации обучения, цифровой контент, цифровые 

технологии взаимодействия, цифровые ресурсы[2,112]. 

Кроме этого, следует учитывать, что важной составляющей 

организации учебного процесса в цифровом образовании является 

цифровая образовательная среда как часть электронной информационно-

образовательной среды, содержание и условия функционирования которой 

также определены нормативно-правовой базой государственного и 
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отраслевого значения. Следует отметить, что проблема содержания, 

компонентного состава, формирования и условий функционирования 

электронной информационно-образовательной среды достаточно полно 

рассмотрена в научных исследованиях отечественных авторов.  

Отечественные исследователи определяют электронную 

информационно-образовательную среду как систему, включающую: 

материально-технические, кадровые ресурсы; обеспечение автоматизации 

управленческих и педагогических процессов, согласованное использование 

информации; наличие нормативно-организационной базы, технического и 

методического сопровождения.  

Кроме этого, должно осуществляться формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса.  

Наряду с огромными и ещё малоизученными возможностями 

цифрового обучения можно назвать целый ряд проблем и рисков, 

связанных с их тотальным внедрением в систему образования: начать с 

того, что в мире нет педагогической или психолого-педагогической теории 

цифрового обучения, на которую могли бы опираться школьные учителя, 

преподаватели колледжей и вузов при его проектировании и 

использовании, тогда как ни один инженер не возьмется проектировать 

какое-то техническое устройство без опоры на физическую (химическую, 

биологическую) теорию. Как нет и убедительных доказательств повышения 

качества образования посредством использования цифрового обучения. По 

этой причине существует сознательное или неосознанное сопротивление 

цифровизации обучения значительной части педагогического корпуса 

страны, особенно среди учителей и преподавателей старшего поколения. 

Информация и знание – разные понятия: информация – это семиотическая, 

знаковая система, носитель значений (знаки языка, тексты, звуки речи и 

т.п.) [7,82], а знание – подструктура личности, нечто субъективное, 

личностные смыслы, которые часто бывают разными для разных людей, 

воспринимающих одну и ту же информацию [5,89]. 

Цифровые обучающие устройства являются воплощением строгой 

математической, инженерной, технократической мысли, а в основе 

образовательного процесса лежат психолого-педагогические, во многом 

субъективные закономерности деятельности преподавателей 

и обучающихся, начиная с их мотивации и заканчивая интуиций и 

личностным смыслом передаваемой и получаемой информации. 

Возникла сложная многоаспектная проблема выбора научно 

обоснованной стратегии цифровизации жизни, производства и образования, 

которая позволила бы использовать все огромные преимущества 

компьютера и избежать потерь, которые скажутся на качестве 
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формирования личности студента с позиций не только их 

профессионально-практической, но и социальной компетентности, 

гражданской позиции и нравственного облика. 

Внедрение цифрового образования рассматривается в двух контекстах: 

как необходимое содержание образования и как средство обучения; 

основными чертами цифрового образования является ориентация на 

потребительские предпочтения, организация рационального 

взаимодействия пользователей, алгоритмизированное взаимодействие его 

пользователей, ориентация на удаленную работу с информационными 

ресурсами, сетевое взаимодействие и другие; инфицированность для 

различных потребительских групп; возможность функционирования с 

помощью разных средств и совместимость с другими приложениями; 

перспективами цифрового образования выступает построение 

эргономичной коммуникативной среды учебного заведения, владение 

всеми субъектами образования цифровыми компетенциями; 

мотивированность научно-педагогических кадров для работы в новой 

образовательной среде, обновление учебных дисциплин. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ 

      
Профессиональное образование и обучение в республики требует 

пересмотра многих его функций, включая прогнозирование и 
планирование подготовки кадров. При этом сохраняется общая стратегия 
его развития, направленная на удовлетворение запросов граждан в 
профессионально – техническом образовании, потребностей общества и 
государства в квалифицированных кадрах. 

Современное пополнение  социально – экономического  комплекса 
республики  квалифицированными  кадрами  во  многом зависит от 
прогнозирования  и  планирования процесса подготовки и 
переподготовки кадров в учебных заведениях профессионального 
образования. 

Под системой прогнозирования и планирования подготовки и 
переподготовки кадров понимается определенное единство методологии, 
организации и разработки прогнозов и планов, обеспечивающее их 
согласованность, преемственность и непрерывность. 

Организационно – информационная система основана на 
применении современных методов и средства  прогнозирования и 
планирования и предназначена для принятия обоснованных решений по 
организации и управлению подготовкой и переподготовкой кадров.  

Система включает человеческий, материальный и информационный 
ресурсы, взаимодействующие между собой для достижения общей цели – 
наиболее эффективного решения проблемы обеспеченности кадрами 
социально-экономического комплекса республики. 

Система прогнозирования и планирования подготовки кадров 
обладает всеми свойствами общей системы учреждения 
профессионального образования и обучения.  Она предполагает 
совмещение и согласование методологических, информационных и 
организационных аспектов в процессе разработки прогнозов и планов 
подготовки и переподготовки кадров.  

Цель совершенствования системы - объективное прогнозирование и 
планирование подготовки и переподготовки кадров в учебных заведениях 
профессионального образования, что является основой всей деятельности 
этих учреждений в современных социально-экономических условиях. 

Под прогнозом подготовки и переподготовки кадров будем 
понимать комплекс научно обоснованных, вероятностных представлений 
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о необходимой в будущем численности и структуре контингента учащихся 
профессионально-технического образования по отраслям и основным 
профессиональным группам, а также о возможной потребности общества 
в дополнительных образовательных услугах. 

Существовавшая прежде централизованная система 
прогнозирования  и планирования  подготовки  кадров базировалась на 
единстве планов социально-экономического развития профессионально - 
технического образования, отраслей и всего государства. Потребности 
экономики и трудовых ресурсах пополнялись преимущественно молодыми 
кадрами. Прогнозы и плановые показатели определялись в верхних 
эшелонах учреждения профессионально - технического образования и в 
виде директив доводились до управления профессионально-технического 
образования. 

Основным задачами планирования и прогнозирования являются: 
-установление организаций – потенциальных заказчиков кадров, 

принимающих на себя обязательства по трудоустройства выпускников 
профессионально - технического образования на прогнозный период; 

-определение рациональных вариантов организации подготовки и 
переподготовки кадров; 

- определение необходимых изменений перечня и объема 
оказываемых образовательных услуг; 

- установление характера изменения основных показателей в 
прогнозном периоде; 

- формирование пятилетних и годовых планов; 
Основными принципами прогнозирования являются: 
- принцип единства развития экономики, социальной сферы и 

профессионально-технического образования, основанный на единстве 
общегосударственных интересов; 

- принцип системности, предполагающий изучение перспектив 
деятельности учреждения профессионально – технического образования 
во взаимосвязи с деятельностью организаций – заказчиков кадров и 
различных составляющих прогноза; 

- принцип научной обоснованности, предполагающий 
использование, внедрение и разработку теоретических и 
методологических аспектов прогнозирования; 

-принцип непрерывности (предполагает постоянную корректировку 
прогнозов). 

Особенностью прогнозирования подготовки и переподготовки 
кадров в существующих условиях является практическое отсутствие 
ретроспективного периода, что обусловлено кризисными явлениями в 
экономике. Это препятствует использованию статических методов 
прогнозирования и выдвигает на первый план метод экспертных оценок. 
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Планирование и прогнозирования подготовки и переподготовки 
кадров представляет собой процедуру, при которой проводится 
разработка планов и прогнозов на основе требований законодательно-
нормативной документации с использованием государственных 
статических данных, информации о деятельности организаций-заказчиков 
кадров, результатов собственных исследований управления образовании 
профессионально - технического образования.  

Процедура прогнозирования включает три этапа:  
-исследование;  
-разработку;  
-оформление.  
Этап исследования предполагает изучение прогнозного (внешних и 

внутренних факторов учреждения профессионально - технического 
образования).  

Этап разработки заключается в определении динамики 
количественных и качественных показателей на перспективу, а этап 
оформления включает документальное оформление, согласование и 
утверждение прогноза  и плана. 

В качестве прогнозного и планового качественного показателя, 
определяющего характера и перспективы развития подготовки и 
переподготовки кадров учреждения профессионально - технического 
образования, принят показатель приема учащихся. 

Прием – численность лиц, принятых на обучение в данном учебном 
году. В число принятых не включают лиц, возвратившихся из числа ранее 
обучавшихся. Дополнительным количественным показателем может 
выступать срок обучения. 

Основными качественными показателями являются характер 
образовательных программ (основное, дополнительные,  программ) и 
перечень профессий (учебных специальностей). Определяющей формой 
обучения принята очная форма (обучение по дополнительным 
образовательным программам может иметь и вечернюю форму).  

Перечисленные  показатели  комплексные, так как позволяют 
оценить и потребность экономики в кадрах, и профессионально-
квалификационную структуру этой потребности, и характер 
демографических процессов, и собственный потенциал учреждения 
профессионально-технического образования. Они прозрачны, 
общеизвестны и просты в определении. Основными источниками 
прогнозной информации, являются организации-заказчики кадров и 
руководители отраслевых отделов  гор (рай) исполнительных комитетов. 

Теоретические и практические основы оптимизации сет учреждений 
профессионального образования. 
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Характеристика источников прогнозной информации 
 
Источник информации Основное содержание информации Характер 

информации 
Организации заказчики 
кадров 

Потребность в квалифицированных 
специальностей 

Прямая 

Отделы органов 
управления 
исполнительные 
комитета 

Потребность соответствующий 
организаций  

Косвенная 
прямая 

Представительства 
ведомственных органов 
управления 

Потребность номенклатура профессий 
согласно стат. отчетность по труду 
форма Т-6 

 
Прямая 

Центры служба 
занятости 

Вакансии по профессиям  Косвенная 

Объединении 
предпринимателей 

Конкурентные потребности малых и 
средних предприятий 

 
Косвенная 

Малые предприятия Вакансии, профессии, стат. отчетность 
Ф1-М 

Прямая 

 
Пресса 

Характер спроса на специальность по 
профессии 

 
Косвенная 

       
Одним из направлений подобных исследований является изучение 

перспектив по изменения характеристики зоны влияния учреждений 
образования, профессионально-технического образования, территории 
одного или нескольких административных регионов республики, на 
которой учреждение осуществляет деятельность по подготовке и 
переподготовке высококвалифицированных специалистов. Население 
этой зоны составляет подавляющую часть по приему учащихся на 
обучение по всем видам образовательных программ, а организации, 
расположенные здесь же, являются основными заказчиками кадров. 

Границы зоны более рельефно проявляются в малых городских 
поселениях и сельских районах и менее рельефно в крупных городах. 
Зоне влияния присущ ряд характеристик, благоприятствующих или 
препятствующих организации подготовке и переподготовке кадров: 
состояние промышленного потенциала, состояние природно-
ресурсного потенциала, наличие населения и трудовых ресурсов, 
расположение учреждений профессионально-технического образования 
и состояние транспортной сети, наличие конкуренции в сфере 
профессионального образования, экологическое состояние территории. 

Состояние промышленного потенциала оказывает решающее 
воздействие на формирование приемов учащихся, так как все 
действующие учреждение профессионально-технического образования 
создавались для обеспечения кадрами конкретных организации. Эти 
организации являлись заказчиками кадров и осуществляли 
производственное обучение учащихся. В основной своей массе они 



260 

были базовыми предприятиями. Несмотря на произошедшие 
значительные изменения во взаимоотношениях учреждения 
профессионально-технического образования, большинство из них 
продолжают играть решающую роль в деятельности этих учреждений, 
поэтому требуется детальное исследование бизнес-планов развития 
предприятий и программ социально-экономического развития всех 
регионов республики.  

Состояние природно-ресурсного потенциала представляет интерес 
с точки зрения перспектив его производственного использования. 
Возможная разработка и в недалекой перспективе минерально-
сырьевых, топливно-энергетических, лесных, водных и других видов 
ресурсов, располагающихся в самой зоне виляния или вблизи от ее 
границ, может вызвать необходимость прогнозирования новых 
приемов учащихся.   

Изучение численности населения и трудовых ресурсов, их половой 
структуры, возрастных характеристик, баланса трудовых ресурсов, а 
также демографических и социальных аспектов воспроизводства 
трудовых ресурсов (естественный прирост, старение населения, 
движение населения: рождаемость, смертность, миграция) дает 
представление об общих перспективах развития региона (трудо-
избыточность, трудо-недостаточность), а также о сроках и показателях 
предстоящих ограничений приемов в связи со снижением численности 
детей школьных возрастов. Наибольший интерес представляет 
изучение балансов распространения молодежи по каналам обучения и 
трудоустройства, к сожалению, отсутствующих во многих органах 
управления образованием.    

Расположение учреждение профессионально-технического 
образования следующим регионам Республики Таджикистан: 

- 13 профессионально-технического образования в город Душанбе; 
- 20 профессионально-технического образования в Хатлонсий 

область; 
- 13 профессионально-технического образования а РРП; 
- 25профессионально-технического образования Согдийский 

область.  
Наличие в зоне влияния или вблизи от нее других учреждений 

профессионально-технического образования, а иногда и учреждений 
среднего специальные образование при одинаковой профессионально 

-квалификационной структуре их выпускников способствует 
конкуренции, как в формировании приемов, так и в трудоустройстве.  

В обоих случаях целесообразно провести оценку конкурентов и 
разработать мероприятия по предупреждению или смягчению 
конкуренции. 
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      Важнейшим направлением исследования перспектив 
подготовки и переподготовки кадров является установление 
организаций-потенциальных заказчиков кадров. Это исследование 
проводится в двух направлениях: 

-анализа экономического состояния организаций; 
-изучения их потребности в квалифицированных кадрах. 
    Экономическое состояние организации оценивается по ряду 

экономических показателей и характеру динамики их значений за 
последние несколько лет. Общая характеристика экономического 
состояния может быть получения в соответствующих отделах органов 
местного и государственного управления, а также путем анализа 
статической отчетности и прогнозных документов организаций.    

Основные показатели содержатся в отчетных документах 
государственной статистики:  

-ф-5 отчет о финансовых результатах;  
-ф-6 отчет о задолженности; 
-ф-1п, ф-3п, ф-11п показатели производства;  
-ф-18-сх,24-сх, 29-сх показатели организации сельского хозяйства и 

др.   
Малые предприятия представляют показатели о деятельности в 

форме в форме ф-1-мп. Сравнения анализируемых данных с отраслевыми 
и региональными показателями, публикуемыми в статических 
ежегодниках, позволяет определить экономическое состояние 
организации. 

Анализ потребности организаций в специалистах направлен на 
определение масштабов возможной подготовки и переподготовки 
кадров учреждение профессионально-технического образования для 
предприятий и возможных форм взаимодействия. Изучение перспектив 
и потребности в специалистах позволяет окончательно установит 
организаций-заказчиков кадров и определить в формировании приема 
учащихся. 

Определить региональную потребность в специалистах, а также 
установить потенциальных заказчиков кадров позволяет изучение 
информации, предоставляемой центром занятости населения. Особо 
внимание уделяется сведениям о трудоустройстве выпускников 
учреждений профессионально-технического образования, потребности 
в специалистах, о появлении новых профессий, возможностях 
организации подготовка и переподготовки безработных на базе 
учреждения и предприятия. 

Определенные затруднения вызывает то, что центр занятости 
информирует о наличии вакансий в краткосрочном периоде. Поэтому 
определение перспективной потребности проводится только путем 
комплексного изучения информации и мнений работников всех служб. 
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Этап исследования включает также анализ внутреннего 
потенциала учреждение профессионально-технического образования, 
его способности к адаптации при изменения прогнозных показателей 
приемов. При этом изучаются: 

-состояние и возможности инженерно-педагогического коллектива 
и материально-технической базы; 

-жилищно-бытовые условия; 
-наличие и состояние учебно-программной документации и 

возможности привлечения предприятий, осуществляющих или 
обеспечивающих производственное обучение.     

Этап разработки прогнозов и планов включает определение 
прогнозных показателей (построение динамических рядов приемов по 
годам период учреждения) и расчет плановых показателей. Значения 
прогнозных показателей приема определяются путем изучения 
динамики потребности организаций-заказчиков кадров. При этом 
наиболее распространенным методом является обсуждение перспектив 
заключения договоров о подготовке специалистах с компетентными 
экспертами-работниками кадровых служб предприятий. Эти 
показатели используются в качестве прогнозных при составлении 
пятилетних планов приемов. 

Расчет плановых показателей производится при разработке 
годового плана приема учащихся на обучении как по основным, так и 
по дополнительным образовательным программам. В качестве основы 
для разработки плана используются получаемых от областного 
управления образования контрольные цифры, формируемые на основе 
заявок организаций-заказчиков кадров. 

В целом показатель приема учащихся на дневное обучение по 
основным образовательным программам определяют, учитывая 
следующие составляющие распределения контингента:  

-удовлетворение потребности организаций-заказчиков кадров; 
-продолживших образование на УО ССО и вузах; 
-призванных в Вооруженные Силы, на отсев и нетрудно-

устроившихся по уважительным причин. Подготовка учащихся по 
профессиям, не обеспечивающим 50% трудоустройства, 
нецелесообразна. 

Величина показателей приема должна соответствовать количеству 
высвобождаемых ученических мест на дату приема. 

Основными тенденциями в регулировании приемов в настоящее 
время являются: 

- расширение приемов выпускников средних школ при сокращении 
приемов выпускников базовых школ; 

- сокращение приемов по профессиям с высоким сроком обучения, 
если они не подтверждены договорами; 
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- сокращение приемов иногородних и граждан, проживающих в 
местах, где отсутствует возможность трудоустройства; 

- сокращение приемов молодежи, требующей полного 
государственного  обеспечения, создания специальных условий для 
обучения; 

- расширения приемов по профессиям, пользующимся спросом; 
-снижение приемов по профессиям, потребность в которых 

невысока. 
Показателей приема на профессионално – технического обучение по 

дополнительным образовательным программам включает показатели 
приема по каждому виду дополнительной образовательной программы 
в течение планового периода.  

Наиболее распространены приемы по договорам с центрами 
занятости населения на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистах и высвобождаемых работников; по 
договору с местными органами управления образованием на трудовое 
(профессиональное) обучение школьников; по индивидуальным 
договорам с гражданами на обучение по установленным профессиям 
(водители, сварщики, парикмахер и др.). 

Оформление плановых документов заключается в придании им 
установленной формы, согласовании с заинтересованными 
организациями и утверждении их республиканскими или местными 
органами управления образованием.  

Учреждение профессионально-технического образования 
формирует проекты годового плана приема на основании заявок, 
полученных от организаций, предприятий-заказчиков кадров, или на 
основании заключенных договоров на подготовку специалистах.  

Проект плана направляется в вышестоящие органы управления 
образования с обоснованием и копиями договоров. При наличии 
утвержденного пятилетнего плана приема обоснование и копия 
договоров предоставляются лишь в случае необходимости изменения 
приема. В обосновании поясняются причины планирования приема, 
если он превышает количество, подтвержденное договорами, 
указываются источники учащейся молодежи, анализируется 
трудоустройства выпускников по планируемым без договора 
профессиям (специальностям). 

План приема составляется в любой удобной для пользования 
форме и содержит показатели, определяемых органами управления 
образованием, с учетом конкретных задач и особенностей организации 
приема. Однако при любых формах плана рекомендуется включать в 
них разделы «Обучение по основным образовательным программам». 
План должен содержать реквизиты УО ПТО и указание о планируемом 
учебном годе. 
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Обучением по основным образовательным программам» 
включает: 

-наименование основной образовательной программы, 
-наименование учебных специальностей, 
-код профессии по ОКРБ, 
-срок обучения, 
-общий прием, 
Таким образом, совершенствование системы прогнозирования и 

планирования подготовки и переподготовки кадров в УО ПТО 
вызывает необходимость перестройки работы сотрудников 
административно-управленческого аппарата, органов управления 
образованием и УО ПТО, требует от них приобретения новых умений, 
расширения сферы деятельности.   

 
Литература: 

1 Закон Республики Таджикистан «О начальном профессиональном 
образовании». Душанбе, 2003. - 36 с. 

2. Закон Республики Таджикистан «Об образовании». – Душанбе: Шарки 
Озод, 2004. -91 с. 

3. Государственная Концепция реформирования системы начального 
профессионально образования и обучения в Республике Таджикистан –
Душанбе: Шарки Озод, 2004.-56 с. 

4. Государственная программа реформирования и развития сферы 
начального и среднего профессионального образования Республики 
Таджикистан на 2012-2020 годы. Душанбе, 2013. -204 с. 

5. Концепция профессионально-технического образования Республики 
Таджикистан – Душанбе: Первая типография, 1993. -35 с. 

6. Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 2003. - 85 с. 
7. Национальный план действий по реформированию системы начального 

профессионального образования и обучения в Республике Таджикистан на 
2006-2015 годы. – Душанбе, 2006. - 80 с. 

8. Постановление Правительства Республики Таджикистан: 
«Государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования Республики Таджикистан» за №353, от 5 
августа 1999 года 

9. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О плане 
реализации реформы системы образования на 2004-2009» за №291, от 30 
июня 2004. 

10. Проект, Закон Республики Таджикистан «Об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей», от 14 декабря 2010.-
Душанбе: Шарки Озод, 2010.-31с. (на тадж. яз.). 

11. Ашуров С.Б  Проблемы и перспективы профессионально-технического 
развития трудовых ресурсов Таджикистана.Душанбе,«Ирфон», 2007.- 
146с. 

                                                           



265 

Ќобилов Н.Ќ., 

 н.и.ҳ., профессор  
 

Иброгимов И.И., 
 н.и.ф.м., дотсент, ДИС ДДТТ 

 

ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ ВА ҶАҲОНБИНИИ 
МАТЕРИАЛИСТИИ НАСЛИ НАВРАС 

 

Дар ибтидои асри ХХI, дар замони инқилоби илмию техникӣ дар 

воситаҳои ахбори омма, интернет маълумотҳои аз илми табиатшиносӣ 

тамоман дур, хурофотҳо паҳн мешаванд. Ба монанди он, ки гӯё 

одамони пешина хеле бузургҷусса будаанд; гузаштаи дури мо аз 

бошандагони сайёраи дар бурҷи Орион буда ба Замин омада бошанд; 

наслҳои аз онҳо ба вуҷуд омада гӯё одами сифати баландтарин бошад; 

онҳо бо худ технологияи пешқадамтарини галактикиро оварда бошанд; 

ҳоло ҳам ба Замин бошандагони дигар сайёраҳо омада, заминиёнро 

дуздида мебаранд. Ҳамин гуна хабарҳои бардурӯғи беасос паҳн 

мешаванд. Ва мардум ба ин хабарҳо бовар мекунанд [1].  

Дар зарфи зиёда аз 30 соли охир фанни консепсияҳои 

табиатшиносии муосир ташаккул ёфта буд, ки ба таври ҳатмӣ дар 

мактабҳои олӣ омӯзонида мешуд. Дар ин фан асосҳои илмҳои гуногуни 

табиатшиносӣ ба монанди физика, география, астрономия, химия, 

биология, экология омӯзонида, сабабҳои инқилоби илмию техникӣ, 

бовар накардан ба илми бардурӯғ, хурофотҳо, роҳҳои ҳалли қазияҳои 

глобалӣ фаҳмонида мешуд. Боиси таасуф аст, ки мувофиқи барномаи 

нави таълимӣ акнун ин фан аз байн бардошта шудааст. Ин дар замоне, 

ки роҳбарияти кишварамон зарур будани омӯзиши илмҳои 

табиатшиносиро дониста, “Солҳои 2020-2040 - Бистсолаи илмҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ” эълон намудаанд. Вақте, ки насли 

наврас илмҳои табиатшиносиро дуруст азхуд намекунад, ба моҳияти 

онҳо сарфаҳм намеравад, ба ҳар гуна гапҳои дурӯғ бовар мекунад. Дар 

кишварҳои абарқудрат гурӯҳҳои махсуси манфиатдор мавҷуданд, ки 

мехоҳанд бо ҳар роҳ ҷавононро аз роҳи омӯзиши ҳақиқии илми 

табиатшиносӣ дур кунанд, дар онҳо нисбати дигарон ҳисси бадбинӣ 

тарбия намоянд. Маҳз ҳамин гуна қувваҳо моҳияти динро нодуруст 

карда нишон медиҳанд. Онҳо диндоронро  ба мусалмонони дараҷаҳои 

олӣ, ҳақиқӣ, паст ҷудо мекунанд. Мардумро ба диндор ва ғайридин 

ҷудо намуда, байни онҳо ҳисси нафрат, инсонбадбинӣ бедор мекунанд. 

Халқу миллатҳоро ба кастаҳои пасту баланд ҷудо мекунанд. 
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Агар насли наврас илмҳои табиатшиносиро хуб азхуд намояд, ба 

ҳеҷ гуна каҷравиҳо бовар намекунанд. Аз биология мо медонем, ки 

насли инсони ҳозира аз як қавм, аз як намуд тақрибан 40 ҳазор сол пеш 

ба вуҷуд омадааст. Намудҳои дигари одамон ба монанди неандерталӣ, 

австралопитек, дреопитек кайҳо мурда рафтаанд. Омӯзиши 

боқимондаҳои одамони қадим нишон дод, ки қадимтарини онҳо зиёда 

аз 5 млн сол зиндагӣ доштаанд. Ягон гузаштаи мо бузургҷусса 

набудаанд. Қади онҳо 1,5-1,7 м, аз байни онҳо фақат неандерталиҳо бо 

қади миёнаи 1,6 м ҷуссаи калон доштаанд. Яъне ривоят дар бораи 

бузургҷуссагии одамони қадима нодуруст аст. Аз дигар тараф 

мувофиқи илми генетика ҳамаи одамони кураи Замин аз як қабила ба 

вуҷуд омадаанд. Фақат дар натиҷаи таъсири иқлим сафедпӯст, 

сиёҳпӯст, зардпӯст шуда, бо тарҳи бадан ва қиёфаи рӯй фарқ мекунад. 
Аз ин сабаб як нажодро баландтар ва дигареро пасттар нишон додан 

тамоман нодуруст аст. Одамони олим, доно, хирадманд, эҷодкор дар 

байни ҳамаи нажодҳо якхела паҳн шудаанд. То ҳатто дар Австралия ва 

Амрикои Шимолӣ ҷавонони қабилаҳои таҳҷоиро гирифта, илм 

омӯзонида, боварӣ ҳосил намудаанд, ки онҳо аз дигарон аз ҷиҳати 

ақлонӣ, фикрронӣ, эҷодкорӣ ягон камие надоранд. 
Дар охири асри ХХ олимон муайян намуда буданд, ки зиёда аз 95 

фоизи гени инсон барои ҳаёти имрӯза ягон фоида надорад. Аз ин сабаб 

ин қисми генро партов гуфта эълон намуда буданд. Лекин пас аз 10 сол 

худи ҳамон олимон аз ақидаи худ гашта, эълон намуданд, ки дар ҳамин 

қисми гени инсон гени тамоми гузаштаҳои мо аз пайдоиши ҳаёти 

якҳуҷайрагӣ, бисёрҳуҷайрагӣ, мӯҳрадорҳои аввалин, хазандаҳо, 

ширхӯрҳои аввалин, намудҳои мурда рафтаи инсонро доро аст. Яъне 

ҳангоми дуруст омӯхтани гени инсон тамоми эволютсияи олами зинда 

дар давоми зиёда аз 3,5 миллиард солро таҳқиқ намудан мумкин аст. 

Гени инсон сарчашмаи гаронбаҳо барои илми биология мебошад. 

Ба сабаби инкишофи илми астрономия мо медонем, ки ҳоло то 

масофаҳои 12-14 миллиард соли рӯшноиро мушоҳида карда, омӯхта 

метавонем. Объектҳои дар системаи Офтобӣ буда ба монанди сайёраҳо, 

радифи сайёраҳо, сайёраҳои хурдро омӯхта боварӣ ҳосил намудем, ки 

дар онҳо ҳаёт ва тамаддуни ғайризаминӣ вуҷуд надорад. Бо воситаи 

мавҷҳои радио дар давоми 70 соли охир ситораҳо ва галактикаҳои 

дурро омӯхта, ҳоло ягон сигналҳои аз тарафи дигар тамаддунҳо 

сардодашударо қабул накардаем. Яъне ҳоло илм дар бораи мавҷудияти 

ҳаёт ва тамаддуни ғайризаминӣ далели  аниқ надорад. 

Ба шарофати илми физика мо объектҳои аз атом миллиардҳо 

баробар хурдро омӯхта истодаем. Асрори элементҳои химиявӣ, 

зарраҳои элементарӣ, молекулаҳо, моддаҳои химиявиро омӯхта, ба 
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фоидаи инсон истифода бурда истодаем. Ба монанди истифодаи нерӯи 

атом, моддаҳои химиявӣ, технологияҳои нави истеҳсоли масолеҳ, 

нақлиёт, дастгоҳҳои барқӣ, офтобӣ, шамолӣ, мадду ҷазрӣ, геотермалӣ 

ва ғайра. Омӯзиши атому зарраҳои элементарӣ имкон дод, ки дар 
бораи ситораи наздиктарин – Офтоб бисёр чизро донем. Мо медонем, 

ки гармии вай аз ҳисоби реаксияи термоядроӣ ҳосил мешавад. Ин 

пайвастшавии ядрои элементҳои сабук дар ҳарорати ниҳоят баланд 

мебошад. Ба шарофати ин реаксия гидроген ва гелий ба элементҳои 

химиявии массашон калонтар табдил меёбанд. Яъне қаъри Офтоб ва 

ситораҳо фабрикаи ҳосилкунии элементҳои химиявӣ мебошад. Ҳар як 

ситора давраи ҳаётии худро дорад. Яъне онҳо аз гарду чангҳои кайҳонӣ 

пайдо мешаванд, гидрогену гелийро ба элементҳои дигари химиявӣ 

табдил медиҳанд ва дар охири умр таркида, вобаста аз массаашон ба 

сияҳчоҳ (черная дыра), ситораи нейтронӣ ё боз ба гарду чанг табдил 

меёбанд. Офтоби мо ҳоло ҷавон, яъне ранги зард дорад, дар оянда 

аввал рангаш норинҷӣ шуда, баъд ба бузургҷуссаи сурх табдил ёфта, 

метаркад. Офтоби мо боз то 8 миллиард сол вуҷуд дошта метавонад. Аз 

ҳисоби хурдии массааш пас аз таркиш ба сияҳчоҳ табдил намеёбад [2]. 

Дар асрҳои ХVIII-XIX рушди илми химия сабаб шуд, ки 

истеҳсолоти саноатӣ ба вуҷуд ояд. Мутахассисони илми химия то 

воҳиди грамм аниқ муайян мекунанд, ки барои истеҳсоли маҳсулот чӣ 

қадар ашёи хом, сӯзишворӣ лозим аст ва чӣ миқдор маҳсулот ҳосил 

мешавад. Ин ҳисобкуниҳоро аз рӯи муодилаи реаксияҳо муайян 

мекунанд. Яъне ба шарофати химия истеҳсолоти саноатӣ ба вуҷуд 
омад.  

Акнун химия ба дараҷаҳои баланди инкишофи худ расидааст. 

Моддаҳои химиявии ба ҳар гуна талаботи инсон ҷавобгӯ ҳосил карда 

истодаанд. Яъне орзуи деринаи алхимикҳо дар бораи аз санги оддӣ 

сохтани санги гаронбаҳо, аз метали оддӣ тайёр намудани симу зар 

ҷомаи амал пӯшидааст. Масалан автомобили бо ранги нуқра ранг 

кардашуда чӣ қадар нуқра дорад? Ягон грам. Ҷомаҳо, рӯймол ва тоқии 

зардӯзӣ ягон грам зар надорад. Ҳамаи онҳо аз моддаҳои арзон тайёр 

карда мешаванд. Рангашон аз ранги симу зар камӣ надорад. Дар 

парфюмерия бӯйҳои хеле камёб бо усули химиявӣ синтез мешаванд. Аз 

ин сабаб бӯи гулро на аз табиат, балки бо усули химиявӣ тайёр намуда 
истодаанд [3]. 

Дар соҳаи технологияи хӯрокворӣ ба муваффақиятҳои назаррас 

соҳиб гардидем. Аз нуқтаи назари химия моддаҳо ба табиӣ, сунъӣ ва 

синтезӣ ҷудо мешаванд. Моддаҳои табииро мо бевосита аз табиат 

мегирем. Моддаҳои сунъиро аз моддаҳои табиӣ бо роҳи каме тағйир 

додани хосияташон ҳосил мекунанд. Масалан маргаринро аз равғани 
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растанӣ ҳосил мекунанд, ки ба чарб монандӣ дорад. Маргарини ба 

ҳама маълум бо номи «Щедрое лето» аз равғани офтобпараст тайёр 

карда шуда, ба он маззаи равғани зард, ранг ва бӯй ҳамроҳ намудаанд. 

Дар асоси чунин технология қатори молҳои “Не молоко” истеҳсол 

мекунанд, ба монанди шир, ҷурғот, йогурт ва ғайра. Ба асоси истеҳсол 

ғалладона ё лӯбиёгиҳоро мегиранд. Дар оянда, дар ҳолати хеле зиёд 

шудани аҳолии кураи Замин бо ин гуна технология бемалол аҳолиро бо 

ғизо ва маҳсулоти ширӣ таъмин менамоянд.  

Моддаҳои синтезӣ ин моддаҳои дар табиат набуда, ё ба он монанд 

арзон мебошад. Масалан пластмассаҳо, қатрони синтезӣ, ресмону 

матоъҳои синтезӣ ва ғайра. Вобаста аз хоҳиши истифодабарандагон 

маҳсулот бо хосиятҳои гуногун ба монанди мустаҳкамии зиёд, 

гармибардорӣ, нигоҳдорандаи гармӣ, устуворӣ ба намӣ, устуворӣ ба 

муҳитҳои турш, ишқор ва намак тобовар ва ғайра истеҳсол карда 
мешавад [5]. 

Аз омӯзиши илмҳои табитшиносӣ ҷаҳонбинии ҷавонон бо роҳҳои 

омӯзиши қонунҳои табиат ва қонунҳои диалектика васеъ мегардад. Дар 

натиҷа чунин омӯзиш онҳо ба ҳар гуна хурофот, маълумоти ғайриилмӣ 

бовар намекунанд. Муваффақиятҳои илмҳои физика, химия, биология, 

астрономия, экология имкон медиҳад, ки мо ба оянда бо боварӣ, 

оптимистона нигоҳ кунем. Ягон қазияе нест, ки илм аз ӯҳдаи ҳалли он 

набаромада бошад. Дар замони ҳозира проблемаҳои хеле калонҳаҷми 

глобалии экологӣ ба монанди гармшавии сартосари иқлим, 

ифлосшавии атмосфера, уқёнуси ҷаҳонӣ, несту нобуд шудани намудҳои 

нодири набототу ҳайвонот, кам шудани захираҳои табиат ва ғайра 

роҳи ҳалли худро ёфта истодааст. 
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ИЛМҲОИ ТИБ, РИЁЗИЁТ ВА НУҶУМ 

 ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 

Гуфтан ба маврид аст, ки дар доираи илмҳои дақиқ соҳаҳои 
мушаххас, бештар диққати осиёимарказиҳоро дар Бағдод ба худ ҷалб 
менамуд. Тиб дар ҷойи намоён  меистод, ки аз даври хонадони 
Бармакиён ба баъд ақлҳои беҳтаринро тавассути  ҳам омезиши 

донишҳои назариявӣ  ва амалӣ ба худ қабул мекард.  Алалхусус, дар 
бораи мактаби коршиносони тиббии Осиёи Марказӣ, ки бо Ибни Сино 
ва Ал-Қонуни ӯ ба дараҷаи баланди  худ расида буд, сухан гуфтан 
мумкин аст.  

Саромадагони ин  ҷунбиш боз аз Марв, бештар аз ҷамоати калон 
ва аз ҷиҳати зеҳнӣ ҳаматарафа тараққикардаи насрониёни нестории он 

ҷо ташкил шуда буданд. Алӣ ибни Саҳл, падари Табарӣ, яке аз 
донишмандони маъруфи соҳаи тибби Марв буда ба дигар соҳаҳо ҳам 
таваҷҷуҳи махсус дошта буд.  

Монанди тарҷумонҳои суриёнии Гунди Шопур фаъолият карда, ӯ 

яке аз аввалин тарҷумаҳои асари бузурги Клаудиус Птоламей 
Алмаҷестро ба забонӣ арабӣ тарҷума намудааст. Баъд аз таҳсил, бо 
падараш ба Бағдод рафт ва дар он ҷо халифаи ҳоким, ӯро ба Ислом 

пайваст намуд. Дониши дар Марв гирифта ба Табарӣ, дониши 
мукаммали забонҳои суриёнӣ ва юнонӣ дод, ки тавассути онҳо ӯ 
дастрасии бевосита ба адабиёти тиббии бо ин забонҳо навишташударо 
бидуни тарҷума дастрас намуд. Вақти дар Бағдод будан, ӯ ба 

навиштани асараш Биҳишти хирад, яке аз аввалин энсиклопедияҳо ба 
забони арабӣ ҳисоб мешуд, шурӯъ  намуд. Барои ҷалби хонандагони 
васеъ ӯ Биҳишти хиради худро ба забони суриёнӣ чоп намуд. 

Вақти мутолиаи ҷилди калонҳаҷми Табарӣ, кас аз ақидаи батакрор 

зикршудаи ӯ ба ҳайрат меомад, чунки саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ бо 
ҳам вобастагии зич доштанд. Луғати ташхиси ӯ пур аз дониши равонӣ 
мебошад ва таъйиноти тиббии ӯ одатан як навъи табобати равониро 
пешбинӣ мекунад, ки ба он панду насиҳат кардани беморон дохил 

карда шудааст. Айнан ҳамин изтироб барои робита байни ақл ва ҷисм 
Табариро водар ба он мекард, ки тарбияи кӯдак ва педиатрияро (тибби 
атфол) дуруст ба роҳ монад. Бо назардошти он, ки ҳаммаи ин 
масъалаҳо мавриди таваҷҷуҳи як зумра коршиносони тиббии намоёни 

Осиёи Марказӣ  гардида буданд, одилона хаҳад буд, агар онро ҳамчун 
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таваҷҷуҳи мушаххаси минтақавӣ шарҳ диҳем, ки аз фаъолияти 
духтурони насронии несторӣ дар Хуросон оғоз мегардад.  

Ғайр аз тиб, соҳаи дигари илм, ки дар онҳо осиёимарказиҳо 

комилан мумтоз шуда буданд, риёзиёту соҳаҳои ба он вобаста ва нуҷум 
ҳисобида мешуд. Таҳқиқоти мушикофонаи Сатер инро аз нуқтаи назарӣ 
миқдорӣ тасдиқ мекунад, вале ба саволи мароқангез, ки чаро маҳз 
ҳамин ҳолат рух додаст, ҷуръати ҷавоб додан, ҳеҷ кас намекард. Ғайр 

аз ин таввасути натиҷаи бозиҳои пасипардагии бародарон Бану Мусо 
буд, ки ба хазинаи халифа дастрасии васеъ доштанд ва бо ин роҳ 
риёзидонҳо ва мунаҷҷимони ҳамкасбашонро аз Осиёи Марказӣ 

маблағгузорӣ мекарданд, ё не? Оё чизе дар фарҳанги Осиёи Марказӣ 
буд, ки ба масъалаҳои риёзиёт, робитаҳои кайҳонӣ ва гардунҳо 
аҳамияти махсус медод, ё не? 

Дар мавриди гумон доштан, агар мо чанде аз намояндаҳои асосии 

ин соҳа аз Осиёи Марказӣ, ки дар Бағдод  буданд, назар кунем, беҳтар 
хоҳад буд.  Нуқтаи оғози беҳтаре аз Ҳабаши Марвазӣ аз Марв, маъруф 
бо номи Ҳабаш, ки ҳамчун аввалин дар риёзиёти “арабӣ” ва нуҷум 
шинохта шудааст, касе дигаре набуд. Ҳабаш осиёимарказии дигар буд, 

ки ба Бағдод бо ҳамроҳии халифа Маъмун дар соли 819 сафар намуда 
буд. Дар панҷоҳупанҷсолагӣ ӯ аллакай бештар аз аксарияти 
муосиронаш дарозтар умр дида буд, вале ӯ то ба садсолагӣ фаъолият 
намудааст.  

Дар Бағдод ӯ зуд бо дигар мунаҷҷимон, ки дар расадхонаи 
Маъмун фаъолият мекарданд, унс гирифта буд. Ин расадхонаро 
Маъмун мисли расадхонаи Марв табдил дода буд. 

Яъне, даҳ сол аз омаданаш, Ҳабаш аввалин маротиба хусуф ва 
кусуфро ҳамчун восита барои муайян кардани вақти муайян аз тӯлӯи 
офтоб истифода бурд. Дар муддати даҳ сол ӯ олими пешбар дар байни 
гурӯҳи олимон буд, ки се ҷадвали нуҷумиро барои ҳисоби мавқеи 

сайёраҳо, хусуф ва кусуф, давраҳои моҳтоб ва иттиолооти дақиқи 
тақвимӣ пешкаш намуда буд. Барои кумак ба таҳқиқоташ, ӯ ба ихтирои 
дастгоҳи нав, дастгоҳе, ки бо номи устурлоби харбузашакл маълум аст, 
даст зад, ки ба воситаи он муайянкунии ҳамзамонии азимутро ба 

воситаи низоме, ки ҳаракати ҳаррӯзаи фазои осмониро ба муқобили 
уфуқи беҳракат вонамуд мекард, кашф кард. 

Дар якҷоягӣ  дар гурӯҳи таҳқиқотчиён, ки андозагирии як дараҷаи 
қад-қади доираи заминро чен карда буданд, оғоз карда, Ҳабаш  дарозии 

доираи заминро 32 449.00 км (дар муқобили амалан дар эквадор 40 
075.16 км) ва радиуси он 5 151.60 км (амалан 6 192.063км) ва диаметри 
он 10327.20 км (амалан 12 756.32) дақиқ намуд.   

Берунӣ ва мунаҷҷимони дигари Осиёи Марказӣ чанде пас, ин 
нишондиҳандаҳоро то ба дараҷае дақиқтар кардаанд, ки хулосаҳои 
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онҳо ба ҳисобҳои муосир хеле наздик буданд. Таҳқиқоташро идома 
дода, ӯ ба ҳамин монанд ададҳоро барои Моҳтоб ва Офтоб, масофаи 
онҳо аз замин ва дарозии мадори онҳоро исбот намуд. Хоразмии 

бузург баъдан ҳамаи ин тахминҳоро хеле тақвият бахшида буд, аммо 
маҳз Ҳабаш ва гурӯҳи ӯ ин пажӯҳишро барои корҳои зариф ва дақиқ 
дар Бағдод шуруъ намуд. 

Ҳамин тавр, ҳамчун риёзидон Ҳабаш мафҳуми сояро, ки мисли 
тангенс дар тригонометрияи муосир амал мекард, муайян карда, баъд 
ба шинос кардани мафҳуми котангенс ва коркарди нахустин ҷадвалҳо 

барои он гузашт. Ҳабаш аввалин шуда ҷадвалҳои функсияҳои 
тригонометрии ёридиҳандаро ҳисоб кард, ки барои илмҳои дақиқ, 
муҳандисӣ ва баҳрнавардӣ зарур мебошанд. 

Яъне, ду насл ҷавонтар аз Ҳабаш мунаҷҷими осиёимарказии дигар 

Аҳмади Фарғонӣ(797-860) буд, ки водии Фарғона, дар ҷануби шарқии 
Ӯзбекистони ҳозира чашм ба дунё кушодааст. Монанди Ҳабаш ӯ 
робитаҳои наздик бо халифа Маъмун ва ҳамчунин ба ҳомиёнаш ва 
ҳамкоронаш бародарон Бану Мусо дошт ва эҳтимол ба Бағдод аз Марв 

бо халифаи нав  якҷоя омада бошанд. Фарғонӣ ба ҳамроҳии Ҳабаш ва 
чанд тан осиёимарказиҳои дигар ба барномаҳои нуҷумии Маъмун 
даъват шуда буданд. Китоби машҳуртарини ӯ Унсурҳо мебошад, ки дар 

он рисолаи асри дуюми юнонии Птоламей-Алмаҷестро (Рисолат-ал-
фусул фи-л-маҷастӣ) моҳирона хулосабарорӣ карда, дар он маълумоти 
Птоламей овардаро дар бораи ҳаракати мураккаби мадори ситораҳо ва 
сайёрагон дар заминаи муваффақиятҳои навини дар Бағдод 
бадастоварда инкишоф дода будааст. 

Асарир Фарғонӣ доир ба нуҷум аз аввалинҳо ба забони арабӣ 
навишта шуда буданд. Бартарии бузурги ӯ шаффофияту возеҳӣ буд, ки 

бо ин хусусият китобаш дар Ғарб ба худ таваҷҷӯҳи беандоза ҷалб кард 
ва дар ин ҷо Фарғонӣ машҳур бо номи Алфарангус, ҳамчун мунаҷҷими 
“араб” хонандаҳои бештарини худро ёфта буд, аз ҷумла Христофор 

Колумбро низ. Рукнҳо чандин маротиба аз асари дувоздаҳум то 
понздаҳум тарҷума шуда, дар асарҳои Divine Comedy ва Convivio барои 
Данте манбаи иқтибосҳои фаровони нуҷумӣ гардида буд. 

Яъне бо пайравӣ аз Птоламей Фарғонӣ шарҳи заминаи нуҷумии 

ҳафт иқлими заминро пешниҳод кард. Бар хилофи нависандагони Ғарб 
ва араб, шарҳи худро ӯ аз шарқ ба тарафи ғарб оғоз кард ва дар Осиёи 
Марказии БузургтарЮ се минтақаи иқлимро муайян карда буд. Баъдан 
маҳз Фарғонӣ буд, ки бародарон Бану Мусо ӯро ба Қоҳира, барои 

сохтани канали нави шаҳр фиристонда буданд. Пружа қариб буд, бо 
фалокат ба охир расад, вақте ки  нишебии наҳри Фарғонӣ, барои 
барнагаштани об, хеле кам буд. Аммо Фарғонӣ барои ин нилометри 
(миқёси ҷадиди) машҳури худро сохт, ки ба воситаи он мисриён 
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метавонистанд, дақиқан чуқурӣ ва ҷараёни дарёро, ки аз он ҳаёту 
мамоти онҳо вобаста буд, санҷиш кунанд. 

Умуман, ба хулоса омадан мумкин аст, ки илмҳои тиб, риёзиёт ва 

нуҷум дар Осиёи Марказӣ нисбати дигар минтақаҳо ба пешравиҳои 
зиёд ноил шуда буданд. 
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МУАММОҲОИ АСОСИИ ҲАЛЛИ  

МАСЪАЛАҲОИ МАТНӢ 
 

Масъалаҳои матнӣ дар ҳама давру замон барои хонандагон яке аз 
масъалаҳои душвор ва нофаҳмо боқӣ мемонад. Ҳатто аз хонандагони 
донишдошта, чунин суханон садо медиҳад: “Ман ин масъаларо ҳал 
карда наметавонам” ё “Мо чунин масъалаҳоро ҳал накардаем”. 

Мақсади асосии мо каме бошад ҳам, ба чунин муаммоҳои 
ҷойдошта равшанӣ андохтан аст. 

Барои масъалаҳои матниро ҳал кардан, албатта на фақат шарти 
масъаларо бодиққат хондан лозим, балки таҳлил кардан лозим, ки бо 

кадом роҳ онро ҳал кардан мумкин аст: бо ёрии амалҳо, муодилаҳо, 
системаи муодилаҳо ва мумкин аст, нобаробариҳо ё ин ки системаи 
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нобаробариҳо. Баъдан, зарур аст, ки  дар масъала бузургиҳои маълум 
ва матлуб муайян карда шаванд.  

Масъалаҳои матнӣ асосан ба панҷ гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: 
1). Масъалаҳо доир ба таносуб ва фоиз; 
2). Масъалаҳо доир ба ҳаракати ҷисмҳо; 

3). Масъалаҳо доир ба кори иҷрокардашуда; 
4). Масъалаҳо доир ба шакли даҳии навишти адад; 
5). Масъалаҳо доир ба консентратсияи омехта ва маҳлулҳо. 
Одатан, ҳалли масъалаҳои матнӣ чунин зинаҳоро дар бар мегирад:  

▪  Интихоби номаълумҳо; 
▪  Ба забони математикӣ гардонидани шарти масъала, ба монанди 

муодила, нобаробарӣ, маҳдудият ва ғайра; 
▪  Ҳалли муодила, нобаробарӣ ва ғайраҳо; 

▪ Тафтиши иҷрои шарти масъала. 
Дарки асосӣ ҳангоми интихоби номаълумҳо аз он иборат аст ва ба 

забони математикӣ гардонидани шарти масъала кифоя аст. Чун қоида 
ба сифати номаълум бузургии матлубро интихоб намудан лозим аст. 
Номаълумро интихоб намуда, дар назар бояд дошт, ки ҳангоми тартиб 
додани муодила (нобаробарӣ) ҳамаи додашудаҳои масъала ва шартҳо 
истифода бурда шаванд. 

Ҳангоми тартиб додани муодила (нобаробарӣ) бояд ченаки 

аъзоҳои муодила (нобаробарӣ) тафтиш карда шавад. Ин имконият 
медиҳад, ки муодила (нобаробарӣ) дуруст тартиб дода шавад.    

Масъалаҳои матнӣ вобаста ба шарти масъала, асосан ба муодила, 
системаи муодилаҳо, нобаробариҳо ва системаи нобаробариҳо оварда 

мешаванд, ки ин аз маҳорат ва малакаи ҳар як шахс вобаста аст.  
Якчанд масъалаҳоро бо истифода аз таҳлил ва хусусияти хоси 

онҳо дида мебароем [1. С-612].  
Масъалаи 1. Меваи тар 72 фоиз об дорад ва меваи хушк бошад 20 

фоиз об дорад. Аз 20 кг меваи тар чӣ қадар меваи хушк ҳосил мешавад? 

Ҳал. Дар меваи тар фоизи боқимондаи хушк чунин мешавад: 100% 
-72% = 28% . Аз ин ҷо фоизи боқимондаи хушк дар 20 кг меваи тар 

чунин мешавад: 20∙0,28=5,6 кг. Дар меваи хушк бошад, фоизи 
боқимондаи хушкиаш зерин аст: 100% -20 % = 80% . Бинобар, ҳосил 

менамоем:                 5,6 : 0,8=7.  Ҷавоб: 7 кг. 
Масъалаи 2. Нархи мол 40% арзон карда шуд ва баъдан боз 25% 

нарх арзон карда шуд. Дар ниҳоят, нархи мол нисбат ба нархи аввала 
чанд фоиз арзон карда шуд? 

Ҳал. Фарз мекунем, ки нархи аввала 100% буд. Баъди бори аввал 
арзон кардан, нархи мол чунин мешавад: 100 – 40 = 60 % . Аз нархи нав 

фоизи баъди дуюм маротиба арзон шуданро меёбем: 60 ∙ 0,25 = 15 % . 
Фоизи умумии арзон кардани нархи мол чунин мешавад: 40 +15=55 % . 
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Ҷавоб: 55 % . 

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо доир ба ҳаракат дар дарё донистани 

формулаҳои зерин зарур аст: 
- суръат бо самти ҷараёни дарё (суръат бо с.ҷ.д.) = суръати хос + 

суръати ҷараёни дарё; 
- суръат бо муқобили самти ҷараёни дарё (суръат бо м.с.ҷ.д.) = 

суръати хос - суръати ҷараёни дарё;  

−суръати хос =
суръат бо с. ҷ. д. +суръат бо м. с. ҷ. д.

2
 . 

 Инчунин, баъзе хусусиятҳоро бояд ба назар гирифт [2, с-712]: 
- агар ягон гуфтори махсус қайд карда нашуда бошад, он гоҳ 

ҳаракат мунтазам ҳисобида мешавад; 

- суръат бузургии мусбат қабул карда мешавад; 
- дилхоҳ гузариш аз як ҳолати ҳаракат ба ҳолати дигари ҳаракат 

лаҳзавӣ гузаранда қабул карда мешавад; 

- агар ду ҷисм дар як вақт рӯ ба рӯи ҳамдигар бо суръатҳои 𝑣1 ва  

𝑣2 ҳаракатро оғоз намоянд ва масофаи ибтидоии байни онҳо 𝑆 бошад, 
он гоҳ вақте ки онҳо бо ҳамдигар вомехӯранд, ба 

𝑆

𝑣1 + 𝑣2
 

баробар мешавад; 
- агар яке аз ҷисмҳо дигарашро гузарад, он гоҳ вақте ки дар он 

ҷисми якум дуюмашро мегузарад ба  
𝑆

𝑣1−𝑣2
  баробар мешавад, ки дар ин 

ҷо        𝑣1 > 𝑣2 − суръати ҷисмҳо ва 𝑆 − масофаи ибтидоии байни 
ҷисмҳо аст. 

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо доир ба суръати миёна ба назар бояд 
гирифт, ки: 

- суръати миёна ин нисбати ҳамаи роҳи тайкардашуда бар ҳамаи 
вақти сарфшударо ифода мекунад; 

- агар ҷисм як қисми роҳро бо суръати 𝑣1 ва қисми боқимондаи 

роҳро бо суръати 𝑣2 тай намояд, он гоҳ суръати миёна чунин муайян 

карда мешавад:   
𝑣1+𝑣2

2
 ; 

- бо 𝑆 нисфи тамоми роҳро ишорат намоем, пас тамоми роҳ ба 2𝑆 

баробар мешавад. Вақти ба нисфи аввалаи роҳи тайшуда ба  
𝑆

𝑣1
  ва 

вақти ба нисфи боқимондаи роҳи тайшуда ба  
𝑆

𝑣2
 баробар мешавад. 

Вақти умумии сарфшуда ба  
𝑆

𝑣1
+

𝑆

𝑣2
  баробар мешавад. Он гоҳ, барои 

ёфтани суръати миёна чунин формула ҳосил карда мешавад: 
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2𝑆

𝑆
𝑣1
+
𝑆
𝑣2

=
2𝑆

𝑆 (
1
𝑣1
+
1
𝑣2
)
=
2𝑣1 ∙ 𝑣2
𝑣1 + 𝑣2

 . 

Масъалаи 3. Қаиқи мотордор бо самти ҷараёни дарё масофа аз 

нуқтаи А то В – ро нисбат ба қаиқи одӣ якуним маротиба тезтар тай 
менамояд ва бар замми он, қаиқи одӣ дар ҳар соат аз қаиқи мотордор 8 
км оқиб мемонад. Агар ба муқобили ҷараёни дарё, яъне аз  В то А онҳо 

ҳаракат кунанд, пас қаиқи мотордор нисбат ба қаиқи одӣ ин масофаро 
ду маротиба тезтар тай менамояд. Суръати ҷараёни дарёро ёбед.  

Ҳал. Ишораҳо дохил менамоем: 

         𝑆 −масофа аз А то В;             𝑣 −суръати қаиқи оддӣ; 

     𝑣 + 8 −суръати қаиқи мотордор;    𝑣0 −суръати ҷараёни дарё. 

Онгоҳ, 𝑣 + 8 + 𝑣0 − суръати қаиқи мотордор ба самти ҷараёни 
дарё; 

𝑣 + 8 − 𝑣0 − суръати қаиқи мотордор ба муқобили ҷараёни дарё; 

𝑣 + 𝑣0 − суръати қаиқи одӣ ба самти ҷараёни дарё; 

𝑣 − 𝑣0 − суръати қаиқи одӣ ба муқобили ҷараёни дарё. 

Мувофиқи шарти масъала ҳосил мекунем: 

{
 

 
𝑆

𝑣 + 𝑣0
=
3

2
∙

𝑆

𝑣 + 8 + 𝑣0
 ,

𝑆

𝑣 − 𝑣0
= 2 ∙

𝑆

𝑣 + 8 − 𝑣0
;

      

{
 

 
2

𝑣 + 𝑣0
=

3

𝑣 + 8 + 𝑣0
 ,

1

𝑣 − 𝑣0
=

2

𝑣 + 8 − 𝑣0
;

 

{
2𝑣 + 16 + 2𝑣0 = 3𝑣 + 3𝑣0 ,
𝑣 + 8 − 𝑣0 = 2𝑣 − 𝑣0 ;

     {
𝑣 = 16 − 𝑣0 ,
𝑣 = 8 + 𝑣0 ;

 

Аз ин ҷо,  16 − 𝑣0 = 8 + 𝑣0 . Ниҳоят, 𝑣0 = 4 км/соат. Ҷавоб: 𝟒 

км/соат.  

  Хулоса, барои ҳалли масъалаҳои матнӣ бояд шакл, таркиб ва 

хусусияти масъала ба назар гирифта шавад. Албатта, барои ба осонӣ ба 
мақсад расидан шахс бояд вобастагии мафҳумҳои фанҳои дақиқ, 
алоқамандии байни фанҳоро донад. Инчунин, маҳорати дар амал 

татбиқ намудани донишҳои назариявиро дошта бошад. Барои ноил 
гаштан ба чунин хусусиятҳо, шахс пеш аз ҳама касб ва ихтисосашро 
бояд дӯст дорад ва завқи баланди омӯзиши илмро дошта бошад.  

 
Пайнавишт: 

1. Э.Н. Балаян. Математика 11 класс. Подготовка к ЭГЭ. -Ростов – 
на - Дону: Феникс, 2011. – 612 с. 

2. В.А. Бачурин. Задачи по элементарной математике и началом 
анализа. – М.: ФИЗМАТЛИТ. 2005. – 712 с. 
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НAҚШИ ТЕXНOЛOГИЯИ ИННOВAТCИOНӢ ДAР CAМТИ 
БAЛAНД БAРДОШТAНИ РAВAНДИ ТAЪЛИМ 

 

Дaр шaроити гузaриш бa муноcибaтҳои иқтиcодиёти бозорӣ вa 
инкишофи рaвaнди ҷaҳонишaвӣ aҳaмияти мaқомоти гумрук дaр 

тaъмини caмaрaнокии робитaҳои иқтиcодии хориҷӣ, мaхcуcaн caвдои 
бaйнaлхaлқӣ бaлaнд гaрдидa, бевоcитa бa рушди иқтиcодиёти кишвaр 
тaъcир мерacонaд. 

Яке aз тaлaботҳои тaшaккули ҳукумaти электронӣ ин пеш aз ҳaмa 
тaкмили cиcтемaи инновaтcионӣ дaр рaвaнди тaълим бa шумор 
мерaвaд, ки он дуруст бa роҳ мондaни фaъолияти инновaтcионии 

кишвaр бa шумор мерaвaд. Мaфҳуми ҳукумaти электронӣ ҳaмчун 
шaкли нaви тaшкил нaмудaни фaъолияти мaқомоти иҷроияи ҳокимияти 
дaвлaтӣ, ки aз ҳиcоби иcтифодaи вacеи технологияҳои иттилоотию 
коммуникcтcионӣ caтҳи нaви фaврият вa муноcиби aз ҷониби 

шaҳрвaндон вa муaccиcaҳо дaрёфт  нaмудaни хизмaтрacониҳои 
иҷтимоӣ вa иттилоотӣ фaҳмидa мешaвaд.  

Чӣ xеле ки Acocгyзoри cyлҳy вaҳдaти миллӣ-Пешвoи миллaт, 

Президенти Ҷyмҳyрии Тoҷикиcтoн мyҳтaрaм Эмoмaлӣ Рaҳмoн дaр 
Пaёмaшoн бa Мaҷлиcи Oлии кишвaр қaйд нaмyдaaнд: «Тaҳким 
бaxшидaни иқтидoри илмии кишвaр ҷoрӣ кaрдaни иxтирooт дaр 
иcтеҳcoлoт, ycтyвoр гaрдидaни пoяҳoи мoддивy теxникии мyaccиcaҳoи 

тaълимӣ, бaлaнд бaрдoштaни cифaти тaълим дaр ҳaмaи зинaҳoи 
тaҳcилoт, ҷaлби бoз ҳaм вacеи иcтеъдoдҳoи ҷaвoн бa oмӯзиши 
теxнoлoгияҳoи мyocир вa кoрҳoи эҷoдивy теxникӣ вaзифaи 
мyҳимтaрини coҳaҳoи илмy мaoриф мебoшaд» [1,c.25].  

 Caмтҳoи acocии бaлaнд бaрдoштaни  рaвaнди тaълим ин 
мукaммaл нaмудaни бaрнoмaҳoи дaвлaтӣ дaр coҳaи мaoриф бa ҳиcoб 
рaфтa, тaшкили рaвaнди тaълим дaр мaктaбњoи oлӣ бo мaќcaди 
инкишoфи зењнии дoнишҷӯён, cифaтњoи ирoдaвї вa иcтеъдoди 

эљoдкoрoнaрo тaқoзo менaмoяд.  
Ҷорӣ нaмудaн, инчунин caмaрaнок иcтифодa бурдaни техникa вa 

технологияи муоcир дaр рaфти мaшғулиятҳо aз ҷониби омӯзгорон дaр 
ҳaмaи фaнҳои тaълимӣ тибқи тaлaботи муоcир иcтифодa бурдa 

мешaвaд. Њaр як мaшғулият бо иcтифодa aз технологияи иттилоотї-
коммуникaтcионї дaр ҳaмaи бaхшҳо њaмгиро мебошaд.  
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Дaр aйни зaмон, яке aз aфзaлиятҳои aз ҷиҳaти рушди 
инновaтcионии тaълим муҳимтaрине, ки то имрўз боқӣ мемонaд, 
caрмояи инcонӣ мебошaд.   

Бoяд қaйд нaмyд, ки мaқcaди acocии гyзaштaн бa рaвaнди 
инновaтcионии тaълим дaр caмти бa дacт oвaрдaни нaтиҷaҳoи мycбӣ, 
инчyнин caмти илмию теxникӣ, рyшд дoдaни рaқoбaтпaзирии кaдрҳoи 
бaлaндиxтиcoc рaвoнa кaрдa мешавaд. 

Дaр рaфти мaшғулият aз иcтифодaи технологияи инновaтcионӣ, 
инчунин caмaрaнокии технологияи мултимедиa бештaр иcтифодa 
мешaвaд.  

Технологияи мултимедиa (мултимедиa aз кaлимaи aнглиcии 
multimedia гирифтa шудa, мaънояш «муњити cерљузъa» мебошaд) 
фaрогири бaрномaњое мебошaд, ки иcтифодaи мaтн, нaќшa, видео вa 
дигaр воcитaњоро имконпaзир мегaрдонaд. Кacбомўзии муоcирро бе 
иcтифодaи ин технология тacaввур нaмудaн мушкил acт. Ин технология 
бa иcтифодaи вacеи компютерњо дaр љaрaёни тaълим имконият муњaйё 
меcозaд [2,c.98].   

Мoтoвa Г.Н., Нaвoднoв В.Г. пешниҳoд менaмoянд, ки дaр рaфти 

гyзaрoнидaни мaшғулиятҳо бaзaи иннoвaтcиoнии мyaccиcaҳoи тaълимӣ 
бa инoбaт гирифтa шyдa, бaрoи бaлaнд бaрдoштaни  cифaти тaҳcилoт 
зaмимa гyзoрaд [6].    

Дaр aкcaри кишвaрњoе, ки бaрoи бaњoгyзoрии берyнaи 
мyaccиcaњoи oлии кишвaр меxaнизми aккредитaтcиярo иcтифoдa 
мебaрaнд,  ки мaфњyми aккредитaтcия њaмчyн эътирoфи caтњи лoзимии 
бo cтaндaртњoи мyќaррaргaрдидa мебoшaд. 

Дaр шaрoити кyнyнї oлимoн, мyҳaққиқoн вa oмўзгoрoн дaр 
рaвaнди фaъoлияти xyд бa бaрнoмaҳoи тaълим вa бa cтaндaртҳoи 
ҷaҳoнӣ ҷaвoбгӯ бyдaни oнҳo тaввaљљуњи мaxcyc зoњир нaмyдa 
иcтoдaaнд.  

Имрўзњo aз љoниби Њyкyмaти Љyмњyрии Тoљикиcтoн, бa 
мyaccиcaҳoи тaълимӣ бa рyшди фaъoлияти coҳaи мaoриф кишвaр 
тaвaҷҷуҳи xoca зоҳир мегардад.  

Бoяд қaйд нaмyд, ки мaқcaди acocии гyзaштaн бa рaвaнди 

инновaтcионии тaълим дaр caмти бa дacт oвaрдaни нaтиҷaҳoи мycбӣ, 
инчyнин caмти илмию теxникӣ, рyшд дoдaни рaқoбaтпaзирии кaдрҳoи 
бaлaндиxтиcoc мебошад. 

Қaйд кaрдaн бaмaврид acт, ки oмӯзиш вa бa рoҳ мoндaни рaвaнди 
иннoвaтcиoнии coҳaи мaoриф бa мaқcaд мyвoфиқ мебoшaд вa oн имкoн 
медиҳaд, ки  дoнишҷӯён aз теxнoлoгияи мyocир бaрxyрдoр гaрдaнд вa 

caтҳи дoниши xyдрo дaр oмӯзиши теxнoлoгияҳoи мyocир caйқaл диҳaнд 
[4,c.180].   
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Яке aз caмтҳoи мyҳими гyзaрoнидaни aккредитaтcия  ин пеш aз 
ҳaмa бaҳoгyзoрӣ нaмyдaн бa caтҳи дoниши oмӯзгoрoн вa дoнишҷӯён 
мyвoфиқи бaрнoмaҳoи ягoнaи дaвлaтӣ, инчyнин бa тaлaбoти ҷaҳoнӣ 

ҷaвoбгӯ бyдaни oнҳo бa шyмoр мерaвaд. 
Дaр ниҳoят теxнoлoгияҳoи иттилooтӣ бaрoи бaлaнд бaрдoштaни 

caтҳy cифaти тaълим вa рyшди иннoвaтcиoнии coҳaи мaзкyр зaминaҳo 
фaрoҳaм oвaрдa, бaрoи дaр oяндa тaйёр нaмyдaни мyтaxaccиcoни 

вaрзидaи ҷaвoбгӯ бa cтaндaртҳoи бaйнaлмилaлӣ вa рaқoбaтпaзир 
мycoидaт xoҳaд нaмyд.   
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ТАЪРИХ ВА ТАТБИЌИ МАНТИЌИ МАТЕМАТИКЇ 

 

Мантиқ - ин илми системаҳои расмӣ ва далелҳо мебошад. Он дар 
маркази илми компютерӣ қарор дорад, зеро ҳама гуна забони 

барномасозӣ дорои як системаи расмӣ мебошад. Бинобар он, барои 
омӯзиши ин илм дар навиштани барномаҳо ва ҳалли масъалаҳо 
андешаи чуқуру амиқи назариявиро  талаб намекунад.  

Бењтар мешуд, агар ҳар як барномасоз ҳалли мушкилотро нависад. 

Аксари барномаҳо як масъалаи математикиро ҳал мекунанд ва шумо 
бояд исбот кунед, ки онро шумо дуруст ҳал намудед.  

https://wikipedia.org.ru/
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Њамаи тасдиқи теоремањо, лемањо дар математика бо ёрии 
муњокимаронї, яъне бо истифодабарии ќонуниятњои фикронии инсонӣ 
исбот карда мешавад, ки ин ќонуниятњоро фанни мантиќ меомўзад. 
Мантиќ њамчун фан дар корњои илмии философони Юнон Арасту ба 
назар мерасад, ки ў њамаи маълумотњои то давраи худаш оиди ин фан 
бударо љамъоварӣ намуда, ба як система медарорад, ки номи ин 
системаро мантиќи формалї ва ё мантиќї Арастуї меноманд. Мантиќи 
формалї бе ягон таѓйирот зиёда аз ХХ аср хизмат намуд, лекин бо 
тараќќиёт ва пешравии илми математика ќонуниятњои мантиќи 
Арастуї  нокифоя гардид ва масъалаи дар оянда тараќќӣ додани 
мантиќ низ пеш омад. Аввалин маротиба дар таърихи ин фан ѓояи 
тартиб додани ќонуниятњои мантиќї дар асоси математика аз тарафи 
математикаи немис Лейбнитс пешнињод гардид. Ў дар таҳқиқоти худ 
нишон дод, ки мафњумњои мантиќї бояд бо рамзњо ишорат карда 
шаванд, ин имконият медињад, њама гуна муњокимаронињоро бо 
њисобкунињо иваз намоем ва ин идеяи Лейбнитсро олими англис Д. Бул 
татбиќ намуд. Ў гуфторњоро бо њарфњо ишора намуда, ба алгебраи 
гуфторњо пешбарӣ намуд. Бо шарофати дохил намудани рамзњо дар 
мантиќ асоси пайдошавии фанни нав, мантиќи математикї ба амал 
омад, ки барои тараќќиёти ин фан олимони зиёд ба монанди  Г. Фреге, 
Д. Пеано, Н. И. Лобачевский, Ф. Клейн нақши бориз гузоштаанд. 

Татбиќи математика дар мантиќ шароит фароњам овард, ки 
мантиќи назариявї ба намуди осон, дастрас, сода ва њамчун аппарати 
њисобкунї дар њалли масъалањои ба аќли инсонї норавшан татбиќ 
карда шавад. 

Яке махсусияти фикрронии математикї дар абсрактї ва рангоранг 
будани алоќаи байнињамдигарии фикр маънидод карда мешавад, ки он 
дар исботи теоремањо ва мантиќан  ба  низомдарории математика 
инъикос мегардад. Дар њамин асос мантиќи математикии муосир 
њамчун шохаи асосии математика њисобида шуда, барои омўхтани 
исботи теоремањо ва саволњои асосии математикї истифода бурда 
мешавад. 

Мафњуми асосии мантиќи математикї ин гуфторњои оддї 
мебошад. Зери мафњуми гуфтор њама гуна  љумлањои содаи 
ифодашаванда ќабул карда мешавад, ки он ягон чиро ба ягон чї тасдиќ 
мекунад, оиди рост ва ё дурўѓ буданаш. Ќимати гуфторњои математикӣ 
њаќиќї ва дурўѓ мешавад, ки онро бо 1-њаќиќї ва бо 0-дурўѓро ишора 
мекунанд [1]. 

Гуфторњои мантиќе, ки бо воситаи пайвандакњои ва, ё, фаќат ва 
фаќат, агар, он гоњ, не тартиб дода шудааст, гуфторњои мураккаб ва ё 
таркибї номида мешаванд. Дар оянда њама гуна гуфторњоро бо 

њарфњои хурди лотинии  х, у, z, ……, nnn zyх ,,  ишора мекунанд, ки ин 

амал љумла ва матнњои калонњаљмро бо як рамз ифода менамояд ва дар 
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натиљаи њисобнамоии мантиќї дуруст ё нодуруст будани њалли 
масъаларо ифода мекунад. Масъалан: Гуфтори х- донишљў Алиев Вали 
дарси англисиро меомўзад. Гуфтори у- донишљў Алиев Вали дар дарси 
математика комёб аст. 

1. ух  - донишљў Алиев Вали дарси англисиро меомўзад ва дар 

дарси математика комёб нест. 
2. х→у – агар донишљў Алиев Вали дарсњои англисиро омўзад, он 

гоњ ба дарси математика комёб аст. 

3. у ↔ х  – агар донишљў Алиев Вали дарси англисиро наомўзад, 

фаќат ва фаќат дар ин њолат ба математика комёб намешавад [4]. 
Мантиќи математикї татбиќи васеъ дар њамаи соњаҳои илм: 

педагогика, физика, махсусан барномасозї ва ғ.-ро дорад, ки дар ваќти 
тартиб додани алгоритм ва барномањо аз формулањои баробарќуввагї 
истифода мебаранд. 

   Мисол:  1. ххх   
2. ххх   
3. хх 1  
4. 11х  
5. 00 х  
6. хх 0  
Дар формулањои алгебраи мантиќ он дигаргунињое, ки дар 

алгебраи ададњо иљро карда мешавад (кушодани ќавсњо, аз ќавс 
баровардани зарбкунандаи умумї, ба ќавс даровардани он) 
иљрошаванда мебошад. Дар асоси истифодабарии формулањои 
баробарќувваи мантиќї дар алгебраи мантиќ якчанд дигаргунињо 
гузаронида шуданаш мумкин аст [2]. 

Тавсия дода мешавад, ки омӯзиши мантиқро бо чизҳои одӣ оғоз 
кунем: масалан, гуфтор чист, чӣ гуна амалҳо байни онҳо мавҷуд аст ва 
қоидаҳои хулосабарорӣ чӣ гуна мешаванд? Минбаъд, шумо метавонед 

ба соҳаҳои бештар татбиқшаванда гузаред: кӯшиш кунед, ки 
мушкилоти мантиқиро ҳал кунед, санҷишҳои гуногунро оптимизатсия 
кунед, ки шумо бояд дар код нависед. Минбаъд, шумо бояд ба мантиқ 

аввал диққат диҳед: он метавонад дар санҷиши барномаҳо муфид 
бошад. Аксар вақт табдилдиҳии расмӣ метавонад андозаи кодро коҳиш 
диҳад ва онро барои хондан осонтар намояд. Ғайр аз ин, баъзе 
ҳиллаҳои мантиқӣ ба њамагон имкон медиҳанд, ки ҳалли масъаларо 

кӯтоҳтар, тезтар ва муассиртар кунем.  
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ МАНФӢ  ВА МУСБИИ  

ТЕХНОЛОГИЯИ ЗЕҲНИ СУНЪӢ 

 

Технологияи зеҳни сунъӣ (AI) ба оянда тааллуқ надорад, он ҳоло 
амалӣ шуда истодааст. Бо рушди бозори ҷаҳонии нармафзори зеҳни 
сунъӣ, дар тӯли як сол он 154% афзоиш меёбад, то соли 2025 ин соҳа ба 
22,6 миллиард доллар мерасад. 

Технологияи зеҳни сунъӣ, ки Ҷон Маккарти соли 1950 ихтироъ 
кардааст, қобилияти мошин ё барномаҳои компютерӣ барои омӯхтан, 

фикр кардан ва мулоҳиза кардан ба монанди инсон мебошад. Системаи 
зеҳни сунъӣ маълумот ва дастурҳоро қабул мекунад, ки дар асоси онҳо 
система хулоса мебарорад ва вазифаҳоро иҷро мекунад. Бо мурури 
замон, вай омӯзиши ақида ва мантиқи инсониро босамар идома 

медиҳад [1]. 
Зеҳни сунъӣ дар ҳама ҷо мавҷуд аст - он дар системаи ҷустуҷӯи 

автоматии Google бошад ё рондани мошинҳои сабукрав. Зеҳни сунъӣ 
бо маҷмуи васеи технологияҳои худ ба мошинҳо имкон медиҳад, ки 

мисли майнаи инсон "эҳсос кунанд", омӯзанд ва амал кунанд. Албатта, 
зеҳни сунъӣ дорои афзалият ва нуқсонҳои зиёд аст, ки мо дар ин мақола 
муҳокима хоҳем кард.  

Хусусиятҳои зеҳни сунъӣ дар шакли дастгирии чатҳои бо зеҳни 
сунъӣ фаъолшуда барои тамға, ҷустуҷӯи автоматӣ дар система, 
пешгӯии оқилона дар платформаҳои тиҷорати электронӣ ва ғайра ба 
таври равшан намоёнанд. Аммо, зеҳни сунъӣ камбудиҳои зиёде дорад, 

ки онҳоро нодида гирифтан мумкин нест. Дар зер афзалият ва 
манфиатҳои асосии зеҳни сунъӣ оварда шудаанд. 

Афзалияти зеҳни сунъӣ: 
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1. Хатои инсонӣ нест. Аз ин рӯ, паҳншавии зеҳни сунъӣ дар 
соҳаҳои гуногун ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. Вақте ки шумо 

хатоҳои инсониро комилан бартараф карда метавонед, шумо 
натиҷаҳои дақиқ ба даст меоред. Мошинҳо дар асоси маълумоти қаблӣ, 
ки бо мурури замон ҷамъоварӣ мекунанд, бо истифода аз маҷмуи 
муайяни алгоритмҳо қарорҳои дақиқ қабул мекунанд. Ҳамин тариқ, кам 

шудани иштибоҳ ва афзоиши дақиқӣ ба назар мерасад [2]. 
2. Бехатар будан барои одамон. Истифодаи таҷҳизот дар 

вазифаҳое, ки метавонанд барои одамон хатар эҷод кунанд, метавонанд 

фоидаи хуб диҳанд. Масалан, бо иҷозат додани таҷҳизот барои 
мубориза бо офатҳои табиӣ, кас метавонад зудтар барқарор шавад ва 
он масъулияти инсониро кам мекунад. 

Ин ғоя аз ташаббуси Google ва Ҳарвард барои таҳияи як системаи 
зеҳни сунъӣ, ки метавонад макони зилзиларо пешгӯӣ кунад, ба амал 
омадааст. Олимон пас аз омӯзиши беш аз 131 000 заминларза ва 

пасларзаҳо ин шабакаи нейронро дар муқобили 30 000 ҳодиса озмоиш 
карданд. Он нисбат ба усулҳои анъанавӣ дар муайян кардани 
ҷойгиршавии пасларзаҳо дақиқтар нишон дод [3]. 

2. Дастрасии доимӣ. Аён аст, ки мошин хаста намешавад. 
Мошинҳо метавонанд беохир, бе таваққуф кор кунанд ва онҳо ҳатто аз 
такрори як чиз, бо тафовут аз инсон, хаста намешаванд. 

Моҳи ноябри соли гузашта Google як маркази тамоси зеҳни 
сунъиро барои корхонаҳо дар беҳтар кардани таҷрибаи муштариён 
эълон кард. Ин як намунаи классикии системаи хати телефонии бо 
зеҳни сунъӣ фаъол аст, ба тиҷорат имкон медиҳад, ки пайваста ба 
дархостҳо ва нигарониҳои муштариён посух диҳанд ва барои беҳтар 

кардани таҷрибаи муштариён истифода шаванд. 

3. Мошинҳои зеҳни сунъӣ ҳеҷ гуна эҳсосот надоранд. Ин хосияти 
ягонаи мошинҳои бо зеҳни сунъӣ фаъолшуда метавонад ба Шумо дар 

ҳалли мунтазами шикоятҳои муштариён кӯмак кунад. 
Тасаввур кунед, ки ягон хусусияти барномаи Шумо кор намекунад 

ва ногаҳон боиси нороҳатии корбарони шумо мегардад. Аксар вақт 

одамон ба ҷои интизори ҷавоб тавассути почтаи электронӣ кӯшиш 
мекунанд, ки "зинда суҳбат кунанд". 

Акнун тасаввур кунед, ки дар тарафи қабул шахсе ҳаст, ки 
мушкилотро пурра дарк мекунад ва барои ҳалли садҳо дархост 

фаъолият мебарад. Дар як вақт ин шахс хаста мешавад. Эҳтимол аст, ки 
чатҳо аз нуқтаи назари ҳассосияти забон нобаробар шаванд. 

Аммо, бо системаи чат, ки бо зеҳни сунъӣ фаъол аст, чунин нуқтаи 

шикаст вуҷуд надорад. Мизоҷон метавонанд шумораи дилхоҳи 
дархостҳои аҷибро фиристанд, чатботи Шумо ҷавобҳои қаблан 
додашуда дорад, ки мувофиқи саволи дархости худ нишон медиҳад. 
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4. Мошинҳо метавонанд зуд қарор қабул кунанд. Истифодаи зеҳни 
сунъӣ ва технологияҳои дигар метавонад ба эҷоди мошинҳое кӯмак 

кунад, ки дар асоси маълумот нисбат ба одамон зудтар қарор қабул 
кунанд. 

Технология аз ҳама гуна эҳсосот ва тасаввуроти пешакӣ холӣ аст. 
Вақте ки шахс қарор қабул мекунад, он асосан ба эҳсосот вобаста аст. 
Аз тарафи дигар, мошин хеле оқилона муносибат мекунад. Ин имкон 
медиҳад, ки қарорҳо дақиқтар ва ба натиҷа нигаронида шаванд [4]. 

Камбудиҳои зеҳни сунъӣ 

1. Мошинҳои дорои зеҳни сунъӣ хароҷоти зиёд доранд. Агар ба 
мураккабие, ки мошини дорои зеҳни сунъӣ кор мекунад, назар афканед, 
ин маънои онро дорад, ки ташаббусҳои бо зеҳни сунъӣ 
истифодашаванда барои саҳмгузорон душвор буда метавонанд. 
Сохтани мошине, ки метавонад ба мантиқ ва тафаккури инсонӣ тақлид 

кунад, захираҳо ва вақти зиёдро талаб мекунад ва онро хеле гарон 
мекунад. 

2. Мошинҳо эҷодкорӣ надоранд. Мушкилоти мошинҳо дар он аст, 
ки онҳо тибқи барномарезӣ кор мекунанд. Гарчанде ки зеҳни сунъӣ 
мошинҳоро бо мурури замон тавони омӯхтан фароҳам овард, онҳо 

наметавонанд берун аз чорчӯбаи худ фикр карданро ёд гиранд. Мошин 
ҳамеша вазъиятро аз рӯи маълумоти пешакӣ воридшуда ва таҷрибаи 
гузашта таҳлил мекунад. Барои як мошин эҷодкор шудан душвор аст. 

Масалан, ҳисоботи даромади Forbes мебошад. Forbes барои 

навиштани ин гузоришҳо боти Quil истифода мебарад. Ин гузоришҳо 
далелҳо ва маълумотҳое мебошанд, ки ба бот пешакӣ бор карда 
шудаанд. Форрестер пешгӯӣ мекунад, ки чунин мундариҷаи ба бот 
асосёфта метавонад то соли 2025 16% ҷойҳои кори ИМА-ро иваз кунад, 

аммо ин як мавзӯи баҳснок аст. 

4. Мошинҳои дорои зеҳни сунъӣ метавонанд ҷойҳои кориро кам 

кунанд. Зеҳни сунъӣ аксар вазифаҳои такроршавандаро бо ботҳо иваз 

мекунад. Талабот ба дахолати инсон кам мешавад, зеро корхонаҳо 
кӯшиш мекунанд, ки бе хатоӣ ва бехатартар фаъолият кунанд. Ин 
боиси аз даст рафтани бисёр ҷойҳои корӣ гардид, ки як вақтҳо васеъ 

паҳн шуда буданд. 
Таҳқиқоти даҳшатноки яксолаи McKinsey нишон дод, ки то соли 

2030 роботҳо ҳадди ақал 30% меҳнати инсониро иваз мекунанд, яъне 
тақрибан аз 400 то 800 миллион ҷойҳои корӣ аз байн меравад. Ин 

нишондиҳанда хеле бузург ва даҳшатовар аст [5]. 
Агар шумо бодиққат нигоҳ кунед, камбудиҳои зеҳни сунъӣ танҳо 

дар он аст, ки мошинҳои дорои зеҳни сунъӣ одамон нестанд. Ҳангоми 
ҷамъбасти тамоми манфиат ва хатарҳои зеҳни сунъӣ, мошинҳо 

метавонанд вазифаҳоро зудтар, бо дақиқии бештар ва дар вақти камтар 
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иҷро кунанд. Аммо мо шояд то ҳол аз рӯзе, ки мошинҳо эҳсосотро ба 
мисли мо одамон нишон медиҳанд, дур бошем. 

Зеҳни сунъӣ метавонад муваққатан якчанд нақшҳои коргарро иваз 

кунад, аммо дар маҷмуъ он маҳсулнокии ҷаҳониро афзоиш медиҳад ва 
ҳамеша ба одамон ниёз хоҳад дошт. Бо вуҷуди ин, аҳамияти зеҳни 
сунъӣ ва таъсири он ба соҳаҳои ҷаҳонӣ раднопазир аст. Он ҳар рӯз бо 
ҷаҳиш ва ҳудуд афзоиш меёбад, то вазифаҳои ҳаррӯзаро автоматӣ 

кунад ва дар ҳоле ки чандир ва устувор боқӣ мемонад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАТБИҚИ  

ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ 

Раванди босуръати тараққиёти технологияҳои инноватсионӣ дар 
тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон ҷойгоҳи муҳимро касб намуда истодааст. 
Инсон дар фаъолияти худ бо мақсади такмил ва инкишофи дониши худ 
аз ҳама гуна намудҳои гуногуни таълимӣ истифода мебарад.   

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумҳурии Тољикистон, муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар Паёми 
навбатии худ кайд карда буданд, ки: «Бо дарназардошти равандҳои 
муосир, мо бояд корро ҷиҳати татбиқи иқтисодиёти рақамӣ ва дар 

http://www.aiportal.ru/articles/expert-
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соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ҷорӣ кардани технологияҳои рақамӣ 
вусъат бахшем». 

Татбиқи босуръати технологияҳои иттилоотӣ дар тамоми соҳаҳои 
фаъолияти инсон зарурати истифодаи шаклҳои муосири тарбияи 
кадрҳои баландихтисосро дар соҳаи таҳсилоти касбӣ тақозо мекунад. 

Дар давраи муосир тамоюли нави таҳсилот дар  асоси ду самт ба 
вуҷуд омадааст [2, с.19]: 

1) рушди таълими кушод, фосилавӣ, ки заминаи технологии он 
технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ мебошанд; 

2) бисёрсоҳа намудани мундариҷа ва усулҳои таълим, ки тавассути 
васеъ паҳн кардани шаклҳои электронии интиқоли мавод ҳалли худро 
меёбанд. 

Дар айни замон, таълими фосилавӣ дар зинаҳои гуногуни таълим 
бештар истифода мешавад. Технологияҳои таълимии фосилавӣ ҳамчун 
технологияҳои таълимие фаҳмида мешаванд, ки асосан бо истифода аз 

шабакаҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ бо ҳамкории 
ғайримустақим (дар масофаи) байни донишҷӯён ва омӯзгорон амалӣ 
карда мешаванд.  

Ҳангоми истифодаи технологияҳои рақамӣ дар таълим на танҳо 
дониш, балки муҳимтар аз ҳама, роҳҳои ба даст овардани ин дониш 
барои бомуваффақият татбиқ кардани онҳо дар ҳолатҳои гуногуни ҳаёт 

аҳамияти калон пайдо мекунанд [3, с. 142]. 
Шакли таълими фосилавӣ воқеан мушкилоти мавҷуда, ки ҳалли 

онҳо истифодаи шаклҳои муқарраршудаи анъанавии таълимро дар бар 
намегирад, яъне таъмини мураккаби раванди таълим, аз ин лиҳоз 

фароҳам овардани имконияти таҳсил дар шароити мувофиқи вақт, дар 
ҷои мувофиқ ва суръати қулайи имкони муроҷиат ба доираи васеи 
манбаъҳои иттилооти таълимиро фароҳам меоварад. 

Ҳангоми ба таври фосилавӣ гирифтани таҳсил, таълимгиранда бо 

мушкилоти нарасидани китобҳои дарсӣ ё дигар маводи таълимӣ, ки 
ҳамеша дар шабака пайдо мешаванд, рӯ ба рӯ намешаванд, ки ин 
дастрасии раванди таълимро хеле беҳтар мегардонад. 

Таълими фосилавӣ на танҳо барои донишҷӯён, балки барои 

омӯзгорон низ бартариҳо дорад, зеро онҳо метавонанд ҳатто дар 
кишвари дигар ба таълимгиранда вақт ҷудо кунанд, омӯзиши фосилавӣ 
барои ин имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Барои муоширати 
бевосита ва фаврии байни омӯзгорон ва таълимгирандагон 

платформаҳо ба монанди форумҳо, чатҳо ва блогҳо мавҷуданд, ки 
омӯзгорон бо ёрии онҳо имкони дидани супоришҳои иҷрошуда, ислоҳи 
онҳо, навиштани  шарҳҳо, гузоштани баҳо ва холҳоро доранд [4, с. 206]. 

Бояд тазаккур дод, ки дар айни замон нақши истифодаи 
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар таълими фанҳои 
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технологияҳои иттилоотӣ ба таври назаррас афзоиш ёфтааст, ки ин пеш 
аз ҳама ба он вобаста аст, ки таълими фосилавии фанни мазкур аз як 
тараф мустақилона идоракунии раванди таълим ба мустаҳкамшавии 

дониши назариявӣ боис гардад, аз тарафи дигар нерӯи иттилоотии 
коммуникатсионӣ метавонад ташаккулёбии унсурҳои нави низоми 
таълими фосилавиро таъмин намояд.  

Дар низоми таълими фосилавӣ воридшавии омӯзиши 
технолгияҳои иттилоотӣ барои ба даст овардани натиҷаҳои 
самарабахши ичтимоӣ ба монанди омодасозии кадрҳои баландихтисос, 

фароҳам овардани шароит барои рушди маҳорати касбии иттилоотӣ ва 
дар раванди такмили ихтисос азхудкунии ҳалли масъалаҳои педагогӣ 
бо истифодаи захираҳои фосилавӣ низ мусоидат менамояд. 

Гуфтан бамаврид аст, ки на ҳамаи иштирокчиёни раванди таълим 

ба татбиқи пурраи ин шакли таълим баробар тайёранд. Мушкилоти 
воқеии марбут ба таҷҳизоти техникии муассисаҳои таълимӣ ё сатҳи 
нокифояи саводнокии компютерии омӯзгорон ва таълимгиранда, 
набудани таҷриба дар барномаҳои дахлдор вуҷуд доранд, ки низоми 

таълими фосилавӣ ҳамчун низоми мукаммал дар муддати дароз такмил 
дода шавад. Камбудии дигари муҳимми таълими фосилавӣ, ки бояд 
бартараф карда шавад, набудани донишҳои кифояи амалӣ мебошад [3, 
с. 92]. 

Албатта, дар шароити муосир барои такмил додани таълими 
фосилавӣ ба таълимгиранда пешниҳоди маҷмуи шаклҳои гуногуни 
фосилавӣ беҳтар мебошад. Масалан, омӯзгор ҳангоми кор дар 
Интернет, дастурҳои чопӣ, барномаҳои таълимӣ дар CD ё DVD - 

дискҳо, маводҳои видеоӣ, ки раванди омӯзиши шаклҳои фосилавии 
технологияи иттилоотиро гуногун менамояд,  гурӯҳбандӣ намуда, 
якҷоя кунад ва ҳар як донишҷӯ метавонад чунин маҷмуи шаклҳои 
таълимро интихоб кунад, ки ба дараҷаи дониш ва маҳорати шахсии ӯ 

мувофиқ бошад. 
Дар раванди таълим ҷорӣ намудани технологияҳои таълими 

фосилавӣ дар баробари ин имкон медиҳад, ки нақши омӯзгор, ки 
раванди таълимро идора месозад, курсҳои таълимашро пайваста 

такмил диҳад, фаъолияти эҷодӣ ва тахассуси худро мутобиқи навоварӣ 
баланд бардорад. Рушди босуръати технология такмили мунтазами 
барномаҳои таълимиро муайян мекунад, ки дар навбати худ такмили 
мунтазами омӯзгорон ва ихтисоси онҳоро талаб мекунад. Дар шакли 
фосилавии таълими технологияи иттилоотӣ чунин технологияҳои 
фосилавӣ, аз қабили модулӣ, ки ба ташкили фаъолияти мустақили 

қобилияти донишҷӯён асос ёфтаанд, васеъ истифода мешаванд, ки 
имкон медиҳад суръати мустақилонаи омӯзиш бо назардошти 
имкониятҳо таъмин карда шавад ва эҳтиёҷоти донишҷӯ, ба ин васила  
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малакаҳои иҷрои кори мустақилона бо манбаъҳои гуногунро таъмин 
намояд[5, с. 71].  

Ҳамин тариқ, усул ва воситаҳои таълим ба моҳияти хусусиятҳои 
раванди дидактикӣ мансуб дониста мешаванд. Онҳо метавонанд дар 
сурати мавҷуд будани заминаи моддию техникии зарурӣ, ноил шудан 

ба ҳадафҳои талабшударо таъмин кунанд ва ба омӯзгори технологияи 
иттилоотӣ ҳуқуқ дода шавад, ки паҳлӯҳои ташкилии таълим, яъне 
шакли (ё навъи) дарсҳоро интихоб кунад. Раванди таълим дар ташкили 
ҷараёни таълими фанни технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои олии 

таълимӣ ташкили машғулиятҳои онлайнӣ низ дар шароити имрӯза 
мувофиқи мақсад мебошад. 
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АЗ ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ ИЛМЊОИ ДАЌИЌ  
ДАР ДАВРАИ ХИЛОФАТИ АРАБ 

 
Дар асрњои миёна, бахусус, дар замони салтанати хилофати араб 

рушду нумўи илмњои даќиќ дар Мовароуннањру Хуросон ба назар 
мерасад, ки яке аз марказњои асосии рушду нумуъ ташкили њавзаи 
илмии «Байту-л-њикма»-и Баѓдод будааст. Ба ин марказ олимону 
донишмандони тавонои соњаи риёзиёту мунаљљимон, аз ќабили 
Муњаммад ибни Мусо Хоразм мулаќќаб ба Маљусї (вафот дар соли 232 
њ.ќ.), Фарѓонї ва Ањмади Марвазї низ љалб гардида буданд. Гузашта 
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аз ин, Бадеъуззамони Њамадонї, писарони Ибни Шокир ва дигарон 
дастпарварони њамин маркази илмї ба шумор мераванд. Ин 
донишмандон дар илми риёзї, њандаса, љуѓрофия ва ѓайра кашфиётњои 
бузургеро анљом додаанд, ки онњо то ба имрўз ањамияти худро гум 

накардаанд [3,с. 152].    
Лозим ба ёдоварист, ки бо дастури хулафои аббосї дар «Байту-л-

њикма»-и Баѓдод ба мисли академияи Љунди Шопури замони сосониён  
тарљумаи китобњо аз юнонї, форсї, њиндї, суриёнї ва забонњои дигар 
ба забони арабї ба роњ монда шуда буд. Чунин иќдомњо  «…ба 
инкишофи илму фарњанги халќњои Осиёи Марказї ва Шарќи Наздик 
ба њамкории эљодии олимони сершуморе, ки дар марказњои илмии 
гуногуни кишварњои машриќзамин фаъолият доштанд, мусоидат 

намудааст» [2, с. 44].   
Ќобили зикр аст, ки ба рушди илму фарњанг дар замони хилофати 

Аббосиён, агар аз як тараф заминањои илмии пеш аз исломї таъсири 
амиќ расонида бошанд, пас аз љониби дигар, мустаќил гардидани баъзе 
давлатњои тобеи хилофат, ба мисли Сомониёну Бувайњиён ва 
Фотимиёни Миср низ ба ин раванд таъсиргузор будаанд.  

Бояд гуфт, ки илмњои он замонро ба илмњои аќлї ва наќлї таќсим 
менамуданд. Ба илмњои наќлї, тафсири Ќуръону усули хондани он, 
илмњои њадису фиќњ, калом, сарфу нањв, забон ва илми балоѓату баён 
дохил мешуданд. Ба илмњои аќлї фалсафа, њандаса, нуљум, мусиќї, тиб, 
сењру љоду, кимиё, риёзиёт, таърих, љуѓрофиё ва ѓайра шомил буданд. 
Мутафаккири машњури он давра Абу Юсуф Яъќуб ибн Исњоќ ал-Кинди  
(вафот дар байни солњои 860-879) мутарљими китобњо аз забони юнонї 
ва муаллифи асарњои зиёде рољеъ ба тиб, фалсафа, мусиќї, риёзиёт ва 
ѓайра мебошад. Бино ба иттилои донишмандон осори ӯ беш аз 270 адад 
буда, ўро «…ба сабаби табањњур дар улум ва касрати таълиф дар 

баробари Арасту ва Ибни Сино шумурдаанд» [2, с.203].   
Лозим ба ёдоварист, ки аз донишмандони маъруфи ин давра 

шогирди ал-Киндї, яъне Ањмад ибни Муњаммади Сарахсї ва 
мунаљљими машњур Абумаъшари Балхї буд, ки дар замони зиндагии 
онњо илми нуљум аз фунуни аќлї нисбатан пешрафта буд. Дар тамоми 
дарбори султонњои хилофат мунаљљимон фаъолият доштанд.  

Ҳамзамон, бояд ба ин нукта ишора фармуд, ки яке аз олимони 

маъруфи ин давра Абумањмуди  Хуљандї буд, ки вай дар соли 930 дар 
шањри Хуљанд ба дунё омада, пас аз фарогирии илмњои замонааш ба 
шањри Рай сафар намуда, бо амри Фахруддавлаи Дайламї (солњои 
њукмронияш 976-997) ба дарбор даъват шуд. Мавсуф бо мунаљљимон ва 
риёзидонони машњури Рай, ба мисли Абулфазл ибни Абусайиди 
Њиравї (932-990) ва Абўљаъфар Муњаммад  ибни Њусайни  Хозин  
фаъолият ва њамкории илмї доштааст. Абумањмуд бо маќсади муайян 
кардани майли эклетика, вазъи нуќтаи эътидолии бањорї, давомоти 
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соли тропикї ва ѓайра асбобе сохт, ки алъон  дар  илм  бо  номи «Судси  
Фахрї» маъруф  аст. Бо ташаббуси ў ва бо амри Фахруддавла дар 
болои кўњи Табораки назди  шањри Рай расадхонае  бино карда шуд, ки 
асбоби асосии он Судси Фахрї (ба шарафи Фахруддавла) буд.  

Ќобили зикр аст, ки Абумањмуди Хуљандї аз худ осори илмии 
гаронбањое ба мерос гузоштааст, ки онњо намунаи барљастаи рушди 
илмњои даќиќ мебошанд. Тибќи  маълумоти сарчашмањо номгўи  нуњ 
адад  китобу рисолањои Абўмањмуд ба мо маълуманд, вале эњтимол 
меравад, ки теъдоди онњо ба маротиб зиёд буда, мутаассифона ќисми 
зиёди онњо то ба замони мо нарасидааст. 

 Зимнан, ба ин нукта бояд ишора фармуд, ки дар «Байту-л-њикма»-
и Маъмун се расадхона мављуд буд, ки якеи онро Муњаммади Хоразмї 
идора менамуд. Дар ин давра асбобу абзори мушоњидавї, аз ќабили 
устурлоб такмил ёфт. Абумаъшар Љаъфар ибни Мањд ибни Умари 
Балхї  аз мунаљљимони машњуре будааст, ки Ибни Халликон дар бораи 
ў навиштааст: «Абўмаъшар дар илми нуљум имоми замони худ буда, 
таълифоти муайяне офаридааст, ки муњимтарини онњо китоби 
«Мадхали кабир» ва «Мадхали саѓир», инчунин китоби «Њайати фалак 
ва ихтилофи тулўи он» ва низ китоби «Ал-сањмайн ва аъмор-ал-мулук 
ва ад-дувал», («Ду тир ва умрњои мулук ва давлатњо»), китоби «Тафсир-
ал-муномот мин-ан-нуљум» ва китоби «Ал-амтор ва ар-риёњ ва таѓйир-

ул-ањавият» мебошанд [2, с.112].  
Ҳамзамон, дар ќатори донишмандони ин давра метавон аз 

муаллифи китоби «Зиљ-ал-Ҳакими» Абулњасан Алї  ибни Юнус (ваф. с. 
1000) ва муаллифи китоби «Зиљ-ас-Собї» Абуабдуллоњ Њерронии Собї  
(ваф. 931) ном бурд, ки ин асарњои онњо дар кишварњои Аврупо 
мавриди истифода ќарор доштанд. Аз машњуртарин китобњои муаллиф 
«Мафриќату мутолу-л-буруљ фи мобайна арбаъи-л-фоисак» аст. Ба 
ќатори донишмандони машњури илми нуљум Абулњасан Алї  (890-963), 
ки ўро вазири Бувайњиён Соњиб ибни Аббод «њамнишини хулафо ва 
аниси вазирон» номида буд, аст. Дар ин маврид бояд тазаккур дод, ки 
дар асрњои IX-Х илми нуљум хеле ривољ ёфта буд ва расадбандии 
ситорањо мавриди тадќиќи олимони ин соња ќарор гирифтааст. 
Шарафуддавла писари Изадуддавла дар Ироќ фармон дода буд, ки 
мунаљљимон ин њафт сайёраро ба хубї тањќиќ намуда, сайр ва интиќоли 
онњоро тањќиќ ва бурљњояшонро муайян созанд. Дар ин давра чандин 
«зиљ»-њои дигар ба вуљуд омаданд, ки онњо натиљаи тањќиќотњои илмї 
дар расадхонањои ањди Аббосиён буданд.  

Бояд хотирнишон сохт, ки дар њамин давра риёзиёт низ хеле пеш 
рафта буд ва он монанди дигар илмњо маќоми баланде дошт. «Алљабр 
вал-муќобала»-и Абўабдулло Муњаммад ибни Мўсо ал-Хоразмї (780—
850) барои њал кардани муодилањои квадратї  иншо гардида буд. Бо 
татбиќи методи «Алљабр вал-муќобала» методњои пешинаро, ки барои 
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њалли њар як муодилањои дараљаи якум ва дуюми конкретї алоњида 
татбиќ мешуд, абстраксия намуда, Хоразмї дар шакли методи муайян 
умумият дод ва асоси он соњаи илми алгебраро ба вуљуд овард. Баъди ў 
машњуртарин олимони ин соња Собит ибни Ќуррати Њирронї, Собити 
Њирронї, Абулвафо ибни Исмоил ибни Аббос ва дигарон буданд. 

Собит Ќуррати Њирронї (ваф. 998) аз мунаљљимоне буд, ки 
тавассути ў обрўю эътибори суриёнињо дар назди хулафо ва амирон 
зиёд шуда буд. Муњимтарин таълифоти вай  китоби «Њисоб-ал-
ањилла», «Истињрољ ал-масоил-ул-њандасия» ва «Алаъдод» будааст. 

Ањмад ибни Абдуллоњи Марвазї ал-Баѓдодї (асри ХI), олими 
риёзї ва мунаљљими машњур, ки бо лаќаби «Њаббаши њасиб» маъруф 
буда, дар риштаи улуми даќиќ «Китабу-з-зиx ад-Димишќї», «Китаба-з-
зиљу-л-Маъмунї», «Китабу-л-абъод ва-л-аљром», «Китаб амалу-л-
устурлоб», «Китабу-р-раҳоим ва-л-мағойис» ва ѓайра ба ќалами ў 

мансуб мебошанд [3, с. 322]. 
Ба ѓайр аз ин, Саної ибни Собит Њирронї  (ваф. 842) њам дар 

илми тиб в а  њ а м  дар риёзиёт шуњрати зиёде доштааст. Абулвафо 
Муњаммад ибни Исмоили ибни Аббос (тав. 839) дар илми риёзиёт низ 
шуњрати босазое доштааст. Таълифоти машњури вай китоби «Мо яхтољ 
илайњи-л-уммол ва-л-китоб мин саноати-л-њисоб» мебошад, ки он аз 
њафт ќисм ва њар ќисме аз њафт боб иборат буда, тамоми улуми њисобро 
дар бар мегирифтааст. Инчунин, ба ќалами ин донишманди тавоно 
асарњои «Ал-Хоразмї  фиљ-љабри вал-муќобала», «Ал-мадхал ила ал-
аристомотиќї», «Истихрољ-аззилъ-ал-мукаъаб», «Маърифату доират-
ул-фалак» тааллуќ доранд. 

Бояд гуфт, ки Ибни Њайсам (965-1039) яке аз машњуртарин 
математик ва  физики он давр ба шумор меравад. Муаллифи «Таърихи 

сиёсии ислом» ўро «фозил ва заковатманди замони худ» [2, с. 39] 
донистааст. Ибни Њайсам назарияи линзањоро кашф карда буд, ки он 
танњо дар давраи Эњё дар Ѓарб пањн гардид. 

Ҳамин тавр, дар давраи ташаккули халќи тољик илмњои даќиќ хеле 
ривољу равнаќ ёфта, бо ташаббуси баъзе хулафои араб, ки ба 
инкишофи илм ањамият медоданд, теъдоди зиёди олимон ба тањќиќи 
масоили илмию адабї пардохтанд. Бино ба маълумоти маъхазњо дар 
ибтидои фаъолияти «Байт-ул-њикма»-и Маъмун зиёда аз 237 асар аз 
забонњои гуногун ба забони арабї тарљума шуда, осори илмии зиёде 
рўйи кор омаданд. Дар давраи хилофати Аббосї ба ѓайр аз «Байт-ул-
њикма» боз нуњ марказу њавзањои илмии дигар амал менамуданд, ки 
онњо барои пешрафти минбаъдаи соњањои гуногуни илм дар асрњои 
миёна заминаи хуб муњайё сохта, дар инкишофи минбаъдаи илми 
љањонї наќши муњим бозиданд.  
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МУЊАММАД МУСО АЛ -ХОРАЗМЇ - МУАЛЛИМИ ВОЌЕИИ 

МИЛАЛИ АВРУПОИ ЉАДИД ДАР РИЁЗИЁТ ВА ИЛМҲОИ ДАҚИҚ 
 

Сарчашмањои таърихї далолат медињанд, ки аз осори илмии 
риёзидонњои Осиёи Миёна ва Шарќи Наздик то давраи араби исломї 
ба мо чизе мерос намондааст.  Муаррихон шарњи маълумотњои  илмњои 
даќиќи халќњои Осиёи Миёнаро аз асри IX, махсусан баъди  ба сари 
ќудрат омадани хонадони тољикон - сулолаи  Сомониён оѓоз  
менамоянд. Чунки мањз аз ањди Сомониён сар карда, илмњои риёзиёт, 
нуљум, тиб, љуѓрофия, табииёт, химия, таърих ва маъданшиносї дар 
баробари адабиёти нафиса рў ба тараќќї менињанд. Осори 
донишмандони ин давра, аз љумла Муњаммад ибни Мусо ал-Хоразмї 
(780-850), Абўнасри Форобї (870-950), Абурайњони Берунї (973-1051), 
Абўбакри Розї (865-925) Абўбакри Бухораї (асри IX), Њаким Майсарї 
(асри X), Абумансўр Њиравї (асрњои IX-X), Абўалї ибни Сино (980-
1037), Љобир ибни Хайён (721-815), Њафс ибни Марвазї (асри IX), 
Ањмад ибни Тойиб (асри IX), Абўабдуллоњ Љайњонї (асрњои IX-X), 
Абўбакри Наршахї (899-959), Абуљаъфар Табарї (838-923), 
Абўмуњаммад Диноварї (828-889), Абўабдулло Муњаммад (асри IX), 
Ањмад ибни Сулаймони Бухорої (асрњои IX-X), Абўабдуллоњ 
Муњаммади  Хоразмї (910-1009), Абўбакри Муњаммади Хоразмї (900-
993) ва бисёр дигарон на танњо арзиши гаронбањои илмї доштанд, 
балки барои садањои зиёди баъдина иттиљои рушди ин илмњоро таъйин 
сохтанд. 

Асосан донишмандони он давра асарњои худро бо забони арабї 
менавиштанд, чунки забони арабї дар байни мамлакатњои Шарќи 
исломї дар зарфи чандин ќарнњо забони илмии байналхалќї њисоб 
меёфт. Дар баробари ин, забони арабї барои ифодаи  муњимтарин 
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мафњумњои  илмї истилоњоти мувофиќ дошт. Бинобар ин, дар миќёси 
љањонї ва алалхусус, дар Аврупо онњоро њамчун олимони  араби 
исломї мешинохтанд. 

Яке аз бузургтарин намояндаи ањди Сомониён Муњаммад ибни 
Мусо ал-Хоразмї мебошад, ки асосгузори яке аз ќисматњои муњими 
риёзї – алгебра дониста шудааст. 

Муњаммад ибни Мусо ал-Хоразмї соли 780 дар оилаи тољики 
хивагї чашм ба дунё кушодааст. Дар бораи тањсилоти ибтидоии ў 
маълумоти даќиќе нест, аммо пай бурда мешавад, ки  айёми наврасию 
љавониашро ў барои аз худ намудани илмњои замонаш сарф кардааст. 

Фаъолияти илмии ў дар шањри Марв (Марии њозира) дар замони 
валиањди хилофат ва волии Мовароуннањру Хуросон-ал-Маъмун оѓоз 
ёфтааст. Ал-Маъмун баъди ба сари ќудрат омадан маркази 
маъмуриашро аз Марв ба Баѓдод кўчонид ва донишмандони номдори 
замонро ба он љо даъват намуд, ки дар байни онњо Муњаммад ал-
Хоразмї низ буд. Соли 813 дар шањри Баѓдод бо ташаббуси  ал-
Маъмун Академияи улуми «Байт-ул-Њикмат» («Кохи хирад») ташкил 
карда шуд, ки донишмандон дар соњањои гуногун корњои илмї-
тадќиќотї мебуранд. Дар ин љо Муњаммад ал-Хоразмї вазифаи мудири 
расадхона ва мудири китобхонаи Академияро ба уњда дошт. Дар 
баробари ин ба шуъбаи риёзиёт ва нуљум сарварї менамуд. 

Асарњои ба риёзиёт бахшидаи Муњаммад ал-Хоразмї дар 
инкишофи ин илм табаддулоти бузургеро ба миён оварда, номи ўро дар 
сањифаи таърихи љањонї љовидон гарданд. 

Дар китоби «Донишномаи Сомониён» омадааст: «Асарњои риёзии 
Муњаммад ибни Мусо  ал-Хоразмї дар Шарќ ва њам дар Ѓарб шўру 
шараре ангехт ва то имрўз бањсу мунозира дар атрофи онњо идома 
дорад.» (љилди 1, сањ. 533, ш. Хуљанд, 2008с.) 

Донишманди америкої Љ. Сартон навиштааст: «Ал-Хоразмї 
риёзидони бузурги замони худ буд ва агар шароити он давраро ба 
назар гирем, он гоњ ал-Хоразмиро яке аз риёзидонњои бузурги њамаи 
давру замонњо гуфтан дуруст мебошад».  

То замони мо танњо ду асари риёзии Муњаммад ал-Хоразмї 
«Њисоб ал-Њинд» («Доир ба њисоби њиндї») ва «Фи њисоб ал- љабр ва 
ал-муќобала» («Доир ба њисоби ал-љабр ва ал -муќобала») омада  
расидааст. 

Рисолаи «Њисоб ал-Њинд»-ро  ал-Хоразмї соли 825 таълиф додаст 
ва ин дар Шарќ нахустин асарест, ки дар он арифметика дар асоси 
системаи дањии њисоб баён карда шудааст. Муњаммад ал-Хоразмї дар 
рафти њисобкунињо вожаи «сифр»-ро  бо маънои «холї» ворид намуда, 
аломати «0»-ро  истифода кардааст. Дар асари мазкур муаллиф асосњои  
принсипи системаи навро шарњ дода, ба таври муфассал ќоидањои 
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тасвири ададњо, амалњо бо ададњои бутун ва  касрї, тарзи аз решаи 
квадратї озод намудани ададњо ва ѓайраро нишон медињад.  

Бояд гуфт, ки нусхаи  аслии ин рисола то њол дарёфт нашудааст. 

Он нусхањои арабие, ки дар донишгоҳњои Кембриљ, Мюнхен ва Вена 
мањфузанд, дар асрњои XII-XIII нусхабардорї шудаанд. Чї тавре ки 
дар боло ќайд намудем, нашри ин асар дар Ѓарб заминаи инќилобро 
дар илми њисоби аврупої ба вуљуд овард. Дар забонњои аврупої вожаи 
«алгоритм» пайдо шуд, ки аз номи ал-Хоразмї гирифта шудааст. Бояд 
ќайд кард, ки дар Аврупаи асримиёнагї ќоидањои чор амали 
арифметикиро дар системаи  дањии њисоб алгоритм меномиданд ва ин 
ќоидаро ал-Хоразмї дар рисолаи «Њисоб ал-њинд» љорї намуда буд. 
Мутарљимонњои  Ѓарб њангоми ба забони лотинї  тарљима намудани 
асари мазкур номи ал-Хоразмиро «Algorithmus» ё «Algorithmi» тарљима   
намудаанд.  

Оиди ин рисола риёзидони тољик, профессор Нурулло Усмонов  
дар маќолаи хеш «Риёзидони бузурги Шарќ» чунин овардааст: 
«Таъсири корњои арифметикии ал-Хоразмї дар тараќќиёти  минбаъдаи 
риёзиёти мамалакатњои Шарќу Ѓарб бенињоят  бузург аст. Тараќќиёт 
на танњо дар фанни арифметика, њатто дар тамоми пешравии риёзии 
Европаи асри XVI дар зери таъсири асарњои ал-Хоразмї мегузашт» 

Китоби дигари Муњаммад ал-Хоразмї «Фи њисоб ал-љабр ва ал-
муќобала» мебошад, ки он байни солњои 813 - 833 таълиф шудааст. 
Нусхаи аслии ин асар то замони мо расидааст. Нусхаи арабие, ки дар 
донишгоњи Оксфорди Англия мањфуз аст, соли 1342 аз асл 
нусхабардорї шудааст. Рисолаи  мазкур аввал ба забони лотинї, сипас 
ба забонњои олмонї, инглисї ва фаронсавї тарљима шуда, дар Аврупо 

то нимаи асри  XVI дастури асосии  таълимии донишгоњҳои Ѓарб ба 
њисоб мерафт. 

Муњаммад ал-Хоразмї дар рисолаи мазкур бори аввал њалли 
муодилањои хаттї ва квадратиро бо коэффитсиентњои ададї нишон 
дод. Усулњои алгебравие, ки ал-Хоразмї барои њал намудани 
муодилањои квадратї тадбиќ кардааст, аз он иборат аст, ки узвњои 
муодила аз решањо, квадрати онњо ва ададњои доимї иборат шуда 
метавонад. Масалан, њангоми њал намудани муодилаи квадратии 
намуди 

   xxxx 510315314 22    
дар асоси усули «ал-љабр» узвњои манфии муодила мусбат 

гардонида мешаванд:                     xxxx 151035314 22    
 Мувофиќи усули «ал-муќобала» аъзоњои монанд ислоҳ карда 

мешаванд. Барои ин узвњои монандро муќоиса намуда, аз узви калон 

узви ба он монанди хурдро тарњ мекунанд: xx 10212  . 



294 

 Шакли умумии ин муодила намуди bxcx 2
 ва шакли 

каноникии он намуди bxcax 2
- ро дорад. Њар ду тарафи ин 

муодиларо ба а таќсим намуда, њосил мекунем: pxqx 2
, ки дар ин 

љо 
a

b
p   ва 

a

c
q   аст. 

 Муњаммад ал-Хоразмї њалли муодиларо дар намуди зерин 
медињад: 

         q
pp

x 









2

22
 

 Дар «Энсиклопедияи советии тољик» омадааст: «Муњаммад ал-
Хоразмї бо тадбиќ намудани усули «ал-љабр ва-л-муќобала» усулњои 
пешинаро, ки  барои њалли њар як муодилаи дараљањои якум ва дуюми 
мушаххас татбиќ мешуд, абстраксия намуда, дар  шакли усули муайян 
умумият дод ва асоси илми алгебраро ба вуљуд овард». (љилди 1, сањ. 
143-144, Душанбе, 1978с). 

Муњаќќиќи эронї Абдулњамид Нурї дар рисолаи худ «Сањми 
арзишманди Эрон дар фарњанги љањон» аќидаи олимони Аврупоро дар 
бораи ал-Хоразмї оварда, аз забони олими англис Орестид Моор 
чунин љамъбаст намудааст: «Як мавзўи таърихиро имрўз наметавон 
инкор кард, ки ал-Хоразмї муаллими воќеии милали Аврупои љадид 
дар илми љабр (алгебра) будааст» (љилди 2, сањ. 204, Тењрон, с. 1377-и 
њиљрї). 

Корњои илмї-татќиќотии Муњаммад ал-Хоразмї на танњо илми 
риёзиёт, инчунин илмњои нуљум (астрономия), љуѓрофия, таърих, 
табииёт ва мусиќиро дар бар мегирифт. Дар натиља дар њар яке аз ин 
соњањо комёбињои фундаменталии илмиро ба даст овардааст. 

Асарњои ба илми нуљум бањшидаи олими забардаст «Синду Њинд», 
«Китобу-л-амал би-л-устурлоб», «Китоб амали-л-устурлоб» ва 
«Китобу-з-зиљљ» дар илми ситорашиносї њиссаи босазои худро 
гузоштаанд. Олими Ѓарб Вилл Дурант дар асари хеш «Таърихи 
тамаддун» навиштааст: «Зиљњое, ки Муњаммад ал-Хоразмї мураттаб 
сохт ва баъдтар дар Испания таљдиди назар шуд, тайи ќарнњо дар 
њамаи мамолик – аз Испания то Чин мавриди истифода ќарор гирифт» 
(љилди 4, бахши 1-ум, Тењрон, с.1368 - и њиљрї). Зањмати бузурги ал-
Хоразмї дар инкишофи астрономия аз он иборат аст, ки дар тартиб 
додани љадвалњои астрономї (зиљљњо) љадвали тригонометрї (љадвали 
синусњо ва тангенсњо) - ро истифода намуд. 

Асари љуѓрофии Муњаммад ал-Хоразмї «Харитаи Замин», ки  
таќрибан солњои 836 - 847 навишта шудааст, дар замони худ ягона 
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китобе буд, ки оиди тадќиќоти љуѓрофии Птоломей бањс намуда, дар  
донишкадањои  Шарќ омўхта мешуд. 

Донишманди голландї, мутахассиси соњаи  таърихи илмњои даќиќ 
Д.Я. Стройк бо осори олимони Шарќи асримиёнагї шинос шуда, 
менависад: «Дар соњаи илмњои даќиќ корњои илмии донишмандони 
исломї ба ќуллањои аввалини худ ба туфайли фаъолияти Муњаммад ал-
Хоразмї расиданд». 

Њамин тавр, осори гаронбањои илмии ал-Хоразмї барои 
инкишофи илмњои даќиќ  њиссаи муносиби худро гузошт ва ўро дар 
тамоми љањон њамчун донишманди забардаст эътироф намуданд. Дар 
охир, гуфтањои муњаќќиќи рус М.М. Рожанскаяро меорем, ки хеле хуб 
гуфтааст: «Тавассути Муњаммад ибни Мусо ал-Хоразмї ва дањњо 
донишмандони дигари Шарқ анъанањои неки форсњо дар либоси дигар 
ва дар шароити нави таърихї эњё шуданд ва барои рушди илму 
тамаддуни Сомониён заминаи мусоиде фароњам оварданд».  
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МУАММОҲОИ ТАТБИҚИ ЗЕҲНИ СУНЪЇ  
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

Дар шароити муосири суръатафзоии пешрафти илмӣ-техникӣ 
пешравӣ дар соҳаи технологияи иттилоотӣ аз иттилоотонии тамоми 

соҳаҳои фаъолияти иҷтимоӣ вобаста аст. Чӣ тавре ки дар Паёми 
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Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалї Рањмон (аз санаи 
21 декабри соли 2021) ќайд гардид: “Ҳукумати мамлакат ба рушди 
соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас ҳамеша аҳамияти 

аввалиндараҷа медиҳад. Дар даврони соҳибистиқлолӣ мо бунёди 
маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти 
байналмилалиро ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати 
иҷтимоии давлат ва Ҳукумати мамлакат қарор додем. Вазорати маориф 

ва илм, ҳамчунин, вазифадор карда мешавад, ки вобаста ба талаботи 
рӯз ва рушди технологияҳои иттилоотии муосир лоиҳаи консепсияи 
гузариш ба таҳсилоти рақамиро таҳия карда, ба баррасии Ҳукумати 

мамлакат пешниҳод намояд. Вазорати маориф бояд омӯзиши 
технологияњои навро дар муассисањои тањсилотї фаъол намуда, 
раванди воридшавї ба фазои умумиљањонии тањсилотро тезонад” [1]. 

Дар айни замон, саволҳои мураккабе мавҷуд мебошанд, ки дар 
оянда инсон бояд кадом касбҳоро омӯзад ва ё ин ки барои иҷрои кадом 

корҳо омода бошад. Ин гуна саволҳо моро водор месозанд, ки мо 
технологияи зеҳни сунъиро дар раванди таълим ворид намоем. 

Дар айни замон, ҷаҳон бо суръати бениҳоят баланд тағйир ёфта 
истодааст. Навовариҳои марбут ба рақамикунонӣ ба тамоми соҳаҳои 

ҳаёти инсони муосир ворид мешаванд. Дар замони дигаргуниҳо, 
махсусан саволҳои мураккаб ба миён меоянд, ки ҳар яки моро дар 
оянда чӣ интизор аст, тағйироти дар пешистодаи технологӣ ба ҳаёти 
ҳар як инсон чӣ гуна таъсир мерасонад, ҷомеа ва муҳити зист ба инсон 

чӣ гуна талабот мегузорад. 
Стратегияи миллии рушди зеҳни сунъӣ (Зеҳни сунъӣ) барои давраи 

то соли 2026 муқаррар мекунад, ки: "Инкишофи зеҳни сунъӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъмини афзоиши некӯаҳволӣ ва сифати 

зиндагии аҳолии он, таъмини амнияти миллӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ 
нигаронида шудааст, ноил шудан ба рақобатпазирии устувори 
иқтисоди мамлакат, аз ҷумла мавқеи пешсаф дар ҷаҳон дар соҳаи зеҳни 

сунъӣ» аст [1]. Дар сатњи давлатї љорї намудани зеҳни сунъӣ дар 
бахшњои гуногуни иќтисодиёт њамчун воситаи ноил шудан ба 
маќсадњои бузург муайян карда мешавад. 

Дарвоқеъ, ҷаҳони муосир босуръат тағйир меёбад. Таълими 
муосир ба ном «таҳаввулоти чоруми саноатӣ»-ро аз сар мегузаронад. 

Аммо рушди босуръати технология, густариши омӯзиши мошинсозӣ, 
ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ дар раванди таълим одамонро аз бозори 
меҳнат маҷбур намекунад. Ҷорӣ намудани технологияҳои муосир 
мазмуни худи фаъолияти меҳнатиро дигар мекунад, ҷойҳои нави корӣ 

пайдо мешаванд, ки тағйироти тахассусии кормандон, малакаю 
донишҳои нав, натиҷаҳои нави таълимро тақозо мекунанд. 
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Таълими муосир бояд насли наврасро ба фаъолияти касбии оянда 
дар шароити зудтағйирёбанда омода созад. Дар таълим ҷорӣ намудани 
комёбиҳои навтарини илм, аз ҷумла зеҳни сунъӣ аввалиндараҷа ба 
ҳисоб меравад. Дар баробари ин, стратегияи зеҳни сунъӣ нишон 
медиҳад, ки “суръати ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, аз 

ҷумла зеҳни сунъӣ дар бахшҳои мухталифи иқтисодиёт кофӣ нест” [3].  
Аз ин рӯ, барои баланд бардоштани самаранокии ҷорӣ намудани 

зеҳни сунъӣ дар таълим мо зарур мешуморем, ки монеаҳо дар ҷараёни 
баррасишаванда муайян карда шаванд. Бартараф кардани монеаҳо дар 

роҳи ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар таълим бояд аз дарки онҳо оғоз 
шавад. Мо кӯшиш менамоем, ки кадом муаммоҳои таълиму тарбия 
воқеият ва кадомашон сохтаанд, роҳҳои бартараф намудани онҳоро 
нишон диҳем. Барои ноил шудан ба ин ҳадаф вазифаҳои зеринро ҳал 

кардан лозим аст: таҳлили талаботи пешбинишуда ба мутахассиси 
оянда, баҳс дар бораи имконияти ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар 
раванди таълим, таҳлили тадқиқоти илмӣ барои муайян кардани 
монеаҳо. 

Яке аз монеањо дар роњи љорї намудани АИ дар таълим дар 
зиддияти асосии таълим аст: омўзгорон имрўз бояд мутахассисро барои 
оянда омода созанд. Монеа набудани дархости объективӣ ба 
мутахассиси оянда дар натиҷаи таълим аст. Мо фақат тахмин карда 
метавонем, ки фардо ба кадом мутахассис талабот зиёд аст. Сифати 
таълим ва сифати оянда бевосита аз пешгӯӣ вобаста аст. Дар 
фаъолияти амалї омўзгор барои пешгўии талаботи љомеа ба натиљаи 
таълим маълумоти зиёдро оид ба талаботи тарбиявии оила, дар бораи 
талаботи љомеа, бозори мењнат тањлил менамояд. Дар бораи имконияту 
қобилияти донишҷӯ маълумот гирифтан лозим аст. Агар мо аллакай 

одат карда бошем, ки ҷамъоварии иттилоотро ба омӯзиши мошинӣ 
супорем, пас мо ҳоло ҳам таҳлил ва пешгӯиро танҳо барои шахс 
дастрас мешуморем: барои пешгӯӣ намудан пайвастагиҳои аз ҳад 
зиёдро ба назар гирифтан лозим аст. 

А.Ю. Уваров ва дигарон дар бораи зарурати «аз нав дида 
баромадан, таъкид дар муайян намудани мақсадҳо ва мазмуни таълими 
муосир», дар асоси «тақсимоти усулҳои зеҳни сунъӣ»-ро тақозо 
менамоянд[2]. Ба андешаи муњаќќиќон, њангоми таълим диќќатро аз ба 
азхудкунии амалњо аз рўи алгоритм (реҷа) ба «азхуд намудани 
ќобилиятњои мушаххаси инсонї» иваз кардан лозим аст. Бинобар ин, 
ќобилияти амалњои ѓайримуќаррарї, имтињон ва гузаронидан 
имконияти воќеии њалли масъаларо фароњам меорад.  
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТЇ   
ДАР ТАЪЛИМИ ФАНЊОИ ТАБИЇ-РИЁЗЇ 

 
Дар ҷаҳони муосири босуръат тараққиёбанда фаъолият ва рушди 

соҳаи маорифро бе истифодаи воситаҳо ва технологияҳои муосири 

иттилоотӣ - коммуникатсионӣ тасаввур кардан имконнопазир аст. 

Чунонки тадқиқоти сершумор нишон медиҳанд, зиёд гардидани ҳаҷми 

итгилооте, ки дар соҳаи маориф истифода бурда мешавад, бояд ба 

манбаи ягонаи иттилоотӣ асос ёфта, ба таври замонавӣ коркард карда 

шаванд. Дар ин шароит соҳаи маориф бе истифодабарии воситаю 

усулҳои муосири коркард, интиқол ва пешниҳоди иттилооти электронӣ 
самаранок буда наметавонад 

https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Osnovy-iskusstvennogo-intellekta_
https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Osnovy-iskusstvennogo-intellekta_
https://summary.romansergeev.com/kak-rabotaet-google/
https://academyua.com/stati/28-10-kachestv-%20kotorye-nuzhny-spetsialistu-budushchego
https://academyua.com/stati/28-10-kachestv-%20kotorye-nuzhny-spetsialistu-budushchego
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, низ ҳамқадам бо давлатҳои дигари олам 

пайи тараққӣ ва рушдёбии соҳаи фавқ басо тадбирҳои муҳим андешида 

истодааст. Аз ин рӯ, бо роҳандозӣ гардидани барномаҳои мушаххаси 

давлатӣ онҳо сол аз сол ба натиҷаи дилхоҳу назаррас ноил мегарданд. 

Имрӯз аз тарафи  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳаи мазкур қабул гардида, 

масъулин пайи татбиқи онҳо ҳамеша ҷаҳду талош мекунанд ва камар 

мебанданд. Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри 

соли 2003, таҳти №1174 Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар 

ҷумҳурӣ барои солҳои 2012-2020 бо мақсади амалисозии Стратегияи 

давлатии «Технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ барои 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон» тасдиқ гардида, бо Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004, таҳти №468 Барномаи 

давлатии рушд ва татбиқи технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

дар Тоҷикистон қабул гардидааст. Консепсияи сиёсати давлатии 

иттилоотии кишвар бошад, бо Фармони Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2008, таҳти №451 тасдиқ шуда, 

Стратегияи ислоҳоти системаи идораи давлатии мамлакат бо Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 марти соли 2006 таҳти №1713,  

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи давлатии амалӣ 

намудани технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 

2018-2022 аз 29 сентябри соли 2017 № 443 тасдиқ шудааст, қабул 
гардид. 

Мақсади асосии Барномаи амалӣ намудани технологияҳои 

иттилоотӣ рушди низоми технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ 

ва баланд бардоштани сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои 

байналмилалӣ бо истифодаи технологияҳои таълимии муосир, усулҳои 

инноватсионии таълим ва ташкили фазои ягонаи иттилоотии соҳаи 
маориф мебошад. 

Баҳри ноил шудан ба ин мақсад иҷрои вазифаҳои зерин заруранд: 

– барои баланд бардоштани сифати таҳсилот ба роҳ мондани 

истифодаи васеи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ; 

– таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон барои гирифтани таҳсилоти 

босифат тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ-

коммуникатсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи онҳо; 

– таъмини рушди фарҳанги иттилоотии ҷомеа ва ба ин васила 

таҳким бахшидани мавқеи соҳаи маорифи ҷумҳурӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ; 

– таъмини рушди сифатан нави замимаҳои моддию техникии 

муассисаҳои таълимӣ ба воситаи мунтазам таҷҳизонидани онҳо бо 

техникаву технологияи ҳозиразамон; 

http://komron.info/cr/qarori-barnomai-texnologiyai-ittilooti/
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– баланд бардоштани маҳорати касбии омўзгорон оид ба 

истифодабарии таҷҳизоти техникӣ дар ҷараёни таълим тавассути 

ташкили курсҳои омўзишӣ; 

– таҳия ва ба ҷараёни таҳсилот васеъ ворид намудани воситаҳои 

таълимии электронӣ ва ҳамоҳанг намудани онҳо бо воситаҳои 

таълимии анъанавӣ, ҳамчунин таҳияи технологияи коркарди онҳо; 

– ташкили муҳити ягонаи иттилоотии соҳаи маорифи ҷумҳурӣ [1, 
2]. 

Сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ба истифодабарии 

технологияҳои иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ба баланд 

бардоштани сатҳу сифати таҳсилот мутобиқ ба стандартҳои 

байналмилалӣ, ташкили махзани рақамии ягонаи маводи таълимии 

электронӣ, рушди заминаҳои муосири моддию техникии муассисаҳои 

таҳсилоти умумӣ ба воситаи мунтазам аз нав таҷҳизонидани онҳо бо 

техникаву технологияҳои ҳозиразамон ва ташкили торнамои (портали) 

ягонаи иттилоотии соҳаи маорифи ҷумҳурӣ равона гардидааст. 

Вобаста ба ин, пешниҳод менамоям, ки ба хотири боз ҳам беҳтар 

ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва 

технологияҳои муосир, инчунин, барои тавсеаи тафаккури техникии 

насли наврас солҳои 2020-2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” эълон карда 
шуд. 
Чуноне ки Пешвои муаззами миллат дар вохӯрии хеш бо зиёиёну 

кормандони соҳаи илму маориф санаи 18 марти соли 2019 таъкид 

намуданд: «Имрӯз бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву 

коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техникӣ қадаме ба пеш 

гузошта намешавад». Ҳамчунин дар ин суханронӣ қайд намуданд, ки 

«Мо дар доираи рушди илмҳои муосир саноатикунонии босуръати 

кишварро ҳадафи чоруми стратегии мамлакат эълон намудем. Дар ин 

раванд, мақсад дорем, ки истифодаи технологияҳои муосирро дар 

тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш дода, тафаккури техникии 

аҳолӣ, дар навбати аввал, ҷавононро тақвият бахшем, барои пешрафти 

илмҳои бунёдӣ ва техникиву технологӣ фазои мусоид фароҳам оварем». 

Тавассути технологияҳои иттилоотӣ донишҷӯён ба раванди 

таълим ва омузиши математика ҷалб карда шуда, ба рушд ёфтани 

фаъолияти маърифатӣ ва фаъолсозии кушоии зеҳнии онҳо, ҳосил 

кардани малакаю маҳорати кор бо компютер таъсир мерасонад. 

Истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим имкон 

медиҳанд, то ки таҳияи вазифаҳои таълим ва идоракунии раванди 

иҷроиши онҳо пурзур карда шавад, сифати назорати фаъолияти 

донишҷуён дар ҳолати нигоҳдории чандирии идоракунии раванди 
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таълим таъмин гардад, ташаккули тарбияи зебоишиносии онҳо рушд 

ёбад. Барномаҳои таълим имкон медиҳанд, то ки донишҷӯён ба 

фаъолияти худ ва аз худ кардани фанҳои дақиқ диққати ҷиддӣ зохир 

намуда, дар куҷо ва чӣ гуна истифодабарии технологияҳои 

иттилоотиро дар раванди омӯзиш доданд. Компютерҳои фардии 

муосир имкон медиҳанд, то ки дар асоси барномаҳои амалӣ ва  матнҳо, 

графикҳо, садо, аниматсияҳо ва файлҳои мултимедиявӣ якҷоя истифода 
шаванд. 

1) ҳангоми пешниҳоди маводи нав (барномаҳои намоишии 

энсиклопедӣ, виросторони рӯнамо Power Point, виросторони коркарди 

ададҳо MS Excel); 

2) мустаҳкамкунии маводи баёншуда (тренинг - гуногунии 

барномаҳои омӯзишӣ); 

3) низоми назорат ва санҷиш (санҷиш бо баҳогузорӣ, барномаҳои 

мониторингии-идоракунӣ, тест-барномаҳо); 

4) ҳангоми иҷрои кори мустақилонаи донишҷӯён (барномаҳои 

омузишӣ); 

5) омузиш ва машқдиҳии қобилияти худ (диққат, хотира, фикр)[2, 
45]. 

Дар шароитҳои зикргардида, мазмунан, фаъолияти омӯзгор 

тағйир меёбад - омӯзгор на танҳо баёнкунандаи илму дониш, балки 

таҳиягари фановари нави таълим мегардад, ки аз як тараф фаъолияти 

эҷодии омӯзгорро зиёд мегардонад, аз тарафи дигар бошад, дараҷаи 

баланди омодагии технологӣ ва методологиро талаб мекунад. 

Бо сабаби мавчуд будани алокаи бозгашт, ҳангоми истифодабарии 

компютери фардӣ дар раванди таълим ва омузиши математика, 

худтанзимкунӣ ва худназоратии раванди таълим ба таври назаррас 

тағйир меёбад. Ҳар як донишҷӯ ҳангоми ба саволҳо ҷавоб додан ё 

ҳалли масъалаҳои таълимӣ, ба барномаҳои амалӣ ва забонҳои 

барномасозӣ  ҷавобҳои худ ва роҳи ҳалли онҳоро муқоиса карда, 

тавассути компютер хатоиҳои худро ислох намуда, ҳатман ба натиҷаи 

дурусти ҳалли масъала комёб мешаванд. 

Дониш он вақт дақиқ, аниқ ва хақиқӣ мегардад, агар барои баён 

намудани он моделҳои математикӣ, барномаҳои амалӣ ва забонҳои 

барномасозӣ истифода бурда шаванд. Нақши аввалиндараҷа ва 

аҳамияти математикаро дар давраҳои қадим Г.Галилей чунин баён 
кардааст: «Фалсафа дар китоби аъзами коинот навишта шудааст, ки он 

ба нигохи бодиққати мо кушода аст, лекин китоби мазкурро фақат 

инсоне мефаҳмад, ки забон ва ишораи онро донад. Ин китоб бошад ба 

забони математика навишта шудааст...»[3, 122]. 
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Муҳимиятии истифодаи барномаҳои амалии компютерӣ ва 

забонҳои барномасозӣ ҳангоми омӯзиши математика барои омӯзгор ва 

донишҷӯ дар мисолҳои зерин мушохида мегарданд: 

• барномаҳои амалиро метавонанд дар синф бо ҳамроҳии омӯзгор, 

инчунин мустақилона дар синфхонахои компютерӣ ё дар хона 
истифода баранд; 

• вазифаҳои пешниҳодшудае, ки дар барнома мавҷуданд, ҳам 

машқӣ ва ҳам назоратӣ мебошанд; 

• имкониятҳо барои такроран иҷрокунии мавод ва бартараф 

кардани камбудиҳо дар қисматҳои алоҳида вуҷуд дорад; 

• дар ҳар лаҳза донишҷу метавонад маводи назариявиро ба ёд 

оварда, бо назардошти низоми маълумотдиҳӣ истилоҳи навро азхуд 
кунад; 

• барномаҳои амалӣ имкон медиҳанд, то ки бо мисолҳое, ки 

падидаҳоро намоиш медиҳанд шинос шаванд ва оид ба мавзӯи нав 

мисолҳоро ба даст оранд; 

• барномаҳои амалӣ имкон медиҳанд, то ки толибилмону 

донишҷӯён бо холномаи олимони барҷастаи соҳаи математика шинос 
гарданд. 

Дарсҳо бо истифодаи барномаҳои мултимедиавӣ доимо 

шавқоваранд ва аз ҳама муҳимаш, барои рушд намудани савияи 

дониши фархангӣ имкониятҳои васеъ фароҳам меоваранд. 
Усулҳои таълими математика ба қадри имкон бояд сода, равшан 

ва табиӣ бошанд. Дар давраҳои аввали таълими фанни математика ба 

усули таълими индуктивӣ афзалият дода, оҳиста-оҳиста ба усули 

таълими дедуктивӣ гузаштан лозим аст [4, 139]. 

Компютери фардӣ дар раванди таълим ва омузиши математика 

барои якчанд мақсад истифода шуда метавонад: 

Якум, барои ҳалли масъалаҳои амалие, ки дар барномаи таълимии 

математика пешниҳод шудааст: ташкили маҳорат ва малакаҳои 

қобилияти ҳисобкунии қавидошта аз худ намудани қоидахои 

математика; донистани истилохи математикӣ ва ҳоказо; 

Дуюм, дар ҳолати ташкили корхои мустақилонаи донишҷӯён оид 

ба ташаккули дониши курсҳои мактабӣ, санҷиши дониш, оид ба 

ислохкунӣ ва ҳисоботи дониши толибилмону донишҷӯён. 

Сеюм, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ имкон медиҳанд, то 

ки маҳорату малакаи ҳалли масъалаҳои амалӣ ва матнӣ, фаъолкунии 

маърифатӣ ва дарачаи дониши донишҷӯён муайян карда шаванд. 

Барномаҳои таълимии компютерии математикӣ барои ҳалли 

масъалаҳои зикргардида кумак мерасонанд. 
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Ҳамин тавр, технологияи инноватсионӣ ҳам ба сифати илмие, ки 

роҳҳои беҳтарини таълимро тадқиқ менамояд, ҳам ба сифати системаи 

тарзҳо, принсипҳое, ки дар таълим истифода мешаванд ва ҳамчун 
раванди таълим баромад мекунад. Дар замони муосир истифодаи 

маводи дидактикӣ, воситаҳои аудио – визуалӣ, истифодаи компютер, 

барномаҳои амалӣ ва забонҳои барномасозӣ, наворҳои видеоӣ, 

слайдҳо, тахтаи электронӣ, маводи тақсимотӣ ба матлаб мувофиқ 

аст. Мавод метавонад барои баланд бардоштани қобилиятҳои эҷодӣ, 

малакаю маҳорати ҳалли мисолу масъала,  истифодаи супоришҳои кор 

дар гурӯҳҳои хурд, корҳои дунафара дар таълими муосир ва дигар 

васоити таълим, ки барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар 

курсҳои такмили ихтисос муфид ва самарабаш мебошанд, кӯмак 
расонад. 
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НАЌШИ ДОНИШЊОИ ФИЗИКЇ ДАР ТАШАККУЛИ 

ЉАЊОНБИНИИ ИЛМЇ ВА РУШДИ ЉОМЕА 
 

Пешбурди зиндагї дар љањони муосир, бе донишњои илмї ва 
истифодаи амалии онњо ѓайриимкон аст. Одамон аз истифодаи 
наќлиёт, электр, телефон, компютер, телевизор, њавопаймо, киштињои 
обї, таљњизоту дастгоњњои истењсолї (аз крани борбардор то роботњо), 
технологияњои мухталиф ва ѓайра њељ гоњ даст намекашанд. Зеро 
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истифодаи онњо дар соњањои мухталифи зиндагї корро осон ва сатњи 
зиндагиро боло бурда истодааст. Дар байни илмњои табиї донишњои 
физикї мавќеи асосиро ишѓол менамоянд. Донишњои физикї гуфта, 
маљмуи донишњоеро меноманд, ки зимни омўзиш ва тањлили мантиќии 
њодисањои физикї олимон тўли асрњо ба даст овардаанд. Физикаи 
муосир бинои муњташами донишњо дар бораи њодисањои табиат 
мебошад. 

Аксари падидањое, ки дар табиати ѓайризинда сурат мегиранд, 
њодисањои физикї - равандњои физикианд. Масалан, аз кўњ ба поён 
ѓелидани санг, љорї шудани оби дарё, боридани борону барф, раъду 
барќ (ба вуљуд омадани садо ва рўшної), ивазшавии шабу рўз ва 
фаслњои сол, гирифти Офтоб ва Моњ ва ѓайра падидањое мебошанд, ки 
зимни омўзиши физика фањмонида мешаванд. Фањмида гирифтани 
сабаби њодисаи физикї савияи дониши одамонро дар бораи њодисаи 
табиат боло мебарад – љањонбинии илмии онњоро ташаккул медињад. 
Бо боло рафтани љањонбинии илмии одамон љомеа пеш меравад, сатњу 
сифати зиндагї баланд мешавад. Яъне, љањонбинии илмї омили тавонои 
рушди шахс ва љомеа мебошад. Љањонбинии илмї ва истифодаи он 
инсонро аз эњтиёљоти зиндагї, аз тарсу хурофот, нодонї озод 
менамояд, масъулияти ўро нисбат ба њифзи њаёт дар рўи замин зиёд 
менамояд. Аз ин сабаб, мусаллањ шудан бо донишњои илмї зарурати 
зиндагї ба њисоб меравад.  

Хушбахтона, донишњои илмњои табиї, аз љумла физика сарњад 
надорад. Доир ба вуљуд овардани донишњо оид ба њодисањои табиат 
намояндагони халќу миллатњои мухталиф саҳм гузоштаанд. Зимни 
омўзиш ќонунияти равандњои табиї муќаррар карда мешавад. Татбиќи 
амалии ин ќонунњо њатман сабаби ба вуљуд омадани воситаи техникиву 
технологї мегардад. Аз ин воситањо њамаи одамони љањон метавонанд 
истифода баранд. Фањмост, ки сатњи зиндагї дар љомеа аз самаранокии 
истифодаи ин донишњо – истифодаи техника ва технологияи зимни 
донишњои илмњои даќиќ ба даст омада, вобаста мебошад. 
Мамлакатњои пешрафта аз дастовардњои илмњои табиї, аз љумла 
физика бо маќсади иќтисодї, иљтимої ва њифзи манфиатњои давлатии 
худ фаровон истифода мебаранд. Тољикистони соњибистиќлол аз ин 
раванди љањони мутамаддин дар канор буда наметавонад. Љомеаи 
моро, хусусан ањли маориф ва насли љавонро лозим аст, ки ба масъалаи 
омўзиши илмњои даќиќ таваљљуњи бештар дошта бошанд. Ин нукта, 
солњои охир дар сархати суханронињои Президенти Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дорад. Сарвари давлат амиќан дарк 
менамоянд, ки рушди бемайлони иќтисодї ва иљтимоии Тољикистон ва 
таъмини зиндагии шоистаи мардуми мо ба љањонбинии илмии насли 
љавон, ба самаранокии истифодаи технологияи муосир ва савияи 
касбии мутахассисон сахт вобаста мебошад.  
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Лекин расидан ба ин њадафњо кори сањл ва чандрўза нест. Ин кор 
ваќт ва маблаѓгузории зиёд, пайгирона амалї намудани наќшањои аз 
тарафи Њукумат тарњрезишуда, зањмати тўлонии ањли маориф, саъю 
талоши љавонон дар роњи донишандўзї, њидоят ва дастгирии насли 
калонсол, аз љумла падару модаронро таќозо менамояд. Дар солњои 
соњибистиќлолї, амалан аз солњои 2000 аз тарафи Њукумати 
Тољикистон ва љомеа дар самти рушди соњаи маориф  корњои назаррас 
ба анљом расонида мешавад. Сохтану таъмири мактабњо, бо китобу 
дастурњои таълимї, таљњизоти замонавї ва кадрњои омўзгорї таъмин 
намудани муассисањои таълимии љумњурї мањз барои амалї намудани 
њадафњои зикршуда – бо маќсади таъмин намудани шароити мусоид 
барои тарбияи насли босавод, худшинос ва мењанпараст ва тайёр 
намудани мутахассисони соњибкасб бомаром идома дорад.  

Дар шароити кунунї «...аз устодону омўзгорон ва падару модарон 
талаб карда мешавад, ки диќќати наврасон ва хонандагону 
донишљўёнро барои азбар намудани донишњои муосир љалб намоянд, 
ба сатњи азхудкунии фанњои даќиќ бештар таваљљуњ зоњир кунанд, 
забонњои хориљї ва омўзиши технологияњои иттилоотиву 
коммуникатсиониро ба роњ монанд ва ба касбомўзии шогирдону 
фарзандон эътибори љиддї дода, онњоро дар рўњияи донишомўзиву 
мењнатдўстї тарбия намоянд» [1]. «Моро зарур аст, ки боз њам зиёдтар 
зањмат кашида, ба масъалаи таълиму тарбия афзалияти бештар дињем, 
сатњу сифати таълимро дар њамаи зинањо бењтар кунем, барои 
тањсилоти босифат аз тамоми имконот истифода карда, заминањои 
моддиву техникии муассисањои таълимиро тањким бахшем ва 
самарабахшии фаъолияти онњоро таъмин намоем» [2], омадааст, дар 
Паёмњои Пешвои миллат ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон.  

Њидоятњои Сарвари давлат далели он аст, ки соњаи маориф дар 
тањкими пояњои Истиќлолияти давлатии ватани мањбубамон- 
Тољикистони соњибистиќлол наќши калидї дорад. Зеро пешрафти 
минбаъдаи иќтисодиву иљтимоии Тољикистон ба кадрњои 
баландихтисос, бомањорат ва донишманд сахт алоќаманд мебошад. 
Яъне, шиори “кадрњо њамаро њал мекунанд” дар кишвари мо, ки дар 
зинаи рушд ќарор дорад, имрўз ва солњои минбаъда актуалї боќї 
мемонад. Дар сурати пайгирона амалї намудани наќшањои Њукумати 
Тољикистон, бо баробари таъмини рушди иќтисодиву иљтимоии 
кишвар, заминањои моддиву кадрии гузаштан ба иќтисодиёти ба 
технологияи муосир асосёфта ба вуљуд оварда мешавад. Дар натиља, 
захирањои табии љумњурии мо на њамчун мањсулоти хом, балки зимни 
коркарди амиќи технологї њамчун моли љавобгў ба стандартњои 
љањонї, яъне, ба раќобат тобовар ба бозори љањонї бароварда 
мешавад. Дар мамлакатњои мутараќќї ба ин масъала диќќати махсус 
медињанд. Зимни амалї намудани барномањои махсус ва маблаѓгузорї 
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ба он муваффаќ мешаванд, ки ба бозори љањонї моли аз лињози 
техникї-технологї баландсифат бароварда шавад. Дар мамолики рў ба 
рушд ќарордошта ду вазифа актуалї мебошад. Якум, ба вуљуд 
овардани заминањои технологї, дуюм, таъмини ин раванд бо кадрњои 
илмї-техникї.       

Ба андешаи мо, иљрои вазифањои зикршуда анљоми амалњои 
зеринро таќозо менамояд. Пеш аз њама, мавќеи иљтимоии омўзгорро 
дар љомеа боз њам боло бояд бардошт. Зеро тањлил нишон медињад, ки 
толибилмони лаёќатманд, онњое, ки метавонанд омўзгорони хуб 
шаванду дар тарбияи кадрњо сањм гиранд, пешаи омўзгори фанњои 
даќиќро (ба истиснои технологияи информатсионї) кам ихтиёр 
мекунанд. Зеро мутаассифона, дар шароити иќтисоди бозорї, омўзгор 
бидуни дастгирии давлат ба шогирдони худ, барои интихоби касб, 
намунаи ибрат шуда наметавонад.  

Корро дар самти њавасмандии моддиву маънавии омўзгорон тавре 
бояд ба роњ монд, ки бењтарин хатмкунандагон рў ба ихтисоси 
омўзгорї, хусусан омўзгори илмњои даќиќ биёранд. Таљрибаи 
мамлакатњои мутараќќии љањон ба ин далолат менамояд. Пурзўр 
намудани корњои тарѓиботї оиди манзалати устод, омўзгор тавассути 
воситањои ахбор, истифодаи имкониятњои таъсиррасонии падару 
модарон дар њалли масъалаи мазкур наќши мусбат бозида метавонад.     

Ба зиммаи омўзгор масъулияти калони таълиму тарбияи насли 
наврас вогузошта мешавад. Бо баробари ин, њуќуќњои омўзгор бояд аз 
тарафи давлат ва љомеа боз њам бештар њимоя карда шавад. 
Демократикунонии раванди таълим ва тарбия нияти хуб аст, лекин бе 
ба вуљуд овардани заминањои маърифатї дар љомеа ва фишангњои 
њуќуќї дар низоми маориф, натиљањои манфиро боровар шуда, зањмату 
харољоти зиёдро метавонад барабас гардонад.   

Корњои таљњизонидани муассисањои таълимї бо лавозимоти 
таълимии замонавї идома дода шавад; 

Љалби љавонони лаёќатманд ба касби омўзгорї ва омода кардани 
кадрњои омўзгории босалоњият, махсусан аз фанњои даќиќ ва ба ин 
васила бо омўзгорони соњибихтисосу баландпоя таъмин намудани 
муассисањои таълимї. Таќвияти низоми њавасмандгардонии љавононе, 
ки пешаи омўзгориро интихоб менамоянд;  

Тањия ва нашри китобу дастурњои таълимии бо забони содаву 
равони тољикї навишташудаи мутобиќ ба шароити Тољикистон. Иќрор 
бояд шуд, ки китобњои дарсии физика, ки солњои охир ба чоп 
расидаанд, аз бисёр љињат ба талабот љавобгў нестанд.  

Љалби омўзгорони пуртаљриба ва олимони соњавї барои тањияи 
китобњои дарсї ва дастурњои методї;  такмили наќшањои таълимии 
ихтисосњои физика-математика дар макотиби олї бо маќсади таъмини 
таносуби соатњои таълимї бо маводи таълимї аз физика; 
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Ба роњ мондани тањия ва нашри китобњои илмї-оммавї аз илмњои 
даќиќ барои хониши иловагии толибилмон; 

Тањия ва нашри маводњои хурдњаљм доир ба зиндагинома ва 
дастовардњои илмии олимони машњури љањон ва тољик дар самти 
илмњои даќиќ; 

Дифференсиатсияи њаќгузории соатњои таълимї барои фанњои 
мухталиф, ё ки як ќадар кам кардани воҳиди кории муаллимони фанњои 
даќиќ. 

Дар доираи таълими фанни физика низ имконияти љалби бештари 
толибилмони лаёќатманд ба омўзиши асосњои фан ва интихоби пешаи 
омўзгорї вуљуд дорад. Имкониятњои эвристикии њалли масъалањо ва 
корњои лабораторї дар он наќши калидї дошта метавонад. Ин љо 
танњо оиди наќши њалли масъалањо дар ташаккули зењнии толибилмон 
сухан мекунем[3] 

Њалли масъалањо љузъи таркибии таълими фанни физика 
мебошад. Зимни омўзиши асосњои назариявии њодиса ва машќ 
толибилмон тадриљан мустаќилона њал карда тавонистани масъалањои 
физикиро меомӯзанд. Чунин мањоратро толибилм бо кўмаки муаллим, 
ё ки бо роњи мустаќилона машќ кардан соњиб шуда метавонад. Чунин 
“тавонистан”-њо раѓбати хонандаро ба њалли масъалањо бештар 
менамояд. Минбаъд, хонанда ба њалли масъалањо бе супориши 
муаллим машѓул мешавад ва тадриљан ба њалли масъалањои мушкилтар 
мегузарад. Чунин толибилмон дар мусобиќањои зењнї, аз љумла 
озмунњои фаннї дастболо мешаванд. Бо баробари њалли масъалањо 
толибилм дар роњи донишандўзї “кашфиёт”-њо мекунад, боварї ба 
“тавонистан”њои худро зиёд менамояд[4]. Толибилми ба ин зина 
расидаро ба донишомўзї тарѓиб кардан зарурат надорад. Ўро љозибаи 
омўзиш ба пеш мебарад, ў аз зањмати омўхтан хаста намешавад. Алберт 
Эйнштейн дар ин бора хеле нишонрас навиштааст: “Хурсандие, ки 
њангоми дидан ва фањмидани чизи нав эњсос мешавад, атои бемисли 
табиат мебошад”.        

Њалли масъалањои физикї дар толибилмон донишњои физикї ва 
мантиќии математикиро ташаккул медињад. Ин барои муваффаќона аз 
худ намудани фанњои дигар кўмак менамояд. Аз ин рў, омўзиши 
њодисањо ва њалли масъалањои физикї на танњо барои онњое, ки 
физикаро пешаи худ интихоб менамоянд, балки ба дигар ихтисосњо низ 
муфид аст.  
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ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТӢ ДАР ТАЪЛИМИ  

ФАНЊОИ ТАБИЇ-РИЁЗЇ 
 

Истифодаи технологияњои иттилоотї дар раванди таълим љойгоњи 
махсусро зимни таълими фанњои табиї-риёзї ишѓол менамояд. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронї ва 
вохўрињояшон бо устодону омўзгорон ва донишљўёни муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва хонандагони муассисањои тањсилоти умумї 
таъкид намуданд, ки асри XXI асри пешрафту тараќќиёти илму техника 
буда, ба омўзгорон лозим аст, ки сифати таълиму тарбияро бехтар ба 
роњ монда, барои рушди ҷумњурии соњибистиќлоламон љањд намоянд 
ва ворисони сазовори љомеаи навинро ба камол расонанд.  

Дар қарори Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бораи 
«Барномаи давлатии рушд ва љорикунии технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї дар Љумњурии Тољикистон» (2004) омадааст, ки 
омўзгорон дар љараёни таълиму тадриси њар як дарс аз технологияи 
нави информатсионї - коммуникатсионї истифода бурда, барои ноил 
шудан ба сифати баланди таълим шароити мусоид фароњам оварда, 
заминањои асосии баланд бардоштани сифати таълим ва њамаљониба 
истифодаи комёбињои навини технологияњои иттилоотиро самаранок 
ба роњ монанд. Дар соњаи маориф имрўз бе техника ва технологияњои 
иттилоотї љомеа ба муваффаќиятњои илмї комёб шуданаш ѓайриимкон 
аст. Тавассути тањаввулоти илмї-техникї њамаи донишњое, ки 
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донишљўёну хонандагон дар раванди истифодаи техника ва 
технологияњои иттилоотї, махсусан, аз шабакаи интернет ва аз 
китобњои электронию китобхонањо мегиранд, барои пешрафти илм, 
љањонбинии онњо мусоидат мекунад [1]. 

Дар охири асри гузашта ва ибтидои асри навин техника ва 
технологияњои иттилоотї бо суръати тез инкишоф ёфта, њамаи самтҳои 
љомеаи муосирро ба куллї дигаргун сохтанд. Рушди илму техника ва 
технология ба рушду инкишофи љомеаи љањонї, аз љумла, ба 
Тољикистони соњибистиќлоли мо низ  ба самтҳои  сиёсат, иќтисодиёт, 
маориф ва илм таъсири назаррас расонид.  

Дар замони муосир азхудкунї ва истифодаи технологияи  
компютерї њамчун як ҷузъи педагогикаи технологї ба шумор рафта, он 
на танњо боиси рушди заминањои нави фаъолияти касбии омўзгор, 
балки ташаккулдиҳандаи фаъолияти кадрҳои ҷавон, такмилдиҳандаи 
маданияти ахборї ва воситаи афзояндаи сифати касбии самти 
фаъолият мегардад.  

Дар шароити муосири ислоҳоти маориф истифодаи маводи 
таърихӣ барои омӯзиши математика, физика ва технологияҳои рақамӣ 
чӣ дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва чӣ дар донишкадаву 

донишгоҳҳо аҳамияти махсуси методӣ дорад. 
Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки бештаре аз иттилои амалии мо, 

дар њама бахшњои фаъолият: сиёсї, техникї ва иљтимої дар баромаду 
гузоришот техникаву технологияи даќиќи компютерї, проекторњо, 
графопроекторњо, тахтаи электронї, барномањои компютерї, 
презентатсияњо (намоишњо) ва дигар таљњизот мавриди истифода  
қарор мегиранд, яъне, ҳоло беш аз 80% амалиёти таълимии мо 
тавассути технологияҳои компютерӣ иљро мегардад.  

Дуруст истифода бурдани технологияҳои иттилоотиву иртиботӣ 

дар љараёни таълими химия тадрисро самарабахш ва донишандӯзии 
донишгирандаро ҷолиб мегардонад, аз љумла, таљрибаю озмоишњо, 
ташкили озмоишҳои рисолањои хатм, дарёфти иттилоъ роҷеъ ба корњои 
курсї ва дигар амалиёт наќши калидї мебозанд. Истифодаи 
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї њамчун маводи ёрирасон 
њангоми ташкил ё омӯзиши мавзўъњои нав аз фанни химия барои 
омўзгорон низ хеле муњим аст, зеро  тавассути онњо 
таълимгирандагонро бо мављудоти зиндаи табиат тариќи тахтањои 
электронї ва усулҳои интерактивӣ бо барномањои таълимї, слайдњо, 

презентатсияњо ва дигар аёниятҳои таълимӣ ташкил намуда, бо таври 
даќиќу сањењ ба самъи таълимгиранда расонидан мумкин аст. 

Бо маќсади дуруст истифода бурдани воситањои техникї, яъне 
технологияи информатсионї-коммуникатсионї, ба омўзгорону 
методистони бахшњои химия ва биология лозим аст, ки ба омўзиши 
фонди замонавии психологияи компютерї дидактикаи компютериро 



310 

дар љараёни таълим истифода намоянд. Њамин тавр, истифодаи 
технологияи информатсионї- коммуникатсионї дар раванди таълими 
химия, асоси такмилдињии роњу усул, метод, бахусус, методњои 
мултимедї (тасвири расм, љадвал, наќша, компютер, интернет ва дигар 
воситаҳои таълимӣ) ва ташаккули дониш, мањорат ва малакаи 
хонандагон мањсуб меёбад. 

Истифодаи воситаҳои техникии таълимӣ дар љараёни таълими 
фанни химия њамчун нишондињандаи бедоркунии хонандагон ба 
донишандўзї, ташаккули мафњумњои технологию информатсионї ва 
рушди шавќу завќи онњо ба фанњои таълимї ва касбомўзӣ ба шумор 
меравад. Љараёни таълим дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї на 
танњо боиси додани донишњои муайян аз тарафи омўзгор, балки иљрои 
зина ба зинаи корњои мустаќилона ва воридшавии равандњои соњаю 
сохторњои маориф ба фазои ягонаи маълумот дар заминаи 
Стандартњои умумибашарї, аз љумла истифодаи технологияи 
информатсионї-коммуникатсионї мегардад.  

Аз омўзиш ва тањлилу тањќиќи сарчашмањои илмї, назариявї ва 
амалї оид ба педагогика ва дидактика маълум гардид, ки наќши 
истифодаи воситаҳои иттилоотӣ дар раванди таълими химия аз чунин 
бандњо иборат мебошад:  

1. Истифодаи воситаҳои муосири таълимӣ омўзгоронро водор 
менамояд, ки ба масъалањои ташаккули донишњои компютерї ва азхуд 
намудани комёбињои илму техника ва фаъолияти таълимї-маърифатии 
хонандагон диќќати љиддї дињанд. 

2. Ба омўзгорон лозим меояд, ки дар љараёни таълим шакл, роњу 
усул ва методи замонавии таълимро (бо истифодаи компютер, 
интернет, ноутбук, тахтањои электронї) вобаста ба талаботу 
нишондодњои наќшаю барномањои таълимї бо маќсади ташаккули 
фаъолияти таълимї-маърифатї, эљодию љустуљўї ва зењнию 
психологии хонандагон истифода намоянд. 

Айни замон, азхуд кардани донишҳо тавассути истифодаи 
амсилаҳои компютерӣ дар таълими физика, алалхусус, ҳангоми 
омӯзиши фасли «Физикаи молекулавӣ» дар муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ мушкилоти муайянеро ба миён меорад. Чунончӣ, агар 

амсилаи хаёлӣ (идеалӣ) мавриди омӯзиш қарор дода шавад, он гоҳ 
фаҳмиши чунин амсила аз тарафи таълимгирандагон аз он вобаста аст, 
ки дар тахаюлоти онҳо чӣ гуна образи аёнӣ вобаста ба объект ё 

ҳодисаи физикӣ, ки амсилаи мазкур барои он амалӣ карда шудааст, ба 
вуҷуд меояд. Расмҳову амсилаҳои материалӣ ва дигар воситаҳои 
аёниятро истифода бурда, омӯзгор метавонад ба ташаккули ин образ 
тавассути истифодаи методҳои гуногун мусоидат намояд, бо вуҷуди ин 

ҳамаи воситаҳои анъанавӣ ба таълимгирандагон имкон намедиҳад, ки 
бо амсилаи таҳқиқшаванда фаъолона ва мустақилона кор баранд [2]. 
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Омӯзгори муосире, ки аз фанҳои дақиқ сабақ медиҳад, бояд аз 
ҳама гуна воситаҳои мултимедӣ, аз ҷумла амсилаҳо истифода карда 
тавонад. Мутаассифона, кор бо амсилаҳои ҳозира ва ё асбобҳои аёнии 

мувофиқ на ҳама вақт имкон медиҳанд, ки нақши озмоишҳои физикии 
таърихӣ дарк карда шаванд, зеро дар раванди омӯзиши онҳо иштироки 
фаъоли хонандагон ба инобат гирифта намешавад. Инчунин, таҳқиқоти 
мазкур на ҳама вақт дар хонандагон дарки дурусти қонуниятҳову 

ҳодисоти физикиро, ки тавассути ин озмоишҳо кашф карда шудаанд, 
кафолат медиҳад. Ин ҷо зарурати такмили методикаи ташкилу 
гузаронидани озмоишҳои таърихии физикӣ ба миён меояд. 

Истифодаи технологияҳои компютерӣ ҳангоми ташкили 
фаъолияти таълимӣ, инчунин муайянкунии мақсадҳои дарсӣ мувофиқи 
талаб аст. Афзалияти асосии компютер дар имкониятҳои амсиласозии 
он ҳувайдо мегардад. Истифодаи амсиласозии компютерӣ дар раванди 

таълим барои ташкил кардани он дар ду ҷанба имконият фароҳам 
меоварад: фаннӣ ва ташкилию фаъолиятӣ, ки қобилияти фикрронии 
таълимгирандагонро фаъол мегардонад. Натиҷа он аст, ки шароит 
барои амалигардонӣ ва ба нақшагирии фаъолияти инфиродии 

таълимию маърифатии хонандагон муҳайё карда мешавад.  
Имкониятҳои амсиласозии компютерӣ татбиқи васеи онро дар 

раванди таълими фанни физика фароҳам менамояд, зеро амсиласозӣ 
усули пешбаранда дар омӯзиши равандҳо ва ҳодисоти физикӣ 

мегардад. Дар ин маврид хонандагон ба ҳайси истифодабарандагони 
амсила кор мекунанд, агар онҳо таҷрибаи барномасозӣ дошта бошанд, 
ё ин ки амсилаҳои тайёрро, ки аз тарафи мутахассисони соҳибкасб 
тартиб дода шудаанд, таҳлил мекунанд.  

Хулоса, дар шароити муосири рушди низоми маориф баланд 
бардоштани сифати таълими фанњои даќиќро дар муассисаҳои 
таълимии кишвар бе дарназардошти истифодаи самараноки 
технологияи иттилоотиву иртиботӣ тасаввур намудан душвор аст. 
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УСУЛИ НАВОВАРИҲО БО ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ 

ИНФОРМАТСИОНӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА 
 

 Ҷомеаи муосир дар айни замон дар марҳилае қарор дорад, ки 
технологияҳои иттилоотӣ ба ҷузъи ҷудонашавандаи ҳаёти ҳаррӯза ва 
фаъолияти касбӣ табдил ёфта истодаанд.  

Фанни математика барои истифодаи технологияи иттилоотӣ дар 

раванди таълим имкониятҳои калон фароҳам меорад. Онҳоро ҳам дар 
марҳилаҳои гуногуни раванди таълим, дар машғулиятхои беруназсинфӣ 
истифода мебаранд. Машғулиятҳои беруназсинфӣ, марҳилаҳои дарс 
қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи раванди таълим ба шумор мераванд. 

Воситаҳои асосии тахнологияи иттилоотӣ дар раванди таълими 
математика истифода бурдашуда,  инҳоро дар бар мегиранд: 

- муаррифии  мултимедиявӣ, ки омӯзиши маводи назариявӣ ва  
амалиро муттаҳид намуда, онро ҳамроҳӣ мекунад; 

- китобҳои дарсии электронӣ, саволҳои тестӣ, саволҳои худназоратӣ;    
Воситаҳои муосири технологияҳои иттилоотӣ на танҳо аз 

сарчашмаҳои гуногун маълумоти тайёр ба даст овардан, балки 

ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилоотро барои  корҳои мустақилона,  хулоса 
баровардан ва ба даст овардани натиҷаҳо имконият фароҳам меоваранд.   

Пайдоиши воситаҳои нави технологияҳои иттилоотӣ дар системаи 
маориф ин воридшавии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ  ва олӣ ба 

муносибатҳои рақобатӣ, тағйири мунтазами таркиб ва ҳаҷми фанҳои 
таълимӣ, усулҳои нави ташкили раванди таълими фанро талаб мекунад. 

Чӣ хеле ки Д.А.Абдуллоев қайд кардааст: «Истифодаи фаъолонаи 
захираҳои таълимии рақамӣ боиси тағйири мазмуни таълим, 
технологияи таълим ва муносибати байни иштирокчиёни раванди 
таълим гардида, таълимро инфиродӣ мекунад» [8, с. 74]. 

Дар ин маврид, зарурати омӯзиши имкониятҳои муосири 
технологияҳои иттилоотӣ ва таҳияи дастурамалҳо оид ба татбиқи онҳо 
дар раванди таълими математика дар муассисаҳои таълимӣ ба вуҷуд 
меояд. 
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Барои ҳалли ин масъала мо бояд дар бораи татбиқи технологияҳои 
инноватсионӣ дар ҷараёни таълим сухан ронем, ки бо он мо истифодаи 
роҳҳо, усулҳои нави ҳамкории байни омўзгорон ва донишҷўёнро дар 

назар дорем, ки барои ноил шудан ба натиҷаи самараноки таълимро дар 
фаъолияти педагогӣ таъмин менамоянд [3, с. 135]. 

Мақсади асосии мақола таҳлили воситаҳои муосири технологияҳои 
иттилоотӣ, ки дар асоси хидматҳои онлайнӣ кор карда метавонад. 

Таҳияи дастурҳо оид ба истифодаи онҳо дар доираи татбиқи равишҳои 
инноватсионии раванди таълими математика мебошад. 

Навовариҳо дар соҳаи маориф  бо истифодаи технологияҳои 
иттилоотӣ алоқаманд мебошанд. Тавре В.А.Красильникова қайд 
мекунад: «...технологияҳои таълим ва идоракунии компютерӣ асоси 
технологияҳои инноватсионии таълимӣ мебошанд, зеро онҳо эҳтиёҷоти 

инфиродии донишҷӯ, таъмини рушди шахсият ва баланд бардоштани 
сатҳи дастрасӣ ба таҳсил ва рушди пайвастаи касбӣ имкониятҳоро 
фароҳам меоваранд » [5, с. 55]. 

Бо дарназардошти имкониятҳои афзояндаи Интернет мо 

технологияҳои иттилоотиро дар системаи маориф ҳамчун маҷмуи 
воситаҳои техникӣ ва имкониятҳои шабакаи глобалӣ мефаҳмем. Он 
қабул ва коркарди пайвастаи иттилоотро бо мақсади истифода барои 

васеъ намудани дониши донишҷӯён истифода мегардад.  
Самтҳои инноватсионии ҷорӣ намудани технологияҳои 

иттилоотиро дар раванди таълими математика дида мебароем. 
Усулҳои интерактивии таълим шакли амали мутақобиларо дар 

ҷараёни раванди таълим дар назар дорад, ки муоширати васеи 
донишҷӯёнро на танҳо бо омӯзгор, балки бо ҳамдигар  ва  ба фаъолияти 
донишҷӯён дар раванди таълим нигаронида шудааст. 

Истифодаи технологияи иттилоотӣ ҳангоми татбиқи усулҳои 
интерактивӣ ташкили супоришҳои махсуси интерактивиро дар назар 
доранд, ки онҳоро дар марҳилаҳои гуногуни дарс ё дар корҳои 

беруназсинфӣ истифода бурдан мумкин аст.  
Шаклҳои гуногуни супоришҳои интерактивӣ имкон медиҳанд, ки 

фаъолияти ақлии донишҷӯён ташаккул ёфта, диққати онҳо ба маводи 
омӯхташаванда ҷалб карда шавад.  

Имкониятҳои ин хидмати онлайнӣ барои ташкили марҳилаҳои 
таҷдид ва мониторинги дониши донишҷӯён дар давоми дарс, инчунин 
ҳангоми корҳои беруназсинфӣ ҷолибтар мебошад. Ин ба он вобаста аст, 
ки он миқдори зиёди қолабҳои гуногунро дар бар гирифта,   шароити 

имконияти эҷод кардани масъалаҳои гуногун бо ҷавобҳояшро фароҳам 
меоварад.  

Тахтаҳои интерактивии онлайнӣ  воситаи ташкили омӯзиши 
фосилавӣ ва омехта дар вақти воқеӣ бо шумораи зиёди иштирокчиён 
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мебошанд. Самаранокии истифодаи тахтаҳои онлайнӣ  дар фаъолияти  
кори И.Ф.Зыкова [4] мавриди баррасӣ қарор гирифта, Н.Е.Логинова 
нақши онро дар таҳсилоти фарогир қайд кардааст [6]. 

Дар раванди таълими математика тахтаи онлайнӣ низ нақши муҳим 
дорад ва ҳамчун воситаи зерин хизмат карда метавонад:  

а) баҳодиҳии ҳолати психологӣ дар ҳама марҳилаи дарси 
математика;  

б) визуализатсияи иттилооти математикӣ;  
в) омӯзиши малакаҳои ҳамкорӣ;  

г) ташкили кластерҳо ва  маълумотномаҳо;  
д) газетаҳои деворӣ, плакатҳо ва овезаҳои математикӣ ва ғайраҳо. 
Истифодаи тахтаҳои онлайнӣ дар раванди таълими математика ба 

зиёд шудани имкониятҳои раванди таълим ва баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти инфиродӣ ва коллективии донишҷӯён мусоидат 
мекунад. 

Ҳалли масъалаҳои математикӣ амалҳои гуногуни фикрӣ, маҳорати 
таҳлили вазъияти масъала, тартиб додани моделҳои содатарини 
математикӣ бо гузаронидани тадқиқотҳои фикрӣ, интихоб ва синтез 
кардани иттилооти барои ҳалли масъала зарурӣ, пешниҳод намудани он, 

объективона баҳо додан, ҷамъбаст кардан ва тафтиш кардани натиҷаҳо 
дар ҳалли масъала ва ғайраҳоро ташаккул медиҳанд. 

Ғайр аз ин, математика яке аз фанҳоест, ки дар таркиби маводи 
таълимии он миқдори зиёди аломат, формула, теорема, таърифҳо ва 

ғайра мавчуд буда, дар фаҳмидан ва аз ёд кардан ба донишҷӯён 
душвориҳои зиёдро ба амал меорад. Барои ҳамзамон фаъол кардани 
раванди табиии онҳо, технологияи инноватсионии MindMapping 
истифода бурда мешавад, ки имконияти донишро бо истифода аз сохтор 
- харитаҳои психологӣ, системавӣ, визуалӣ намудан, тасвир намудан 
шароитҳоро фароҳам  меоварад. 

Харитаҳои тафаккур чунин технологияи визуалии тафаккур буда, 
дар асоси сабтҳои алтернативӣ сохта мешаванд.  

Тамоюлҳои зерин ба ҷорӣ намудани харитаҳои психологӣ дар 
соҳаҳои гуногуни фаъолият мусоидат мекунанд, ба монанди тағйирот 

дар форматҳои пешниҳоди маълумотҳо; ҷустуҷӯи  роҳҳои самарабахши 
сохтори иттилоотӣ; таъмини аёнияти пешниҳоди иттилоотӣ; интихоби 
роҳҳои алтернативии сабти иттилоотӣ мебошанд. 

Соҳаҳои истифодабарии харитаҳои психологӣ дар раванди таълим 

васеъ мебошанд. Масалан, омўзгор аз онҳо метавонад барои инкишоф 
додани қобилияти зеҳнии донишҷӯён дар ҷараёни ҳуҷуми ақлӣ ва 
тренингҳои гуногун, ҳамчунин ҳангоми банақшагирӣ ва таҳияи лоиҳаҳои 

таълимии мураккабии гуногун ва ғайра истифода шавад. 
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Дар раванди таълими математика харитаҳои ақлиро метавон ба 
таври зерин истифода бурд: 

 таҳлили муносибатҳои объектҳои гуногуни математикӣ; 
 сохтани конспекти лексияҳои кӯтоҳ. Ин машғулият на танҳо 
барои омўзгор дар тайёрӣ ба дарс, балки барои донишҷӯён ҳангоми 

тайёрӣ ба санҷишу имтиҳонҳо ва ғайра муфид аст; 
 таҳлили системавии объектҳои математикии омӯхташуда; 
 ташкили тахтаи визуализатсия - роҳи тарҳрезии ҳолати дилхоҳ 

ҳамчун сохтори тасвирҳои пайваст; 

 пешниҳоди маълумоти математикии таълимӣ дар шакли дастрас. 
Методологияи тартиб додани харитаҳои психологӣ чунин аст: ғояи 

асосӣ дар маркази харита ҷойгир карда шуда, аз он шохаҳое мавҷуданд, 
ки барои ифода кардани қадамҳои инфиродии тафаккур дар татбиқи ин 

ғоя зарур мебошанд.  Минбаъд, шохаҳои хурдтарро метавон ба чанд 
шохаи дигар тақсим кард [2]. Ҳамин тариқ, харитаи психологӣ робитаҳои 
ассотсиативиро дар мағзи офаринандаи худ нишон медиҳанд. 

Харитаҳои психологиро ба донишҷӯён ҳангоми омӯзиши маводи 

нав, ҳангоми ба низом даровардан ва ҷамъбаст намудани дониш 
пешниҳод кардан мумкин аст.  

 Харитаҳои тайёри психологиро  ( аз тарафи муаллим ё аз тарафи 

донишҷӯён тартиб додашуда) истифода бурдан мумкин аст: 
 ҳамчун варақаи дарс, вазифаи хонагии эҷодӣ ё варақаи фаъолияти 

инъикоскунанда дар гурӯҳ; 
 тайёрӣ ба машғулиятҳои амалӣ ва назоратӣ. 

Ҳамин тавр, харитаҳои психологӣ дар ҷараёни таълими математика 
на танҳо барои тасаввур кардан ва тасниф намудани ақидаҳо, балки 
ҳамчун воситаи ташаккули тафаккури эҷодӣ, қобилияти зеҳнии онҳо низ 
истифода  бурда мешаванд. 
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В последние десятилетия в мире произошел резкий переход от 

традиционной экономики, истоки  которой  все  еще  были  связаны с 

промышленной революцией, к цифровой экономике. Это связано с крупной 

революционной технологией пятой промышленной революции, которая 

показана на Рисунке 1. 
"Глобальная сеть 

экономичяеских и 

социальных видов 

деятельности, 

которые 

поддерживается 

благодаря таким 

платформам, как 

интернет а также 

мобильные и 

сенсорные сети" 

(Правительство 

Австралия) 

"Система 

экономических, 

социальных и 

культурных 

отношений, 

основанных на 

использовании 

цифровых 

информационн- 

коммуникационных 

техологий" 

(Всемирный банк) 

"Экономика, которая 

главным образом 

функционирует за 

счет цифровых 

технологий, особенно 

электронных 

транзакций 

осуществляемых с 

использованием 

интернета" 

(Оксфордовский 

словарь) 

"Ведение 

бизнеса на 

рынках, 

опирающихся 

на интернет 

и/или 

Всемирную 

паутину "(BCS 

Великобритан

ия) 

"Экономика 

способная 

предоставить 

высококачестве

нную ИКТ- 

инфраструктуру 

и мобилизовать 

возможности 

ИКТ на благо 

потребителей, 

бизнеса и 

государства" 

(ИЦ 

журнала 

Economist) 

Рисунок 1. Система взглядов на понятие «цифровая экономика» 

Таджикистан  как  полноправный  субъект  мировой  экономики  

вовлечен в  этих  процессах, наблюдается  формирование  сегменты  
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информационной  экономики, в  том  числе  цифровой  экономики. 

 Задача  перехода к электронному управлению ( или,  иначе,  

электронному  правительству,  информационному  государству)  ставится  

перед  органами  власти  Республики  Таджикистан  уже  более 15  лет.  За  

это время  был принят  целый  ряд  концептуальных и  программных  

документов, в  числе которых  необходимо  отметить следующие: 

 Концепция формирования электронного Правительства в Республике 

Таджикистан (2012-2020) утвержденная постановлением Правительства 

Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г. № 643. 

 Указ Президента Республики Таджикистан от 5 ноября 2003, № 1174 

«О государственной стратегии информационно-коммуникационное 

технологии для развития Республики Таджикистан». 

В рейтинге ООН по развитие электронного правительстве Таджикистан 

занимает 139-ое место. Рейтинг электронного правительства (E-Government 

Development Index) ООН является одним из ключевых показателей того, 

насколько хорошо развивается информационного общества в мире. 

Позиция стран в Индексе развития электронного правительства ООН 

определяется на основе их общего индекса. Этот индекс показатель состоит 

из трёх факторов: 

 веб-правительственные органы (онлайн-услуги); 

 телекоммуникационная инфраструктура; 

 человеческий ка∪питал. 

Новое исследование ООН по электронному правительству за 2020 

года показана на таблице 1. 

Таблица 1. 

Таджикистан в рейтинге  электронного правительства ООН 
№ Изменение мест 

в 2018-2020 гг. 

Страна E-Government 

Development Index (EGDI) 

EGDI уровень 

развития 

1 +7 Дания 0.9758 Очень высокий 

2 -2 Южная Корея 0.9560 Очень высокий 

3 -2 Эстония 0.9473 Очень высокий 

19 +2 США 0.9297 Очень высокий 

11 -4 Сингапур 0.9150 Очень высокий 

29 +10 Казахстан 0.8375 Высокий 

36 -4 Россия 0.8244 Высокий 

45 +20 Китай 0.6811 Высокий 

83 +9 Кыргызстан 0.6749 Высокий 

87 -8 Узбекистан 0.6665 Высокий 

100 -4 Индия 0.5964 Средний 

133 +7 Таджикистан 0.4649 Средний 

158 -12 Туркменистан 0.4034 Средний 

193 0 Южный Судан 0.0875 Низкий 

Источник: Составлено автором на основе данных из E-Government Survey 2021 

Из  таблицы  видно,  что  самый  высокий  показатель в  рейтинге  

развития  электронного  правительства  лидером  считается Дания – 0.9758, 
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Таджикистане – 0.4649,  последнее 193-е  место в  рейтинге  Южный  Судан 

– 0.0875 

На  наш  взгляд,  необходимо  формировать  электронную  базу  

данных т по  предприятиям- экспортерам,  создавать  их электронные  

паспорта,  содержащие  информацию  об  их  продукции,  объемах  

экспорта и  другие  данные.  Такие  базы  данных  используют  развитые  

страны  мира,  например,  Сингапур,  Южная  Корея,  Япония,  Германия. 

В  связи с  этим 26-го  января 2021  года, в  Послание  Президента  

Республики  Таджикистан,  было  сказано. «…С  целью  укрепления  

институциональных  основ цифровой  экономики,  развития  

информационно-коммуникационной инфраструктуры на территории всей 

страны, цифровизации сфер национальной  экономики и  ускорения  

процесса  осуществления «электронного правительства», Правительству  

республики,  другим соответствующим органам поручено предпринять 

меры по  образованию Агентства по инновациям и цифровым технологиям 

при  Президенте Таджикистана». 

Наше законодательство должно быть адаптировано к новым реалиям. 

Также важно обеспечить развитие связи, повсеместный доступ к 

оптоволоконной инфраструктуре. Развитие цифровой индустрии даст 

толчок развитию всех других отраслей. Поэтому Правительству следует  

держать на особом контроле вопрос развития IT-сферы. 

Важным условием становления  новых индустрий является поддержка 

инноваций и быстрое  внедрение их в производство. 

Мы также должны  развивать свой научный и инновационный  

потенциал на базе вузов. 

Таким образом, страны бывшего Советского Союза потеряли темп 

развития вследствие политических трансформаций в период с 1990 г. по 

2008 г. Эти годы в мировой экономике характеризуются наибольшими 

качественными скачками в развитии информационно - коммуникационной 

отрасли, радиоэлектронной промышленности и производства 

полупроводников. Указанные отрасли определяют технологическую и 

инфраструктурную основу электронной (цифровой) экономики. 

Соответственно, отставание стран бывшего СССР в формировании и 

развитии электронной экономики, отсутствие мировых лидеров 

электронных рынков среди резидентов стран бывшего СССР представляется 

закономерным, но подлежащим исправлению состоянием экономических 

систем. 

В  постсоветской Центральной Азии сегодня расположены пять 

государств. На их фоне выделяется Казахстан, который вошел в список 

стран с переходной экономикой наряду с Италией и Испанией. Четыре 

другие республики, а это Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан, указаны в докладе Всемирного банка как страны с 



319 

зачаточными цифровыми экономиками. 

Таджикистан занимает третье место в регионе обогнав Узбекистан по 

уровню проникновения мобильной связи – 10.14 млн сим-карт на 9.64 млн 

населения, что составляет 105,2 процента. По остальным аспектам 

телекоммуникационного сектора Таджикистан наряду с Туркменистаном 

зачастую находится на последних позициях в Центральной Азии и в мире. 

Доступ к интернету имеет всего лишь одна треть населения – 3,36 млн 

человек, или 34,9% граждан. 

Интернет в Таджикистане 

(за 2021 год) 
 Мобильный 

интернет 

Широкополосный 

интернет 

Место в мировом рейтинге 

"Speedtest" 
129 104 

Цена (в месяц) USD 30,40 19,76 

Скорость скачивания (Mbps) 16,15 35,45 

Цена (1GB) USD 
2,60 

 
 

 

Таблица: Алтынай Каримова/CABAR.asia Источник: Digital; 

Speedtest; Cable.co; Internet Accessibility Index 2017 

На наш взгляд, улучшить конкуренцию в секторе телекоммуникации, а 

также провести широкие реформы делового климата с тем, чтобы сделать 

интернет более доступным для граждан и компаний. 

Интернет может внести неоценимый вклад в продуктивность 

экономики за счет повышения эффективности бизнеса, поощрения создания 

и роста более продуктивных фирм и закрытия менее продуктивных фирм. 

Усиление конкуренции на местном уровне также побуждает фирмы к более 

интенсивному развертыванию и использованию Интернета. 

В стране по-прежнему дорогое и медленное  интернет-соединение. По 

состоянию на август 2021 года Таджикистан занимает 131 место в списке 

стран по скорости мобильного интернета с отметкой 15,70 Мбит / с и 106 

место в рейтинге скорости широкополосного интернета с показателем 33,85 

Мбит / с. 

 Согласно рейтингу Cable.co, средняя стоимость гигабайта мобильного 

интернета  составляет 2,16 доллара США. Цена на широкополосный доступ 

в Интернет также высока и составляет 19,76 доллара в месяц. По  этому 

показателю страна находится в последней части  рейтинга по индексу 

доступности Интернета. Интернет остается дорогим для большинства 

населения. 

По причине слаборазвитого доступа в интернет и высоких  цен, только 

80 % фирм в Таджикистане и настоящее время использует электронную 
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почту для общения со своим клиентами,  и менее 58 % фирм  имеют свой 

веб-сайт. Чтобы в полной  мере использовать потенциал Интернета для 

повышения производительности компании и увеличения времени выхода 

на рынок, необходимо уделять больше внимания улучшению делового 

климата для стимулирования конкуренции. 

В Центральной Азии еще предстоит проделать большую работу по 

повышению качества мобильной связи и Интернета, чтобы  экономика и 

население стран региона могли извлечь выгоду из цифрового развития.  

Исследование показало, что Цифровой  Таджикистан может стать 

важным источником инноваций, роста и  занятости при условии, что страна 

больше инвестирует в навыки персоналов, предпринимательскую среду и 

укрепляет цифровую инфраструктуру. 

Стоит отметить, что возможности для развития электронной торговли 

в Таджикистане растут из года в год. Его развитие позволит нашим 

национальным производителям открыть новые рынки и найти новых 

клиентов. Выбирая и действуя на пути развития электронной коммерции, 

экономика нашей страны станет одним из ведущих мировых 

представителей в будущем. 

Тем не менее, Таджикистан одним из первых в Центральной  Азии 

запустил сеть 5G. В августе 2020 года оператор Tcell активировал базовые 

станции 5G в Душанбе. Год  спустя, в мае 2021 года, другой оператор «Зет-

мобайл» завершил тестирование и сегодня предлагает полноценные услуги 

5G в четырех точках столицы. 

На таджикском рынке  пять операторов мобильной связи: «МегаФон 

Таджикистан», Tcell, Babilon-T, ZetMobile и O Mobile. 
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муаллими калони кафедраи 

фанҳои риёзӣ – табиатшиносии 

муосир, ДДҲБСТ 
 

УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ  МАСЪАЛАҲОИ КОМБИНАТОРӢ ДАР   

РАВАНДИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ДОНИШИ МАТЕМАТИКӢ 
 

Дар Паёми  навбатии худ, Пешвои миллат  ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон дар алоќамандї ба тањаввулоти сохтории дунёи 
муосир, дар самти таълим ва тарбияи насли бомаърифат, худогоњ, 
ояндасоз ва таъсири илмњои табиатшиносї ва табиию риёзї дар 
тавсеаи љањонбинии илмї чунин таъкид намудаанд: “Роњбарону 
кормандони соњаи маорифро зарур аст, ки сатњу сифати таълимро дар 
њар як муассисаи таълимї, сарфи назар аз шаклу моликияти онњо ва 
дар њамаи зинањои тањсилот баланд бардоранд ва ба таълими фанњои 
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї таваљљуњи бештар зоњир намоянд”. Ба 
хотири боз њам бештар ба роњ мондани омўзиши илмњои 
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї солњои 2020–2040 “Бистсолаи омўзиш ва 
рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф” 
эълон карда шуд[1]. 

Дар ҳаёти ҳамарӯзаи инсон масъалаҳое пеш меоянд, ки на танҳо 
ҳалли ягона, балки вариантҳои гуногуни онро доро мебошанд. Барои 

он ки ҳалли беҳтарин интихоб карда шавад, зарур аст ҳамаи онҳоро 
муоина намоем ё ақаллан миқдори онҳоро ҳисоб намоем. 

Масъалаҳое, ки дар онҳо сухан дар бораи ин ё он комбинатсияи 

объектҳо меравад, масъалаҳои комбинаторӣ (МК) номида мешаванд. 
Комбинатҳо яке аз шохаҳои қадимтарини математика ба шумор 
меравад, ки дар асрҳои гуногун олимон ба омӯзиши он шуғл 
варзидаанд[7]. 

Дар солҳои охир комбинаторика, вобаста ба пешравии ҳалли 
масъалаҳои математикаи дискретӣ хеле инкишоф ёфтааст. 

Масъалаи «квадрати сеҳрнок»-ро дида мебароем [2], [3].  Дар 

кандакории (гравюраи) «Моли-хулиё»-и рассоми олмонӣ Албрехт 
Дюрер як объекти математикии аҷоиб мавҷуд аст. Ин квадрати ба 
катакчаҳо тақсим кардашуда мебошад, ки дар он ададҳо навишта 

шудаанд. Бо осонӣ мушоҳида намудан мумкин аст, ки онҳо  якбора 
якчанд шартро иҷро мекунанд: 

 агар ҳамаи ададҳои ҳар як сатр ҷамъ карда шаванд, 

 агар ҳамаи ададҳои ҳар як сутун ҷамъ карда шаванд, 

 агар ҳамаи ададҳои ҳарду диагоналҳо ҷамъ карда шаванд, он гоҳ 
ҳамаи суммаҳо ба як адад баробар мешаванд.  
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Чунин квадратро сеҳрнок меноманд. Ин гуна квадрати андозааш 
ихтиёрии сеҳрнокро сохтан мумкин аст. Барои ин аз усуле истифода 
бурдан лозим аст, ки онро соли 1612 математики франсуз Клод Баше 
Мезириак тасвир намудааст. 

Квадрати сеҳрнокро дар дафтари катакдор сохтан қулай аст. 

Бигзор  – адади тоқ бошад ва сохтани квадрати  бо ададҳои аз 1 

то  талаб карда шавад. Марҳилавӣ амал  кардан беҳтар аст: 

1. Ҳамаи ададҳоро аз 1 то  ба катакчаҳо аз рӯи диагонал (дар ҳар 

як қатор адад) ҳамин тавр, навиштан лозим аст, ки квадрати 

диогоналӣ ҳосил шавад. 

2. Дар маркази он квадрати  –ро ҷудо мекунем. Ин асоси (ҳоло 

ҳамон катакҳо пур карда нашудаанд) квадрати сеҳрнок аст. 
3. Ҳар як «кунҷак»-и ададии берун аз квадрати марказӣ 

ҷойгирбударо оҳиста ба дохил – ба тарафи муқобили квадрат 

мекӯчонем. Ададҳои ин «кунҷак»-ҳо бояд катакҳои холиро пур кунанд. 
Квадрати сеҳрнок сохта шуд. Акнун санҷидан мумкин аст, ки дар ин 

хел квадрати  аз - ададҳои натуралии якум суммаи ададҳо аз 

рӯи ҳар як хат (сатр, сутун, диагонал) расо ба  баробар 

аст. 

 
Расми 1. – Квадрати сеҳрнок 

Квадрати сеҳрнок муждарасони пайдоиши самти хеле муҳим дар 
комбинаторика гардидааст. Он схемаҳои аниқ номидашаванда, яъне 

ҷадвалҳоро аз системаи ададҳо ё маҷмуъ муоина мекунад, ки онҳо дар 
як вақт шумораи зиёди шартҳои хеле қатъиро иҷро  мекунанд. Ин 
шартҳо ҳамин қадар қатъӣ мебошанд, ки чун қоида сухан на дар бораи 

номбаркунии вариантҳои имконпазир, балки дар бораи мавҷудияти 
чунин система меравад[5]. 
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Расми 2. –Ҷобаҷогузории рақамҳо дар квадрати сеҳрнок 

 
Дараҷаҳои ҳалли  масъалаҳои  комбинаторӣ  гуногун мешаванд. 

Ҷустуҷӯи ақаллан  як тарзи ҷойгиркунии  объектҳо, ки ба  хосиятҳои 
додашуда  доро аст, дараҷаи ибтидоии  он мебошад.  Масалан, ёфтани 
чунин  тарзи  дар панҷ порча  ҷойгир кардани  даҳ  нуқта, ки дар ҳар  

порча  чортоӣ нуқта  воқеъ гардад; масалан, дар тахтаи шоҳмот  тавре 
ҷойгир кардани ҳашт фарзин, ки онҳо ба ҳамдигар  таҳдид  накунанд. 
Баъзан исботи он муайян мешавад, ки масъалаи додашудаи 
комбинаторӣ ҳал надорад. 
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ИСТИФОДАИ УСУЛ ВА ВОСИТАҲОИ МОДЕЛСОЗИИ   

МАТЕМАТИКӢ  
 

Моделсозии иќтисодї ва математикї њамчун як соњаи илми 
иќтисодї ба масъалањои сохтан ва тањќиќи моделњои иќтисодї ва 
математикии навъњои гуногун, инчунин проблемањои татбиќи амалии 
онњо машѓул аст, яъне моделсозии иќтисодї ва математикї илми 
назариявї буда, предмети бевоситаи он моделњои иќтисодї ва 
математикї ба воситаи падидањо, равандњо ва объектњои иќтисодї 
мебошад. Моделсозии иктисодию математикӣ воситаи муҳимми 
идоракунии нақшавӣ мебошад. 

Гурўњњои гуногуни моделњо мављуд аст: графикї, коррелятсия 
(регрессия), мувозинат, моделњои оптимизатсияи иќтисодї. 
Моделсозии иқтисодӣ ва математикӣ ба сохтани моделҳои гуногун асос 
ёфтааст. Моделсозии иќтисодї ва математикї, ки яке аз усулњои 
мунтазами тадќиќот буда, имкон медињад, ки сабабњои таѓйирёбии 
объект, ќонунњои раванди таѓйирёбї, натиљањои он, имконот ва 
харољоти таъсиррасонї ба рафти таѓйирот, муайян карда 
шавад[1,с.153].  

Барои ба таври мукаммал муаррифии шароити идоракунии 
макроиқтисодӣ, моделҳо бояд як қатор сифатҳои заруриро дошта 
бошанд: дар онҳо бояд ҷузъи иҷтимоию иқтисодии иқтисодиёт, ба 

таври пурра нишон дода шавад, ки аз он, махсусан, мақсад ва ҳадафҳои 
фаъолияти иқтисодии субъектҳои хоҷагидорӣ ба таври эндогенӣ 
ташаккулёфта, нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ бошанд, дар динамика бояд 
натиҷаи идоракунии иқтисодиёт ва пойгоҳ барои баҳодиҳии онро 
фарогир бошад. Таѓйирёбандањои олотии(идорашавандаи) модел бояд 
пеш аз њама фазои рафти иќтисодиро барои субъектњои хољагидор 
ташкил дињанд, ки дар навбати худ онњо низ бояд дорои фањмиши 
иќтисодї барои шинохти њудуди ин фазо, маќсад ва интихоби самт ва 
ғайра бошанд. 

Моделсозии иќтисодї - математикї ин истифодаи усулњо ва 
воситањои моделсозии математикї барои омўзиши объектњо ва 
ходисањои иќтисодї мебошад.  

Моделсозии иқтисодӣ ва математикиро метавон ба 5 марҳилаи 

зерин тақсим кард: 
Марҳилаи 1 – таҳияи мушкилоти иқтисодӣ; 
Марҳилаи 2 – сохтани модели математикӣ;  
Марҳилаи 3 – ҳалли ададӣ;  
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марҳилаи 4 –арзёбии мувофиқати модели сохташуда;  
Марҳилаи 5 –татбиқи натиҷаҳои моделсозии ададӣ.  
Моделсозии иқтисодӣ ва математикӣ ба сохтани модели 

математикӣ коҳиш дода мешавад [2,с.120]. Ҳангоми сохтани модели 
математикӣ марҳилаҳои асосии зеринро метавон ҷудо кард:  

1. Муайян намудани маќсади њалли масъала, яъне бо он чи ки онњо 
ба даст овардан мехоњанд ин вазифа.  

2. Муайян кардани параметрҳои модел, яъне омилњои собит, ки 
пешакӣ маълуманд, ба арзиши онњо муњаќќиќ таъсир намерасонад. 

3. Ташаккули таѓйирёбандањои идоракунї, ки ќиматњои онњо 
њалли масъала мебошанд ва дар сурати таѓйир додан ба маќсад 
метавон ноил шуд.  

4. Муайян кардани доираи ҳалли имконпазир, яъне маҳдудиятҳое, 
ки тағйирёбандаҳои назоратӣ бояд қонеъ гардонанд.  

5. Муайян кардани омилҳои номаълум, яъне миқдорҳое, ки 
метавонанд ба таври тасодуфӣ ё номуайян тағйир ёбанд.  

6. Ифодаи ҳадаф тавассути тағирёбандаҳои назоратӣ, параметрҳо 
ва омилҳои номаълум, яъне ташаккули функсияи объективӣ, ки онро 

меъёри самаранокӣ ё меъёри оптималии масъала низ меноманд. 
Бо назардошти марҳилаҳои дар боло зикр гардидаи сохтани 

модели математикӣ, мо конвенсияҳои зеринро ҷорӣ мекунем: 
α–параметрҳои модел;  

x – тағйирёбандаҳо ё қарорҳои назоратӣ;  
X - доираи ҳалли иҷозатдодашуда (); 
ε–омилҳои тасодуфӣ ё номуайян;  
Z вазифаи мақсаднок ё меъёри самаранокӣ (критерияи оптималӣ), 

ки ҳамчун  Z=Z(𝒙, 𝜶, 𝜺)навишта мешавад.  
Мувофиқи қайди ҷорӣ модели математикии масъала шакли зерин 

дорад: 

Z=Z(x, 𝜶, 𝜺) → 𝒆𝒙𝒕𝒓𝐱∈𝐗 , ки дар онextr = {
𝒎𝒊𝒏
𝒎𝒂𝒙

 

Вазифа пайдо кардани чунин ҳалли оптималии ќарор 𝐱 *∈X-ро дар 

бар мегирад, ки барои параметрҳои собит дода шудаи 𝜶 ва бо 

назардошти омилҳои номаълуми 𝜺, экстримии вазифаи маќсадноки Z 
ба даст оварда шавад, яъне 

Z*=Z(𝐱*, 𝜶, 𝜺) → 𝒆𝒙𝒕𝒓{𝒁(𝒙, 𝜶, 𝜺)𝐱∈ 𝐗 }  

Ҳалли оптималӣ ин қарорест, ки аз рӯи меъёри муайяни 
самаранокӣ (як ё якчанд) бартарӣ нисбат ба дигарон аст. Моделҳои 
математикиро ба як критериягӣ ва бисёркритериягӣ тақсим кардан 
мумкин аст, ки онҳо дар навбати худ ба инҳо тақсим мешаванд:  

- муайянкунанда;  
- стохастикӣ (пешгӯӣ);  
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- номуайян.  
Дар  моделҳои як критериявӣ як меъёри самаранокии ягона ва дар 

моделҳои бисёр критериявӣ ду ё бештар аз он истифода мешавад. 
Моделҳои детерминистӣ - ҳангоми сохтани моделҳои детерминистии 
масъалаҳои тадқиқотӣ, амалиётӣ, тасодуфӣ ё омилҳои номуайян ба 

назар гирифта намешаванд. Ҳамаи омилҳои дигаре, ки ба тавсифи 
амалиёт дохил мешаванд, метавонанд ба ду гурӯҳи зерин тақсим карда 
шаванд: 

 омилҳои доимӣ ё параметрҳои моделӣ (гузаронидани амалиёт) 

онҳоро бо 𝜶 = {𝜶𝟏, 𝜶𝟐, … , 𝜶𝒎} шарњ медињем;  

 омилҳои вобаста ё тағйирёбандаҳои назоратӣ (унсурҳои қарор) 

онҳоро бо 𝒙 = {𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏} шарњ медињем 
Мисол, дар масъалаи истифодаи захирањо ба омилњои доимии 

𝜶𝒊 бояд њар як намуди захирањои матритсаи истењсолиро дохил намуд, 
ки элементњои онњо харољоти њар як намуди ашьёи хомро ба воҳиди 
њар як намуди мањсулот муайян мекунанд. Омилҳои 

вобастагии  𝒙𝒊 бошад ин нақшаи барориши њар як намуди мањсулотро 
ифода менамояд. 

Меъёри самаранокӣ, ки бо вазифаи маќсадноки Z ифода ёфтааст, 
аз омилҳои ҳар ду гурӯҳ вобаста аст ва онро дар шакли умумӣ чунин 
навиштан мумкин аст: 

Z=ƒ(𝒙, 𝜶)= ƒ(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏, 𝜶𝟏, 𝜶𝟐, … , 𝜶𝒎) 

Ҳама моделҳоро вобаста ба табиат ва моҳияти амалиёт, хислати 

вазифаҳои ҳалшаванда ва хусусиятҳои усулҳои истифодашавандаашон 
гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст. Пеш аз ҳама, як гурӯҳи калони 
моделҳои оптималиро ҷудо кардан зарур аст. Чунин муаммоҳо хангоми 
кӯшиши оптималии банаќшагирӣ ва идоракунии низомњои мураккаб, 

пеш аз њама низомњои иқтисодӣ ба миён меоянд.  
Моделҳои оптималӣ моделҳое мебошанд, ки барои интихоби 

беҳтарин гурӯҳ аз шумораи муайяни гурӯҳҳои истеҳсолотӣ, тақсимотӣ ё 
истеъмолӣ пешбинӣ шудаанд. 

Масъалаи оптималиро метавон ба таври зерин ифода кард: 
қиматҳои тағйирёбандаҳои  𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏-ро пайдо кунед, ки дар 

шароити додашуда 𝜶𝟏, 𝜶𝟐, … , 𝜶𝒎  системаи нобаробарӣ (муодилаҳо)-ро 

қонеъ гардонад: 

𝝋𝟏(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏, 𝜶𝟏, 𝜶𝟐, … , 𝜶𝒎)≤𝒃𝒊, 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … , 𝒌 (1) 
ва функсияи мақсаднокро ба экстремум табдил диҳед (минимум ё 

максимум), яъне: 

Z(𝑋)=ƒ(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏, 𝜶𝟏, 𝜶𝟐, … , 𝜶𝒎 ) → 𝒆𝒙𝒕𝒓 (2) 
Агар барои манфӣ набудани арзишҳои 

тағйирёбандаҳои  𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒏 шароит мавҷуд бошад, он гоҳ онҳо низ ба 
маҳдудият дохил карда мешаванд (1) [2,с-120] 



327 

Ҳамин тариқ, ташкили макромоделҳои дорои чунин моҳиятҳо 
вазифаи муҳимми  ташаккули ақидаҳои бахши иқтисодӣ мебошанд. 
Таҷрибаи солҳои охир моро водор месозад, ки дар омодасозии 

мутахассисони сатҳи макро ҷиҳати этикии таълимро муҳимтар 
гардонем, аз ин рӯ, чунин мутахассисон бояд дар донишгоҳҳо ва 
муассисаҳои махсус тайёр карда шаванд, ки ин вақтро талаб мекунад. 
Истифодаи симуляторҳои моделӣ дар раванди таълим самаранокии 

баланди онҳоро дар ҷанбаҳои гуногун нишон медиҳад. Малакаҳои 
конструктивӣ барои амалҳои муассир дар ҳолатҳои гуногуни душвори 
иқтисодӣ, динамикаи номусоиди бозор ва ғайра, таҳия карда мешаванд 

ва имконияти баҳодиҳии қобилияти донишҷӯёнро барои фаъолияти 
идоракунии соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ (истеҳсолот, маркетинг, молия, 
фаъолияти бонкӣ) ва дар зинаҳои гуногуни идоракунии иқтисодиёт 
пайдо мекунад [3,с-156]. Аз роҳи душвору гаронбаҳои таҷрибаҳои 
мутахассисони гузашта, санъати идоракунии иктисодиётро азхуд 
кардан мумкин аст. Санҷиш аз рӯи модел, илова бар ин ба 
фардикунонии барномаҳои таълимӣ мусоидат мекунад ва муҳимтар аз 

ҳама, воситаҳои муосири моделиро дар фаъолияти масъулиятноки 
мутахассисони соҳаи иқтисодӣ, асосӣ ва зарурӣ мегардонад. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ ПО 
ПРЕДМЕТУ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
Методика преподавания – это форма, при помощи которой в 

процессе обучения  раскрывается  содержание конкретной  науки.  В 
общем смысле слова это процесс  обучения  определенной дисциплины. 
Экономическое образование непосредственно реагирует на изменения 
общественного развития, все актуальнее становятся вопросы 
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совершенствования методики преподавания экономических дисциплин, 
к которому относится дисциплина «Налоги и налогообложение». Задачи 
методики преподавания курса «Налоги и налогообложение»: 

1. Научить студентов стратегии и тактике  активной деятельности; 
2. Сформулировать у студентов систему знаний и поисковый стиль 

работы; 
3. Дать студентам заряд для творческих возможностей  в виде 

конкретных методов работ. 
К формам учебного процесса по изучению курса относят: лекцию, 

семинарские и практические занятия, самостоятельная работа, курсовая 
работа,  консультации. 

Все формы учебного процесса находятся во взаимосвязи, 
взаимообусловленности и логической последовательности. В процессе 
преподавания   предмета «Налоги и налогообложение» изучается 
Налоговый Кодекс Республики Таджикистан, Закон Республики 
Таджикистан «О государственном бюджете на 2022 год»,   инструкции 
по видам налогов и  другие нормативные документы. Приводятся 
показатели динамики  налоговых поступлений. К одной из ведущих 
форм обучения относится лекция. 

   Лекция – метод обучения, который представляет собой словесную 
передачу студентам учебной информации.  Лекция является основной 
формой обучения в высших учебных заведениях, так как  с ее помощью  
преподаватель  имеет  возможность  передать  значительный объем  
учебного материала  большому количеству студентов. В процессе лекции 
преподаватель излагает перед студентами  материал,  по заранее 
составленному плану. Задача студентов – зафиксировать  его письменно  
в виде конспектов.  

   В процессе лекции необходимо обеспечить воспитательный 
эффект обучения, основываться на достоверных фактах, акцентировать   
внимание на основную мысль, быть доступным и эмоциональным, 
содержать выводы и замечания. 

Лекция как форма учебного процесса имеет ряд отличительных 
черт, в частности: 
-   она дает целостное и логическое освещение основных положений   

учебной  дисциплины; 
-   вооружает студентов методологией  изучения  данной  науки; 
-   лучше  и  полнее  других  форм  компенсирует  устаревание  или 
отсутствие современных учебников и пособий,  оперативно  

знакомит  с последними  данными  наук; 
-  органично сочетает обучение с воспитанием;         
-   нацеливает  студентов  на  самостоятельную  работу  и  

определяет 
основные   ее  направления. 
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Лекционная форма преподавания обладает рядом достоинств: это 
наиболее  экономичный  способ  обучения,  эффективна  по  степени 
усвоения,  одно  из  наиболее  действенных  средств  формирования 
мировоззрения  и  убеждений,  средство  прямого  личного  воздействия 
лектора  на  большую   аудиторию  одновременно. Выдающий учебный 
М.Ч. Жуковский  так   писал  о  лекции:  «По силе впечатлений 
лекционный способ стоит выше всех  других  приемов преподавания  и  
ничем  незаменим.  Вместе с  тем,   он есть  и  самый экономичный по 
времени» (1). 

Ведущее  место  лекции  в  учебном  процессе  определяется  тем, 
что:    

-  во-первых, курс  лекций  по  предмету  передает  основное  его 
содержание;  

-  во-вторых,  именно  лекции  определяют  не  только  содержание, 
но и  идейно-теоретическую  и  профессиональную  направленность  
всего 

учебного  процесса; 
-  в-третьих, от  лекции  зависят  направление,  содержание  и 

эффективность других  форм  учебного  процесса. 
Преподаватель, проводящий занятие, обеспечивает достижение 

поставленной учебной цели через методическую с соблюдением всех 
необходимых аспектов проведения занятий в рамках программы, 
силлабуса учебной дисциплины. В зависимости от методической цели 
занятия, преподаватель   подбирает учебный материал, который 
позволяет лучше показать те методы, приемы и средства, новшества, 
которые составляют  основу его педагогического мастерства. 

К занятию необходимо составить    план, включающий   ряд 
элементов: тема, цель и задачи занятия, с указанием последовательности 
их содержания.   Каждый элемент занятия должен быть 
регламентирован.  
Схема действий при подготовке и проведении занятия. 

  
    Приемы и методы организация учебной деятельности студентов на 
разных этапах занятия. 
 
Организация занятия (готовность аудитории и группы к занятию). 
 
Формулировка и постановка перед студентами методической цели и  
задач занятия. 
Методическая цель отражает основную методику проведения занятия. 
 
Разработка проекта занятия и методического обеспечения занятия. 
Содержание занятия (объем изучаемого материала, его соответствие 
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программе, использование технических средств, методических 
материалов, слайдов, знание преподавателем самой дисциплины, 
владение информационными технологиями, использование 
межпредметных связей).  
 
Методы и средства обучения (способы активизации учебной и 
внеучебной деятельности студентов, формы контроля). 
 
Характеристика работы студентов во время занятий (отношение 
студентов к работе, внимательность, активность, самостоятельность, 
сочетание индивидуальной, групповой деятельности ). 
 
Психологическая обстановка на занятии. 
 
Подведение итогов занятия, мотивированность оценки преподавателем. 
 

Лекционное занятие по теме «Налоговый контроль как способ 
управления налогами» направлено на обеспечение 
общепрофессиональной подготовки студентов по специальности 1-25. 
01.04.03 – Налоги и налогообложение. В лекции использованы; 
Налоговый Кодекс Республики Таджикистан, рассмотрены виды 
налоговых проверок, особенности каждого вида проверок, сроки, цели, 
ответственность налогоплательщиков. 

Содержание лекции.  Лекционный материал   по объему и 
содержанию соответствует требованиям Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по специальности «Налоги и налогообложение», программе и силлабусу. 
Главное внимание в лекции следует уделить роли и значению налогового 
контроля, раскрыть   виды налогового контроля, особенностям их 
проведения, сроков проверки. Особо подчеркнуть, что налоговые 
проверки проводятся исключительно сотрудниками налоговых 
работников, подчеркивая тем самым значимость  будущей 
специальности. 

Содержание первого вопроса.  Тема лекции связано с изложением 
существа последующих вопросов, где раскрыто значение налогового 
контроля, их видов.     

Во втором вопросе дана характеристика видов налоговых проверок   
и сроков их проведения.  

При изложении третьего вопроса особо отмечены особенности 
исполнения решений налоговых органов о привлечении 
налогоплательщиков к административной ответственности и сроков 
исполнений решений. 
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Время   лекции распределено рационально.  При изложении 
материала лекции лектор должен   владеть   материалом, уметь излагать 
материал с мультимедийным сопровождением в виде электронных 
слайдов, в которых рассматриваемые вопросы темы наглядно 
представлены в форме таблиц, что облегчает восприятие и освоение 
студентами изучаемого материала. Для пояснения отдельных аспектов 
темы используется доска. Манера чтения лекции должна быть 
увлекательной, культура речи высокой. 

В процессе изложения материала преподаватель  на протяжении  
всего занятия с целью установления обратной связи  с аудиторией  и 
закрепления полученных знаний  обращает внимание  на участие 
студентов в обсуждении рассматриваемых  вопросов. Отношения 
преподавателя и студентов должны быть доверительными. По 
завершению лекционного занятия преподавателю следует обратиться к 
студентам с вопросом – имеются ли вопросы по пройденной теме?.  Это 
можно  провести  в виде дискуссии.  

В конце преподаватель подводит итоги – выделяя   ключевые 
моменты рассматриваемой проблемы, закрепив основные понятия темы 
(значение налоговых проверок, видов ответственности   
налогоплательщиков за правильное и своевременного ведения учета 
доходов и расходов, уплаты налогов), задает домашнее задание по 
Налоговому Кодексу (часть1 глава 7) [4] 

Лекция  должна  дать,  главным  образом,  основные  установки  на 
самостоятельную  работу  или   подытожить  самостоятельное  изучение  
темы  студентами,  дать  обзор,  который  помог  бы  систематизировать 
полученные  на  основе  самостоятельной работы  знания,  
систематизировать  накопленную  информацию  и  на  ее  основании  
сделать  определенные  выводы. 
  
Типичные ошибки, допускаемые  при подготовке и проведения  занятия. 
 

Выбор преподавателем  приемов и методов, не используемых в 
повседневной практике. 
 

 

Несоответствие  структуры урока  и его содержания поставленным 
целям и задачам. 
  
Слабо прослеживается логическая  взаимосвязь между отдельными   
этапами занятия.  

                                 

Отсутствие педагогической  гибкости, способности  оперативно   
вносить коррективы в  проводимое занятие. 

 

Преобладание  объяснительно-иллюстрационных методов. 
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АҲАМИЯТИ САНЉИШЊОИ ТЕСТЇ ДАР НИЗОМИ  

ТАҲСИЛОТИ РАҚАМӢ 
 

“Агар мо ба сифати баланди таълиму тарбия ноил 
нагардем, ислоҳоти соҳаи маориф арзише пайдо намекунад. 
Бинобар ин, дар тамоми зинаҳои таълим сифат бояд масъалаи 

асосӣ бошад” . 

Эмомалӣ Раҳмон 
 

Рушди соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии 
давлат ба њисоб рафта, имрўз барои таълиму тарбияи насли бомаърифату 
кордон шароитњои мусоид фароҳам мебошанд, чунки донишљўёни имрӯза 
ояндаи давлат ва ворисони шоистаи миллатанд. 

Инкишофи ќобилияти зењнї, таъмини камолоти тафаккури 
мантиќї ва бой намудани олами маънавии шогирдон аз вазифањои 
муњимми зинаҳои мухталифи муассисаҳои таълимӣ дар замони муосир 
мањсуб меёбад. Вазъи имрўзаи њаёти сиёсї, иљтимої, иќтисодї, 
фарњангї, маънавии љомеа ва идомаи ислоњоти соњаи маориф назари 
нав, муносибати некбинона, андешаю љараёни љадиди љалби 
кормандони соњаи маориф ва ањли љомеаро дар доираи эълон 
гардидани солҳои 2020 - 2040 – “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф” бањри дарёфти 
роњњои таълиму тарбияи хушсифату хоси талаботи ҷаҳонӣ таќозо 
менамояд. 

Дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
санаи 21.12.2021 қайд намуданд, ки:“Бо вуҷуди он ки раванди таҳсил 

дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст, зарур аст, ки 
барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омода 
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кардани кадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху 
фарҳанги бостонии халқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати 
хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои 

иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, махсусан, забонҳои 
русиву англисӣ таваҷҷуҳи аввалиндараҷа зоҳир карда шавад”[1, с.4]. 
Баҳри дар амал татбиқ намудани гуфтаҳои Пешвои миллат дар 
донишгоҳ шароити мусоид баҳри илмомӯзии донишҷӯён ва бо 

истифода аз усулҳои муосири таълим сифати таҳсилот пайваста баланд 
гашта истодааст.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки яке аз усулњои фаъоли таълим дар 
замони муосир, бахусус, дар шароити низоми кредитии таҳсилот ва 
таҳсилоти рақамӣ санљиши тестї ба њисоб меравад. Калимаи “тест” аз 
забони англисї гирифта шуда, маънои “озмоиш, санљиш ва тањќиќот”-
ро дорад. Яъне, тест афзори ченкунии сифати дониши азбарнамудаи 
донишҷӯён ва натиљаи азхудкунии тадрис ва воситаи асосии назорати 
натиљањо дар раванди таҳсил мебошад. Ба маънии васеъ тест 
муайянкунандаи маљмуи корњои методї барои дастрасии тавсифи 
муайян оид ба вазъи дониши дастрасшуда, мањорату малакаи 
санљидашаванда ба шумор меравад. Инчунин, ташкилу ба роњ мондани 
машғулиятҳо тибқи низоми кредитӣ дар шароити таҳсилоти рақамӣ ва 

бо донишҷӯён саволу ҷавоб намудан тариқи саволномаҳои тестӣ 
метавонад ба мустаҳкамшавии дониши онњо ва аз бар намудани 
мавзуъҳои омӯхташаванда асос гузорад. 

Њар як омўзгор бо истеъдоди баланди касбӣ ва эљодкорию нављўї 
метавонад ин иќдомро љонибдорї намуда, дарси худро љолиб ва 
шогир-донашро ба таълим ҷалб гардонад. Зеро хоњ дар машғулиятҳои 
таълимї ва хоњ тарбиявї корбарї намудан бо ин усул, танњо баҳри 
расидан ба инкишофи нутќу тафаккури зењнї, љањонбинї ва малакаю 
мањорати фикрӣ донишљўёнро ҳидоят менамояд [3, с.15]. 

Бинобар он, бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим 
дар донишгоҳ, татбиқи таҳсилоти рақамӣ ва таъмин намудани 
шаффофияти имтиҳонсупорӣ бо дастгирии раёсати донишгоҳ қабули 
имтиҳонот пурра тариқи Маркази тестӣ ба роҳ монда шудааст. Ин 

раванд имконият медиҳад, ки ба сатҳи дониши донишҷӯён воқеъбинона 
баҳо диҳем. Њамзамон, дар муайян намудани сифати таълим ва 
донишазхудкунии донишљўён истифодаи усулҳои пурсиши тестї нақши 
муҳим мебозад. Њангоми гузаронидани санљиши тестї аз усулњои 
пўшида, яъне бо гирифтани љавоб ва кушода, яъне эљод дар намуди 
супоришњои амалї  ба маќсад мувофиќ аст. Санљишњо бо усули муосир 
ва бо равиши шаффоф гузаронида шуда, натиљањои он барои назорати 
кори воќеии омӯзгорон ва донишҷӯён истифода шуда, дар нињоят 
панљоњ дар сади холи љамъбастии марњилаи муҳассилинро ташкил 
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медињад [2, с.7]. Донишандўзон дар ин маврид ба худбањодињї 
мепардозанд, аз ин љињат пайи ислоњи норасоињои фаъолияти хеш 
мешаванд. 

 Дар ин маврид, омӯзгорон дар машғулиятҳои худ баъд аз баёни 
лексия ҳатман донишҷӯёнро бо саволҳои тестӣ месанҷанд, ки ин ба 
манфиати кор буда, қадамҳои устувор ба сӯи рақамикунонии раванди 

таҳсилот мебошад. Зеро донишҷӯ он фаҳмишҳоеро, ки дар раванди 
машғулияти лексионӣ қабул кард, дар ҷараёни санҷиши тестӣ месанҷад 
ва ба дониши воқеии худ баҳо медиҳад. 

 Қайд кардан бамаврид аст, ки донишљў дар љараёни машѓулияти 
амалї ва КМРО ба саволномаи тестии пешнињодгардида љавоби 
дурусти худро интихоб менамояд, дар натиља ба дониши худ бањои 
воќеї гирифта, дар оянда пайваста кўшиш менамояд, ки хатоињои дар 
ваќти њалли тест кардаашро ислоњ намояд. Санљиши тестї бо маќсади 
он ки дар татбиќи усули номбурда бањри сифату самаранокии таълиму 
тарбия ба муваффаќиятњо ноил гардидан кордонї, дониши назариявию 
амалї, соњибкасб будан ва њамеша аз навгонињои касби худ воќиф 
гардидану таљрибаи њамкасбонро сармашќи пешаи хеш намудан, 
нақши муассир мегузорад[2, с.9]. 

Ташкил ва гузаронидани қабули имтиҳонот тариқи маркази тестӣ, 

санҷишҳои марҳилавӣ тариқи саволномањои тестӣ, таҷрибаи пешқадам 
дар самти тартиб додани саволномаҳои тестӣ, сифати дарсдињии 
омўзгоронро тибќи талаботи низоми кредитии тањсилот ва таҳсилоти 
рақамӣ, роњу усулњои љадиди таълим дар љодаи беҳтар намудани 

сифати таҳсилот дар донишгоҳ, бозгӯи гуфтаҳои болост. 
Усули мазкур њамон ваќт њадафрас мегардад, ки онро дар љараёни 

тадрис омўзгор дуруст интихоб карда тавонад, яъне хоњ дар оѓоз ва хоњ 
дар анљоми машғулият ба назар гирифтани санљиши тестї ва 
имкониятњои барои донишљўён мувофиќ яке аз шартњои муњим 
мебошад. Бањри пирўз гардидан дар ин љода кордонии омўзгор ва 
донишандўзонро фаъол гардонида тавонистани ў мебошад. 

Хулоса, сањми санљишњои тестї дар бењтар намудани сифати 
тањсилот ва баланд бардоштани сатњи донишазхудкунии донишљўён 
дар шароити низоми кредитии тањсилот ва таҳсилоти рақамӣ басо 
назаррас буда, љорї гаштани усули мазкур талаби замон мебошад. 
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бисёршабакавии телекоммуникатсионӣ 
 

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИННОВАТСИОНӢ 

ДАР РАВАНДИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВӢ 
  

Истифодаи технологияҳои инноватсионӣ дар таълим ва рушди 
босуръати технологияҳои иттилоотӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон, 
навсозии мазмуни фалсафаи муосири таълим, зарурати баланд 
бардоштани сатҳи фаъолият ва масъулияти омӯзгор барои фаъолияти 
касбии худ вобаста аст, ки ба ташаккули шахсияти эҷодии донишҷӯ, 

тайёр будан ба дарк ва фаъолият дар шароити нави иҷтимоию 
иқтисодӣ нигаронида шудааст [1, 91].  

Омӯзиши фосилавӣ як шакли раванди таълим мебошад, ки дар он 
ҳамкории омӯзгор бо донишҷӯён дар фосилаи дур тавассути шаклҳои 

гуногуни алоқаи миёнарав сурат мегирад. Муоширати ғайримустақим 
ин мубодилаи дуҷонибаи иттилоот дар шакли матнҳо, сабтҳои аудиоӣ ё 
видеоӣ, ҷадвалу расмҳо ва ғайра мебошад. 

То ин дам таълими анъанавӣ ба донишҷӯён танҳо дониши тайёрро 

меомӯхт. Таваҷҷуҳ барои баланд бардоштани самаранокии таълим ва 
фаъолияти педагогӣ тавассути истифодаи усулҳои интерактивӣ 
(технологияи инноватсионии иттилоотӣ) дар раванди таълим рӯз то рӯз 
меафзояд. Дарсҳо бо истифода аз технологияҳои муосир ба донишҷӯён 

имкон медиҳанд, ки мустақилона ҷустуҷӯ намоянд, омӯзанд, таҳлил 
намоянд ва хулоса бароранд. Омӯзгор дар ин раванд барои инкишоф, 
ташаккул, таълиму тарбияи шахсият ва коллектив шароит фароњам 
оварда, њамчун роҳбалад баромад мекунад ва дар ин ҷараён донишҷӯ 
симои асосӣ мегардад.  

Солҳои охир дар ҷумҳурӣ усулу воситаҳои нав ба амалияи 

педагогӣ босуръат ҷорӣ карда мешаванд. Шакл ва усулҳои анъанавии 
таълимро технологияҳои нави таълимӣ иваз мекунанд. Тарҳрезӣ ва 
банақшагирии чунин раванди технологияи таълимӣ танҳо аз ҷониби 
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омӯзгор метавонад анҷом дода шавад, ки дорои дониш, малака ва 
салоҳиятҳои марбут ба технологияи нави таълим мебошад.  

Вобаста ба ин, дар низоми маорифи муосир тағйироту навсозии 

доимӣ ба амал меояд: стандарту талабот тағйир меёбанд ва 
мутаносибан ин ба фаъолияти касбии омӯзгор таъсир нарасонида 
наметавонад. Кормандони соҳаи маориф маҷбуранд, ки тағйироти 
ҷориро пайгирӣ ва риоя кунанд ва ба ҷустуҷӯ ва татбиқи технологияҳои 

нави таҳсилоти педагогӣ машғул шаванд ва барои ноил шудан ба 
натиҷаҳои мусбати фаъолияти педагогӣ ва татбиқи бомуваффақияти 
стандарти давлатии таълим мусоидат мекунанд [2,164].  

Омӯзиши ин мушкилот таърифи чунин мафҳуми “технологияҳои 
инноватсионӣ” - ро талаб мекунад. Навоварӣ (аз лот. Innovatio - «дар 
самти тағйирот») инноватсияи ҷоришудаест, ки баланд бардоштани 

сифати самаранокии равандҳо ё маҳсулотеро, ки бозор талаб мекунад, 
таъмин менамояд. Ин натиҷаи ниҳоии фаъолияти интеллектии инсон 
аст [3, 151]. 

Технологияҳои инноватсионӣ маҷмуи усул ва воситаҳое 
мебошанд, ки марҳилаҳои татбиқи инноватсияро дастгирӣ мекунанд. 
Навоварии педагогӣ ин навоварии фаъолияти педагогӣ, тағйирёбии 

пешравии мазмун ва технологияи таълим мебошад, ки мақсад аз он дар 
маҷмуъ баланд бардоштани самаранокии системаи таълиму тарбия 
мебошад. Ба зиммаи омӯзгори муосир кори бузурги таълиму тарбия 
гузошта шудааст.  

Технологияҳои инноватсионӣ дар ҳуҷҷатгузорӣ, омода намудани 
дарсҳои муаррифӣ, дарсҳои кушод, корҳои беруназсинфӣ, дар ташкили 

вохӯриҳои волидайн ва соатҳои дарсӣ саҳми назаррас доранд. 
Технологияҳои инноватсионии таълим дар муассисаҳои таълимӣ бо 
шаклҳои гуногун дарсҳоро барои донишҷӯён ҷолибтар мегардонанд. 
Онҳо, инчунин, барои омода кардани омӯзгор  дар семинарҳо ё шӯрои 

омӯзгорон кӯмак мекунанд. 
Кор бо донишҷӯёни болаёқат дар муассисаҳои таълимӣ дар 

ҷараёни таълим ҷои махсусро ишғол менамояд. Бо ин мақсад пешниҳод 
шудааст, ки дар муассисаҳои таълимӣ мониторинги сифати таълим 

гузаронида шуда, ба нақшаи умумии кор ислоҳот ворид карда шавад, 
ки ин барои босифат аз худ намудани барномаи таълимӣ аз ҷониби 
донишҷӯён муҳим аст. Барои ин омӯзгорон метавонанд ба донишҷӯён 
дарсҳои инфиродӣ ташкил кунанд. 

Истифодаи оқилонаи технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи 
педагогӣ барои ба даст овардани чунин натиҷаҳо мусоидат мекунад: 

 бедор кардани ҳавасмандии донишҷӯён барои азхудкунии дониш 
ва малакаҳои нав; 
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 фароҳам овардани фазои равонии бароҳат барои донишҷӯ, аз 
ҷумла, рафъи стресс ҳангоми муошират бо омӯзгор; 

 барои донишҷӯён фазои эҷодӣ мекушояд, ки ба шарофати он 
шумораи асарҳои баландсифат ва ҷолиб меафзояд. 

Дар кишварҳои аврупоӣ арзёбии ташаккули салоҳиятҳо бо 
истифода аз дараҷаҳои (Grades) системаҳои ECTS (European Credit 
Transfer System), ки бар хилофи баҳои анъанавӣ панҷ баҳои мусбат аз А 

то D ва ду баҳои ғайриқаноатбахши FX ва F, ё системаи дақиқтари 
рейтинги 100 - холӣ анҷом дода мешавад. Мутобиқати баҳоҳои ECTS 
ва системаи рейтингии 100 - баллии баҳодиҳӣ нисбат ба анъанавӣ дар 
ҷадвали зер оварда шудааст [4,98]. 

Ҷадвали 1.  

Баҳогузории системаҳои анъанавӣ ва ECTS (рейтингии 100 - баллии 

баҳодиҳӣ). 
 

Баҳогузории 

анъанавӣ 

ғайриқаноатбахш (2) қонеъкунанда (3) хуб (4) аъло  
(5) 

Баҳогузории 
ECTS 

F (2) FX(2+) D - (3) D (3+) В (4) А- (5) А (5+) 

Рейтинг, миқдори 

холҳои 
гирифташуда  
(max = 100) 

поинтар 
аз 40 

41-59 60-66 67-72 70-85 86-92 93-100 

 

Ҷанбаи муҳими ташкили таълим ин гузаронидани санҷишҳо ва 
имтиҳонот дар шакли фосилавӣ аст. Ташкилотҳои таълимӣ аз 
системаҳои санҷишӣ фаъолона истифода мебаранд, ки бо ёрии онҳо 

шахсияти имтиҳон ва санҷишсупорандаи донишҷӯ муайян карда шуда, 
мустақилияти донишҷӯ ҳангоми омода намудани ҷавоб назорат карда 
мешавад. 

Ҳимояи корҳои хатми тахассусӣ ва имтиҳонҳои давлатӣ низ бо 
истифода аз технологияҳои таълими фосилавӣ сурат гирифт, ки барои 
таъмини дастрасии ҳамаи аъзоёни комиссияҳои имтиҳоноти давлатӣ ба 

ҳимоя ва расмияти имтиҳонот чораҳои иловагии ташкилиро тақозо 
мекард. 

Усулҳои фаъоли таълим ба омӯзиш ин усулҳое мебошанд, ки 

асосан ба муколама асос ёфта, мубодилаи озоди афкорро оид ба роҳҳои 
ҳалли ин ё он масъала, самти амалӣ, иртиботи гуногун, ҷалби тамоми 
ҳиссиёт дар раванд, равиши фаъолиятро дар бар мегирад.  

Муҳимтарин вазифаҳои дар боло зикршуда таҳияи технологияҳои 
мувофиқтарини таълимӣ барои ташкили раванди таълим ва татбиқи 
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самараноки он дар амалия мебошад. Хулоса, истифодаи усулҳои 
интерактивӣ барои тарбияи шахсиятҳои босалоҳият ва комил хизмат 
мекунад. 

Ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии омӯзиши фосилавӣ воқеан васеътар 
аст, аммо бо назардошти хусусиятҳои асосии ин формат барои 

донишҷӯён тавсияҳо таҳия кардан мумкин аст, ки ба онҳо имкон 
медиҳад, ки самаранокии таҳсили худро дар ҷараёни таълим афзоиш 
диҳанд. Омӯзиши фосилавӣ дар байни онҳое, ки мехоҳанд таҳсилоти 
иловагӣ гиранд ё тахассуси худро аз рӯи касби аллакай гирифтаашон 

такмил диҳанд, хеле маъмул аст. 
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИР ДАР ҲАЛЛИ 

МАСЪАЛАҲОИ МАТНӢ  
 

Бисёр масъалаҳое вомехӯранд, ки бо иҷрои ягон гуна кор аз 
тарафи якчанд нафар ва якчанд воситаи мошинаҳо ва ғайраҳо бахшида 

шудаанд. Ба ҳалли ин намуд масъалаҳо эътибори махсус додан лозим 
меояд. Дар ин намуд масъалаҳо асосан компонентҳои зерин дучор 
меоянд: миқдори кори иҷрокардашаванда, объектҳои корро 
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иҷрокунанда, шиддатнокии иҷрои кор аз тарафи иқрокунанда, 
воҳидҳои кор ва вақти иҷрои кор. 

Дар вақти ҳалли ин масъалаҳо бисёртар ба намуди кор ва муайян 

кардани номаълуми асосӣ эътибори махсус додан лозим, ҳоло ҳалли ин 
намуди масъалаҳоро дида мебароем. 

Масъалаи 1. Ду машинистка корро чоп карданашон лозим аст. 

Машинисткаи якум ин корро дар 2
2

9 
 рӯз иҷро карда метавонад. Агар 

ҳар ду машинистка якҷо кор кунанд, корро дар чанд рӯз иҷро 
менамоянд. 

Ҳал: Агар машинисткаи якум корро3 
1

3 
 рӯз  иҷро мекарда бошад, 

вай дар як рӯз 
1

3
1

2

ҳиссаи корро иҷро карда метавонад. Машинисткаи 

дуюм бошад, дар як рӯз 
1

2
2

9

 ҳиссаи корро иҷро карда метавонад. Пас, 

ҳарду машинистка дар як рӯз  
1

3
1

3

+
1

2
2

9 

 ҳиссаи корро иҷро мекунанд. 

Муҳлати иҷрои корро x- рӯз гӯем: 

(
1

3
1
3

 +
1

2
2
9

)𝑥 = 1 

Ин муодиларо ҳал намуда, х-ро ёбем ба 1
1

3
 баробар мешавад.       

 Ҷавоб:1
1

3 
 рӯз 

Масъалаи 2. Ду коргар якҷоя кор карда, ягон корро дар 7
1

5
 рӯз 

иҷро менамоянд. Коргари якум ҳамаи корро дар 12 рӯз иҷро карда 
метавонад, коргари дуюм алоҳида кор карда корро дар чанд рӯз иҷро 
карда метавонад? 

Ҳамаи корро воҳид ҳисоб мекунем, он гоҳ коргари якум дар як рӯз 
1

12
 ҳиссаи корро иҷро мекунад. Фарз мекунем, ки коргари дуюм ин 

корро дар х-рӯз иҷро мекунад, он гоҳ вай дар як рӯз 
1

х
 ҳиссаи корро 

иҷро менамояд. Ҳар ду коргар дар якҷоягӣ дар як рӯз 
1

12
+

1

х
 ҳиссаи 

корро иҷро менамоянд. Пас, муодилаи зерин ҳосил мешавад: 

 (
1

12
+
1

х
) 7
1

5
= 1 

Ин муодиларо ҳал карда ҳал карда меёбем. x=18 рӯз  

Ҷавоб:18 рӯз 
Ҳалли масъалаҳои матнӣ барои хонандагон каме душвортар аст. 

Аз ҳамин сабаб, агар мо ҳангоми ҳалли масъалаҳои матнӣ аз 

технологияҳои муосир истифода барем, вай диққати хонандагонро ба 
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худ ҷалб намуда, шавқу завқи хонандаро нисбати фанни математика 
зиёд мегардонад. Навоварии фанни математика, ноустувории 
мундариҷа, гуногунии таҷҳизот ва нармафзор, нокифоя инкишоф 
додани методикаи таълими математика омӯзгоронро водор мекунад, ки 
гаштаю баргашта ба интихоби мундариҷа, восита ва усулҳои таълими 

дарс баргарданд. Аммо бо ҳар гуна интихоб бояд баъзе принсипҳои 
умумии дидактикӣ риоя карда шаванд, ки яке аз онҳо воситаҳои 
визуалӣ мебошад. Воситаҳои визуалӣ хусусияти таркибии таълими 
математика бо сабаби чандирии мундариҷаи мафҳуми «информатсия» 

мебошад: як маълумотро дар шакли тасвирҳои зиёди графикӣ ифода 
кардан мумкин аст. 

Бо ёрии муаррифӣ шумо метавонед овезаҳо, диаграммаҳо, расмҳо, 
суратҳо, видеоҳо, слайдҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои технологӣ созед. Барои 
дар амал татбиќ намудани воситаи визуалӣ технологияи таълими 
компютерї васеъ истифода мешавад, ки ба омўзгор имкон медињад, ки 
мувофиќи вазифаи дидактикї, хусусиятҳои маводи таълимї ва 
шароити мушаххаси таълим аз воситаҳои аёнї эљодкорона истифода 
барад. 

Афзоиши истифодаи муаррифӣ имкон медиҳад, ки кори 
мураккаби омӯзгор ҳангоми сохтани навъҳои гуногуни асбобҳои аёнӣ 

автоматӣ ва сода карда шавад. Дар бобати фанни математика, 
таҷҳизоти таълимии аёнӣ, ки дар завод сохта шудааст, қариб тамоман 
нест. Аз ин рӯ, муаллимони мактабҳои миёна бояд мустақилона 
маводҳои аёнӣ таҳия ва тайёр кунанд. 

Ҳоло бошад, мо якчанд масъалаҳои матнии вобаста ба кори 
якҷояро дида мебароем. 

Масъалаи 1. Устои якум дар як соат 25 детал ва устои дуюм дар як 
соат 35 детал месозанд. Агар устои якум 100 детал созад, дар ҳамин 
муддат устои дуюм чанд детал сохта метавонад?  
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Слайди 1 
Ҷавоб: 140 детал дар 4 соат. 

Масъалаи 2. Як усто фармоишро дар 12 соат ва устои дигар дар 6 
соат иҷро мекунанд. Агар онҳо якҷоя кор кунанд, ин фармоишро дар 
чанд соат иҷро карда метавонанд? 
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Слайди 2-3 
Ҷавоб: дар 4 соат 

Масъалаи 3. Мадинаю Маҳина тести якхеларо иҷро карданд. 

Мадина дар як соат ба 12 савол ва Маҳина ба 22 савол ҷавоб дода 
метавонад. Онҳо дар як вақт ба иҷрои тест оғоз карданд. Агар Маҳина 
назар ба Мадина 75 дақиқа зиёдтар вақтро барои иҷрои тест сарф карда 
бошад, тест чанд савол дорад? 
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Слайдҳои 4-5 
Ҷавоб: тест 33 савол дорад. 

Масъалаи 4. Барои истеҳсоли 231 детал шогирд назар ба устодаш, 

ки 462 детал месозад, вақтро 11 соат зиёдтар сарф мекунад. Маълум, ки 
шогирд дар як соат назар ба устод 4 –то деталро камтар истеҳсол 
мекунад. Шогирд дар як соат чанд детал истеҳсол мекунад?  
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Слайдҳои 6-7 
Ҷавоб: Шогирд дар як соат 3 детал истеҳсол мекунад. 
Ҳамин тариқ, ҳамаи ин далелҳо боиси зарурати дарки 

имкониятҳои нави таълим дар робита бо ғанӣ гардонидани раванди 
муосири таълим бо технологияҳои муосир мегардад. Самти беҳбудии 
истифодаи технологияҳои муосир дар таълими математика дар 
педагогика мавқеи муҳимро ишғол намояд, зеро истифодаи 

технологияҳои мултимедиявӣ имкон медиҳад, ки принсипи аёнӣ пурра 
амалӣ карда шавад, раванди таълим ғанӣ гардонида шавад ва он 
самараноктар гардад. 
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Раҳматов М. Н., 

муаллими кафедраи физикаи умумӣ ва  

ҷисмҳои сахт, МДТ “ ДДХ ба номи  
академик  Б.Ғафуров” 

 
ЗАРУРИЯТИ РОБИТАИ ФАНЊО ЊАНГОМИ ЊАЛЛИ 

МАСЪАЛАЊО АЗ ФАННИ ФИЗИКА  
 

 Муаллимоне, ки таљрибаи кофии педагогї доранд, бо хубї 
мефањманд, ки њангоми омўзиши њодисањои физикї ногузир робитаи 
байни фанњо амалї мешавад. Масалан, њангоми ченкунии одитарин 
масъалаи физикӣ аз амалњои арифметикї истифода мебарад. Ин љо 
робитаи физика њамчун фанни даќиќ, ки ба ченкунии бузургињои 
физикї ниёз дорад, бо арифметика амалї мешавад. Ё ваќте ки оид ба 
иќтидори нерўгоњњои электрикии Тољикистон сухан меравад, робитаи 
физика ва география ба амал меояд. Зеро дар ин маврид, ба ѓайр аз 
иќтидори нерўгоњњо дар куљо, дар кадом дарё сохта шудани ин ё он 
нерўгоњ маълумот дода мешавад. Њангоме ки барои њалли масъала ва ё 
баёни њодиса тасвири графикии њодиса ба амал меояд, онро тасвир 
менамоянд, дар ин маврид робитаи физика бо наќшакашї ва расмкашї 
амалї мешавад. Њамин тавр, њангоми њалли масъалањо истифодаи 
формулањо, аз онњо дарёфт намудани  бузургињои физикї, робитаи 
физикаро бо унсурњои математикаи элементарї таъмин менамояд. 
Ваќте ки дар матни китоби дарсї, њангоми баёни мавзўъ дар бораи 
муќовимати хоси ноќилњо (оид ба номи моддаи мушаххас) сухан 
меравад, робитаи физика бо химия, њангоми тавассути системаи 
муодилањо, робитаи физика бо алгебра, њангоми амалњо бо векторњо 
(ќувва, шадидият, индуксия, момент…) робитаи физика бо геометрия, 
тригонометрия ва дигар фанњо ба амал меояд [1,4]. 

Дар мавриди дигар, њангоми сари ваќт бохабар шудани толибилм 
аз он, ки дониши  фанњои дигар гирифта ба ў барои бо осонї омўхтани 
њодисањои физикї кўмак менамоянд, вай ба субъекти фаъол табдил 
меёбад. Ў њангоми омўзиши математика аллакай медонад, ки ин ифода 
ва формулањо ба ў барои њалли масъалањои физикї заруранд ва то 
андозае дарк менамояд, ки њангоми омўхтани њодисањои мушаххаси 
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табиат, амалҳое, ки дар математика истифода мешаванд, бо њарфњои 
дигар, ки бузургињои мушаххаси физикиро ифода менамоянд, иваз 
карда мешаванд. Дар ин маврид, толибилм бештар фаъол мегардад. Ба 
ў фањмонидани зарурияти омўзиши дигар фанњо намемонад, дар 
натиља, чунин толибилмон босуръат пеш мераванд ва минбаъд дар 
тањсил ва зиндагї ба комёбињои калон ноил мешаванд[1,4]. 

Толибилме, ки тафаккури мантиќиаш суст аст, ё ки нутќи равон 
надорад, њангоми хонда фањмидани матни мавзўъ аз китоби дарсї ва 
матни масъалаи физикї душворї мекашад. Њангоме, ки ў матни 
масъаларо дуруст намефањмад, барои ӯ њалли масъала душвор 
мешавад. Тафаккури мантиќї ва нутќ, ки њангоми омўзиши фанњои 
математика ва забону адабиёт ташаккул меёбад, дар њалли масъалањои 
физикї ёрӣ медиҳад [1,4].   

Ба андешаи мо, барои он ки толибилмон зарурияти омўзиши 
дигар фанњоро њарчї барваќттар дарк намоянд, омўзгорони фанњои 
табиї (табиатшиносї, геграфия, ботаника, биология, химия ва физика) 
бо таври доимї дар бораи ањамияти ин масъала корњои 
фањмондадињиро бо мисолњои мушаххас анљом доданашон лозим аст. 
Њангоме ки толибилм пешрафти худро дар омўзиши физика бо 
донишњои аз фанњои дигар (математика, география, химия, биология ва 
ѓайра) вобаста эњсос менамояд, фаъолияти ў дар тањсил бошуурона ва 
бешубња босамар мегардад [1, 4].  

Лекин расидан ба ин савияи фаъолияти омўзишии толибилм, аз 
тарафи омўзгорон зањмати зиёд ва мањорати касбии баландро таќозо 
менамояд. Расидан ба ин њадаф, ба андешаи мо роњњои мухталифро 
дорад. Муњимаш он аст, ки дар раванди омўзиши физика дар зењни 
толибилм хулоса оид ба муњимияти донишњо аз фанњои дигар ба вуљуд 
меояд ва ин ба он сабаб мегардад, ки толибилм ба омўзиши фанњо 
бошуурона ва бољиддият муносибат менамояд. Дарвоќеъ, омўзиши илм 
њамин гуна муносибати љиддї ва маќсаднокро таќозо менамояд [1-4]. 

Дар ин љо, мо ба сифати мисол намунаи њалли чанд масъалаи 
физикиро меорем. Хонандаи зирак њангоми шиносої бо рафти њалли 

масъалањо бе душворї фањмида метавонад, ки 
барои њалли масъалањо аз донишњои математикї 
истифода шудаанд. Дида метавонад, ки дар баъзе 
маврид танњо истифодаи дурусти формулањои 
маъмул, тасвири графикии њодисаро ба натиҷаи 
даркорї мебарад.  

Масъалаи 1. Агар массаи чароѓ 3 кг ва кунљи α 

(ба расм нигаред) ба 60˚ баробар бошад, ба мила³ои 
АВ ва ВС чи ќадарї ќувва таъсир мекунад [1,4]? 

 
 

Д.ш.а. 

α=60˚ 

m=3 кг 
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                                                       Ҷавоб: 17,3 Н; 34,6 Н 
Масъалаи 2. Бори массааш m-ро дар ҳамвории уфуқӣ бо суръати 

доимӣ бо симтанобе мекашанд, ки он нисбат ба уфуқ таҳти кунҷи α 
ҷойгир аст. Қувваи тарангии симтанобро ҳангоми ба μ баробар будани 
коэфисиенти соиш ёбед. Борро нуқтаи материалӣ пиндоред. Ҷавоби 
ҳосил кардаатонро барои мавридҳои интиҳоии α=0˚ ва α=90˚ таҳлил 
кунед [1,4]. 
  ²ал:  

11FFF


                                                        

sinFF 
   F11 = Fcosα 

Њангоми   υ=const,   F11 = Fc  ва 
F11 = Fc = μ(N - 

F )  мешавад. 

F11 = μ(mg -
F ) 

Fcos α = μ(mg - Fsinα)= μmg – 

μFsinα . Аз ин љо њосил кардан 
мумкин: 
F(cosα+μ sinα) = μmg             





sincos 


mg
F  

                                                       

Ҷавоб:    
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Масъала 3. Аробача аз теппаи баландии h ва кунҷи моилаш α  
мефарояд ва ҳаракати худро дар ќитъаи уфуќии (горизонталии) роњ 

давом медиҳад. Агар коэффисиенти соиш дар тамоми роҳ ба μ баробар 
бошад, он гоҳ масофаи тайкардаи аробачаро то лањзаи аз ҳаракат 
мондан ёбед [1,4].  

Д.ш.а.   μ; m; → α;  

 

 

 

 

 

 

  m 

 

        α 

 

→  
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 Ҳал: Кори дар ќитъаи уфуќї (ВС) ба муќобили ќувваи соиш иҷро 

кардаи аробача бо формулаи SFА c  њисоб карда мешавад. Ин љо Fc- 

ќувваи соиш. Дар асоси ќонуни баќои энергия кори иљрокардаи 
аробача бо энергияи кинетикии аробача дар нуқтаи В баробар аст.  
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Аз расм, мувофиқи таносуби тригонометрї навишта метавонем. 
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Бо назардошти  =аt  формулаи (1)-ро табдил медињем ва ба љои  

t2 бузургии онро аз формулаи (2) гузошта њосил мекунем.  
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Шитоб а-ро аз рўи формулаи зерин меёбем   ma = mg – Fс 
Fс = μN = μ mg cosα;  a = g(sinα - μ cosα)  
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ТАТБИҚИ ФУНКСИЯҲОИ ЭЛЕМЕНТАРӢ  

ДАР ИҚТИСОДИЁТ 
 

  Функсияҳои яктағйирёбанда дар иқтисодиёти назариявӣ ва амалӣ 
васеъ  истифода  мешавад. Намудҳои функсияҳо аз хаттӣ то 
функсияҳое, ки бо ёрии муносибатҳои реккурентӣ, ки ҳолати объектҳои 
омӯхташандаро дар давраҳои гуногуни вақтӣ алоқаманд мекунанд, дар 

иқтисодиёти муосир истифода мешаванд. Даврӣ будани баъзе 
равандҳои иқтисодӣ зарурияти истифода бурдани функсияҳои 
тригонометриро  ба  миён меорад [2].  
         Функсияҳои элементарӣ гуфта, функсияи хаттии baxxf )(  

мутаносиби чаппаи 
x

a
xf )( , функсияи касрии 

dcx

bax
xf




)( , функсияи 

дараҷагии 
пxxf )( , функсияи нишондиҳандагии 

xaxf )( , функсияи 

логарифмии xxf alog)(   ва  функсияҳои одии тригонометриро 

меноманд. 
  Усулҳои татбиқи ин функсияҳоро дар иқтисодиёт мавриди таҳлил 
қарор медиҳем.      

 1) Функсияи хаттии bkxxf )( . Дар тадқиқи масъалаҳои 

иқтисодӣ  бештар  вобастагии  хаттиеро  истифода  мебаранд, ки он бо 

функсияи хаттӣ ифода карда мешавад. Моделҳои хаттӣ, аз ҷумла, 
модели хаттии амортизатсия, модели хаттии хароҷот, модели хаттии 
талабот, пешниҳод ва ғайра мисоли шуда метавонанд[8]. 

Ҳолати  хусусии  содатарини  вобастагии ду тағйирёбанда х  ва у 
– ро дар мисолҳои зерин дида мебароем.  

Масъалаи 1. Дар кони тилло барои истеҳсоли 1 тонна тилло 

коркарди 50000 тонна канданиҳои зеризаминӣ зарур аст. Функсияеро 
тартиб диҳед, ки истеҳсоли х тонна тиллоро ифода мекунад. Барои 
истеҳсоли 0, 2 тонна тилло чанд тонна қуму шағали зеризаминиро кор 
кардан лозим меояд?  
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 Ҳал. Адади 50000 - коэффитсиенти мутаносибии байни миқдори 
тилло (функсияи у) ва миқдори қуму шағали барои он сарфшуда 

(аргумент х) мебошад. Дар натиҷа функсияи хаттии ху 50000  - ро 

ҳосил мекунем. 
 Барои истеҳсоли x = 0,2 тонна тилло корхона бояд  ба  миқдори 

зерин қуму шағалҳоро кор карда барояд:  100002,050000 у   тонна. 

 Умуман, агар барои истеҳсоли х воҳид маҳсулоти тайёр а воҳид 

маҳсулоти хом зарур бошад, он гоҳ вобастагии функсионалӣ дар 
намуди  функсияи хаттии хау   навишта мешавад. 

 Масъалаи 2. Функсияи  фоида тартиб дода  шавад, агар хароҷоти 

доимӣ дар  як сол 12000 сомонӣ,  хароҷоти  тағйирёбанда  барои як  
воҳиди маҳсулот 25 сомонӣ ва даромад  аз  як воҳиди  маҳсулот  90 
сомониро ташкил медиҳад.   
Барои кадом ҳаҷми маҳсулот функсияи фоида мавҷуд  аст. Графики 
онро  созед.         
 Ҳал. Мувофиқи шарти масъала:  

F = 12 000,  V(Q) = 25Q, R(Q) = 90Q  аст, ки дар ин ҷоQ – ҳаҷми  
маҳсулоти тайёр мебошад. 

 Функсияи хароҷоти умумӣ дар як сол:  
          С(Q) = V(Q) + F = 25Q + 12 000 (сомонӣ). 
          Функсияи даромади умумӣ дар як сол: R(Q) = 90Q (сомонӣ).                 

Функсияи фоида дар як сол: 
 π(Q) = R(Q) – С(Q) = 90Q – (25Q + 12000) = 65Q – 12 000 . 
 Барои  муайян  намудани он,  ки  функсияи  хаттии  
фоида барои кадом қимати Q мавҷуд аст, аз нобаробарии 
                                    π(Q) = 65Q – 12000 ≥ 0 

истифода мебарем. Аз ин ҷо: 62,184
65

12000
Q , );62,184[ Q . 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0 Q 

π 

184,62 

Расми 1 

. 

. . 



351 

Графики   функсияи   фоида   дар   расми  1 тасвир ёфтааст. Яъне, 
корхона дар ҳолати ҳаҷми маҳсулоти тайёр аз 184,62 воҳид зиёд будан, 
фоида ба даст меорад.  

Нуқтаи Q = 184,62  нуқтаи безиёнӣ ном дорад, чунки  

дар ин нуқта фоида ба сифр баробар аст.Функсияҳои 
 С(Q), R(Q) ва π(Q) функсияҳои  хаттии  намуди  у = kх + b 

мебошанд. 

 2)  Мутаносибии чаппаи 
х

a
xf )( . Ҳангоми татқиқи масъалаҳои 

иқтисодӣ ҷуфти бузургиҳое  низ вомехӯранд, ки  байни ҳам мутаносиби 
чаппа мебошанд. Ба ин вобастагии арзиш ва қувваи  кории истеҳсолӣ, 
вобастагии арзиши аслӣ ва хароҷоти  истеҳсолӣ, вобастагии байни нарх 
ва ҳаҷми мол ва ғайра мисол  шуда  метавонанд[2].  

 Масъалаи 3. Корхона  аз  фурӯши  як  миқдор  маҳсулот  10 ҳазор 
сомонӣ даромад ба даст меорад. Функсияеро тартиб диҳед, ки 
вобастагии ҳаҷми маҳсулотро нисбат ба воҳиди нархи маҳсулот ифода 
мекунад. Графики  
функсияро созед. 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Графики ин функсия хати каҷ буда, дар чоряки якум воқеъ аст. 
Онро гипербола меноманд. Маълум аст, ки Q > 0 мебошад. Агар нархи 
воҳиди мол ба p  майл кунад, он гоҳ ҳаҷми маҳсулот ба 0Q  

майл мекунад. Яъне, чӣ қадаре ки нархи маҳсулот баланд шавад, ҳамон 
қадар ҳаҷми маҳсулот кам мешавад. Ин коҳидани сифати маҳсулотро 

ифода мекунад. Агар нархи мол 0p  майл кунад, он гоҳ ҳаҷми 

маҳсулот ба Q  майл мекунад. Яъне, чӣ қадаре ки нархи маҳсулот 

паст шавад, ҳамон қадар ҳаҷми маҳсулот меафзояд. Ин шароит ба 

нафъи истеҳсолкунанда нест. Ин низ аз байн рафтани сифати 
маҳсулотро ифода мекунад. Дар ҳолати нархи воҳиди маҳсулот  р = 0 
шуданаш, истеҳсолот маънояшро гум мекунад.  

 Ҳал. R = 10,  p - нархи воҳиди маҳсулот, Q - ҳаҷми маҳсулот. 

0 Q 

P 

 

Расми 3 

1 P = 1 

Q = 10 / p 

0 p 

Q 

10 

Расми  2 
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. 
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5 

2 5 10 
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 Дар натиҷа функсияи 
p

Q
10

  - ро ҳосил мекунем.  

3) Функсияи касрии 
dcx

bax
xf




)( . Як қатор функсияҳои иқтисодӣ 

дар намуда функсияи касрӣ меоянд. Масалан, арзиши аслии маҳсулот 
ба нисбати хароҷоти умумӣ бар ҳаҷми он баробар аст. Пас, функсияи 

арзиши аслии маҳсулот намуди 

                                    
Q

QС
QР

)(
)(                       (1) 

- ро дорад[8]. 
 Масъалаи 4. Функсияи арзиши аслии маҳсулот тартиб дода 
шавад, агар хароҷоти истеҳсолӣ барои тайёр намудани Q - воҳиди 
маҳсулот ба (2 + Q) баробар бошад. Графики функсияро схемавӣ созед. 

 Ҳал. Барои тартиб додани функсияи арзиши аслӣ аз формулаи (1) 
истифода мекунем. Хароҷоти истеҳсолӣ ба (2 + Q) ва ҳаҷми маҳсулот Q 

мебошанд. Пас,                     
Q

QР
Q

Q
QР

2
1)(

2
)( 


 . 

 Аз графики функсия (расми 3)  маълум аст, ки тири ОP 
асимптотаи вертикалӣ ва хати рости P = 1 асимптотаи горизонталӣ 

мебошад. Ҳангоми Q  майл кардан, 0
2


Q  
ва 1P  майл 

мекунанд. Яъне, дар ҳолати  афзудани  ҳаҷми маҳсулот қимати арзиши 

аслии як воҳиди маҳсулот ба адади 1 наздик мешавад. 
  Агар А - андозаи музди миёнаи кории як коргар ва N - шумораи 
нафақахӯрони оила бошад, он гоҳ фоидаи миёна ба ҳар як аъзои оила 
бо ёрии формулаи  зерин ёфта мешавад:                                          

                1


N

A
y                 (2) 

Агар А - андозаи боздод ва пардохтҳои коргарон барои ҳар як 
коргар, В – андозаи боздод ва пардохтҳои аҳолӣ барои ҳар як сари 

аҳолӣ ва N - шумораи нафақахурон бошанд, он гоҳ барои вобастагии 
байни сатҳи некуаҳволӣ ва шумораи нафақахӯрон (ба ҳисоби миёна 
барои як коргар) формулаи   

                       B
N

A
y 




1
                                     (3) 

истифода мешавад. 
  Масъалаи 5. Фоида  ба  ҳар як  аъзои  оила  ёфта  шавад, агар 
андозаи мӯзди миёнаи кории як коргар 2 400 сомонӣ ва шумораи 

нафақахӯрон дар оила N  - нафарро ташкил диҳад. 
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  Ҳал. Мувофиқи шарт:  А = 2400 сомонӣ. Пас, 
1

2400




N
y . 

  Бигузор N = 2 бошад, он гоҳ 800
12

2400
)2( 


у  (сомонӣ). 

  Масъалаи 6. Арзиши аслӣ баробари 0,8 буда, мутаносиби чаппа 

ба 
Q

4
 ва музди ба ҳар як коргари музди кориаш бо тадриҷ афзоянда ба 

0,2Q баробар аст. Арзиши аслии воҳиди маҳсулот, ҳангоми миқдори 
маҳсулот Q = 10 будан, ёфта шавад. 

  Ҳал. Мувофиқи шарти масъала:  у1 = 0,8;   
Q

y
4

2  ;   Qy 2,03  . 

 Суммаи функсияҳои додашуда ба арзиши аслии воҳиди  маҳсулот 

у баробар аст:                            Q
Q

y 2,0
4

8,0  . 

  Агар Q = 10 бошад, он гоҳ  2,3102,0
10

4
8,0)10( y

(воҳ.пулӣ). 

4) Функсияи дараҷагии rxxf )( . Барои функсияи дараҷагӣ х > 0 

ва  
нишондиҳанда r адади дилхоҳи ратсионалӣ мебошад[1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар ин ҷо се ҳолат ҷой дорад:  

Ҳолати 1 – ум: r < 0. Бигузор r = - m / n, ки дар ин ҷо m ва n – 

ададҳои натуралӣ ва 1n  (расми 4 - а). Функсия дар тамоми соҳаи 
муайяниаш );0(   камшаванда  аст.  

Ҳолати 2 – юм: 0 < r < 1. Бигузор r = m /n, ки дар ин ҷо m < n 
(расми 4 - b) 
Функсия дар тамоми соҳаи муайяниаш );0[   афзуншаванда аст. 

0 0 0 

y y y 

x x x 1 

1 
1 

1 

1 1 

y = xr 

r < 0 
y=xr 

0 < r < 1 

y=xr 

r > 1 

A A 
A 

a) b) c) 

Расми 4 

. . . 
. . 
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Ҳолати 3 – юм: r > 1. Бигузор r = m /n, ки дар ин ҷо m > n (расми 4 
- c). 

Функсия дар тамоми соҳаи муайяниаш );0[   афзуншаванда аст.  

 Барои ҳолати якум ҳалли мисолҳои 4 – 5 мувофиқ меоянд, ки дар 
он ҷо      r = –1 мебошад. 

  Дар ҳолати дуюм функсия намуди n mxxf )( - ро дорад.  

Бигузор қонуни пешниҳод нисбат нарх бо функсияи 3 2)( ррS 

дода шуда бошад. Графики он хати каҷ (расми 4 – b) аст. Бо афзудани 
нархи маҳсулот (p) ҳаҷми маҳсулот (Q) низ меафзояд. Аммо ҳангоми  p  

> 1 будан, афзоиши ҳаҷми маҳсулот кам мешавад. 

Барои ҳолати сеюм, бигузор 2)( ttq   функсияи афзоиши аҳолӣ 

бошад. Функсия вобаста ба вақт меафзояд. Аммо ҳангоми  t > 1 будан, 
афзоиши аҳолӣ суръат мегирад (расми 4 – с). 

 Хати каҷи омӯзишӣ бо функсияи bаtу   муайян карда мешавад, 

ки дар ин ҷо a > 0, 01  b  мебошад. Графики ин хати каҷ дар расми 
4(а) тасвир ёфтааст. Функсия камшаванда мебошад, чунки вақти 
сарфшуда барои иҷрои ягон амалиёт бо такроран зиёдшавии онҳо кам 
мешавад. 
 5)   Функсияи нишондиҳандагии  xaxf )( . 

Функсияи нишондиҳандагӣ 
xay   ҳангоми a > 1 будан,  

монотонӣ меафзояд ва ҳангоми a < 1 монотонӣ камша - 
ванда аст[1].  

 Графики функсияи 
xay  хати каҷ буда, тири Оу  

– ро дар нуқтаи (0;1) мебурад (расми 5).  Дар матема - 

тика соҳаи муайянӣ - маҷмуи ададҳои ҳақиқии R, яъне  

  ;х  ва соҳаи қиматҳои он   ;0у  мебошад.  

Аммо  дар  иқтисодиёт соҳаи соҳаи муайянӣ   ;0х  ва соҳаи 

қиматҳои он   ;0у  мешавад. Бинобар ин, графики ин функсияҳо 

дар чоряки 1 - уми ҳамвории координатӣ ҷойгир мебошанд.  
 Масъалаи 7. Бигузор сармоягузор ба сармояи ба гардиш 
гузоштааш дар фосилаҳои баробари вақт (сол) фоида ба даст меорад. 
Агар меъёри фоиданокӣ дар муддати муайян тағйир наёбад, он гоҳ ин 
сармоя ҳар сол меафзояд.  
Функсияеро тартиб диҳед, ки суммаи афзуншавии сармояро дар   t - сол 
муайян мекунад. 

 Ҳал. Бигузор  K - суммаи афзуншавии сармоя дар t - сол, K0  -  
сармояи ибтидоӣ  ва  р – меъёри фоиданокӣ бошанд. Зарбшавандаи 

афзуншавӣ (1 + р) мешавад. Мувофиқи  шарти масъала пас аз ҳар як 

. 

y 

x 0 

1 

y = ах 

а >1 

у = ах 

0 < a < 1 

Расми 5 
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сол  суммаи сармоя чунин мешавад: K0(1 + р);  K0(1 + р)2;  K0(1 + р)3; ... ; 
K0(1 + р)х. 
        Зарбшавандаи афзуншавӣ  (1 + р) - ро бо q ишора мекунем: q = 1 + 
p. Пас, суммаи афзуншавии сармоя K дар t - сол  бо функсияи 
нишондиҳандагии                K = K0 . qx   муайян  карда шуда, q > 1 
мешавад. Масалан, ҳангоми  сармояи 

 ибтидоӣ  K0 = 1,2  млн. сомонӣ  ва  р =12%  будан,  
суммаи  афзуншудаи  сармояро  пас  аз 1 сол, 2 сол 
ва 3 сол муайян мекунем:  
          K(1) = 1,2 . 1,121 = 1,344 млн. сомонӣ; 
       K(2) = 1,2 . 1,122 = 1,505 млн. сомонӣ; 
       K(3) = 1,2 . 1,123 = 1,686 млн. сомонӣ. 
 Функсия афзуншаванда аст ва он прогрессияи  
геометриро ташкил медиҳад.Графики функсия дар  
расми 6 тасвир ёфтааст. 
 Масъалаи 8. Бензин новобаста аз тағйирёбии хосиятҳои худ ҳар 
моҳ 0,5% бухор мешавад. Функсияеро тартиб диҳед, ки бухоршавии 10 
тонна бензинро дар муддати вақти t (моҳ) ифода мекунад. 

 Ҳал. Мувофиқи шарти масъала: a0 = 10; p = 99,5% = 0,995. Пас,  
         a0 = 10;   a1 = 10 . 0,995 a3 = 10 . 0,9953; ... ;   at = 10 . 0,995t. 
 Функсия намуди at = 10 . 0,995t – ро дорад. Функсия камшаванда 
аст ва он прогрессияи геометриро ташкил медиҳад. 
 Миқдори бензини захиракардашударо пас аз 2 моҳ, 5 моҳ ва 10 моҳ 
меёбем: 
 а(2) = 10 . 0,9952 = 9,900 тонна; 
 а(5) = 10 . 0,9955 = 9,752 тонна; 
 а(10) = 10 . 0,99510 = 9,275 тонна.  

Агар дар раванди ҳалли масъала аз формулаи 
xbaу  , ки прогрессияи 

геометриро ташкил медиҳад, истифода намоем, он гоҳ ҳангоми b > 1 

будан, функсия афзуншаванда ва дар ҳолати 0 < b < 1 будан, функсия 
камшаванда мешавад. 
 Функсияи нишондиҳандагӣ дар ҳисобкуниҳои молиявӣ низ васеъ 
истифода мешавад. Масалан, суммаи  афзуншавӣ  дар  ҳолати фоизи 

бефосила - jnPeS  , суммаи афзуншавӣ бо фоизи мураккаб - niPS )1(  , 

индекси нарх дар шароити  беқурбшавӣ  - n

p hj )1(   ва ғайра мисоли он 

шуда метавонанд. 

 6) Функсияи логарифмии
 

xxf alog)(  .Функсияи логарифмӣ ба 

функсияи   нишондиҳандагӣ чаппа аст. Соҳаи муайянии функсия 

маҷмуи ададҳои ҳақиқии мусбати R, яъне   ;0x  мебошад [2]. Адади 

а  – ро  
асоси функсия меноманд: );1()1;0( a . 

0 х 

K 

Расми 6 

1 

K = 1,2 . 1,12x 

1 2 3 

. 

. 
. . . 1,12 

1,34 
1,51 

1,69 
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Функсияҳои  логарифмӣ,  махсусан  функсияҳои  логарифми 
натуралӣ дар ҳалли  масъалаҳои  иқтисодӣ васеъ   татбиқ  мешавад.  
Функсияи   логарифмиро,  ки асосаш адади e = 2,7183 мебошад, 
функсияи логарифи натуралӣ меноманд ва онро бо lnx ишора 
мекунанд.                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соҳаи муайянии функсия маҷмуи ададҳои ҳақи - 

қии мусбати R , яъне   ;0x  мебошад.Соҳаи қиматҳои функсия 

  ;y  мебошад. 

         Функсияи логарифмӣ дар мавриди a > 1 будан монотонӣ 

афзуншаванда ва дар мавриди 10  a  будан монотонӣ камшаванда 
буда, а ≠ 1 мебошад. 
          Графики функсияи логарифмӣ хати каҷ буда, тири Ох - ро дар 

нуқтаи координатааш (1; 0) мебурад (расми 6). 
 Дар ҳисобкуниҳои молиявӣ барои ёфтани N – чандкунии сумма аз 

рӯи андозаи фоизи мураккаб аз формулаи 
)1ln(

ln

i

N
п


  истифода 

мекунанд, ки дар ин ҷо n – сол мебошад [5]. Бузургии п аз N ва i вобаста 

мебошад. Бинобар ин, функсия дутағйирёбанда аст. Дар  ҳолати яке  аз  
ин  ададҳо  маълум  будан,  функсия  яктағйирёбанда  мешавад. 

Масалан, агар N = 3 бошад, он гоҳ функсияи
)1ln(

3ln
)(

х
ху


 - ро ҳосил 

мекунем, ки дар ин ҷо х – андозаи фоизи мураккаб мебошад. 

Дар фоизҳои бефосила  қувваи  афзоиши  эквивалентӣ бо 

формулаи )1ln( xу  ёфта мешавад,ки дар ин ҷо х - андозаи фоизи 

мураккаб мебошад. Масалан, ҳангоми андозаи фоизи мураккаб x = 0,16 

будан, қувваи эквивалентӣ 1484,016,1ln)16,01ln( у  (14,84%)  

мешавад. 
 Масъалаи  9. Аҳолии як қитъаи кураи замин  бо  қонуни 

)2ln(50  ху  меафзояд. Пас, аз 1 сол, 2 сол, 3  

0 1 х 

у 

 

 (0 < a < 1) 

Расми 6 

. 
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сол ва 4 сол аҳолии қитъа чанд миллион нафар мешавад? Графики 
функсияро созед. 
 
           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҳал. Қимати функсияро барои нуқтаҳои  x = 0; 1; 2; 3; 4 меёбем.  
   657,342ln50)20ln(50)0( у  млн.;   937,543ln50)21ln(50)1( у млн.; 

   315,694ln50)22ln(50)2( у млн.;    472,805ln50)23ln(50)3( у  млн.; 

   588,896ln50)24ln(50)4( у  млн.  

 Графики функсия дар расми 7 тасвир шудааст. 
 7) Функсияҳои тригонометрӣ. Функсияҳои y = sinx, y = cosx, y = tg 
x,            y = ctg x – ро функсияҳои тригонометрии элементарӣ 

меноманд. Функсияҳои тригонометрӣ функсияҳои даврӣ мебошанд. 
Даври асосии функсияҳои sin x ва cos x ба 2π, даври асосии  tg x ва ctg x 

ба π баробар мебошанд [1]. Агар  функсияи тригонометрии f(x) 
функсияи даврии давраш Т бошад, он гоҳ даври функсияи даврии 

 bkxАf   бо формулаи зерин ёфта мешавад: 

                                                     
k


0  ,                                                  (4) 

ки дар ин ҷо  А, k, b  - доимиҳо ва 0k  мебошанд.  

Мисоли  10. Даври функсияи 









3

2
3sin

2

1 
xy  ёфта шавад. 

Ҳал. Даври функсияи y = sinx давр 2T ва коэффитсиенти 

назди х k = 3 мебошад. Пас, 
3

2
0


T  мешавад. Графики функсияҳои 

тригонометрӣ (аз он ҷумла y = sinx) мавҷӣ (лапишнок) – и даврӣ 
мебошанд (расми 8).  
 
 
 
 

0 1 х 

у 

Расми 7 

. 

2 3 4 

. . 
. 

. 
34,657 

54,937 

69,315 

80,472 
89,588 
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Дар масъалаҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ баъзе зуҳуротҳо  бо лапишҳои 
даврӣ  тавсиф карда мешаванд. Масалан, фурӯши дастпӯшакҳо дар 
фасли тобистон ва  ё фурӯши хаскулоҳҳо  дар  фасли зимистон ба сифр 
баробар буда, дар моҳҳои дигар фаслҳо бо андозае тағйир меёбанд[7]. 

Ин фурӯши маҳсулотҳо вобаста ба  фасл лаппишҳои давриро ифода 
мекунанд. Ба  ин монанд, зуҳуроти бисёреро  мушоҳида намудан 
мумкин аст. Барои таҳлили чунин намуди лаппишҳои даврӣ 
функсияҳои тригонометрӣ (махсусан функсияи синус) нақши муҳимро 

мебозанд. Лаппиши оддӣ бо тағйирёбии функсияи y = sinx инъикос 
меёбад. Даври асосии ин функсия ба 3600 (2π) баробар аст. Яъне, 
қимати sinx баъди 3600 такрор мешавад. Амплитудаи лаппиши sinx аз -1 

то 1 аст. Агар даври функсияи  синус Т бошад, он гоҳ ба ҷои  х  ифодаи 

х


0360

 
- ро мегузорем. Пас, 

                          ху 



0360

sin .                                                   (5) 

 Ҳангоми  тағйирёбии  аргумент  х  аз 0 то Т ченаки кунҷӣ аз 00 то 
3600 тағйир меёбад. Барои функсияи (5) амплитудаи лаппиш аз ягон А 
то В шуда, лаппиш ба (В – А) баробар мешавад. Функсияи 

тригонометрии (5) – ро бо нисфи амплитудаи лаппиш )(
2

1
АВ  зарб 

намуда, функсияеро ҳосил мекунем,  
ки лаппиши навро ифода мекунад: 

                                  х
АВ

у 
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2
.                                           (6) 

 Агар  қимати  хурдтарини  ин  функсия  )(
2

1
АВ 

 
- ро ба А воҳид 

кӯчонем, он гоҳ ба функсияи (6) ифодаи )(
2

1
АВ  - ро ҷамъ кунем: 

                              х
АВАВ

у 
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.                                 (7) 

 Аз  гузоришҳои  hАВ  )(
2

1
  ва  aАВ  )(

2

1   истифода намуда, 

функсияи (7) – ро дар намуди хhау 



0360

sin , ки дар ин ҷо а – сатҳи 

миёна, синус ба сифр баробар аст, h – нисфи амплитудаи лаппиш 
мебошад. 
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 Масалан, барои фурӯши хаскулоҳ агар сарҳисобро аз аввали сол 
t интихоб кунем, пас аз чоряки аввали сол (1 апрел) максимум ва пас аз 
чоряки охири сол (1 октябр) минимумро ҳосил мекунем. Қиматҳои 
минималӣ ва максималӣ барои дигар санаҳо низ вуҷуд доштанашон 

мумкин аст. Яъне, онҳоро ба ягон бузургӣ кӯчондан лозим аст, ки онро 

фазаи аввали лаппиш  меноманд: 










 thау

0360
sin  .                        

Хулоса, дар иқтисодиёт тадбиқи пурраи моделҳои математикӣ, ки 
асоси онҳоро функсияҳои элементарӣ ташкил медиҳанд, дида мешавад. 
Истифодаи элементҳои математикӣ дар иқтисодиёт раванди ҳалли 

масъалаҳоро сода ва мушаххас намуда, ба мутахассисон имконият 
медиҳад, ки натиҷаҳои саҳеҳтар ба даст оварда, ба равандҳои иқтисодӣ 
баҳои воқеӣ диҳанд. 
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THE SYSTEM OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WHEN 

STUDYING THE TOPIC "THEORY OF ELECTROLYTIC 
DISSOCIATION" 

 
The founder of peace and national unity - the Leader of the Nation, 

President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, paying special 
attention to the development of the education system and the 
implementation of education reform programs in his message to the Majlisi 
Oli, noted: 

"... At the current stage of Tajikistan's development, the spheres of 
science and education are of paramount importance, because they play a key 
role in strengthening the foundations of a democratic, legal and secular state. 

In response to the care and support of the state and the efforts of 
patriotic individuals, it is necessary for managers and employees of the 
education sector to raise the level and improve the quality of education at all 
levels of education, regardless of ownership. Also, to strengthen control over 
the development of modern knowledge by students, encourage teenagers and 
young people to read fiction and scientific books, strengthen their creative 
abilities and pay more attention to teaching natural, exact and mathematical 
subjects. In this regard, in order to further improve the process of studying 
natural, exact and mathematical sciences, as well as the development of 
technical thinking of the younger generation, I propose to declare the years 
2020-2040 the "Twentieth Anniversary of the study and development of 
Natural, exact and Mathematical sciences". 

Improving the effectiveness of the lesson is the main task of the teacher. 
The success of its solution largely depends on the teaching methodology, 
which allows to equip students with deep and solid knowledge, teach them to 
work with interest and independently. It is obvious that their interest in 
learning and creativity makes them more active in the educational process, 
which leads to greater motivation, the manifestation of their talents and the 
achievement of success in the study of science. 

Every teacher knows about the great importance of independent work 
of students. Independent work of students is one of the most effective means 
of developing the need for future self-education [3, 289]. To clarify the 
concept of "independent work of students in the classroom", it is necessary 
to point out its difference with similar concepts – "activity and 
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independence". Independence is expressed in initiative, in the consciousness 
of responsibility for the actions performed, in the ability to critically 
understand the current situation without outside help. In academic work, 
independence is manifested in the ability to acquire knowledge from various 
sources, apply them in school or extracurricular work [2, 159]. 

In order to prepare students for better assimilation of new material, the 
teacher, as a rule, conducts a repetition at the beginning of the lesson. In this 
case, you can organize independent work. Tasks should include such 
questions and tasks so that, while solving them, students remember those 
concepts and facts, without knowledge of which new material cannot be well 
understood, would consolidate such skills, without which productive 
assimilation is impossible [1, 50]. 

The topic "Theory of electrolytic dissociation", which opens the study 
of chemistry in the IX class, has a very important theoretical significance. 
The knowledge of the structure of matter (the structure of atoms, types of 
chemical bonds, types of crystal lattices) obtained by students of the VIII 
class makes it possible at the beginning of the IX class to consider the state 
of inorganic substances in aqueous solutions, the properties of hydrated 
ions, to identify the patterns of exchange reactions between electrolyte 
solutions. All this makes it possible to raise the theoretical level of discussion 
of factual material even higher when studying all subsequent topics of the 
chemistry course in the IX class [1, 118]. 

Solving problems of  a computational nature is the most common 
component of independent work [3, 291]. In some cases, the teacher can, 
based on the tasks contained in the textbook, organize frontal independent 
work in the lesson. An example of front-end work can be the work of 
students on one or more similar versions of tasks of "average" difficulty. So, 
in the IX class, independent work is organized in order to consolidate 
knowledge about the theory of electrolytic dissociation to carry out 
appropriate calculations. 

Option 1 
1. How many of the listed substances belong to weak electrolytes: HJ, 

HF, Mg(OH)2, HClO3, HgCl2, NaNO3? 
2. How many ions are formed with complete dissociation of Bi(NO3)3? 

Option 2 
1. How many of the listed liquids conduct electricity: oil, iodic acid 

solution, ether, ammonium chloride solution, chloroform? 
2. How many grams of salt will remain after complete evaporation of 

100 g of 20% solution? 
Option 1 (simplified) 

1. Write the dissociation equations of the following substances: NaOH, 
HCl, LiOH. 

2. What is the degree of dissociation? 
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Option 2 (medium difficulty) 
1. Make up the formulas of salts formed by phosphoric acid and 

sodium, nitric acid and zinc. Write the equations of their dissociation and 
name the ions. 

2. How to detect Cu2+, Fe3+, H3O+ , OH- ions in solutions? 
Option 3 (complicated) 

1. Write the total and ionic equations of the reaction between calcium 
carbonate and hydrochloric acid and specify the number of ions in the left 
part of the reaction. 

2. Sulfuric acid reacts with a solution of  barium chloride, and a white 
precipitate is formed. Explain why solutions of potassium sulfate and 
sodium sulfate react the same way with a solution of barium chloride. 

After the completion of the independent work, a discussion of its results 
is given. Thus, the widespread use of independent work during the lesson 
allows the teacher to successfully solve many educational tasks: to increase 
the consciousness and strength of the assimilation of knowledge by 
schoolchildren on certain topics, to develop their skills. 
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РАҚАМИКУНОНИИ  МАОРИФ: МУШКИЛОТ  

ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОН 

Аҳамияти рақамикунонии соҳаҳои гуногуни ҳаёти инсон ба далели 
пешрафти бузурги илмию техникӣ ва сирояти коронавируси "COVID-
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19", ки ҳамчун пандемия эътироф шудааст, ба таври назаррас афзоиш 
ёфт. 

Кишварҳои гуногун ғояҳои рақамикунониро бо тарзҳои гуногун 
таблиғ мекунанд, зеро рақамисозӣ ба тавонмандиҳои иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ ва илмию техникии кишварҳои мушаххас сахт алоқаманд аст. 

Дар ин мақола ман мехоҳам воқеияти рақамикунонии универсалиро 
таҳлил карда, ба рақамикунонии маориф таваҷҷуҳ намоям. 

Рақамикунонї чист? Дар соҳаҳои гуногуни илм мафҳумҳои 
«экосистемаи рақамӣ», «муҳити рақамӣ», «ҷомеаи рақамӣ», «иқтисоди 

рақамӣ», «рақамикунонии маориф» дида мешавад [2,126]. 
Рақамикунонї ба табдили иттилоот ба шакли рақамӣ дахл дорад, 

ки коҳиши хароҷот, пайдоиши имкониятҳои нав ва ғайраро дар бар 
мегирад. Шумораи зиёди табдилдињии мушаххаси иттилоот ба шакли 
рақамӣ боиси чунин оқибатҳои мусбати назаррасе мегардад, ки мо 
онро ба маънои васеъ истифода мебарем. 

Аз ин рӯ, рақамикунонї ба маънои амиқаш ҳамчун як тамоюли 
муосири ҷаҳонӣ дар рушди иқтисодиёт ва ҷомеа фаҳмида мешавад, ки 

ба табдили иттилоот ба шакли рақамӣ асос ёфтааст, ки бояд ба баланд 
шудани самаранокии иқтисодиёт ва такмили он оварда расонад.  

Бо вуҷуди ин, бояд ба назар гирифт, ки рақамисозӣ метавонад 
ҳамчун тамоюли самараноки рушди ҷаҳонӣ баррасӣ шавад, агар 

табдили рақамии иттилоот ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошад: он 
истеҳсолот, тиҷорат, илм, соҳаи иҷтимоӣ ва ҳаёти ҳаррӯзаи 
шањрвандонро фаро мегирад; танҳо бо истифодаи самараноки 
натиҷаҳои он ба истифодабарандагони иттилооти табдилшуда дастрас 

мебошанд; натиҷаҳои онро на танњо мутахассисон, балки шахсони 
воќеї низ истифода мебаранд; истифодабарандагони иттилооти рақамӣ 
малакаҳои кор бо онро дошта бошанд. 

Рақамикунонї ҷойи компютеркунониро гирифт, ки дар он сухан 

асосан дар бораи истифодаи технологияи компютерӣ барои ҳалли 
мушкилоти муайяни иқтисодӣ мерафт. 

Имкониятҳои бузурги муаррифии рақамии иттилоот ба он оварда 
мерасонад, ки рақамикунонї аллакай муҳити интегралии технологии 

«зист»-ро (эксистемаҳо, платформаҳо) ташкил медиҳад, ки дар доираи 
онҳо истифодабаранда метавонад муҳити дӯстонаеро, ки барои ҳалли 
тамоми вазифаҳо лозим аст, эҷод кунад [1, 455]. 

Агар махсус дар бораи рақамикунонии маориф сухан ронем, пас 

он боиси тағйироти ҷиддӣ дар бозори меҳнат мегардад ва ба 
азнавташкилдиҳии раванди таълим, аз нав дида баромадани нақши 
омӯзгор нигаронида мешавад. 

Рақамикунонї аз як тараф заминаи методологии мактабро, ки аз 
гузашта мерос мондааст ва самаранокии худро собит кардааст, 
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халалдор мекунад, аз тарафи дигар, дастрасии иттилоотро дар шаклҳои 
гуногуни он (на танҳо дар матн, балки дар шакли садо ва визуалї) ба 
вуҷуд меорад.  

Ба ғайр аз дастрасии иттилоот, рақамикунонии таҳсилот омӯзиши 
амиқтари иттилооти гирифташударо дар назар дорад: технологияҳои 
воқеияти виртуалӣ, масалан, имкони истифодаи симуляторҳои 
рақамиро фароҳам меоранд ва технологияҳои омӯзишии мобилӣ имкон 

медиҳанд, ки дар ҳама ҷо ва дар вақти дилхоҳ таҳсилро давом дињед. 
Системаи маориф ва раванди рақамикунонии он дар Финландияро 

баррасӣ менамоем – дар он љо ҳеҷ гуна сертификатҳои ниҳоӣ ба 

монанди имтиҳони ягонаи давлатӣ вуҷуд надорад, донишҷӯён дар тӯли 
сол тавассути санҷишҳои гуногуни фосилавӣ баҳогузорӣ карда 
мешаванд. 

Аз синфи якум дар мактабҳои Финландия барномасозӣ ҳамчун 
фанне ҷорӣ карда мешавад, ки унсурҳои математика ва технологияи 
компютериро синтез мекунад. Ба характери амалии истифодаи дониш 
диққати калон дода мешавад: бо иштироки мактаббачагон ва 
студентон намоишњои гуногуни робототехника гузаронда мешаванд. 

Аз ин ба хулосае омадан мумкин аст, ки вазифаҳои асосии ин 
давлатҳо дар татбиқи технологияҳои рақамӣ дар соҳаи маориф 
саводнокии технологии омӯзгорону хонандагон, инчунин дастрас 

будани технологияҳои рақамӣ барои ҳама мебошад. Ин омилҳое 
мебошанд, ки барои рақамикунонии пурраи таҳсилот заруранд, вале 
кофӣ нестанд, зеро мушкилоти умумии гузариш ба таҳсилоти рақамӣ 
боқӣ мондааст, ки мо дар поён муҳокима хоҳем кард [3, 255]. 

Таъсири манфии психофизиологии компютерҳо ва дигар гаҷетҳои 
электронӣ, ки аз радиатсияи электромагнитӣ ба вуҷуд меоянд, кайҳо 
боз маълум аст, аммо то ҳол роҳҳои қобили қабули муҳофизат аз ин 
вуҷуд надоранд. Дар айни замон, технологияҳои навтарин, ки аз ҳама 

ҷо дуранд, метавонанд зарари ба инсон расонидашударо кам кунанд. 
Агар тамоми таълим рақамӣ бошад, пас инсон аз хурдсолӣ 

пайваста ба шуоъҳои зарарноки электромагнитӣ дучор мешавад. 
Мактаби электронӣ ҳанӯз ба пуррагӣ ба кор шуруъ накардааст, аммо 

ҳоло ба хаттӣ камтар аҳамият дода мешавад. Мавзӯъҳои мактабӣ, аз 
қабили хушнависӣ ё хушхатнависӣ дигар вуҷуд надоранд ва ба 
шарофати китобҳои кории чопӣ, хаттӣ амалан ба ҳеҷ чиз кам карда 
мешавад. Умуман, донишҷӯён бадтар меомӯзанд, зеро рушди 

малакаҳои хуби хотира ва диққат суст кор мекунад[4, 258]. 
Дар айни замон, бисёре аз барномаҳои компютерии таълимӣ 

нусхаҳои васоити анъанавии таълим мебошанд, ки бартарии асосии 

рақамисозӣ - мавҷудияти манбаи қариб тамомнашавандаи иттилоотро 
аз даст медиҳад. Агар мо дар бораи ҳама гуна вебинарҳое, ки онлайн 
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баргузор мешаванд, сухан ронем, пас онҳо аксар вақт лексияҳои оддӣ 
мебошанд, ки худи ҳамон муаллимон бевосита дар муассисаҳои 
таълимӣ медиҳанд.Танҳо дар ин ҷо як нуктаи ҷолиби дигар ҳаст: 

лексияи дар формати аудио сабтшуда моликияти зеҳнии муассисаест, 
ки ин омӯзгор дар он кор мекунад. 

Дар баъзе мавридҳо, якчанд курсҳои лексияҳоро сабт карда, 
муассисаи таълимӣ метавонад қарор кунад, ки аз хидмати худи 

муаллим даст кашад, то ба ӯ маош надиҳад, танҳо аз лексияҳои 
сабтшуда истифода барад. Гап дар сари он аст, ки маводи лексия аз 
муаллим ба донишҷӯ интиқол додани таҷриба ва маҳорати касбӣ ва 
дониш, фиристодани супоришҳоро комилан ҳар кас иҷро карда 
метавонад, барои ӯ профессор будан шарт нест, ки аз роҳбарият 
эҳтиром ва маоши сазовор талаб кунад [5, 325]. Рақамикунонии 

таҳсилот қатъи пурраи робитаи шахсии донишҷӯ ва омӯзгорро дар 
назар дорад. Раванди таълим дар донишкадаи олї ва хатто дар мактаб 
на танњо таълими фанњои алоҳида, балки таълиму тарбия низ мебошад. 
Дар таълими анъанавӣ ҳар як хонанда ё донишљў аз ҷониби устоди худ 
то ин, ё он дараҷа тарбия ёфта, қисман аз ӯ рафтору кирдорро қабул 
мекунад ва ба ин васила тарзи ҳаёти муайянеро ташаккул медиҳад. Бо 

таълими фосилавӣ шахсияти омӯзгор аз байн меравад, танҳо матне 
боқӣ мемонад, ки касе аз ў истифода бурда метавонад. 

Дар Тољикистон вазъ то андозае дигар аст: сарфи назар аз 
пешбурди фаъоли технологияҳои рақамӣ дар мактаб ва донишгоҳҳо, 
компютерҳо ҳанӯз ҳам хеле каманд ва онҳое, ки аз моделҳои нав 
дуранд. 

Омӯзгорони солхӯрда аксар вақт саводи технологӣ надоранд: 
одамон дар охири асри гузашта дар самти технологияҳои иттилоотӣ 

таҳсил мекарданд, ҳоло маводе, ки онҳо ба хонандагон расонданӣ 
мешаванд, дар шароити муосир комилан аҳамият надорад. 

Нуктаи дигаре, ки имкон намедиҳад, ба омӯзиши рақамӣ пурра 
гузарад, таъминоти нокифояи шаҳрвандон бо компютер мебошад. 

Аммо агар дар оила компютери фардӣ дошта бошад ҳам, оилаҳои 
серфарзанд бояд чӣ кор кунанд, агар ҳама дар як соат дарс дошта 
бошанд? 

Рушди рақамикунонї пештар як воситаи олии иловагӣ буд. 
Рақамикунонї чизи бад нест, ин як василаи қулай барои кор, таҳсил 
аст, аммо онро набояд ба маркази тамоми ҳаёти инсонҳо табдил дод, 

онро бо як тарзи зиндагӣ баробар кардан мумкин нест, хусусан бо 
назардошти он ки эътирозгарон ҳастанд.  
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МАВҚЕИ ЭКОЛОГИЯ ДАР СИСТЕМАИ ИЛМҲОИ 

ТАБИАТШИНОСӢ 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи 

маориф аҳамияти ҷиддӣ дода истодаанд, ки имрӯзҳо дар муассисаҳои 
таълимии кишвар ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 
эътибори хоса дода мешавад. 

Маҳз бо дарки амиқу дақиқ бо мақсади дар ҷомеаи Тоҷикистон 
фарогир шудани тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ, Пешвои 
миллат Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ,  бист соли 

оянда, солҳои 2020-2040-ро Солҳои омӯзиш ва рушди илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон намуданд, зеро маҳз илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ, ва риёзӣ муҳимтарин рукни ҷаҳонбинии дунявӣ 
ва муассиртарин воситаи тарбияи шахсияти соҳибназар арзёбӣ 
мешаванд[1.15]. 

Дар замони муосир  мавқеъ ва аҳамияти биосфера, ҳамчун 
системаи глобалии экологӣ ва объекти таҳлили илми экология 

мунтазам меафзояд. Дар илми экологияи имрӯза ба проблемаҳои 
муносибати инсон бо муҳити атроф аҳамияти калон дода мешавад. 
Пешравии ин бахшҳои илми экология бо пурзӯр гардидани таъсири 

манфии байниҳамдигарии одам ва муҳити зист, баланд шудани 
ҷанбаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқӣ вобаста ба оқибатҳои хатарноки 
пешравии илмию техникӣ алоқаманд аст. 
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Экологияи муосир  танҳо бо доираи як фанни биологӣ, ки 
муносибати байни олами зинда дар табиат шарҳ медиҳад, маҳдуд 
намешавад. Вай ба илми байнисоҳавӣ табдил ёфта истодааст, ки 

мушкилоти мураккабтарини таъсири мутақобилаи инсон бо муҳити 
зистро меомӯзад. Бисёртарафа будани ин масъала  дар натиҷаи тезу 
тунд шудани вазъияти экологӣ дар миқёси ҷаҳон ба амал омадааст, 
боиси «сабз шуданӣ» (экологизатсия, экологикунонӣ) бисёр илмҳои 

табиатшиносӣ, техникӣ ва гуманитарӣ гардид [2.26]. Вобастагии 
экология бо дигар соҳаҳои дониш рушди соҳаҳои навро, аз қабили 
экологияи муҳандисӣ, геоэкология, экологияи математикӣ, экологияи 

кишоварзӣ, экологияи кайҳонӣ ва ғайра идома дорад. 
Бинобар ин, худи мафҳуми «экология» тафсири васеътар гирифт 

ва равиши экологӣ дар омӯзиши таъсири мутақобилаи ҷомеаи инсон ва 
табиат пурра эътироф гардид. Экологияи муосир бо сиёсат, 
иқтисодиёт, ҳуқуқ, психология, педагогика алоқаи зич дорад, зеро 
танҳо бо ҳамроҳии дигар илмҳо метавон самти технократии 
тафаккурро бартараф намуда, шакли нави шуури экологиро инкишоф 
дод, ки рафтори одамонро нисбат ба муҳити табии ба шакли кулли 
тағйир медиҳад. Барои қонеъ гардонидани талаботи тамоми инсоният 

истеҳсолот, саноат ва хоҷагии қишлоқ бояд боз ҳам тезтар тараққӣ 
кард.  

Дар баробари зиёдшавии босуръати шумораи аҳолӣ, зиёдшавии 
интенсивии талаботи инсон низ мушоҳида мешавад. Дар он ҷое, ки 
пештар одам  пурра қаноат карда, ҳаёташро мегузаронид, имрӯз ба вай 
бисёр арзишҳо ва бойигариҳои табиат лозиманд, чунки сатҳи зиндагӣ 

хеле баланд шуда истодааст. Ҷамъияти муосири постиндустриалиро 
метавон ҳамчун ҷомеаи истеъмолӣ тавсиф кард. Истеҳсоли 
ҳозиразамон ба ҳадди аксар барои пурра конеъ гардондани ҳама гуна 
талаботи инсон нигаронида шудааст. 

Беист афзудани шумораи аҳолӣ дар сайёраи мо ва истеҳсолоти 
саноатӣ ногузир ба масъалаи маҳдудияти имкониятҳои сайёраи Замин 

ва сарватҳои он дучор гардид. Истеҳсолот торафт талаботи нав ба нави 
одамро қонеъ гардонида, сарватҳои табииро, ки барои  инсоният 
заруранд ва  ба онҳо одат карда бошад ҳам, бехабар мондааст ва дар 
ҷамъияти индустриалӣ бе бойигариҳои табиат  кор карда наметавонад. 

Он чи ки пештар намояндаи ҷамъияти индустриалӣ таваҷҷуҳ карда 
наметавонист, одами ҷамъияти баъди индустриалӣ маҷбур шуд, ки 
аҳамияти ҷиддӣ диҳад ва нигоҳашро ба табиати атроф, дар ҳақиқат 
хонаи табиии худ боздорад. 

Экология аз ибтидои инкишофи инсоният шавқи амалӣ пайдо 
кардааст. Дар ҷомеаи ибтидоӣ ҳар як фард барои зинда мондан бояд 

дар бораи муҳити зист, яъне қувваҳои табиат, наботот ва ҳайвонот 
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маълумоти муайян дошта бошад. Ба шарофати пешрафти босуръати 
технология, ба назар мерасад, ки мо ҳоло  барои эҳтиёҷоти бевоситаи 
худ аз табиат вобаста ҳастем ва аз ин рӯ, фаромӯш мекунем, ки ин 
алоқа боқӣ мондааст. То он даме ки ягон буҳрон фаро расад, мо майл 
дорем, ки сарват ва хидматҳои ройгони табиатро як чизи муқаррарӣ 

қабул кунем; ба назари мо чунин менамояд, ки онҳо ҳеҷ гоҳ тамом 
намешаванд ё ихтирооти техникӣ ҷои онҳоро пурра гирифта 
метавонад, ҳол он ки ҳаёту таҷриба нишон медиҳад, ки ин тавр нест. 

Аҷоибаш дар он аст, ки мамлакатҳои саноатӣ бо роҳи муваққатан 

озод кардани одам аз тобеияти қонунҳои табиат, истифода бурдани 
захираи маҳдуд ва зуд тамомшавандаи сӯзишвории маъдание, ки худи 
табиат ҷамъ кардааст, ба пешравӣ ноил гардиданд. Бо вуҷуди ин, 
тамаддун, ҳамчунин ба муҳити зист на танҳо аз захираҳои энергетикӣ, 

балки ба равандҳои ҳаётан муҳими он, ба монанди гардиши ҳаво ва об 
вобаста аст. Ҳифзи тамаддун ба донишҳои экологии мо ва амалҳои 
оқилонае вобаста аст, ки ба ҳифзу ободонии муҳити зист нигаронида 
шудаанд.  

Нақши муҳими экологияро дар ҷаҳони муосир дарк намуда, дар 
табиатшиносӣ мавқеи сазовори худро ишғол карда, дуруст истифода 

бурдани қонунҳо, мафҳумҳо ва истилоҳоти ин илмро омӯхтан лозим 
аст. 

Мо, бояд дар хотир дошта бошем, ки истифодаи беақлона ва 
баъзан ғоратгаронаи сарватҳои табиӣ аз ҷониби шахсе, ки қонунҳои 
табиатро намедонад, аксар вақт ба оқибатҳои вазнин ва бебозгашт 
оварда мерасонад. 

Экология  ба он илмҳое тааллуқ дорад, ки дар ҳамбастагии бисёр 
соҳаҳои илмӣ ба вуҷуд омадааст. Он ҳам сатҳи умумиҷаҳонии 

вазифаҳои ҳозиразамон, ки дар назди инсоният истодаанд ва ҳам 
шаклҳои гуногуни интегратсияи усулҳои самт ва тадқиқоти илмиро 
инъикос мекунад. Табдил додани экология аз фанни танҳо 
табиатшиносӣ, биологӣ ба як соҳаи дониш, ки илмҳои ҷамъиятию 

техникиро низ дарбар мегирад, ба соҳаи фаъолият дар асоси ҳалли як 
қатор масъалаҳои мураккаби сиёсӣ, идеологӣ, иктисодӣ, ахлоқӣ ва 
ғайра асос ёфтааст. Экологияи имрӯза ба яке аз илмҳои инсонӣ табдил 
ёфта, ба бисёр соҳаҳои илм равона мегардад, гарчанде ки ин раванд 

дуру дароз аст, лекин тамоюлҳои асосии он аллакай дар замони мо хеле  
равшан намоёнанд. 

Дар маркази таваҷҷуҳи инсони муосир масъалаи ҳамкории инсон 
бо муҳити табиӣ, тавозун, мувозина ва бехатарии экологӣ меистад.  

Экология илмест, ки фаъолияти системаҳо ва сохторҳои сатҳи 
экосистема ё биогеосенозҳо дар таъсири мутақобилаи онҳо бо ҳамдигар 

ва муҳити зист меомӯзад. Аз ин ҷост, ки вазифаҳои экология — муайян 
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намудани алоқаҳои имконпазири технологияҳои гуногун ва пеш аз 
ҳама, химиявию биохимиявӣ, агрохимиявӣ, энергетикӣ, харобкунанда ё 
зараровар, ба вуҷуд овардани бехатарии умумии экологии муҳити зист, 

аз ҷумла химиявӣ, биохимиявӣ, радиатсионӣ ва ғ. 
Экология ҳамчун илм маҷмуи тамоми таъсири мутақобилаи 

омилҳо – ҳам табиӣ ва ҳам технологӣ, иҷтимоӣ, ахлоқиро дар бар 
мегирад. Зиёда аз он, омилҳои сотсиалӣ ҳоло ҳалкунанда, пешбаранда 

шуда, фаъолияти бошууронаи одамоне мебошанд, ки мақсад, 
манфиатҳои худро фаъолона ҳимоя мекунанд, аксар вақт аз 
манфиатҳои ҷамъият ва тамоми инсоният дур буда, баъзан ба муқобили 

ин манфиатҳо мебароянд. Вазифаи илм ва ҷамъият аз он иборат аст, ки 
протсесси бадшавии ҳолати биосфераро боздорад, қобилияти 
худтанзимкуниро дар асоси равандҳои табиӣ ба табиат баргардонад. 

Экология таъсири мутақобилаи организмҳои зинда ва табиати 

ғайризиндаро баррасӣ мекунад. Ин таъсири мутақобила, якум, дар 
доираи системаи муайян (системаи экологӣ, экосистема) ба амал меояд 
ва дуюм, он бетартиб нест, балки ба таври муайян ташкил карда 
шудааст, ки  қонунҳои худро дорад. 

Экосистема маҷмуи истеҳсолкунандагон, истеъмолкунандагон ва 
ғизодиҳандаҳои детритҳо мебошад, ки бо ҳамдигар ва муҳити онҳо 
тавассути мубодилаи модда, энергия ва иттилоот, ба тавре ки ин 
системаи ягона барои муддати тӯлонӣ устувор боқӣ мемонад, аст. 

Ҳамин тавр, ба экосистемаҳои табиӣ  се хусусият хос аст: 

1) экосистема ҳатман маҷмуи ҷузъҳои зинда ва ғайризинда 
мебошад; 

2) дар доираи экосистема давраи пурраи аз офариниши моддаҳои 
органикӣ сар карда, бо тезиси он ба таркиби ғайриорганикӣ анҷом 
меёбад; 

3) экосистема як муддат устувор мемонад, ки онро сохтори 
муайяни ҷузъҳои биотикӣ ва абиотикӣ таъмин карда истодаанд[3.45]. 

Намунаҳои экосистемаҳои табиӣ кӯл, ҷангал, биёбон, тундра, 
замин, уқёнус, биосфера мебошанд. Тавре ки аз мисолҳо дида мешавад, 
экосистемаҳои содатар ба системаҳои мураккабтар дохил мешаванд. 

Дар айни замон, иерархияи ташкили системаҳо, дар ин ҳолат, экологӣ 
амалӣ карда мешавад. Ҳамин тариқ, сохтори табиатро бояд ҳамчун як 
маҷмуи системавӣ баррасӣ кард, ки аз экосистемаҳои ба ҳам 
пайвастшуда иборат аст, ки баландтаринаш экосистемаи беназири 
ҷаҳонӣ - биосфера мебошад. Дар доираи он мубодилаи энергия ва 
материя байни тамоми ҷузъҳои зинда ва ғайризинда дар миқёси сайёра 
ба амал меояд.  

Фоҷиаи экологӣ, ки ба тамоми инсоният таҳдид мекунад, аз он 
иборат аст, ки яке аз аломатҳои вайрон кардани экосистема: биосфера 



370 

ҳамчун экосистема бо фаъолияти инсон аз ҳолати устувор бароварда 
шудааст. Вай аз рӯи миқёс ва гуногунии муносибатҳои байниҳамдигарӣ 
набояд аз ин ҳалок гардад, баръакс ба ҳолати нави устувор мегузарад, 

дар айни замон, тағйир додани сохти худ, пеш аз ҳама, ғайр ва баъд аз 
он ногузир зинда мемонад. 

Ҳамин тариқ, экосистема муҳимтарин воҳиди сохтори олами 
атроф мебошад. Экосистемаҳо ба материяи зинда асос ёфтаанд, ки бо 
сохтори биотикӣ ва макони зист бо маҷмуи омилҳои ин муҳит муайян  
карда мешаванд. 

Экосистема ба ягонагии материяи зинда ва ғайризинда асос 
ёфтааст. Моҳияти ин ягонагӣ дар зер зоҳир мегардад. Аз унсурҳои 

табиати ғайризинда, асосан молекулаҳои диоксиди карбон ва об, дар 
зери таъсири энергияи офтоб моддаҳои органикӣ ҳосил карда 
мешаванд, ки ин ҳодисаи беҳамтои биологӣ, феномен –фотосинтез ном 
дошта, тамоми ҳаёти сайёраро ташкил медиҳад. Раванди ба вуҷуд 

овардани моддаҳои органикӣ дар табиат дар як вақт бо раванди 
баръакс — истеъмол ва таҷзияи ин модда боз ба пайвастагиҳои аслии 
ғайриорганикӣ ба амал меояд [3.47]. Маҷмуи ин равандҳо дар 
экосистемаҳои сатҳҳои гуногуни иерархия ба амал меоянд. Барои он ки 

ин равандҳо мутаносиб шаванд, табиат дар давоми миллиардҳо сол 
сохтори муайяни материяи зиндаи системаро кор карда баромадааст. 

Қайд кардан зарур аст, ки бо ибтикори созандаву дурандешонаи 
Пешвои муаззами миллат, инчунин роҳандозӣ гардидани як иқдоми 
дигари Президенти мо Эмомалӣ Раҳмон дар баробари озмунҳои 
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва «Тоҷикистон – ватани азизи ман», 

яъне бо мақсади рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани 
ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаю технологияҳои 
нав, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, 
ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба 

омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти 
истеъдодҳои нав дар ин самт пешниҳод кардани озмуни ҷумҳуриявии 
“Илм – фурӯғи маърифат” ва Амри Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро оид ба ин озмун аҳли илми тоҷик бо рӯҳбаландии бузург 

истиқбол намуданд[1.22]. 
Рӯй овардан ба илмомӯзӣ, хусусан ба илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ 

ва риёзӣ худ қадами боэътимод барои рушди устувори иқтисодиёти 
Тоҷикистон ва таъмини рақобатпазирии кишвар дар арсаи ҷаҳон 

мебошад. Зеро дар марҳилаи нави рушди давлати мо нақши экология,  
тафаккур ва маданияти экологӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ-
иҷтимоӣ ва бунёдӣ хеле муҳим аст.  
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Мансуров Ш.Т., 

барномасози технологияи  
иттилоти ва рушди инноватсионӣ,  

ДДҲБСТ 
 

АВТОМАТИКУНОНИ ФАЪОЛИЯТИ АУДИТОРИ (НАЗАРИЯ,      
МЕТОДОЛОГИЯ ВА АМАЛИЯ). 

Компютеркунони муҳосибии бухгалтерӣ дар корхонаҳо ва 

тайёрӣ барои ҳисоботи молиявӣ ба мақомоти андоз дар шароити 

иқтисодиёти даври гузариши Тоҷикистон яке аз вазифаҳои 

маҳимтарин ба ҳисоб меравад. Имрӯз дар бозори барномаҳо, доир 

ба автоматикунонии муҳосибии бухгалтерӣ доираи васеи 

барномаҳо ба монанди 1с – муҳосибот, ИНФО – муҳосибот, 

Инфин – муҳосибот, амал мекунад.  

 Дар чаҳорчӯбаи як мақолаи илмӣ оиди ҳамаи барномаҳои 

номбурда маълумоти муфассал додан ғайриимкон аст. 

 Дар байни рӯйхати зиёди чунин барномаҳо барномаеро, ки онро 

бештар барои корхонаҳо самаранок ҳисобидан мумкин бошад, 
хелэ мушкил аст ва дар робита ба ин метавонад дар барои 

маҳимияти ин мавзӯъ сухан кунем. Дар мақолаи мазкури мо 

мақсад гузоштем, ки бо тарзи кӯтоҳ тавсифи муқоисавии 

барномаҳои маълум ва муайян сохтани самараноки он барои 

корхонаҳои кишварамонро таҳқиқ намоем. 

 Барои ноил шудан ба ин мақсаҳо ҳадафҳои зерин дар назар 
дошта шуданд: 

- Омӯхтани хусусиятҳои асосии барномаҳои компютеркунони 

бахисобгирии бухгалтерӣ ; 

- Гузаронидани таҳлили муқоисавии барномаҳои номбурда; 

- Муайян сохтани барномаи нисбатан самаранок ва 

истифодаи он барои корхонаву муассисаҳо. 

Маҳсули барномаи “1с – муҳосибот” барои компютеркунони 

ҳисоботи муҳосибӣ ва андозбандӣ дар корхонаҳо пешбинт 
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шудааст. “1с- муҳосибот” имкон медиҳад, ки муҳосибии муҳосибӣ 

ва андозбандиро дар фаъолияти хоҷагидории якчанд ташкилот 

якбора ташкил намояд. Ин барнома вазифаҳои зеринро иҷро 
менамояд:  

1. муҳосибии захираҳои моддӣ- истеҳсолӣ; 

2. муҳосибии захираи анбор; 

3. муҳосибии амалиёти тиҷоратӣ; 

4. муҳосибии амалиёти бонкӣ ва хазинавӣ; 

5. муҳосибии истеҳсолоти асосӣ ёрирасон; 

6. муҳосибии хароҷоти бавосита; 

7. муҳосибии музди меҳнат ; 

8. муҳосибии кормандони ташкилот; 

9. муҳосибии даромад ва хароҷоти соҳибкорони – супоридагон 

андоз ва даромади шахсӣ ва ғайра. 

Низоми “Парус – муҳосибот ” барои тайёр намудани ва 

муҳосибии ҳуҷҷатҳо фаъолияти молиявию хоҷагидории  корхона, 

ҷамоварии ахборот дар бораи амалиёти амалишудаи хоҷагидорӣ 

дар суратҳисобҳо ва грифтани ҳисоботи дохилӣ ва берунӣ 

нигаронида шудааст, барномаи “Парус – муҳосибот ” ташаккули 

пурра ва боэътимод дар бораи фаъолияти молиявӣ ва хоҷагидорӣ, 

муҳосибии ҳуҷҷатҳои аввалиндараҷаро, ки асоси муҳосибӣ 
мебошад, таъмин месозад. Инчунин, ин барнома ба сифати асоси 

барои бақайдгирӣ, нигоҳдорӣ ва ҳаракати маблағҳои пуливу 

моддӣ хизмат карда, барои омада намудани ҳуҷҷатҳои дохилӣ оид 

ба фаъолияти молиявӣ ва иқтисодӣ дар шакли ҳисоботи ҳармоҳа, 

семоҳа ва солонаи буҷети корхона хизмат менамояд. 

Яке аз барномаҳое, ки дар истифода қулаӣ ва азхуд карданаш хеле 

осон аст, барномаи “ИНФО – муҳосибот ” мебошадю. Ин ягона 

барномае мебошад, ки дар бозори маҳсулоти муҳосибӣ ҳатто бе 

гузаштани курси омӯзиш азхуд кардан мумкин аст. Барнома 

имкон медиҳад, ки тамоми қисимҳои муҳосибии бухгалтерӣ: 

амалиёт оид ба бонк ва хазина, воситаҳои асасӣ, дороиҳои 

ғайримоддӣ, муҳосибии савдои чакана, муҳосибии амалиёти 

асъор, ҳисобу китоб оид ба музди меҳнат ва муҳосибии кормандон 
компютеркунонида шавад. 

 Барномаи “БЭСТ” барои компютеркунони корхонаҳои 

савдо истеҳсолӣ, соҳаи хизматрасонӣ ва ташкилотҳои буҷетӣ 

пешбинӣ шудааст. Ба вазифвҳои асоси ин барнома онҳо дохил 
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мешаванд: ҷори кардани китоби калони сармуҳосиб; муҳосибии 

амалиёти хазинавӣ; муҳосибии амалиёти бо бонкҳо; муҳосибии 

воситаҳои асосӣ: муҳосибии захираҳои истеҳсолӣ; муҳосибри 

молҳо ва маҳсулоти тайёр; идоракунии фурӯш (савдо) ва музди 

меҳнат. Қисми “Идоракунии фурӯш” вазифаи қисми муҳосибӣ, 

балки бештар ба вазифаи идоракунӣ нигоронида шудааст. Вай 

имкон медиҳад, ки фармоиш барои харидани молу ашё дар 

корхонаҳо амали карда шавад. Ин қисм ба таври автоматӣ 

молҳоеро, ки аз анборхонаи муайян бароварда мешаванд, назорат 

мекунад. Ин баронома барои кам кардани хароҷоти вақти кори 

менеҷерон ва банақшагирии сиёсати тиҷоратии корхона ёрии 

амалӣ мерасонад. 

 Ҳамин тариқ, мутахасисе, ки методологияи ҳисобдориро 

медонад, яъне протседураи ҳисобдории вай тайёр аст ва барои 

дигаргунҳое, ки ба амал менамоя, омада аст. Чунки 

камбинатсияҳои нави ин элементҳо кайҳо маълум мебошад. 
 Шахсоне, ки таърихи хисобгирии бухгалтериро медонад, вай 

васеътар фикрони карда, дар корҳои ҳаррӯзаи худ қарорҳои 

оптималӣ ҷабул карда роҳҳои тараҷиёти ташкили хуби 

ҳисобгирии бухгалтериро пайдо мекунад. Аз ҳама муҳимаш шумо 
ихтисоми худро дуст дошта бо ин ифтихор мекунад. 

 Тараққиёти ҳисобгирӣ ин тараққиёти ақидаҳои ҳисобгирӣ 

аст. Муҳосибоне ҳастанд, ки корашон фақат аз амалия иборат аст, 

ҳамаи назарияро бекор меҳисобанд ва мегӯянд: “Аз бекорӣ фикр 

карда мебароянд”. Агар мо ягон кор карданӣ бошем бояд донем, 

ки чй кор мекунам, барои чӣ ва чӣ хел бояд кард? Ба ин саволҳо 

фақат ба тафаккури инсонӣ ҷавод дода ва дар ҳамин давраҳо 

муҳосибон ҳар хела ҷавоб медиҳод. 

 Муқоисаи автоматикунонии муҳосибии бухгалтерӣ муайян 

кард, ки барномаи нисбатан самаранок барои корхонаҳо “1С - 

муҳосибот” ба ҳисоб меравад. Бояд қайд намуд, ки нархи 

начандон гарони ин барнома омили мусбар аст барои корхонаҳо, 

аммо, дар навбати худ, ин барнома дорои камбудиҳо низ 

мебошад. Ба ин мушкули азхуд намудан барнома ва мавҷуд 

набудан нусхаи бепули омӯзиши он мисол шуда метавонад. 

 Барномаи “ИНФО - муҳосибот” аз ҷиҳати соддагӣ дар азхуд 

намудан, таъмини дараҷаи баланди техникӣ, нархи нисбатан паст 

ва нисбат ба “1С – муҳосибот ” фарқ мекунад. Ин барнома низ, 
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дар навбати худ, дорои камбудӣ аст, ки он дар насбеунӣ ва 

ҷӯрзозӣ дар корхонаи муаяӣн дида мешавад. Дар раванди 

барномаи беҳтарин “Парус- муҳосибот ” ба ҳисоб меравад. Онро 

метавонад тибқи муҳосибии хусусиятҳои ҳар як корхона насб 

карда ва ҷӯр сохт. Вале мушкилоти “Парус- муҳосибот ” аз он 
иборат аст, ки насбкунии он нархи гарон талаб мекунад. 
Афзалияти барномаи “БЭСТ” дар амалиёти дохиливу шабакавии 
савдои яклухт муайян мегардад. Аммо, камбудии ин барнома дар 

он аст, ки низоми пӯшида ба ҳисоб меравад ва аз тарафи 

истифодабаранда тпғирот ворид карда намешавад, яъне танҳо 

ширкати ин барнома метаволнад, барои ҳар як корҳонаи алоҳида 
барномаро худаш насб кунад. 

 Дар асоси таҳлили боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

барои корхонаҳо барномаи нисбатан қулай ва самаранок 

барномаҳои “1С – муҳосибот” ва “ИНФО - муҳосибот” ба ҳисоб 

меравад. Афзалияти байни онҳо вақте муайян мегардад, ки 
вобаста ба самти фаъолияти корхона ин ёон барнома истифода 

шавад ва самаранрки худро нишон диҳад. Дар навбати худ барои 

корхонае, ки муҳосиби бухгалтерии он ба таври махсуст аст, 

истифодаи барномаи “Парус – муҳосибот” манфиятнок хоҳад буд. 

Барои корхонаҳои савдои яклухт бошад, истифодаи барноами 

“БЭСТ”маслиҳад  дода мешавад. 
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МАЊОРАТИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЊЌИЌОТЇ ДАР РАВАНДИ 

ОМЎЗИШИ ФАННИ ФИЗИКА  
 

Мактаби муосир, имрӯз дар таъмини фазои илмӣ доимо дар 
њаракат ва рушд аст. Ин таѓйирёбињои иљтимоии давлат ва љомеа 
барои рушд, таълим ва тарбияи хонандагон мусоидат намуда, дар 
фаъолияти маърифатии онњо шавќу раѓбат нисбат ба тарзњои 
кофтуков, аз худ кардан, аз нав коркард ва татбиќи маълумотњоро 
бедор месозад, он имконият медиҳад, ки мактаббачагон ба осонї дар 
олами муосири тез таѓйирёбанда, дониши худро дар вазъиятњои 
ѓайристандартї татбиќ намоянд.    

Мувофиќи Консепсияњои таълими касбї [1, с. 24-34] дар наќшаи 
таълимї соатњои иловагии ваќти таълимї барои фаъолияти тањќиќотї 
пешбинї шудааст. Фаъолияти тањќиќотї ва лоињавии мактаббачагон 
нишондињандаи сифатии маълумот дар муассисањои таълимї мебошад, 
ки ин мубрамияти масъаларо нишон медиҳад. Дар шароити омўзиши 
амиќи физика мањз ин самт аз њама бештар авлавият дорад. 

Мафњумњои асосии фаъолияти тањќиќотї, маќсаду вазифањо, 
марњилањои асос гузоштани фаъолият, натиљаҳоро дар таҳқиқотњои А. 
В. Леонтович, А. С. Обухов, А. Н. Подяков, А. И. Савенкова Н. Г. 
Алексеев ва ѓ. дидан мумкин аст [2, 5, с. 113-117]. Сухан асосан оид ба 
сохтани фаъолияти тањќиќотии хонандагон берун аз дарс меравад. Ба 
ќадри кифоя дида баромадани масъалаи алоқамандии фаъолияти 
тањќиќотї дар дарс, ташкили он, якљоя кардани шаклу методњо ва 
воситањои таълими самаранок ин самтро рушд мебахшад.    

Аз рўйи моњият фаъолияти тањќиќотї вазъияти фаъоли 
маърифатиро дар назар дорад, ки бо кофтукови даврї ва бардавоми 
дохилї, амиќ дарк кардан ва ба таври эљодї аз нав коркарди 
маълумотњои илмї,  равандњои фикрронї дар рељаи махсуси хосияти 
аналитикї, пешгўйи кардани амалиёт бо роњи «озмоиш ва хатоњо», 
илњом бахшидан, кашфиётњои шахсї ва ба шахсият алоќаманд 
мебошад. Лекин барои ба вуљуд овардани фаъолияти тањќиќотї дар 
дарсњо ва дар корњои беруназдарсї аз фанни физика, хонандагонро 
омода кардан лозим аст. Хусусиятњои синну солии наврасон чунин аст, 
ки барои аксарияти онњо аз њама бештар на дониши назариявї, балки 
фаъолияти мустаќилонаи амалї ҷолиб мебошад. Инро ба назар 
гирифта, марњила ба марњила аз худ кардани мањорати тањќиќотӣ, аз 
иљро кардани таљрибањои сода, тартиб додани асбоб ва механизмњои 
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одї ва мунтазам онњоро нисбат ба тањќиќотњои њодисањои физикї 
шинос намудан зарур аст, ки гузаронидани таҳқиқот аз онњо дониши 
хеле амиќи асосњои назариявии физикиро талаб мекунад.  

Њамин тариќ, дар ташаккул додани мањорати тањќиќотии 
хонандагон њангоми омўзиши фанни физика се марњиларо ҷудо 
мекунем [5, 68-92]: 

1. Омодагї (синфи 6-7). Дар ин марњила мафҳумҳои илми физика 
омўхта мешавад. Дар синфи 6 физика њамчун курси пропедевтикавї 
омўхта мешавад. Вазифаи марњилаи мазкур  дар хонандагон эљод 
кардани шароит барои ташаккул додани малакањои амалии илмии 
ташкил кардани мењнат, мањорати эксперименталии ибтидої мебошад.  

2. Рушдёбанда (синфи 8-9). Дар ин марњила рушди ќобилиятњои 
эљодї, аз худ кардани принсипњои асосии фаъолияти тањќиќотї ба амал 
меояд. 

Вазифаи ин марњила дар мактаббачагон омўзонидан, иљрои 
супоришњои тањќиќотии сода аз рўйи алгоритм мебошад. 

3. Хотимавї (синфи 10-11). Дар ин љо малакаи фаъолияти 
тањќиќотии пештар гузошташуда ба худмуайянкунии хонанда нисбат 
ба љустуљўйи мустаќилона ва њалли масъалањои проблемавї мусоидат 
мекунад. Вазифаи он рушди мањорат ва малакањои фаъолияти 
тањќиќотии мустаќилона мебошад. 

Дар њар як марњила метод ва усулњои гуногуни корњо барои 
ташаккул додани мањорати тањќиќотї татбиќ мегарданд.  

Масъалањои илмї,  тафаккури ѓайристандартї ва дониши хубро 
талаб мекунанд. Ба чунин навъи супоришњо, масалан «Софизмњо»- ро 
овардан мумкин аст («Софизм» мулоњизаро ифода мекунад, ки ба таври 
расмї бенуќсон менамояд, лекин дар њаќиќат хатоњоеро дарбар 
мегирад, ки дар натиља хулосаи охирнок сафсата менамояд). Чунин 
масъалањоро дар охири мавзўъњо додан мумкин аст, ваќте ки мавод 
омўхта шудааст. Масалан, баъди мавзӯи  «Физикаи молекулавї ва 
термодинамика» чунин мисолро додан мумкин аст: «Найчаи миссини 

диаметри (ќутри) беруниаш 1см аст, чун воситаи гузаронидани буѓ 
хизмат мекунад. Барои он ки талафоти гармї кам карда шавад, онро бо 

ќабати масолењи аз гармї муњофизаткунандаи ѓафсиаш 5см 
мепечонанд. Лекин талафот баъди ин на фаќат кам шуд, балки зиёд 
гардид» [3, с. 123-134]. 

Рушди мањорати тањќиќотї дар раванди омўзиши физика дар 
муассисаи таълимӣ аз курси пропедевтикии «Муќаддимаи физика» оѓоз 
меёбад. Дар ин машѓулиятњо хонандагон бо методњои илмии идроки 
табиат шинос шуда, минбаъд дарки њодисањои физикї мувофиќи ин 
марњилањо ба амал меоянд. Њар як машѓулият – ин тањќиќот, 
эксперименти хурд мебошад. Мисол: чї тавр об ях мекунад ё ин ки 
барои чї љисм шино мекунад, рўшної чи тавр пайдо мешавад ё қувваи 
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магнитӣ чӣ тавр пайдо мешавад? Њар як масъала муњокима гардида, 
тањќиќот гузаронида ва хулосањо бароварда мешавад. Илова бар ин, 
хонандагон дар машѓулиятњо асбобњои одиро месозанд, ки дар онњо 
њодисаи омўхташуда татбиќ карда мешаванд ё ин ки бо ёрии онњо аз 
нав њосил карда мешаванд. Њамин тавр, њангоми омўзиши њодисањои 
рўшної хонандагон камераи Обскур ва калейдоскопро тайёр мекунанд, 
принсипи кори онњоро маънидод мекунанд. Њангоми гузаштани мавзўи 
«Њодисањои магнитї» онњо электромагнитро сохтанд ва тањќиќ 
намуданд, ки хосияти магнитии он аз чї вобаста мебошад. Ваќте ки 
њаракати механикї омўхта шуд, эљод кардани амсилањои одии 
муњаррикњои реактивї ба вуљуд омаданд.  

Дар синфњои 7-8, дар хонандагоне, ки курси пропедевтикиро аз 
худ намудаанд, аллакай тањќиќоти шахсї-тамоюлї пайдо мешавад. 
Мисол, муайян кардани зичии хусусии љисм, суръати њаракат, њисоби 
харољоти энергетикии узв (организм) ва ғ.  

Дарсњое, ки дар онњо тањќиќот гузаронида мешавад, шавќовар 
буда, ба болоравии сатҳи дониши хонандагон замина мегузорад. 
Хонандагон кўшиш мекунанд, ки ба саволҳои худ љавобро дарёфт 
намоянд ва чунин машѓулият дар доираи як дарс мањдуд набуда, 
давомнокиаш дар фаъолияти беруназдарсї низ идома меёбад. 

Дарс-тањќиќот ба рушди чунин мањорат оварда мерасонад: 
- њангоми љустуљўйи маълумотњои нав тез муайян кардани мавќеи 

худ, муайян кардани методњои самараноки љамъ ва коркарди он; 
- масъалагузорӣ, муайян кардани объект, предмети тањќиќот, људо 

кардани маќсад ва вазифањо; 
- пешнињоди фарзия ва гузаронидани эксперименти фикрї; 
- ба наќша гирифтани кори таљрибавї-эксперименталї; 
- истифода бурдани методњои назариявии идроки илмї; 
- барќарор кардани робитаи сабабу натиља ва ѓ. 
Бомуваффаќият ташаккул ва рушди мањорати тањќиќотї аз он 

вобаста аст, ки чї тавр фан дар синфњои болої омўхта мешавад: амиќ ё 
ин ки дар сатњи базавї. Омўзиши фан дар синфњои махсус имконият 
медињад, ки тањќиќоти дарозмуддату мураккаб гузаронида шавад.  

Мисол: омўзиши нурбарории электромагнитї дар синфи 11- ро бо 
тањќиќот хотима додан мумкин аст: «Кадом намудњои нурбарорї 
монитори компютерро ранга мекунад». Инчунин, ба ин раванд 
интихоби хонандагони болаёқат ба таълими минбаъда таъсир 
мерасонад. 

Минбаъд, бояд ба фаъолияти тањќиќотї ањамияти махсус дода 
шавад, чунки он  имконият медињад, ки раќобатпазирии 
хатмкунандагон њангоми дохил шудан дар муассисањои тањсилоти олї 
таъмин гардида, аз њама асосиаш ба рушди шахсияти эљодї ва фанни 
физика мусоидат намояд. 
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иттилоотї дар иќтисодиёт, ДДЊБСТ  
 

ТАТБИЌИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ МУОСИРИ МОБИЛЇ  
 ДАР  РУШДИ ИЛМЊОИ ДАЌИЌ, ТАБИАТШИНОСЇ ВА РИЁЗЇ 

 

Мавзуи oмўзиши мaсъaлaњoи мaтемaтикї, рушди фaнҳoи дaқиқ, 

oмӯзиши технoлoгияҳoи муoсир вa тaҷҳизoнидaни oзмoишгoҳҳoи 
тaълимию илмӣ дaр мaктaбњoи oлї хеле муҳим мебошад, зерo пешрaфти 
бoсуръaти илму техникa вa рaвaнди рӯзaфзуни ҷaҳoнишaвӣ 
дигaргуниҳoи нaзaррaсрo бa вуҷуд oвaрдa, aз муaссисaҳoи тaълимӣ 

тaқoзo менaмoяд, ки ҷиҳaти oмӯзиши oн тaлoши бештaр нaмoянд. 
Дaр Пaёми нaвбaтии Президенти кишвaр  муњтaрaм  Эмoмaлї 

Рaњмoн чунин oмaдaaст: «Бa хoтири бoз ҳaм беҳтaр бa рoҳ мoндaни 

oмӯзиши илмҳoи тaбиaтшинoсӣ, дaқиқ вa риёзӣ, инчунин, бaрoи 
тaвсеaи тaфaккури техникии нaсли нaврaс сoлҳoи 2020 -2040 
“Бистсoлaи oмӯзиш вa рушди фaнҳoи тaбиaтшинoсӣ, дaқиқ вa риёзӣ 

дaр сoҳaи илму мaoриф” эълoн кaрдa шaвaнд»[1]. 
 Роҷеъ ба ин, дaр зaмoни муoсир бaрoи ҳaлли мaсъaлaҳoи гунoгун 

дaр дилхoҳ сoҳa aз технoлoгияи иттилooтӣ вaсеъ истифoдa бурдa 
мешaвaд. Истифoдaи технoлoгия муoсир дaр рaвaнди oмўзиши 
мaсъaлaњoи интелектуaлии мaтемaтикї бaрoи дoнишљўёни рaвияи 
техникї  aз метoдҳoи интерaктивӣ вaсеъ истифoдa нaмудaн лoзим aст. 
Aмaлигaрдoнии метoдҳoи интерaктивии oмўзиши  мaсъaлaњoи 
интелектуaлии мaтемaтикї бo истифoдaи технoлoгия иттилooтии 

муoсир   рoњaндoзї кaрдa мешaвaд. Мaқсaд вa тaъминoти  тaъминoти 

бaрнoмaвї дaр низoмҳoи иттилooтӣ aз oн ибoрaт мебoшaд, ки oмӯзиши 
электрoнирo бaрoи oмўзиши мaсъaлaњoи интелектуaлии мaтемaтикї бa 
рoҳ мoндa мaвoди зиёди тaълимирo бo усули интерaктивї роҳандозӣ 

намояд.  
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Дaр шaрoити имрӯзa aксaрияти  дoнишљўён сoҳиби тaҷҳизoтҳoи 
мoбилӣ – смaртфoнҳo, плaншетҳo вa iPadҳo мебoшaнд. Дaр бaрoбaри 
ин қaйд кaрдaн зaрур aст, ки  тaшкили зaмимaи мoбилии чистoнњoи 
шaвќoвaри мaтемaтикї дaр системaи oперaтсиoнии Android  aфзaлияти 
хубе дoрaд.  

Бaрoи кoр бo тaҷҳизoтҳoи мoбилӣ бaрнoмaсoзии мaхсус истифoдa 
бурдa мешaвaд, ки oнрo бaрнoмaсoзии мoбилӣ менoмaнд. Бaрoи 

бaрнoмaсoзии мoбилӣ муҳити aлoҳидa бo нoми Android истифoдa 
бурдa мешaвaд. Дaр муҳити Android бaрнoмaсoзї aсoсaн бo вoситaи 
зaбoни бaрнoмaсoзии Java бa рoҳ мoндa шудa, бaрнoмaи 
кoмпилятсяшудa (бo ҳaмaи фaйлҳo, зaхирaҳo вa дигaр мaълумoтҳoи 

зaрурӣ) бa фaйли aрхивии мaхсуси Android Package  ҷoйгир кaрдa 
мешaвaд .[2, с.56]  Ин фaйл вaсеъгии *.apk-рo сoҳиб шудa, бo вoситaи 
утилитaи мaхсуси apktool фишурдa кaрдa мешaвaд. Мaњз ҳaмин фaйл 
дaр oяндa ҳaмчун бaрнoмa пaҳн кaрдa шудa, бa тaчҳизoтҳoи мoбилӣ 

нaсб кaрдa мешaвaд. Як фaйл бo як бaрнoмa aлoкaмaнд aст, aниқтaрaш 
дaр як фaйл як нaмуди бaрнoмaи мoбилӣ ҷoйгир aст.Бaрoи тaшкили 
зaмимaи мoбилии чистoнњoи шaвќoвaри мaтемaтикї aз тaъминoти 
бaрнoмaивии Eclipse  истифoдa нaмудем. Бaъди муaйян нaмудaни 
сoхтoри  мaнтиќии бaрнoмaи мoбилии  «Чистoнњoи шaвќoвaри 
мaтемaтикї»  бa тaњияи oн oѓoз нaмудем. Бaрoи тaњияи бaрнoмa  aз 
тaъминoти бaрнoмaвии Eclipse  истифoдa нaмудем. Бaрнoмaи Eclipse  
имкoнияти хуби  тaшкили зaмимaњoи мoбилирo сoњиб будa, њaр як 
сaњифaњoи зaмимaи мoбилї дaр aлoњидaгї тaшкил кaрдa мешaвaд [3, 
с.37].   Зaмимaи мoбилии «Чистoнњoи шaвќoвaри мaтемaтикї» бo 
тaшкил нaмудaни  лoињa дaр муњити бaрнoмaи Eclipse  бoяд oѓoз 
мегaрдaд. Лoињaи  мaзкур бo нoми  matematika.apk тaшкил кaрдa 
мешaвaд. Њaр як чистoнњoи шaвќoвaри мaтемaтикї дaр зaмимaи 
мoбилї дaр aлoњидaгї бo вaсеъгии фaйлии XML тaњия шaвaд. 
Мaрњилaи тaшкилкунии ќисмaти aсoсии зaмимa чунин мебoшaд:  

 
Рaсми 1. Мaрњилaи кoркaрди зaмимaи мoбилї 
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Сaњифaњoи зaмимaи мoбилї  дaр тaъминoти бaрнoмaвии   Eclipse 
aз сoхтaни ќисмaти зaмимaи res  oѓoз мегaрдaд. Дaр зaмимaи мoбилї  

њaр як  чистoнњoи шaвќoвaри мaтемaтикї бo фaрoгирии мaълумoтњo 
oиди чистoнњoи мaтемaтикї, мaсъaлaњoи шaвќoвaри мaтемaтикї,  
мaсъaлaњoи инкишoфи тaфaккур, мaсъaлaњoи интелектуaлї, 
мaсъaлaњoи интелектуaлї мaтемaтикї   вa љaвoбњoи мaсъaлaњoи 
шaвќoвaри мaтемaтикї тaњия кaрдa мешaвaд. 

Бaрнoмaи тaњияшудa бaрoи  oмӯзиши мaсъaлaњoи шaвќoвaри 

мaтемaтикї бaрoи дoнишљўён   хизмaт менaмoяд. Ин бaрнoмaи  
тaњияшудa  бaрoи тaҷҳизoти мoбилӣ пешбинӣ шудaaст.  

Њaр  як истифoдaбaрaндaи oддӣ метaвoнaд бo дaрхoсти  интихoбӣ 

(SELECT) бa aнбoри мaълумoт бaрoи дaрёфти  oмӯзиши мaсъaлaњoи 

шaвќoвaри мaтемaтикї мурoљиaт нaмoяд. [4, с. 12]   Нaтиҷaи ин 

дaрхoсти интихoбӣ вoридкунии  ин мисoли oмӯзиши мaсъaлaњoи 

шaвќoвaри мaтемaтикї мебoшaд. Сaҳифaи aсoсии бaрнoмa чунин aст:  

 
Рaсми 2.  Oинaи aсoсии бaрнoмa 

Бaъди нaсби бaрнoмa  бa истифoдaбaрї  oѓoз менaмoем. Тaрзи 

истифoдaбaрии бaрнoмa aз интихoб нaмудaни менюи  мисoли oмӯзиши 

мaсъaлaњoи шaвќoвaри мaтемaтикї aмaлї кaрдa мешaвaд. Бaрoи 

ёфтaни мисoли oмӯзиши мaсъaлaњoи шaвќoвaри мaтемaтикї aз ин 

менюи  бaрнoмa истифoдa мебaрем.  Дaр ин ќисмaти бaрнoмa мисoли 

oмӯзиши мaсъaлaњoи шaвќoвaри мaтемaтикї ҷудo кaрдa шудa,  

мисoлҳo oвaрдa шудaaст. Њaр як мисoли oмӯзиши мaсъaлaњoи 

шaвќoвaри мaтемaтикї  дaр aлoњидaгї дaр бaрнoмa љoй дoдa шудa,  
истифoдaбaрaндa метaвoнaд бo тaври  интихoби шaрњи oнрo   дaстрaс 
нaмoяд. 
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Рaсми 3.  Менюи aсoсии бaрнoмaи мoбилии мaсъaлaњoи шaвќoвaри 

мaтемaтикї 
 

Менюи aсoсии бaрнoмaи мoбилии мaсъaлaњoи шaвќoвaри 
мaтемaтикї  Дaр бaрнoмaи мoбилӣ бa гурӯҳҳo тaқсим кaрдa шудaaст вa 
чунин қисмҳoрo дaрбaр мегирaд: чистoнњoи мaтемaтикї, мaсъaлaњoи 
шaвќoвaри мaтемaтикї,  мaсъaлaњoи инкишoфи тaфaккур,  мaсъaлaњoи 
интелектуaлї, мaсъaлaњoи интелектуaлї мaтемaтикї  вa љaвoбњoи 
мaсъaлaњoи шaвќoвaри мaтемaтикї ҷoй дoдa шудaaнд.  Бaрoи 

истифoдaбaрии ин  менюи  бaрнoмa   aз истифoдaбaрндa нaмудҳoи 
мaсъaлaњoи шaвќoвaри мaтемaтикї интихoб нaмудaнрo  тaқoзo 
менaмoяд. Истидaбaрии сaҳифaи oмӯзиши мaсъaлaњoи шaвќoвaри 

мaтемaтикї бo мaълумoтҳoи oмoрӣ oиди иҷрoи вaзифaҳo инъкoс ёфтa, 
бaрoи инкишoфи зеҳнии дoнишљў  нaқши бoсaзoе мегузoрaд. Дaр 
бaрнoмaвии мoбилӣ  шумoрaи мисoлҳoи oмӯзиши мaсъaлaњoи 
шaвќoвaри мaтемaтикї шудaaст, якчaнд мисoлҳoи мaсъaлaњoи 
шaвќoвaри мaтемaтикирo  тaшкил нaмудем. 

Мaoриф вa илм oмили aсoсии пешрaфти ҷoмеъa бa ҳисoб мерaвaд. 
Бoяд қaйд кaрд, ки имрӯзҳo тaвaҷҷӯҳи aсoсии дaвлaту ҳукмaт бa 

мaoриф вa aлaлхусус бa љaвoнoн нигaрoнидa шудaaст. Имрӯзҳo aксaри 
дoнишљўён бa oмӯзиши  мaсъaлaњoи шaвќoвaри мaтемaтикї шaвқу 
зaвқи беaндoзa дoрaнд. 

Бo мaқсaди oсoнтaр нaмудaни oмӯзиши фaнни мaтемaтикa  aз 
ҷoниби дoнишљўён бaрнoмaи тaълимии мaзкур кoркaрд кaрдa шуд. 
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Дaр рaвaнди бaлoиҳaгирии oн мaълум шуд, ки ҳaнгoми тaълифкунии 
бaрнoмaҳoи мoбилии oмӯзиши  мaсъaлaњoи  шaвќoвaри  мaтемaтикї 
aсoсaн бoяд чунин мaсъaлaҳo дидa бaрoмaдa шудa, кoркaрд кaрдa 
шaвaд: 

 дaрёфти сaмти aсoсии тaтбиқи бaрнoмaҳoи мoбилӣ вa 
нишoндoди oн; 

 ҷустуҷӯ вa ҷaмъoвaрии мaвoдҳoи тaълимӣ;  

 бaлoиҳaгирии зинaҳoи тaшкилкунӣ; 
 нaзaрдoшти қoидa вa қoнунҳoи ҷoйгиркунии элементҳoи лoиҳa;  
 тaшкилкунии бaрнoмaи мoбилии oмӯзиши мaсъaлaњoи  

шaвќoвaри  мaтемaтикї; 
 дaрёфти сaмти aсoсии тaтбиқи бaрнoмaҳoи мoбилӣ вa нишoндoди 

oн; 
 зинaҳoи тaкилкунии шaрњи мaсъaлaњoи  шaвќoвaри  мaтемaтикї; 
 тaшкилкунии бaрнoмaи мoбилии  мaсъaлaњoи  шaвќoвaри  

мaтемaтикї; 
 Дaстрaс кaрдaни бaрнoмaи мoбилӣ aз шaбaкaи интернет, хусусaн 

aз PlayMarket; 
Мo бoяд aз технoлoгияҳoи иннoвaтсиoнӣ, бaрхурдoр бoшем.  

Метoдњoи нaви oмўзиши илмҳoи тaбиaтшинoсӣ, дaқиқ вa риёзӣ дaр 

зaмoни муoсир тaњия нaмoем. Бaрoи бaлaнд бaрдoштaни сифaти 
тaълиму тaрбия, тaйёр нaмудaни мутaхaссисoни ҷaвoбгӯи тaлaбoти 
зaмoни муoсир, сaтҳи aзхудкунии фaнҳoи дaқиқ, бaлaнд бaрдoштaни 

мaърифaтнoкии ҷaвoнoн сaъю тaлoш нaмудa, тaшaккули aфкoри 
эҷoдиву сoзaндaихaлқ вa гирoмидoшти aрзишҳoи милливу 
умумибaшaрӣ неруи aқлoниву ҷисмoнии худрo рaвoнa нaмудa, бo ин 
рoҳ бaҳри пoйдoрии сулҳу вaҳдaти миллӣ дaр Тoҷикистoни 

сoҳибистиқлoл ҳиссaи муaссир гузoштa бoшем. 

 
Пайнавишт: 
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Турсунова С.С., 

унвонљўи кафедра иқтисодиёти 
корхонањо ва минтаќа 

 
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ МАФЊУМ ВА 

МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ 
 

Дар њама давру замон иќтисодиёт њамчун самти асосии пешрафти 
давлат ва љомеа ба шумор меравад. Дар ин замина, пеш бурдани 
фаъолияти иќтисодии давлатро дар шароити кунунии тараќќиёти 
технологияи инноватсионї бе раќамикунонии иќтисодиёт, бе 
мављудияти ахбори ягонаи он тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Чї 
тавре ки олими тољик Д.Д.Бобољонов иброз медорад, яке аз унсурҳои 
асосии пешбурди инфрасохтори бозори молиявӣ чун биржаи фондӣ, ин 
мављудияти низоми ахбори ягона дар ин самт ба шумор меравад [2, 
с.27]. Ба андешаи мо низ яке аз воситањои асосии роњандозї намудани 
иттилооти ягона ин раќамикунонї ба шумор меравад.   

Аз мазмун ва муњтавои Консепсияи иќтисоди раќамї дар 
Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 30 декабри соли 2019, №642 тасдиќ шудааст, бармеояд, ки љараёнњои 
љањонии табодули раќамї мунтазам ташаккул ёфта, соњањои нав ба 
нави фаъолияти инсониро фаро гирифта истодаанд. Дар баробари ин, 
рушди бемайлони технологияњои муосири инноватсинї роњандозї 
шуда истодааст, ки истифодаи дурусти онњо минбаъд раќобатнокии 
миллиро дар асри XXI муайян менамояд [3, с.2].  

Дар шароити рақамикунонии иқтисоди ҷаҳонӣ, барои рушди 
минбаъдаи иқтисодиёти давлат наќши технологияҳои инноватсионї 
муассир аст. Дар баробари ин, яке аз масъалаҳое, ки дар тамоми 
кишварҳои ҷаҳони муосир муњиммият пайдо намудааст, ин 

иќтисодиёти раќамї ба шумор меравад, зеро рушди он барои эҷоди 
технологияҳои инноватсионӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии 
молу хизматрасониҳои миллӣ дар бозорҳои байналмилалӣ имконияти 
заруриро фароҳам меорад.  

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки агар ќаблан кишварњои 
пешрафта табодули раќамиро дар доираи соњањои алоњида 
менамуданд, пас имрўз иќтисоди миллии кишварњои тараќќикарда 
пурра раќамкунонї шуда истодааст.  

Иловатан, зикр бояд намуд, ки дигаргунињои љањони муосир дар 
соњаи раќамикунонии иќтисодиёт шањодати он мебошад, ки бе 
технологияи инноватсионї ва бе шабакаи интернет амалї намудани 
њадафњои иќтисодии давлат номумкин аст.  
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Аз маълумотњои омории дастраснамуда ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст, ки дар баробари ањолии мардуми кураи замин таќрибан 10 
млрд мошинањо (компютерњо) ва механизмњои муосир аз шабакањои 
интернетї истифода намуда истодаанд. Аз соли 2020 инљониб таќрибан 
99% маълумот раќамї кунонида шуда, 50% онњо соњиби IP-адрес 
шудаанд. Дар назар аст, ки минбаъд ин шумора дар ду сол тахминан ду 
маротиба афзоиш меёбад [7].  

Ба андешаи мо, ин тамоюл ва таљрибаи љањонї, бешубња њамчун 
заминаи мусбии љараёни раќамикунонии иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон шуда метавонад.  

Дар Паёми Асосузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти ЉТ муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии ЉТ 
21.12.2021 ќайд гардид, ки: «Вобаста ба таҳаввулоти босуръати ҷаҳони 
имрӯза ва таъсири манфии онҳо Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки 
фаъолияти худро дар самти муқовимат ба таҳдиду буҳронҳо, 

ташаккули имконияту захираҳои молиявии ба рушд нигаронидашуда, 
таъмин намудани гуногунсамтии иқтисодиёт, густариши раванди 
раќамикунонї, дастрасии молиявию дастгирии соҳибкорӣ, ҳалли 
масъалаҳои иҷтимоии аҳолии кишвар, омодагӣ ба пайомадҳои 

тағйирёбии иқлим ва гузариш ба «иқтисоди сабз» тақвияти бештар 
бахшад» [1].  

Дар асоси ин гуфтањо, барои Тољикистони муосир, масъалаи 
рушди иқтисодиёти рақамӣ аввалиндараҷа дониста шуда, дар 
барномаҳои давлатие, ки тањия ва ќабул шуда истодаанд, 
сармоягузории моликияти зењнї ва раќамикунонии он ба яке аз 
самтњои афзалиятноки иќтисодиёт табдил ёфта истодааст.  

Лозим ба ёдоварист, ки дар шароити муосири љањонишавии 
Љумњурии Тољикистон, муаммои идоракунии сармояи зењнии минтаќа 
дар шароити раќамикунонии иќтисодиёт њалталаб буда, новобаста аз 
мављудияти баъзе корњои илмї-тањќиќотї он тањлили илмї-
назариявиро талаб намуда истодааст. 

Агар ба таърихи пайдоиш ва ташаккули иќтисодиёти раќамї 
назар андозем, аввалин маротиба истилоҳи «рақамикунонї» дар 5 соли 
охири асри 20 пайдо шуда, соли 1995 олими амрикоӣ Николас 

Негропонте аз Донишгоҳи Массачусетс бори аввал мафҳуми «иқтисоди 
рақамӣ»-ро пешнињод намудааст [8]. Ў андеша дорад, ки технологияи 
компютерї ва шабакаи интернетї мањсули олимони амрикої ба шумор 
меравад [8]. 

Тањлили ташаккули шабакаи интернетї дар Иттињодияи Шўравї 
шањодати он аст, ки дар он давра шабакаи интернетї ба таври лозима 
инкишоф наёфта буд. Ба андешаи баъзе аз муњаќќиќони соња, яке аз 
заминањои асосии ба вуљуд омадани технологияњои компютерї дар 
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давраи њукмронии Иттињоди Шўравї, дар асри 20, ин «љанги сард»-и 
ШМА ва ИЉШС мањсуб меёбад [4, с.8].  

Новобаста аз ин, дар замони муосир шабакаи интернетї яке аз 
механизмњои пешрафти љомеа ба њисоб меравад. Яъне, пешрафти 
замони муосирро бе компютер ва технологияи инноватсионї тасаввур 
намудан ѓайриимкон аст.  

Дар њамин асос, ба андешаи муњаќќиќони хориљї, алњол, якчанд 
тамоюлњои раќамикунонии муосири иќтисодиёт мављуд мебошанд. 

Масалан, баъзе аз олимони хориљї андеша доранд, ки яке аз 
воситањои замонавии раќамикунонии иќтисодиёт, ин љамъ овардани 
маљмуи зиёди маълумот ба шумор меравад [9]. Дигар муаллиф 
менависад, ки шабакањои иљтимої яке аз механизмњои асосии 
раќамикунонии иќтисодиёт мањсуб меёбад [10].  

Ба аќидаи муњаќќиќи рус А.В. Плотников, унсури калидии 
раќамикунонии иќтисодиёт дар пањн намудани хизматрасонињои нав, 
аз љумла хизматрасонињои бемузд дар давраи муайяни оѓози фаъолият 
ба шумор меравад [5, с.331].  

Мо андеша дорем, ки раќамикунонии иќтисодиёт на танњо 
тавассути љамъ овардани маълумоти муайян ва ё роњандозї намудани 
хизматрасонињои гуногун, балки тавассути иттилоотонии минтаќаи 
муайян, дастрас ва пањн намудани иттилоот, коркард ва пешнињоди 
онњо низ амалї шуда метавонад. Ин фаъолият бевосита тавассути 
технологияи инноватсионї ва истифодаи шабакањои интернетї дар 
амал татбиќ карда мешавад. 

Мафњуми калимаи «иќтисодиёти раќамї» дар замони муосир дар 
назария ва амалия васеъ истифода бурда мешавад, аммо дар адабиёти 
илмї вобаста ба муайян намудани мафњум ва мазмуни он ягонагии 
андеша мављуд нест.  

Ба андешаи муњаќқиќи рус Б. Паньшин иќтисодиёти раќамиро бо 
ду маъно фањмидан мумкин аст.  

Якум, он њамчун љараёни гуногунљабњаи ташкилї-технологии 
истифодаи воситањои раќамї дар истењсолот ва воситаи самараноки 
идоракунї, баланд бардоштани фаъолияти иќтисодиёт дар соњаи 
соњибкорї фањмида мешавад [6, с.49].  

Дуюм, бо маънои мањдуд, њамчун воситаи гузариш, коркард ва ё 
пешнињоди маълумоти раќамї тавассути истифодаи технологияњои 
инноватсионї (компютер ва ё барномаи компютерї) [6, с.49]. 

 Дар њамин асос, бо ду маъно ифода намудани иќтисодиёти раќамї 
метавонад мазмун ва моњияти онро кушода дињад. Мантиќан, 
бартарияти иќтисодиёти раќамї метавонад бо чунин унсурњо 
самаранок истифода бурда шавад: 

 - истифодаи имкониятњои нави бозорї тавассути воситањои 
раќамї аз љониби корхонањо;  
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- баланд бардоштани сифати хизматрасонињо ба муштариён 
тавассути роњандозї намудани воситањои технологияи раќамї ба 
маќсади бењтар ба роњ мондани тамос бо онњо.  

Њамин тариќ, иқтисоди рақамӣ дорои хусусиятҳои ба худ хос буда, 
тавассути он пеш аз њама, фаъолияти мунтазами корхонањо самаранок 
ба роњ монда шуда, он имконият медињад, ки иттилооти зарурї дар 
соњаи иќтисодиёт ва истењсолот дар минтаќаи муайян ба таври 
автоматї бо истифода аз технологияњои муосири раќамї дар амал 
татбиќ карда шаванд.     

Андеша дорем, ки яке аз бартариятњои асосии иќтисоди раќамї ин 
тезонидани љараёни истењсолот ва хизматрасонињои соњаи менељмент 
ба шумор меравад.  

Иќтисоди раќамї дар замони муосир яке аз воситањои асосї ва 
калидии пешбурди иќтисодиёти давлат ба шумор меравад. Дар 
Љумњурии Тољикистон, ки иќтисодиёти раќамї акнун раванди фаъол 
мегирад, таъсир ва натиљаи онро мо алњол пешгӯӣ карда наметавонем, 
аммо бо вуљуди ин, арзёбии ташаккули миќёси иќтисоди љањонї дар ин 
самт исбот менамояд, ки Тољикистон дар радифи давлатњои дигари 
љањонї барои тањким бахшидани њамкорињои байнидавлатї ва татбиќи 
самаранокии он дар бахшњои иќтисодї ва иљтимоии љомеаи 
мутамаддин бояд кӯшиш ба харљ дињад.  
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Султонзода М.О.,   
коргузори кафедраи 

хадамоти гумрук 
 

ТАЊСИЛОТИ РАЌАМЇ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН 
 
Дар тӯли даҳсолаҳои охир, таҳсилоти рақамӣ аз якчанд 

марҳилаҳои эволютсионї гузаштааст. То имрўз камаш чор марњалаи 
инкишофи онро људо кардан мумкин аст. Марҳилаи аввал, бевосита ба 
оғози истифодаи технологияи компютерӣ дар раванди таълим буда, дар 

ин марҳила, машқҳои гуногуни компютерӣ, ки ба ташаккули касбӣ 
мусоидат карданд ва малакаҳое, ки аксар вақт бо истифодаи 
системаҳои компютерӣ алоқаманданд, инчунин системањои автоматї 
дар истењсолот мебошад. Марҳилаи дуюм, паҳншавии технологияи 

компютерӣ ва мавҷудияти барномаҳои таълимӣ. Дар ҷараёни таълими 
технологияҳои гуногуни иттилоотӣ дар асоси нав оғоз ёфта, васоити 
электронӣ: кассетаҳои аудиоӣ, кассетаҳои видеоӣ, телевизион, пахши 
мустаќим, интернет ва ѓайрањоро дар бар гирифт. Ин воситањои 
электронї боиси ташаккули шаклњои нави таълимї гардид. 

Чунин намудҳои фаъолияти таълимӣ, аз қабили курсҳои онлайн, 
таълими фосилавӣ, бозиҳои дидактикии компютерӣ ва замимаҳо, 
чатҳои интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ, платформаҳои таълимии 

интернет ба роњ монда шуд. Марҳилаи сеюми рушд таълими рақамӣ, 
таҷрибаи ду марҳилаи қаблиро ҷамъ оварда, имкон дод, ки оќибатњои 
мусбат ва манфиро самаранок тањлил кунанд ва воситаҳои электронӣ 
дар раванди таълимро муайян намояд. Асоси маълумоти ба даст 
овардашуда чунин таќозо менамояд, ки таъсири омилњои манфї ба 
инкишофи минбаъдаи он кам карда шавад, аммо дар соҳаи маориф, ки 
боиси васеъ истифода шудани унсурҳои тањсилоти рақамӣ дар 
фаъолияти таълимӣ афзун гардид. 

Марҳилаи чорум, давраи гузариш буда, бо он омӯзиши паҳн 
кардани идеяи муносибати инфиродӣ, ба талаба нигаронида шудааст. 

Воситаҳо барои татбиқи ин идея метавонанд ҳамчун воситаҳои дар 
ҳоли ҳозир таҳия карда шуда, замони технологияи зеҳни сунъӣ ва 
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шабакаҳои нейронӣ гардад [4, с.98]. Марњилањои номбаршуда, аз 
ҳисоби ворид шудани технологияҳои рақамӣ аз соҳа имконпазир 
гардид. Маълумоти калонсолон дар соњаи таълими мактабњои олї ва 
баъдтар дар соњаи маълумоти умумї дигаргун гардид. Самаранокии 
рушди таҳсилоти рақамӣ метавонад ҳамчун тамоюли он хизмат кунад:  

1) Истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ ва ВАО дар амалияи таълимӣ;  
2) Истифодаи телефони мобилӣ, дастгоҳҳо ҳамчун воситаи 

омӯзиши рақамӣ;  
3) Инкишофи кооперативии самарабахши системаҳои таълимӣ бо 

ҷалби мутахассисони соҳаҳои гуногуни илм;       
 4) Васеъ намудани њайати ташкилотњои таълимї, ба вуљуд 

омадани вазифањои нав, бевосита марбут ба тањсилоти рақамӣ, 
банақшагирӣ, ташкил ва назорати он. 

Гузариш ба истифодаи оммавии технологияҳои таҳсилоти рақамӣ 
боиси он гардид, ки як ќатор дигаргунињои мусбат ба амал омаданд. Ба 
таѓйироти асосї инњо дохил мешаванд: 1) ба вуҷуд омадани имконияти 
таълимии коркунони корхонањои калон дар як ваќт; 2) ба марњалаи нав 
гузаштани тањсилоти фарогир, ки дар он бештар фароњам овардани 
имконияти расондани хизмати таълимї ба одамоне, ки дар раванди 
таълим иштирок карда наметавонад; 3) баланд бардоштани 
самаранокии азхудкунии дониш, малака ва мањоратҳо ҳангоми кам 
кардани вақти дар раванди таълим сарфшуда; 4) афзоиши аудиторияи 
умумии донишҷӯён ва боловарии ихтисос, фаъолияти муаллимон аз 
сабаби рад кардани ташкили муќаррарии раванди таълим[1, с.93]. 

Бартарии дигари раднашавандаи тањсилоти рақамӣ ин 
интерактивӣ будани он ба њисоб меравад. Дар муқоиса бо усулҳои 

анъанавии таълим, ин ҷиҳати ба калонсолон пайдо шудани ниёзи 
омӯхтани баъзе  маълумотњои нав, ки аз рӯи синну сол душворї 
мекашанд ва фаъолияти касбиашон аст. Таҳсилоти рақамӣ, инчунин ба 
беҳтар шудани сифати мундариҷаи рақамӣ таъсир расонд, миқдори 

иттилооти гирифташуда аз ҳолати ҷисмонӣ ва равонии муаллим 
вобаста набуд, он имконпазир гардонид. Фардикунонии омӯзиш, 
қобилияти танзими босуръати азхудкунии маводи таълимӣ, интихоби 
усул ва методњои афзалиятнок аст. Пешниҳоди иттилоот аз ҳисоби 

истифодаи видео ва аудио гуногун аст. Инчунин, бартариҳои тањсилоти 
рақамӣ, ин мавҷудияти барнома ва системаҳои компютерӣ, ки ба шахс 
имкон медиҳанд, ки муваффақият ё душвориҳои азхудкунии 

иттилоотро аз ҷониби донишҷӯёни дар алоҳидагӣ ё гурӯҳӣ ҳал 
намоянд. Имконияти коркарди мувозии омории натиљањои таълим ба 
мониторинги пешравии тамоми марҳилаҳои фаъолияти таълимӣ 
мусоидат намуда, ба ин васила шаффофияти раванди таълимро барои 
ҳамаи иштирокчиёни он таъмин менамояд [2]. Дар ин замина қайд 
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кардан муҳим аст, ки сарфаи захираҳои инсонӣ, молиявӣ ва 
инфрасохторӣ бидуни аз даст додани сифати таҳсилот, ки онро низ 
таълими рақамӣ таъмин мекунад, аст. 

 Таҳсилоти рақамӣ, ба монанди дигар равишҳои таълим, 
камбудиҳои худро дорад ва масъалаҳоеро ба миён меорад, ки баррасии 
дақиқро талаб мекунанд. Бисёре аз омӯзгорони муосир шубҳа доранд, 
ки тањсилоти рақамӣ дар марҳилаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёна 

таъсири судманде хоҳад дод [5, с.107]. Аммо дар сурати ба даст 
овардани натиҷаҳои мусбӣ имконпазир аст, ки раванди таълим дар 
асоси амалияи воқеии коммуникативӣ бо нигоҳ доштани тавозуни 

байни истифодаи технологияҳои анъанавӣ ва рақамӣ бо ҳамкории 
мустақими ҳамаи иштирокчиёни он сурат гирад. Инчунин, яке аз 
ғояҳои асосии тањсилоти рақамӣ ҳамоно ҳамгироии ҳамаҷонибаи 
технологияҳои рақамӣ ба раванди таълим бо мақсади баланд 

бардоштани сатҳу сифати таълим мебошад. Мањз барои 
бомуваффаќият амалї гардондани ин идея, њамаи ташкилотчиёни 
раванди таълимро донистан ва ба инобат гирифтани мушкилоту 
хатарҳои мавҷуда, вобаста ба ҷорӣ намудани технологияҳои нави 
рақамӣ дар соҳаи маориф зарур аст. Аксари муҳаққиқон ва 

таҷрибаомӯзон боварӣ доранд, ки муаммо ва мушкилоти асосии 
тањсилоти раќамї инҳоянд:  

1) Фароҳам овардани сарбории иловагии таълимӣ ва меҳнатӣ 
барои иштирокчиёни фаъолияти таълимӣ аз ҳисоби истифодаи 

миқдори зиёди воситаҳои нави ҳалли масъалаҳои педагогӣ;  
2) Ба вуҷуд овардани монеаҳои иловагӣ ҳангоми гузаштан аз як 

муассисаи таълимӣ ба муассисаи таълимии дигар бинобар 
гуногунрангии воситаҳои техникӣ; 

3) Аз даст додани сифат ва аҳамияти мундариҷаи таълимӣ бо 
сабаби сарфи зиёди вақт ва захираҳо барои эҷоди он;  

4) Баланд бардоштани талабот оид ба ҳифзи маълумоти шахсӣ ва 

ҳуқуқи муаллиф;  
5) Паст шудани сифат ва дараҷаи ташаккули малакањои иљтимої;  
6) Гум кардани қобилияти навиштан ва дарк кардани матнҳои 

зиёдҳаҷм;  

7) Имконнопазирии таъмин намудани ҳамаи донишҷӯён бо 
таҷҳизоти техникии баландсифат, интернети устувор ва нармафзори 
мувофиқ;  

8) Инкишоф додани вобастагӣ ба дастгоҳҳои рақамӣ ва бозиҳои 

компютерӣ. 
Барои бартараф кардани камбудӣ ва мушкилоти дар боло 

тавсифшуда, иштирокчиёни муосири раванди таълим бояд як қатор 
масъалаҳои назариявӣ ва амалиро ҳал кунанд:  
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1) Вазифањо, инчунин наќши донишљўён ва омўзгорони 
муассисањои таълимї ва маводи таълимиро баррасї намоянд; 

2) Тањия ва татбиќи курсњое, ки вазифаи асосии онњо омўзонидани 
худи омўзгорон оид ба тањияи курсњои электронии таълимї, бозиҳои 
компютерии дидактикї, усулњои беназири таълим бо назардошти 
эњтиёљоти шахсии хонандагон ва воќеияти раќамї мебошад; 

3) Фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамкории ҳамаи 

иштирокчиёне, ки воситаҳои нави тањсилоти рақамиро таҳия ва татбиқ 
кунанд; 

4) Оид ба таъсири гаҷетҳо ба шуур ва саломатии 
истифодабарандагони онҳо мунтазам тадқиқот гузаронад; 

5) Таъмини амнияти рақамии шахсият маълумот, такмили танзими 
ҳуқуқии соҳаи рақамӣ, ҳавасмандгардонии рушди маърифати ҳуқуқии 

рақамӣ. 
Муайянкунии саривақтии мушкилот ва муаммоҳо, инчунин ҷорӣ 

намудани вазъи мунтазами технологияҳои рақамӣ дар раванди таълим 
метавонад барои пешгирӣ кардани аксари оқибатҳои манфии 

истифодаи модели рақамии таҳсил кӯмак расонад. 
Гардиши рақамӣ дар соҳаи маориф марҳалаи нави рушди амалияи 

таълимӣ ва тарбиявӣ мебошад, ки тамоюлҳои раванди таълими 

муосирро муайян мекунад [3]. Барои такмили минбаъдаи таҳсилоти 
рақамӣ, муносибати глобалӣ бо назардошти ҳам имкониятҳои 
кушодашаванда ва ҳам муаммоҳои мавҷуда зарур аст, ки дар татбиқи 
вазифаҳои асосии таълими рақамӣ на танҳо муассисаҳои таълимии 

алоҳида, омӯзгорон, ширкатҳо ва кормандони онҳо, балки худи 
хонандагон, волидон ва ҷомеа низ саҳмгузор бошанд. 
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ТАТБИҚИ АНБОРИ МАЪЛУМОТҲО  
ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Тасаввур кардан душвор аст, ки пеш маълумотҳо дар бойгонии 

коғазӣ ва ҳуҷҷатӣ ҷойгир карда мешуд ва аз сабаби зиёд будани 
ҳуҷҷатҳо ҷойи зиёдро ишғол мекард. Ҳоло асри нави иттилоотӣ фаро 
расидааст ва системаҳои электронӣ асосан барои нигоҳдорӣ ва 
коркарди иттилоот истифода мешаванд. 

Шумораи зиёди чунин системаҳо аз ҷониби анбори маълумот 
идора карда мешаванд. Имрӯз доираи татбиқи системаҳои идоракунии 

анбори маълумот амалан бениҳоят зиёд аст - анбори маълумот дар 
шабакаи ҷаҳонӣ, истеҳсолот, саноат, маркетинг, дастгоҳҳои мобилӣ, 
дар соҳаҳои молия ва бонкдорӣ, телевизион, телекоммуникатсия, 
реклама ва ғайра истифода мешаванд. 

Анбори маълумот - ин махзани систематикунонидашудаи 
маълумотҳоест, ки дар соҳаҳои гуногуни ҷамъият истифода бурда 

мешавад. Мисоли одитарини ин: китобчаи телефонӣ, маълумот дар 
бораи донишҷӯёни мактаби олӣ, маълумот дар бораи дархости 
маҳсулот ва ғ. 

Системаи идоракунии анбори маълумот (СИАМ) - нармафзори 
мураккабест, ки барои идоракунии анбори маълумот зарур аст. Ба 
ибораи сода, ин интерфейси худи анбори маълумот ва корбарон аст. 
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MySQL – интихоби маъмул барои ширкатҳои хурду калони 
корпоративӣ бо сабаби миқёспазирӣ мебошад. Он дар ширкатҳои 

AirBnb, Facebook, Twitter, Uber, LinkedIn, YouTube ва ғайра истифода 
мешавад. Аз пайи ӯ SQL Server ва PostgreSQL маъруф аст. 

 
 
Навовариҳои охирин дар истифодаи анбори маълумот шабакаи 

ҷаҳонӣ гашт, ки бузургтарин ва васеътарин анбори маълумот мебошад.  
Веб-технологияҳо. Веб-технологияҳо ба ҳаёти мо ворид шудаанд ва 

бе онҳо ҷаҳони муосирро тасаввур кардан душвор аст. Шабакаҳои 

иҷтимоӣ, почтаҳои электронӣ, системаҳои ҷустуҷӯӣ, хадамоти обу 
ҳавои онлайн ва навигатсия аз ҷониби аксарияти мо ҳар рӯз истифода 
мешаванд. Қариб ҳамаи манбаъҳои шабакавӣ бо анбори маълумот кор 

мекунанд, ҳар як сомона, системаи ҷустуҷӯӣ, шабакаи иҷтимоӣ дар 
асоси анбори маълумот сохта шудааст ва аз забони SQL истифода 
мекунад.  

Таҷҳизоти мобилӣ. Аксари замимаҳои мобилӣ, замимаҳо барои 

планшетҳо дар кори худ аз анбори маълумот истифода мебаранд. 
Системаи идоракунии анбори маълумот барои дастгоҳҳои мобилӣ 
SQLite номида мешавад. SQLite дорои як қатор хусусиятҳои хоси 
мобилӣ мебошад, аммо дар маҷмуъ ҳамон синтаксиси SQL-ро бо дигар 

пойгоҳҳои додаҳо истифода мекунад.  
Бозиҳо. Бозиҳои муосири компютерӣ низ бидуни истифодаи 

пойгоҳҳо ғайриимкон мебошанд. Бозиҳо аксар ашё, плеерҳо, харитаю 

силоҳҳо, стратегияю воҳидҳо мебошанд. 
Ширкатҳои калон. Ҳама ширкатҳои калон бидуни истисно аз 

пойгоҳҳои иттилоотӣ истифода мекунанд. Системаҳои идоракунии 

анбори маълумот банкомат ва нуқтаҳои интиқоли пулро идора 
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мекунанд, онҳо баҳисобгирӣ, ҳисобдорӣ ва идоракунии кормандонро 
амалӣ мекунанд. Системаҳои идоракунии анбори маълумот зангҳоро аз 
рӯи тарифҳо ҳисоб мекунанд, арзиши пайвастшавӣ ба шабакаи 

интернет ва трафикро ҳисоб мекунанд. 

Истифодаи анбори маълумот дар соҳаи ҳарбӣ. Дар айни замон, 
истифодаи анбори маълумот дар соҳаи ҳарбӣ васеъ истифода мешавад. 

Соҳаи пешрафтаи илми ҳарбӣ, ки системаҳои иттилоотиро истифода 
мебарад, таҳия ва истифодаи ҳавопаймоҳои бесарнишин мебошад. 

Истифодаи анбори маълумот дар соҳаи тандурустӣ. Ҷорӣ намудани 

технологияҳои муосири иттилоотӣ дар соҳаи тандурустӣ ба чунин 
хусусиятҳои соҳаи тандурустӣ, ба монанди хароҷот, сифат ва дастрасии 
васеъ таъсири манфӣ мерасонад. Дар ҷараёни кор ба духтур дастрасӣ 
ба манбаъҳои гуногуни иттилоот лозим аст. Ҳуҷҷатҳои тиббии бемор 

дар муассисаҳои гуногуни тиббӣ, клиникаҳо ва ширкатҳои суғурта 
нигоҳ дошта мешаванд. Барои ба даст овардани манзараи мукаммал ва 
объективӣ, ҳама маълумот бояд ҷамъоварӣ ва ба низом дароварда 

шаванд. Инчунин, бисёр системаҳо ва анбори маълумот мавҷуданд, ки 
дар бораи доруҳо, расмиёти тиббӣ ва асбобҳои ташхис маълумот 
медиҳанд. Сабтҳои табиби табобаткунанда, натиҷаҳои ташхис, 
шартномаҳои суғуртаи тиббӣ барои ҳар як бемор бояд дар шакли 

электронӣ бошанд ва барои истифодаи минбаъда боқӣ монанд. 
Анбори маълумот дар системаи тиҷорати электронӣ. Тиҷорати 

электронӣ шабакаи шумораи зиёди иштирокчиёни савдоро дар бар 

мегирад ва системаи савдо маънои онро дорад, ки провайдерҳо ва 
истеъмолкунандагон зиёданд. Ғайр аз он, иштирокчиён дар ин ҳолат 
метавонанд як нобоварии мутақобиларо эҳсос кунанд ва эҳтимолан, 
системаҳои хусусии пӯшидаи худро доранд. 

Ҳамин тариқ, имрӯз ягон соҳаи фаъолияти инсон, ки онро 
технологияҳои иттилоотӣ дастгирӣ мекунанд, бидуни анбори маълумот 
ғайриимкон аст. СИАМ на танҳо иттилоотро ҷамъ мекунанд ва нигоҳ 
медоранд, балки онҳо барои қабули қарорҳо истифода мешаванд, ки 

ҳамчун системаҳои мураккаби интеллектуалӣ амал мекунанд. 
Аз сабаби он ки истифодаи анбори маълумот ҷузъи 

ҷудонашавандаи фаъолияти касбии шахси муосир мегардад, истифодаи 
самараноки технологияҳо ва маҳсулоти барномавӣ - системаҳои 

идоракунии анбори маълумот боз ҳам муҳимтар мешавад. Тамоми 
иқтисодиёти муосир ба идоракунии иттилоотӣ асос ёфтааст. Маълумот 
ҳама чизро ҳал менамояд ва коркарди самараноки он хеле муҳим аст. 

Соҳаи истифодаи анбори маълумот ва СИАМ барои ҳалли 

масъалаҳои гуногуни иқтисодӣ хеле васеъ аст. Имрӯз ташкилотҳо 
бештар дарк мекунанд, ки ҳама намудҳои иттилоот - аз ҳуҷҷатҳои корӣ 
ва ҷадвалҳои электронӣ то тасвирҳои тиббӣ ё маълумоти ҷуғрофӣ - ба 
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равандҳои ҳаррӯзаи тиҷоратӣ ворид карда мешаванд. Ҷойгиркунии 
ягона ва ҳифзи ҳама намудҳои иттилоот метавонад, арзиши дастгоҳҳои 
нигоҳдориро ба таври назаррас коҳиш диҳад. 
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АВТОМАТИКУНОНИИ СИСТЕМАҲОИ ИТТИЛООТИИ ОМОРӢ 
 

Дар шароити муосир яке аз технологияњои пањнгаштатарин ва дар 
соњањои гуногуни њаёти инсонї истифодашаванда ин компютер 
мебошад. Нисбати дигар соњањои њаёти љомеа онро бештар дар соњаи 
маориф ва алалхусус, дар автоматикунонии раванди таълим мушоњида 
намудан мумкин аст. Истифодаи воситањои чандрасонаӣ ва 
виртуаликунонии иттилоот имконияти тартибдињии китобњои 
электронї ва лавозимоти методиро дар шакли нисбатан шавќовар 
пешнињод менамояд. 

Њамин тавр, компютер аз мошинаи њисоббарор ба системаи 
коркардкунандаи иттилоот табдил ёфт.  Бисёр муаммоњои таълиму 
тањсилот бо истифодаи технологияњои иттилоотии навин  роњи њалли 
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худро ёфт, яке аз муҳимтарин муаммоњои њалшуда ин истифодаи 
захирањои электронии оморӣ ба њисоб меравад. 

Дар шароити имрўза аз сабаби рушди босуръати тараќќиёти соњаи 
технологияњои иттилоотї, талабот нисбати соњаи технологияњои 
информатсионї – коммуникатсионї хеле зиёд шуда истодааст. Бинобар 
ин, кор бо технологияҳои иттилоотӣ рўз аз рўз зиёд мешаванд. 
Информатсия ва технологияи коркарди он дар идоракунї ва ташкили 
корхонањо нақши муњимро мебозад. Њоло технологияи иттилоотї дар 

њамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятї, њам аз љињати моддї ва њам аз љињати 
иљтимої паҳн шуда истодааст. Таъминоти информатсионӣ дар 
истеҳсолот ва тиљорат шарти зарурии пурра будани тасаввурот дар 
бораи онњо мебошад. Технологияи иттилоотии замонавӣ ва воситаҳои 

телекомуникатсия имконият медиҳанд, ки ахбор фавран қабул ва 
пешниҳод карда шаванд. 

Яке аз хусусиятҳои асосии замони мо, бешубҳа, мунтазам 
афзудани суръати истеҳсоли ахбор мебошад. Доштани иттилооти 

саривақтӣ ва босифат имкон медиҳад, ки захираҳои системаро 
самараноктар истифода баранд ва устувории онро афзоиш диҳанд.  

Пӯшида нест, ки ҳадафи асосии мақомоти омор пешниҳоди 
маълумоти расмии оморӣ ба ҳамаи истифодабарандагони манфиатдор: 

аз шаҳрвандони одӣ то мақомоти давлатӣ дар ҳама сатҳҳо мебошад. 
Аммо барои пешниҳоди иттилоот  аввал бояд онро ҷамъоварӣ ва 
таҳлил кард. Ҳамин тариқ, маҳз ҷамъоварии маълумоти ибтидоӣ 
тамоми равандро оғоз мекунад. Бояд гуфт, ки ин қисми занҷири 

технологӣ аз ҳама меҳнатталаб  аст. 
Муҳиммияти иттилоот дар ҳаёти ҷомеа босуръат меафзояд, 

усулҳои кор бо иттилоот тағйир меёбад, соҳаҳои истифодаи 

технологияҳои нави иттилоотӣ васеъ мегарданд. Мушкилии падидаҳои 
иттилоот, гуногунрангии он, васеъ намудани доираи истеҳсолот ва 
рушди босуръат дар пайдоиши мунтазами тафсирҳои нави контекст ва 
иттилоот инъикос ёфтааст [2]. 

Доир ба мафҳуми омор ҳамчун равияи илмӣ ақидаҳои гуногун 
вуҷуд дорад. Як қатор олимон, бар он ақида мебошанд, ки гӯё омор 

илмест дар бораи ҳодисаҳои табиӣ, тасодуфии табиӣ ва ҷамъиятист. 
Гурӯҳи дигари олимон, чунин меҳисобанд, ки омор умуман илми 
мустақил нест, зеро ки вай предмети татқиқотии худро надошта, танҳо 
усули махсуси таҳлил аст. Баъзеи олимон дар он фарзия ҳастанд, ки 

предмети омӯзиши омор ба предмети омӯзиши иқтисодӣ сиёсӣ 
(назарияи иқтисодӣ) рост меояд. Зеро ки омор ҳодисаҳои ҷамъиятӣ ва 
равандҳо (протсессҳо)-ро меомӯзад. Ниҳоят, гурӯҳи муайяни олимон 
оморро ҳамчун илм эътироф карда, ҳисоб менамоянд, ки предмети 

омӯзиши он на танҳо ҷамъиятӣ, инчунин табиӣ мебошад, ҳамзамон, 
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равияҳои гуногун доир ба мафҳуми умумии омор дар байни аҳли 
олимон ва мутахассисони касбӣ ҷой дорад, ки метавон баъзеи  онҳоро 
номбар кард: 

1. Омор ҳамчун соҳаи фаъолияти амали ҳисобдории мунтазам ва 
мураттаби маҷмуи ҳодиса ва равандҳои (протсессҳои) ҷамъиятӣ буда, 

аз тарафи ташкилотҳои оморӣ ба иҷро расонида мешавад; 
2. Омор маълумотҳои рақамиест, ки дар маҷмуаҳои оморӣ, 

маълумотнома ва матбуоти даврӣ оид ба вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 
табии мамлакат ба табъ расонида мешавад. 

3. Омор ҳамчун ба сифати эквивалентӣ (ҳаммаъноӣ), барои 
истилоҳи усулҳои оморӣ истифода бурда мешавад. 

Ба ҳамаи ақидаҳои дар боло овардашуда доир ба мафҳуми умумии 
омор, аз ҷумла ҳамчун равияи илмӣ ҳаминро қайд менамоем, ки омор 
ашё ва усулҳои хоси татқиқотии худро дорост. 

Омор ҳамчун методи таҳқиқот бо маълумотҳои ҳаҷман калон сару 

кор дорад. Ин маълумот аз рӯи факторҳои гуногуни тасодуфӣ таҳриф 
шуда метавонанд, бинобар ин ҳисобкуниҳои оморӣ ба тафтиши 
фарзияҳо ва ё гипотезаҳо оид ба сарчашмаи ин маълумот равона карда 
шудаанд. Дар зери мафҳуми фарзияи оморӣ  оид ба хосиятҳои 

бузургиҳо ва ҳодисаҳои тасодуфӣ, ки онҳо дар асоси маълумоти 
мавҷудбуда тафтиш мешаванд, фаҳмида мешавад. 

Дар давоми кариб 10 сол тадриҷан ҳамаи сохторҳо ба ҷамъоварии 
электронии ҳисоботи оморӣ гузашта истодаанд. Дар аввал 

муваффақиятҳо кам буданд, хусусан аз он сабаб ки худи мафҳуми 
«маҷмуи электронӣ»-ро на ҳама якхела мефаҳмиданд. Аммо ҳоло ҳолат 
ба куллӣ дигар аст, ҳама доир ба мафҳумҳои автоматикунонӣ ва 
электронӣ иттилои кофӣ доранд. Аз ин рӯ, мебоист ҳамаи соҳаҳои 

фаъолияти инсониро, ки қобилияти нигоҳдорӣ ва коркарди 
иттиллоотро доранд, фаъолияташонро автоматӣ  кард.  

Автоматикунонии системаҳои иттилоотии оморӣ имкон медиҳад, 

ки иттилоот дуруст таҳлил, коркард ва интиқолу қабул карда шавад. 
Зарурият ба барномаҳои компютерии автоматикунонии низомҳои 
оморӣ рӯз аз рӯз афзуда истодааст. Ин барномаҳо ба кормандони 
самтҳои гуногун имкон медиҳад, ки иттилооти лозимаро зуд таҳлил ва 
васеъ коркарду истифода намоянд.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Инвестиционная привлекательность предприятия имеет важную роль 

для самого предприятия, а также для инвесторов, которые готовы 

вложиться. Одной из главных целей инвестора является получение 

прибыли за счет инвестирования. Поэтому, оценка инвестиционной 

привлекательности просто необходима ему.  

В настоящее время наиболее популярными методиками оценки 

инвестиционной привлекательности являются следующие:  

1) семифакторная модель;  

2) оценка на основе анализа факторов внешнего и внутреннего 

воздействия; 

3) Экспертный метод — метод Дельфи; 

4) метод дисконтированных денежных потоков;  

5) интегральная оценка. 

Исходя из приведенных методов мы объединим первую и вторую 

методики (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Характеристика методических подходов к оценке 

инвестиционной привлекательности 
Методики оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

Методические 

подходы 

Достоинства Недостатки 

Семифакторная модель  

На основе 

факторов 

учитываются и 

внешние и 

внутренние 

факторы, 

влияющие на 

инвестиционную 

привлекательность 

предприя 

использование 

экспертных оценок на 

первом и третьем 

этапах данной 

методики, что связано 

с высокой степенью 

субъективности  

Оценка на основе анализа 

факторов внешнего и 

внутреннего воздействия 

показывает 

влияние факторов 

на финансовое 

состояние 

предприятия, в том 

числе на 

рентабельность 

активов, 

рассматривается 

только финансовая 

составляющая 

деятельности 

предприятия  
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Экспертный метод — 

метод Дельфи 

Экспертный метод  различные точки 

зрения 

специалистов на 

проблемы 

формирования 

организации 

подчеркнутая 

субъективность их 

представлений, 

вследствие этого во 

многом невозможно 

довольствоваться 

экспертным опросом. 

Метод дисконтированных 

денежных потоков 

 учитывает будущее 

ожидание, 

рыночный аспект, 

экономическое 

устаревание  

не позволяет с 

высокой степенью 

достоверности 

прогнозировать 

результат  

Интегральная оценка Интегральный  объективность 

полученных 

результатов, 

сведение всех 

расчетов к 

окончательному 

интегральному 

показателю 

ориентируется только 

на внутренние 

показатели 

предприятия, на 

оценку финансового 

состояния 

предприятия  

  

1) В семифакторной модели показателем инвестиционной 

привлекательности предприятия является рентабельность активов: чем она 

выше, тем более эффективно работает предприятие, следовательно, 

является более привлекательным с точки зрения инвестирования [20].  

Данная модель используется для изучения влияния показателей 

устойчивости на эффективность использования активов организации.  

Формула семифакторной модели (3) [36, c. 71]: 

 
где a = ЧП/В – чистая рентабельность продаж; + 

b = В/ОА - оборачиваемость оборотных активов; - 

c = ОА/КО - коэффициент текущей ликвидности; + 

d = КО/ДЗ - соотношение краткосрочных обязательств и дебиторской 

задолженности; + 

k = ДЗ/КЗ - отношение дебиторской задолженности к кредиторской 

задолженности; + 

l = КЗ/ЗК - отношение кредиторской задолженности организации к 

сумме заемных средств;  

m = ЗК/А - отношение заемного капитала к совокупным активам 

предприятия. 

Факторный анализ, который используется в данной методике, 

производится по методу цепной подстановки с применением абсолютных 

разностей.  
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Данный метод может продемонстрировать влияние факторов на 

рентабельность активов, на финансовое состояние предприятия и 

соответственно на инвестиционную привлекательность предприятия.  

2) Метод оценки инвестиционной привлекательности на основе 

анализа факторов внешнего и внутреннего воздействия.  

Этапы оценки инвестиционной привлекательности по данной 

методике:  

а) Определение факторов инвестиционной привлекательности 

предприятия на основе экспертного метода Дельфи;  

б) анализ инвестиционной привлекательности с учетом данных 

факторов;  

в) рассматривается концепция многофакторной регрессионной модели 

влияния факторов, и осуществляется прогноз инвестиционной 

привлекательности предприятия;  

г) разработка рекомендаций.  

К внутренним факторам относят те, которые напрямую зависят от 

результатов деятельности предприятия. Такие факторы являются 

основными, за счет их изменения можно регулировать уровень 

финансового состояния предприятия и тем самым влиять на его 

инвестиционную привлекательность.  

Внешние же факторы не зависят от деятельности предприятия, 

изменить их возможно, но это уже более сложный и трудоемкий процесс.  

Основным достоинством данного метода является то, что в нем 

учитываются и внешние и внутренние факторы, влияющие на 

инвестиционную привлекательность предприятия, то есть осуществляется в 

какой-то степени комплексный подход. Но есть и недостатки, к которым 

можно отнести использование экспертных оценок на первом и третьем 

этапах данной методики. Данный фактор снижает точность полученных 

результатов, поскольку он зависит от субъективных оценок экспертов. 

3) Следующим методом рассмотрим экспертный метод (рис. 2). 

Также именуют методом Дельфи, который выступает одним из важных при 

проведении анализа инвестиционной привлекательности. Специалисты, 

привлеченные руководством предприятия, делают выводы относительно 

положения него на рынке,  возможностей и результативности. Как правило, 

метод проводят как групповое интервью, однако допустимо проведение 

анкетирования. 
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Рис. 2. Экспертный метод — метод Дельфи 

 

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия 

осуществляется путем вынесения заключения специалистов. Плюсом 

такого метода выступают различные точки зрения специалистов на 

проблемы формирования организации. Минусом выступает подчеркнутая 

субъективность их представлений, вследствие этого во многом невозможно 

довольствоваться экспертным опросом. Стало быть, он будет безусловным 

достоинством предприятия в глазах инвесторов. Благодаря этому подобная 

оценка инвестиционной привлекательности предприятия нередко 

осуществляется отечественными предприятиями. Поэтому эта методика в 

нашем случае не подходит для нас. 

Следующим методом рассмотрим дисконтирование денежных потоков 

(рис. 3). Данный метод строится на гипотезе, что инвестор готов вложить в 

инвестиционный проект, представляющий огромную материальную 

ценность и обеспечивающий оптимальную прибыльность на протяжении 

нескольких лет. Он всегда строится на прогнозах финансистов о том, какую 

потенциальную рентабельность будет иметь фирма последующие 

несколько лет. 

 
Рис. 3. Метод дисконтирования денежных потоков 
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Стоимость определяется на основе прогноза денежных потоков, на 

который владелец может положиться получить в будущем. Минус такого 

метода оценки состоит в нереальности достоверно прогнозировать 

положение на рынке в ближайшие годы. Изменение инфляции, 

эпидемиологическая ситуация связанная с СОVID,  внедрение новых 

законов не рассчитаны в данном методе. За годы инвестиционная 

привлекательность предприятия может значительно измениться. Поэтому 

использование данной методики мало эффективно. 

Каждый из рассмотренных методов имеет достоинства и недостатки, и 

приводят совершенно к разным результатам. 

Для того чтобы рассчитать инвестиционную привлекательность 

устойчивого развития предприятия мы рассмотрим еще один метод.  

Одним из методов определения инвестиционной привлекательности 

объекта является метод интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий и организаций. Данная методика 

разработана по инициативе руководства Агентства по вопросам 

предотвращения банкротства предприятий и организаций. Целью 

разработки методики является определение интегрального показателя 

инвестиционной привлекательности предприятий и организаций, ускорения 

реализации инвестиционных проектов, привлечения к инвестициям 

отечественных и иностранных предпринимателей, предоставление 

методической помощи специалистам, которые занимаются разработкой 

мероприятий по проведению оздоровления производственной сферы. 

Для определения инвестиционной привлекательности предприятий 

через указанную интегральную оценку приняты показатели, 

удовлетворяющие требованиям международного меморандума IASC                        

( International Accounting Standarts Commitec), схема которых приведена на 

рисунке 1.1 

1. Показатели оценки имущественного состояния инвестированного объекта 

3. Показатели оценки ликвидности активов инвестированного объекта 

4. Показатели оценки прибыльности инвестированного объекта 

  

2. Показатели оценки финансовой стойкости (платежеспособности) 

инвестицированного объекта 

5. Показатели оценки деловой активности инвестированного объекта 
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6. Показатели оценки рыночной активности инвестированного объекта 

Рисунок 5. Основные группы показателей для определения 

инвестиционной привлекательных предприятий 

 

Интегральная оценка позволяет определить в одном показателе много 

разных по названию, единицам изменения, весомости и другим 

характеристикам факторов. Метод интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности предприятий в простом и наглядном представлении 

обеспечивает достаточно объективное видение финансовой ситуации на 

предприятии, в которое предусматривается вложить инвестиции. 

Субъективизм, сопровождающий любую оценку, особенно при 

определении весомости показателей, практически устраняется вследствие 

возможности проведения контрольных оперативных расчетов по 

некоторым предприятиям на основании разработанного к этому методу 

программного комплекса. 

Рассмотрев существующие методы оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия, мы пришли к выводу о том, что для 

большинства используемых методов, основой для оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия служит финансовый анализ. 

Многие методы оценки не только основаны на финансовом анализе 

предприятия, но и включают в себя исключительно анализ финансового 

состояния, считая его достаточным для определения инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

Мы не разделяем данное мнение, а потому, считаем необходимой 

оценку не только финансовые показатели, но и другие немаловажные 

показатели. Для подбора оцениваемых параметров инвестиционной 

привлекательности предприятия необходимо учитывать фактическое 

положение на момент оценки, выделяя значимые для него факторы. 

Поэтому мы выбрали вышестоящие факторы и считаем, что теперь 

оценка инвестиционной привлекательности будет более объективна.   
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Таблица 2.  

Показатели для оценки инвестиционной привлекательности 
Показатели   Формула расчета  Наименование  

Объем реализации  Показывает сколько продукции 

выпускается и продается на рынке  

Постоянные затраты + планируемая 

прибыль / удельный доход. 

Qi 

Эффективность персонала  Показывает, во сколько предприятию 

обходятся сотрудники и как они влияют на 

общий финансовый результат бизнеса. 

Оценивая выручку и прибыль на каждого 

работника, доли административного, 

производственного и коммерческого 

фонда оплаты труда в выручке, можно 

отследить динамику эффективности 

персонала. 

Оборот за период / средняя 

численность работников.  

Зп 

Чистая прибыль  По ней оценивают возможности развития 

бизнеса и, что немаловажно для 

инвесторов возможность  выплаты 

дивидендов. 

Прибыль до налогообложения – налог 

на прибыль   

ЧП 

Показатели 

платежеспособности  
Коэффициент текущей ликвидности. 

Позволяет определить, достаточно ли у 

предприятия оборотных средств для 

своевременного покрытия текущих 

обязательств, поэтому другое его название 

- коэффициент покрытия. 

Краткосрочные активы / 

краткосрочные обязательства  

CR 

Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Показывает, какая часть краткосрочных 

заемных обязательств может быть при 

необходимости погашена немедленно. 

Является наиболее жестким критерием 

ликвидности предприятия. 

 

 

д/с, их эквиваленты + краткосрочные 

фин.вложения / текущие 

обязательства  

AR 



404 

Коэффициент срочной ликвидности. 

Дает возможность определить, какая часть 

текущей (краткосрочной) задолженности 

юрлица может быть погашена им за счет 

собственных средств в течение 

непродолжительного времени. 

Краткосрочная деб.задолженность + 

краткосрочные финн.вложения +д/с / 

текущие обязательства  

QR 

NPV.Показывает эффективность вложения 

в инвестиционный проект: величину 

денежного потока в течение срока его 

реализации и приведенную к текущей 

стоимости 

Чистый денежный поток за период / 

(1+ставка дисконтирования)период 

NPV 

Показатели финансовой 

устойчивости  

Рентабельность капитала  чтобы 

рассчитать эффективность использования 

не только собственных, но и 

привлеченных средств 

(Чистая прибыль / Выручка) * 

(Выручка / Активы) * (Активы / 

Собственный капитал) 

ROE 

Рентабельность активов чтобы понять, 

насколько эффективно используются 

активы компании, а также какую прибыль 

они приносят, а именно доход от каждой 

условной единицы. 

Чистая прибыль / суммарные активы  ROA 
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Таким образом рассмотрев, и изучив существующие методики, мы 

пришли к выводу, что наиболее подходящей для нас является интегральный 

метод, но в этом методе не были учтены некоторые показатели, которые мы 

дополнили (таблица 2). 
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магистранти курси 2, 
ихтисоси 1-25 01 03 – 

 иќтисодиёти ҷањонӣ, ДДЊБСТ 
 
 

АФЗАЛИЯТИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДЇ ДАР РУШДИ 
МУНОСИБАТЊОИ ТИЉОРАТИИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ 

МУСТАЌИЛ (ИДМ) 
 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 8 декабри соли 1991 дар Вискули 
(Белоруссия) аз тарафи сарони давлатҳои Беларусия, Федератсияи 
Русия ва Украина бо имзо намудани Созишнома оид ба ташкили 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил таъсис ёфтааст. Баъдан, ин 
Созишномаро давра ба давра давлатҳои дигари собиқ ИҶШС ба ғайр 
аз Латвия, Литва ва Эстония имзо намудаанд.  

 Њамин тавр, намояндагони давлатњои мустаќил дар шањри 
Алмаато љамъ шуда, эъломия ќабул намуданд, ки дар асоси он ба 
Созишномаи таъсиси ИДМ Љумњурии Ќазокистон, Љумњурии 
Ќирғизистон,Љумњурии Туркманистон, Љумњурии  Узбекистон, 
Љумњурии  Арманистон ва Љумњурии  Тољикистон  њамроњ  шуданд . 

 Дар њаќиќат, ин гуна њамгироӣ ба маќсад мувофиќ буд ва  то њол 
ин тамоюл идома дорад. Барои даќиќтар муайян намудани ањамияти 
равобити байнињамдигарии давлатҳои аъзои  ИДМ ба мақсадҳои асосї 
ин иттиҳод ва доираҳои ҳамкории муштараки аъзоёни он назар 
меафканем.  

Мақсади асосии созмон инҳоянд: 

 Ҳамкорї дар доираҳои сиёсї, иқтисодї, экологї, гуманитарї, 
фарҳангї ва ғайра; 

 Рушди ҳамаљонибаи давлатҳои аъзо дар доираи фазои ягонаи 
иқтисодї тавассути кооператсия ва интегратсияи байнидавлатї; 

 Таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон; 

 Ҳамкорї дар таъмини сулҳ ва амнияти байналхалқї, муваффақ 
гардидан ба яроқпартоии пурра ва умумї; 

 Кўмаки  ҳуқуқии мутақобил; 

 Ҳалли сулҳљўёнаи баҳсу низоъҳои байни давлатҳои аъзо. 

Ба доираҳои ҳамкориҳои муштараки давлатҳои аъзо дохил 
мешаванд: 

 Таъмини ҳуқуқу озодиҳои асосии инсон; 

 Мутобиқсозии фаъолияти сиёсати берунї; 

 Ҳамкорї дар ташкил ва рушди фазои ягонаи иқтисодї ва сиёсати 
гумрукї; 
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 Ҳамкорї дар рушди системаҳои нақлиёт ва алоқа; 

 Ҳифзи саломатї ва муҳити зист; 

 Масъалаҳои сиёсати иљтимої ва муҳољират; 

 Мубориза бар зидди љинояти муташаккил; 

 Ҳамкорї дар доираи сиёсати мудофиавї ва муҳофизати 
сарҳадҳои берунї; 

Бояд қайд кард, ки амалигардонии ҳар гуна мақсадҳо, пеш аз ҳама 

заминаи устувори ҳуқуқиро тақозо менамояд. Бинобар ин, дар доираи 
фаъолияти ИДМ санадҳои меъёриву ҳуқуқии зиёде қабул шудаанд. Аз 
љумла, шартнома оид ба ташкили Иттиҳоди иқтисодї (24.09.1993), 
Созишнома дар бораи ташкили минтақаҳои озоди тиљоратї (МОТ) 

(15.04.1994), Созишнома дар бораи реэкспорти молҳо ва тартиби 
додани иљозат ба он (15.04.1993) ва ғайра. Инчунин,  вобаста ба 
мақсади гуногуне, ки дар пеши ин созмон гузошта шудааст,  дар 
тобеияти он зерсозмонҳои гуногун низ, ба монанди: ЕврАзЕС, ОДКБ 

(созмони амнияти дастаљамъї) ва ғайра, ташкил ёфтаанд. 
Агар ба мақсади соҳаҳои ҳамкории давлатҳои аъзои ИДМ  

таваљљуҳи љиддї диҳем, мебинем, ки ба амал љорї гаштани  қариб  
ҳамаи онҳо барои Тољикистон муфид аст. Аз ин љост, ки асосан  ду 

соҳаи   ҳамкорї барои Тољикистон нисбатан муфид аст. Албатта,  пеш 
аз ҳама, барои кишварамон, ки дорои низоми иқтисодии дар ҳоли 
гузаришбуда мебошад, ҳамкориҳо дар  доираи иқтисодиёт, алалхусус,  

ҳамкориҳо дар  фазои ягонаи иқтисодї тавассути кооператсия ва 
интегратсияи байнидавлатї ба мақсад мувофиқ аст. Соҳаи ҳамкории 
дигаре, ки  барои Тољикистон аҳамияти калон дорад, ҳамкорї дар 
доираҳои мубориза бар зидди љинояти муташаккил ва сиёсати 

мудофиавию  муҳофизатии сарҳадҳои берунї мебошад. Зеро 
Тољикистон дар минтақае љойгир аст, ки дар он даргириҳои зиёди сиёсї 
қарор доранд (Афғонистон, Покистон, Қирғизистон ва ғайра) ва  
бинобар ин, ҳамкорї ва дастгирии дигар давлатҳои аъзои ИДМ барои 
кишвар ногузир аст.  

Самаранокии муносибатњои тиљоратї  бо давлатҳои аъзои ИДМ-

ро  пеш аз ҳама, тавассути ҳаљм ва сохтори ҳамкории   тиљоратї - 
иқтисодї баҳо додан мумкин аст. Бинобар ин,  яке аз нишондиҳандаҳои 
асосие, ки мавқеи мамлакатњоро дар ИДМ муайян менамояд, гардиши 
савдои хориљии он бо давлатҳои аъзои ИДМ ба ҳисоб меравад. 

Дар давлатњои ИДМ шароити табии гуногун ва мусоид барои 
истењсоли мањсулоти кишоварзї мављуд аст. Масалан, истењсоли 
донагињо дар њаљми калон (ки ба ѓайр аз ќонеъ гардонидани талаботи 
бозори дохилї боз ба бозори љањонӣ фурўхта мешаванд), дар Русия, 
Украина, Ќазоќистон мављуд аст, мањсулоти ширӣ дар Русия ва 
Беларусия, меваю сабзавот, вино дар Молдовия, Ўзбекистон, 
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Тољикистон, Украина истењсол карда мешаванд, ки ба он шароитњои 
љуѓрофию иќлимї мусоидат менамояд. 

Хусусияти дигари пешравии иќтисодиёти давлатњои ИДМ ба 
мавќеи љуѓрофї ва инфрасохтори наќлиётиашон вобаста аст. Агар 
мавќеи муњими таъмин будан аз инфрасохтори наќлиётӣ дар Русия, 
Украина, Гурљистон мављуд бошад (дар ин давлатњо роњњои баромадан 
ба бањр мављуд аст, ки ба тиљорати хориљї мусоидат менамояд), пас 
Арманистон, Озарбойљон ва Љумњурињои Осиёи Марказї аз роњњои 
бањрии байналмилалї дар масофаи дур љойгир мебошанд, ки албатта 
барои пешравии иќтисодиёташон то андозае таъсири манфї мерасонад. 

Муносибатњои тиљоратї ва дигар алоќањои иќтисодии давлатњои 
ИДМ фаќат хусусияти дуљонибагї доранд ва гардиши иќтисодиёти 
байни њамаи давлатњоро ифода наменамоянд. Аз ин рў, нишондоди 
њамкории иќтисодии давлатњо дар доираи ИДМ аз дигар гурўњњои 
интегратсионї ба куллї фарќ мекунад. 

Бояд ќайд намуд, ки зарурияти пурзўр гардидани муносибатњои 
иќтисодӣ, иљтимоию фарњангї байни давлатњои ИДМ љой дорад ва аз 
назари мо дар ояндаи наздик самаранокии ин давлатњо баландтар 
мегардад. 

Содирот ва воридоти мамлакатњои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил дар љадвали зерин нишон дода шудааст. 

 
Љадвали №1 

Содирот ва воридоти Иттињоди Давлатњои Мустаќил  
(миллион доллари ИМА)1Содирот Воридот 

Озарбойљон 1172 375 797 6601 2051 4550 9756 2554 7202 

Арманистон 885 174 711 3749 1142 2607 4145 1209 2936 

Беларусия 8646 6070 2576 34884 20536 14348 45747 28087 17660 

Ќазоќистон 5040 2732 2308 31127 14949 16178 37056 18885 18171 

Ќирѓизистон 558 302 256 3223 1712 1511 4261 2178 2083 

Малдова 776 260 516 3855 1257 2598 5191 1713 3478 

Русия1 33,9 11,6 22,3 228,9 31,7 197,2 305,6 44,6 261,0 

Тољикистон 675 560 115 2657 1563 1094 3186 1829 1357 

Украина 13956 8040 5916 60742 26697 34045 82607 37212 45395 

Њамаги ИДМ1 65,6 30,1 35,5 375,8 101,7 274,1 497,5 138,2 359,3 

 

                                                           
1. Кумитаи давлатии оморї Иттињоди Давлатњои Мустаќил,- Душанбе: 2021. 
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2). Кумитаи давлатии оморї  Иттињоди Давлатњои Мустаќил - 
Душанбе: 2021 

Салдо 
Озарбољон 573 -140 713 14759 -67 14826 16815 370 16445 

Арманистон -585 -101 -484 -2708 -943 -1765 -2811 -941 -1870 

Беларусия -
1320 

-1671 351 -9600 -6900 -2700 -5453 -8548 3131 

Ќазоќистон 3772 -395 4167 29144 -5981 35125 50908 -6310 57218 

Ќирѓизистон -47 -88 41 -1467 -928 -539 -2015 -1154 -861 

Малдова -304 16 -320 -2313 -633 -1680 -2974 -794 -2180 

Россия1 69,2 2,2 67,0 168,2 27,9 140,3 210,9 34,1 176,8 

Тољикистон 109 -186 295 -1462 -1402 -60 -1929 -1649 -280 

Украина 617 -3542 4159 -9337 -7956 -1381 -14197 -11033 -3164 

Њамаги 
ИДМ1 

72,1 -3,8 75,9 185,1 3,0 182,1 249,3 4,1 245,2 

3.) Кумитаи давлатии омори Иттињоди Давлатњои Мустаќил - 
Душанбе: 2021 

Самти алоњидаи тањлили кушод будани муносибатњои тиљорати 
байни мамлакатњои Осиёи Миёна ва таъсири вай ба ташаккулёбии 
сохтори соњањои истењсолї ва ѓайриистењсолї, њавасманд кардани 

тараќќиёти иќтисодї ва иљтимоиро ташкил мекунад. Дар ин љода 
мисоли ноил шудан ба њиссаи баланди содирот аз њисоби коркарди 
интенсивии бойигарињои табиӣ, ки нархњои баланд ба онњо имконияти 
гирифтани фоидаро дар бозори љањонї медињанд, диќќатљалбкунанда 
мебошад. Яке аз роҳҳои асосии устуворгардонї ва инкишоф додани 
муносибатњои тиљоратӣ байни мамлакатњои Осиёи Миёна барқарор 

намудани робитаҳо бо давлатҳои дигар ё ҳамгироии байналхалқии 

 2000 2010 2020 

 

Њ
а

м
а

гї
 

Давлатњ
ои ИДМ 

Дигар 
давлатњ

ои 
љањон 

Њ
а

м
а

гї
 

Давлат-
њои 

ИДМ 

Дигар 
дав
лат
њо
и 

љањ
он 

Њ
а

м
а

гї
 

Давлат- 
њои 

њои    ИДМ 

Дигар 
давла
тњои 

љањон 

Озарбойљон 1547 235 1510 21360 1984 19376 26571 2924 23647 

Арманистон 300 73 227 1041 199 842 1334 268 1066 

Беларусия 7326 4399 2927 25284 13636 11648 40294 19503 20791 

Ќазоќистон 8812 2337 6475 60271 8968 51303 87964 12575 75389 

Ќирѓизистон 511 214 297 1756 784 972 2264 1024 1222 

Малдова 472 276 196 1542 624 918 2217 919 1298 

Россия1 103,1 13,8 89,3 397,1 59,6 337,5 516,5 78,7 437,8 

Тољикистон 784 374 410 1195 161 1034 1257 180 1077 

Украина 14573 4498 10075   51405 18741 32664 68410 26179 42231 

Њамаги ИДМ1 137,7 26,3 111,4 560,9      104,7 456,2 746,8 142,3 604,5 
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иқтисодї маҳсуб меёбад. Барои ин ҳадафро ба амал љорї намудан, пеш 
аз ҳама, заминаи ҳуқуқиву меъёрї  лозим аст. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

В новых условиях развития рыночных отношений устойчивость 

оказываемых услуг предприятиями формируется под воздействием 

комплекса факторов внутренней и внешней среды. Фактор необходимо 

рассматривать как причина, движущая сила какого- либо процесса, 

определяющая его характер или отдельные его черты» 2. Кроме того, 

факторы также характеризуют происходящие события и тенденции на 

основе использования информации при изучении рыночных отношений. 

При этом факторы, характеризующие устойчивость предприятия 

охватывают   причины, учитывающие рост или падение производства и 

классифицируются в зависимости от происхождения, характера, влияния и  

объекта воздействия и прочие,  а также  они бывают политическими, 

правовыми, экологическими, прямого и косвенного влияния3 и находятся 

во взаимосвязи. Эти взаимосвязи важны  не только для  выделенных 

субъектов, но  всей экономической системы влияют. С другой сторон, они 

существенно влияют на  способность предприятия в условиях конкуренции 

и обеспечение устойчивости  с учетом его сложившего состояния4. 
                                                           
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.- 
2-е изд., исправ. - М.: ИНФРА-М, 1998.-576с. 
3 Каплан Р.С., Нортон Д.П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов 
в материальные результаты / пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 512 с.; 
4 Зингер О.А., Ильясова А.В. Факторы, влияющие на устойчивое развитие промышленных 

предприятий // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.; URL: 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=18044 (дата обращения: 02.04.2022). 
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Анализ показывает, что внутренние факторы охватывают цель, задачи, 

структуру, технологию производства и кадры предприятий. Установлено, 

что в соотношение факторов внешних и внутренних преобладание имеют 

последние. При этом имеет место «внутренние расхождения и 

противоречия по поводу целей предприятия, средств их достижения, 

ресурсов, методов организации деятельности и управления по достижению 

целей»5 и это требует проведения специального исследования. 

В целом можно выделить три уровня внешних факторов: 

«региональный, национальный и международный», а также факторы имеют 

стабилизирующий или дестабилизирующее направления. В структуре этих 

факторов на мировом уровне преобладают дестабилизирующие 

направления. Поэтому в результате они становятся устойчивыми, однако 

обеспечение стабильности предприятий и отраслей, связано с ростом 

зависимости от экономики страны. 

Анализ показывает, что факторы национального и регионального 

уровня бывают по уровню воздействия прямыми и косвенными. Исходя из 

приоритетным считаем проведения классификацию факторов, оценивая 

устойчивость услуги предприятий пассажирского транспорта, особенно 

городских (ГПАТ). 

Опыт показывает, что следует изучить влияние окружающей среды на 

функционирования ГПАТ. Если в целом внешняя среда не влияет на работу 

предприятий, то важным считается изучении и совершенствование 

внутренней их среды в городе. Однако, данное положение является 

спорным, поэтому целесообразным считаем всестороннего изучения 

влияния внешней среды в условиях углубления рыночных преобразований, 

а также оценку несостоятельности (банкротства) предприятий и ее 

предотвращения в будущем под влиянием указанных факторов. 

В целом, оценивая состояние и развития внешней среды, следует 

определить устойчивость работы городских ПАТ с учетом влияния 

различных факторов, определяя уровень их воздействия на эффективность 

работы предприятий в конкретных условиях функционирования.  

С другой стороны, целесообразно исследовать влияния внутренних 

факторов на    устойчивость работы городских ПАТ. Таким образом, 

схематично следующим образом можно представить влияния внутренних и 

внешних факторов на устойчивое развитие предприятий городского ПАП 

(рис.1).  

                                                           
5 Татарских Б.Я. Основные тенденции динамики структуры производственно 
технологического потенциала машиностроения России. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. 
ун-та, 2005. 
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Рисунок 1 – Схема влияния факторов внешней и внутренней среды, 

на устойчивое развитие городского пассажирского предприятия 

 

Из рис.1 видно, что внешние факторы имеют прямое воздействие на 

деятельности и развития городских ПАТ. Следует выделить, прежде всего, 

«поставщиков трудовых, финансовых, информационных, материальных и 

прочих ресурсов, а также потребителей, конкурентов и возникающие 

отношения». При этом, особое место следует уделить нормативно-

правовым основам, влияющим на функционировании предприятий на 

основе выделения роли республиканских и местных органов управления, 

которые они должны соблюдать предприятия при организации управления 

транспортного обслуживания. Вместе с тем встречаются противоречия в 

документах разного уровня и это требует введения изменений и 

корректировки в них. 

Важным составляющим влияющим на работу предприятий городского 

ПАП является их материальное, финансовое, трудовое, информационное 
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обеспечение на основе строго учета и рационального использования этих 

ресурсов  в процессе оказания транспортных услуг 

Анализ показывает, что ведущее место занимают материальные 

ресурсы, без которого невозможно организовать оказания транспортных 

услуг. При этом ведущее место в процессе оценки результатов работы 

городских ПАТ играют трудовые ресурсы и их структура. Кроме того, 

приоритетным является использовании трудового потенциала  и различных 

его компонентов, оценивая склонности работника к труду, состояния его 

здоровья, выносливости, имеющей  квалификации;  уровень 

ответственности, зрелости, интересов, возникающие потребности и другие . 

Важным при организации управления предприятий городского ПАП 

считается использовании финансовых ресурсов, так как многие из них 

убыточные и получают дотации и субсидии из городского бюджета. Из-за 

нехватки оборотных средств ГАПТ вынуждены привлекать заемные 

средства на основе получения кредитов. Поэтому формирование политики 

льготного кредитования ГАТП считается приоритетным. 

В условиях формирования цифровой экономики информационные 

ресурсы играют важную роль и от цифровизации зависит повышении 

эффективности функционирования предприятий городского ПАТ. 

Эффективность работы предприятий городского ПАТ зависеть от 

партнеров, которые оказывают существенное влияние на 

функционирование и их устойчивое развитие. Нахождение новых деловых 

партнеров считается приоритетным для обеспечения устойчивого развития 

предприятий городского ПАП. 

Важным следует рассматривать роль и значение предприятия-

конкуренты. В основном конкуренты играют важную роль в улучшении 

оказания услуг, на основе эффективного использования результатов труда 

своих работников, а также состояния и происходящие изменения в 

внутреннюю среду предприятия. Поэтому важным считается анализ и 

улучшении эффективного использования внутренней среды предприятия 

городского ПАТ, а также оценки повышения конкурентоспособности 

предоставляемых услугах в городских маршрутах и возможности 

использования ресурсного составляющего предприятия6. 

Таким образом, внешняя среда существенно оказывает на 

деятельности предприятий городского ПАТ, а также способствует 

формированию стратегии ее развития в условиях города. При этом важное 

значение отводится роли местных органов исполнительной власти на 

работу предприятий 

                                                           
6 Зингер О.А., Ильясова А.В. Факторы, влияющие на устойчивое развитие промышленных 

предприятий // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.; URL: 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=18044 (дата обращения: 02.04.2022). 
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Важным фактором считается выявление роли и значение местных 

органов исполнительной власти на  функционирование предприятий, учета 

направлений регулирования социально-экономических отношений, 

уточнения  выполняемыми им функциями, организации труда и быта 

работников, организации управления транспортного обслуживания, роли и 

значения судов по разрешению трудовых и административных споров. При 

этом усиливается воздействие судебной власти на функционирование 

предприятий городского ПАТ оценки роли арбитражного суда, 

стимулирования решения налоговых вопросов и других факторов.   

В новых условиях значительно возрастает роль факторов косвенного 

влияния на работы и развитию городских ПАП на основе учета 

экономической устойчивости  выделяя такие факторы, как «состояние 

экономики, природные, социально-политические факторы и т.д.» 7. При 

этом важно выделить роль факторов, характеризующих  политическую 

ситуацию, так как привлечении  зарубежных инвестиций зависеть  от этой 

ситуации, а также от  наличии взаимоотношений, использования различных 

видов собственности и  развития предпринимательства в транспортной 

сферы. 

С другой стороны, оптимизации деятельности предприятий 

городского ПАТ связано с оценки экономической ситуации в нем на основе 

изучения фазы развития параметров работы, экономического подъема, 

улучшении деловой активности и прочие факторы, а также научно-

технического прогресса и внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий, цифровизации, современных 

транспортных технологий организации перевозок, способствующие 

снижение суммарных транспортных расходов, решение вопроса занятости 

работников. 

В этих условиях учитывая важности информации следует выделить 

роль информационно-коммуникационных технологий, автоматизации 

транспортного процесса, рационального использования информации, как 

внешнего и внутреннего фактора с целью своевременного анализа работы 

предприятия и принятие оптимального решения в условиях развития 

маршрутной сети.  С другой стороны, важным считаем изучении косвенных 

факторов и их взаимосвязь с другими факторами, особенно с развитием 

частной собственности, завершении приватизации в транспортную сферу.  

Особое место следует уделить изучению факторов внутренней среды 

городского ПАП, к которым относятся: «производственные, систему 

менеджмента, финансовые, организационная структура, персонал, НИиОКР  

и др.».  

                                                           
7 Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. - М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2007. - 453 с. 
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Таким образом, можно выделить следующий перечень факторов, 

зависящие от деятельности предприятия городского ПАТ и влияющие на ее 

устойчивое развитие в современных условиях (рис.2). 

 

Рисунок 2- Факторы, зависящие от деятельности предприятия 

городского ПАТ  и влияющие на ее  устойчивое развитие 
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Кроме того, целесообразно выделить ключевые факторы, не 

зависящие от функционирования предприятий городского ПАП, к которым 

относятся: 

А) «общеэкономические - уменьшение объема национального дохода, 

рост инфляции, замедление платежного оборота, нестабильность налоговой 

системы и регулирующего законодательства, снижение уровня реальных 

доходов населения, рост безработицы; 

Б) рыночные - снижение емкости внутреннего рынка, усиление 

монополизма на рынке, существенное снижение спроса, рост предложения 

на транспортные услуги, снижение активности фондового рынка, 

нестабильность валютного рынка; 

В) прочие - политическая нестабильность, негативные 

демографические тенденции, стихийные бедствия, ухудшение 

криминогенной обстановки и др.»8. 

Другим важным направлением является оценка способности 

предприятия городского ПАТ для выхода из кризиса, усилении в 

конкурентную борьбу, обеспечение устойчивого развития под влиянием 

внутренних и внешних факторов. 

В целом, исследование факторов, влияющие на устойчивое развитие 

услуги предприятий городского пассажирского транспорта требует 

всестороннего учета и проведения различных видов анкетирования в 

условиях конкретной городской агломерации. 

Таким образом, учет выполненной классификации факторов, 

влияющие на устойчивое развитие услуги предприятий городского 

пассажирского транспорта способствует обосновать стратегию их развития, 

выбрать  альтернативные механизма управления транспортного 

обслуживания и оптимизации перевозочных технологий в  условиях 

рыночной экономики. 
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