
Номгӯи мавзӯъҳои намунавӣ барои бахшҳои машварати августии кормандони 

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Масъалацои муцими рушди маориф  

1.Нақши Президенти Ҷумцурии Тощикистон, Асосгузори сулцу Вацдати миллк - Пешвои 

миллат, муцтарам  Эмомалк Рацмон дар ислоцоти соцаи маорифи кишвар. 

2.Муваффақият ва дастовардцои ацли маориф  дар асоси дастуру нишондоди Асосгузори 

сулцу Вацдати миллк, Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тощикистон, муцтарам  

Эмомалк Рацмон дар давраи  Истиқлолияти давлатии  Ҷумцурии Тощикистон,  

3.Гузариш ба низоми  салоциятнокк дар таълим: моцият, дастовард ва норасоицо дар ин 

самт. 

4.Талаботи асосии демократикунонии щаражни таълиму тарбия дар муассисацои 

тацсилоти мижнаи умумк. 

5. Мавқеи оила, муассисаи таълимк ва нақши АВО дар  таълиму тарбияи хонандагон 

(тибқи  нишондоди Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи масъулияти падару модар 

дар таълиму тарбияи фарзанд» ва Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи танзими 

анъана ва щашну маросимцо дар Ҷумцурии  Тощикистон») дар ташаккули шахсияти кӯдак 

Мудир ва мушовирони кабинетцои методии шуъбацои маориф 

1.Банақшагирии мавзӯъцои семинар-машваратцои дастурдицк барои омӯзгорон ва 

кормандони соцаи маориф дар кабинети  методии шуъбаи маориф. 

2. Роцу усулцои  бацодицк ба дарси омӯзгор  тибқи нишондоди муносибати  босалоцият 

ба таълим (аз тащриба), 

3.Тацлили щанбацои асосии методикаи таълими фанцо дар муносибати таълим ба 

салоциятнокк. 

4. Гузариш ба  муносибати босалоцият ба таълим, дастовард ва мушкилоти мавщуда.  

5. Тартиби самаранок гузаронидани  санщишцои нозирк  ва методк . 

6. Роц ва усулцои асосии  омӯзиш, щамъбаст ва пацн намудани тащрибаи пешқадами 

педагогии омӯзгорон (аз тащриба), 

7.Истифодаи   усулцои   фаъоли таълим дар  раванди дарс ва афзалияти он дар бецтар 

гардидани сатц ва сифати таълим. 

8.Талабот ба такмили  ихтисос  ва бозомӯзии кормандони  соцаи маориф. 

Директорони  муассисацои тацсилоти умумӣ 

1.Татбиқи  муносибати босалоцият ба таълим, дастоварду мушкилоти мавщуда ва роццои 

цалли он.  

2.Тартиби ташкил ва гузаронидани аттестатсияи кадрцои роцбарикунанда ва кормандони 

маориф. 

3.Тацлили щанбацои асосии методикаи таълими фанцо дар муносибати босалоцият ба 

таълим. 

4.Мактаб дар замони муосир ва идораи он дар асоси қонунгузории   щумцурк. 

5.Фаъолияти муназзами хадамоти методк-омили асосии суботи раванди таълим. 

6. Мавқеи истифодаи навъцои арзжбк (ташхиск, ташаккулдицанда, щамъбастк) дар 

таълими муносибати босалоцият. 

7.Омӯзиши роццои фаъолгардонии хонандагон дар щаражни дарс (аз тащриба). 

8. Истифодаи технологияи нави таълим дар раванди  машғулиятцои таълимк.  

9.Дастгирии педагогк дар омодасозии муцити мувофиқ барои татбиқи усулцои цамкорк 

дар таълим. 

10.Мақомоти худидора; роц ва усулцои самарабахш гузаронидани Шӯрои педагогк ва 

дигар щаласацо. 



11.Истифодаи мақсадноки лоицацои хурд ва соатцои бахши иловагии нақшаи таълимк - 

омили асосии рушди сифати таълим, ғанк гардидани буща ва цалли мушкилоти  

муассисацои таълимк. 

12.Идоракунк  ва нақши роцбари мактаб дар муцайж намудани муцити мусоиди корк,  

цамдигарфацмк  ва цавасмандии кормандон. 

Муовинони директор оид ба корцои таълим 

1.Роц ва усулцои тацлили дарси омӯзгор  тибқи нишондоди муносибати таълими 

салоциятнок  (аз тащриба). 

 2. Нақши муовини директор оид ба таълим дар риояи талаботи илмию методк  щицати  

мураттаб намудани щадвали дарск (аз тащриба). 

3. Роццои бедор намудани шавқу завқи хонандагон ба адабижти бадеию иттилоотк. 

4.Нақши  Ассотсиатсияи волидону омӯзгорон (АВО) дар рушди заминаи моддк - техникк 

ва кадрии муассисацои таълимк . 

5. Роцу усулцои корбарк бо кӯдакони имконияташон мацдуд ва        цамкорк бо падару 

модарони онцо дар  муассисацои тацсилоти умумк. 

6.Назорати дохилимактабк–омили асосии такмили раванди таълиму тарбия. 

7.Ташкил ва  натищагирк аз дониш, мацорат, малака ва самаранокии таълим бо усули 

тестк  (аз тащриба). 

8.Афзалияти таълими салоциятнок аз таълими анъанавк ж муқаррарк. 

9.Истифодаи усули цамкорк дар таълими салоциятнок. 

10.Кабинети методк-маркази асосии пешбурди кори хадамоти методк. 

11.Нақши Шӯрои методк  ва иттицодияцои методк  дар баланд бардоштани мацорати 

касбии омӯзгорон, сифати тацсилот ва сатци дониши хонандагон. 

12.Омилцои пайдоиши зуцуроти манфк дар кӯдак ва роццои  бартарафсозии он. 

13. Сацми кабинети методк дар баланд бардоштани сатцу сифати тацсилот ва инкишофи 

неруи зецнию ақлонии хонандагон. 

14.Кабинети методк ва Шӯрои методк-оғозбахши раванди корцои методии муассисаи 

таълимк. 

 15.Тартиби тацлил ва бацогузорк ба сифати дониш, малака ва мацорати хонандагон дар 

муассисацои таълимк.  

Муовинони директор оид ба корцои тарбия 

1. Мавқеи муовини директор оид ба корцои тарбия дар тарбияи цуқуқии  хонандагон. 

2.Сацми оила ва муассисаи таълимк дар ташаккули шахсияти кӯдак. 

3.Низоми тарбияи мецнатдӯстии хонандагон дар муассисацои таълимк (аз тащриба). 

4.Роццои рушди сифатцои худбацодиции хонандагон дар муассисацои таълимк. 

5. Тарзи гузаронидани шорабиницои беруназсинфк ва ацамияти онцо дар рушди 

щацонбинию ахлоқии хонандагон. 

6.Мавқеъ ва вазифаи маъмурияти муассисаи таълимк дар тарбияи хонандагон дар асоси 

нишондоди  Қонуни  Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд», Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи танзими анъана 

ва щашну маросимцо дар Ҷумцурии Тощикистон» . 

7.Нақши муовини директор оид ба корцои тарбия дар самти  щалби хонандагон ба 

интихоби касб. 

8. Роцу  усулцои  омӯзишу тарғиби  тащрибаи  пешқадами роцбарони  синф  (аз тащриба). 

9. Мафцум, мақсад ва заминацои тарбияи худогоцк, худшиносии хонандагон дар асоси 

талаботи  Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумцурии Тощикистон. 

10. Цамкории  педагогии муовини директор оид ба корцои тарбия бо падару модарон - 

омили асосии тарбияи ахлоқию маънавии хонандагон. 

Равоншиносони муассисацои таълимӣ 



1.  Сацми равоншиноси мактаб  дар ташаккули қобилияти зецнии хонандагон. 

2. Асосцои психологии муътадилгардонии муносибатцои байницамдигарии хонандагон 

ва падару модарон. 

3.Заминацои психологк ва педагогии рушди тафаккури инноватсионии наврасону 

щавонон дар раванди истифода аз технологияи муосири таълим. 

4. Нақши  равоншиноси мактаб ва сацми шахсони бо нуфузи мацал дар  инкишофи 

тафаккури зецнии хонандагон. 

5. Роц ва усулцои пешгирии қонунвайронкунк ва косташавии ахлоқи наврасону щавонон. 

6. Хусусиятцои психологии хонандагони синну соли хурди мактабк ва роццои таълиму 

тарбияи онцо. 

7. Хусусиятцои психологии хонандагони синну соли мижнаи мактабк ва усулцои таълиму 

тарбияи онцо. 

8.Нақши машварати психологк дар муътадилгардонии раванди таълиму тарбия дар 

муассисацои таълимк. 

Омилцои пайдоиши зуцуроти манфк дар кӯдак ва роццои  бартарафсозии он. 

9.Нақши  китоб   дар   ташаккули   зецнияти  хонандагони   хурдсол. 

10.Ташаккули шавқу цавас ва донишандӯзии хонандагон дар раванди таълим. 

11.Истифодаи роццои фаъолгардонии хонандагон дар щаражни таълим. 

Педагогикаи истисноӣ (инклюзивӣ)  

1.Фаъолияти корбарк бо кӯдакони имконияташон мацдуд ва        цамкорк бо падару 

модарони онцо дар МИК. 

2.Заминацои цукуқк, равонк ва педагогии ташкили тацсилоти фарогир дар Ҷумцурии 

Тощикистон. 

4. Фаъолгардонии башагони камшунаво дар раванди корцои тарбиявк. 

5. Ба касбомӯзк щалб намудани башагони имконияташон мацдуд. 

6.Ташаккули шуури ахлоқии башагони дорои  имконияташон мацдуд дар раванди 

таълим. 

7.Дар рӯцияи пуртоқатк ва тацаммулпазирк тарбия намудани хонандагони имконияти 

мацдуддошта. 

8.Заминацои педагогк–ищтимоии тарбияи кӯдакони имконияти мацдуддошта дар 

раванди тацсилоти фарогир.  

9.Хусусиятцои таълими савод дар синфцои 1-уми мактабцои жрирасон (кӯдакони узви 

биноиашон осебдида).   

10. Мушкилоти тарбия ва таъмин намудани омодагии башагони имконияти мацдуддошта 

ба цажти оилавк ва тарбияи фарзанд. 

Роцбарони синф 

1. Роццои пешгирии низоъцои байнимактабии хонандагон (аз тащриба). 

2.Мавқеъ ва нақши оила, муассисаи таълимк  ва роцбари синф дар ташаккули шахсияти 

хонандагон. 

3. Цамкорицои  педагогии муовини директор оид ба корцои тарбия ва роцбари синф бо 

падару модарон - омили асосии тарбияи ахлоқию маънавии хонандагон. 

4. Роццои щалби цамешагии кӯдакон ба китоб ва китобхона (аз тащриба). 

5. Талаботи Қонуни Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар 

таълиму тарбияи фарзанд” нисбат ба волидон ва омӯзгорон. 

6. Ваколатцои роцбари синф дар раванди ищрои вазифацои хизматии худ.  

7.Мавқеи созмонцои хонандагон дар ташаккули шахсияти мактаббашагон. 

8. Омилцои  асосии ташаккулдиции  қобилияти зецнии хонандагон дар натищаи истифода 

аз  технологияи муосири таълим. 

9. Цамкории мактаб, оила ва ацли щомеа дар пешгирии щинояти наврасону щавонон. 



Забон ва адабижти тоҷик 

1.Ҷанбаи хештаншиноск ва мецанпарастк дар асарцои Асосгузори сулцу Вацдати миллк - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тощикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон ва роцу 

усулцои истифодаи онцо дар раванди дарсцои забон ва адабижт. 

2. Муносибати босалоцият дар таълими забони модарк. 

3. Фаъолгардонии қобилияти зецнии хонандагон дар дарсцои забон ва адабижт (аз 

тащриба).  

4. Тарзи гузаронидани шорабинии беруназсинфк аз фанни адабижт дар мавзӯи «Об-

манбаи  цажт».  

5.Роццои гузаронидани санщишцои тестк аз фанцои забону адабижт ва нақши он дар 

баланд бардоштани сифати дониш, малака ва мацорати хонандагон (аз тащриба).. 

6.Роцу усулцои бой гардонидани захираи луғавии хонандагон ва инкишофи нутқи 

шифоции онцо.   

7.Истифодаи усулцои цамкорк (интерактивк)–василаи шавқманд гардонии хонандагон 

дар дарсцои забон ва адабижти тощик. 

8.Фаъолгардонии қобилияти дарккунии хонандагон дар дарсцо тавассути истифодаи 

роццои муосири таълим. 

9. Корцои беруназсинфк аз фанни адабижт ва нақши мецварии онцо дар баланд 

бардоштани сатцу сифати дониши хонандагон. 

10.Риояи меъжрцои бацогузорк ба дониш, малака ва мацорати хонандагон. 

11. Кор бо луғат-яке аз роццои ғанк гардонидани захираи луғавии хонандагон аз фанни 

забони модарк (аз тащриба). 

12.Истифодаи техника ва технологияи муосири таълим дар дарсцои забон  ва адабижт. 

 13. Тарбияи мецнатии хонандагон дар дарсцои забони модарк. 

Ӯзбек тили ва адабижт. 

1.Ӯзбек тили ва адабижти дарсларида тиншлик ва миллий бирдамлик асосшиси, Миллат 

пешвоси, Тожикистон Жумцурияти Президенти Эмомалк Рацмон асарларидан ӯзликни 

англаш, миллий маданият,  ватанпарварлик каби туйғуларни ӯрганиш усуллари 

тажрибасидан 

2. Бадиий асарларни ӯқишда ӯқувшилар интилишини кушайтириш  — улар 

дунжқарашини кенгайтиришнинг асосий манбаси. 

3. Ӯзбек тили ва адабижти дарсларида тест усулидан фойдаланиш. 

4. Адабижт дарсларида луғат ӯрганиш ва унинг ацамияти 

5. Ӯзбек тили ва адабижти дарсларида техника воситаларидан фойдаланиш 

тажрибасидан. 

6. Ӯзбек тили ва адабижти дарсларида цамкорлик (интерактив) усулларидан фойдаланиш 

тажрибасидан 

7. Адабижт дарсларида синфдан ташқари ишларни ташкил этиш ва унинг ацамияти 

8. Ӯзбек тили ва адабижти дарсларида ӯқувшиларнинг оғзаки ва жзма   нутқини бацолаш 

мезонлари. 

Забони  давлатӣ 

1.Ҷанбаи хештаншиноск,  гуманистк  ва  ватанпарастк дар асарцои Асосгузори сулцу 

Вацдати миллк, Пешвои миллат - Президенти Ҷумцурии Тощикистон, муцтарам Эмомалк 

Рацмон ва роцу усулцои истифодаи онцо дар щаражни дарсцои забони давлатк 

2. Риояи  меъжри  «Қоидацои  имлои забони тощикк» дар дарсцои забони давлатк. 

3. Роццои васеъ гардонидани щацонбинии хонандагон тавассути  мутолиаи  китобцои 

бадек. 

4. Роццои ғанк гардонидани захираи луғавии хонандагон аз фанни забони давлатк  бо 

роци  луғатомӯзк. 



5. Роццои пешгирк намудани ғалатцои имлоии хонандагон дар раванди дарсцои забони 

давлатк. 

6.Ташаккули қобилияти фикрронии хонандагон дар дарсцои забони давлатк. 

7.Истифодаи усулцои цамкорк (интерактивк)–и таълим дар дарсцои забони давлатк. 

8. Тавассути  эссе, иншо ва нақли хаттк тақвият додани малакаи эщодии хонандагон. 

Русский язык и литература 

1.Актуализачия содержания внеурошной работы в общеобразо-вательных ушреждениях. 

2.Знашение и роль русского языка в современном обществе. 

3.Повышение шитательской и решевой культуры школьников. 

4.Усиление решевой направленности курса русского языка. 

5.Читательские интересы школьников и проблема формирования культуры штения. 

6.Использование современных педагогишеских технологий на уроках русского языка и 

литературы. 

7.Критерии оченки уровня подготовки выпускников основное и 

среднееобшеобразовательного ушреждения по русскому языку и литературе. 

8.Использование технишеских средств обушения на уроках русского языка. 

9.Проблемы повышения грамотности школьников в современных условиях.  

 10.Опыт преподавания русского языка в условиях нерусской среды. 

11.Профессиональное развитие педагога. Ушастие в конкурсах как условие повышения 

квалификачии ушителя. 

12.Новые подходы к организачии и содержанию традичионных и инновачионных форм 

методишеской работы по русскому языку и литературе. 

13.Мониторинг кашество знаний ушащихся- основа систематизачии знаний по русскому 

языку и литературе. 

14.Кабинет русского языка и литературы в школе как средство повышения 

познавательного интереса к обушению школьников. 

15.Комплектачия кабинета русского языка и возможности его в ушебном прочессе. 

16.Методика работы с одаржнными детьми, подготовка к предметной олимпиаде. 

17.Пути формирования и развития навыков самостоятельных занятий физишескими 

упражнениями ушащихся. 

18.Тестирование-как одно из основных направлений модернизачии и развития системы 

образования. 

19.Использование компютера на уроках русского языка и литературы. 

20.Загадки на уроках русского языка. 

21.Работа по развитию русской устной  реши ушащихся нашальных классов таджикской 

школы. 

22.Роль проведения недели русского языка в сельской школе. 

Забони англисӣ 

1. Усулцои муосири баланд бардоштани нутқи шифоции хонандагон аз фанни забони 

англиск  

2. Роццои амалк намудани  «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонцои 

руск ва англиск дар Ҷумцурии Тощикистон барои солцои 2015-2020». 

3.Истифодаи техника ва технологияи муосири таълим дар раванди дарсцои забони  

англиск. 

4.Роццои гузаронидани санщишцои тестк  ва нақши он дар баланд бардоштани сифати 

дониш, малака ва мацорати хонандагон. 

5. Кор бо луғат-яке аз усулцои ғанк гардонидани захираи луғавии хонандагон аз фанни 

забони англиск (аз тащриба). 

6. Тарзу усулцои таълими замонцои феъл дар дарси забони англиск.  



7. Ацамияти  луғат дар ташаккули захираи луғавии хонандагони  муассисацои тацсилоти 

умумк. 

8. Ацамияти истифодаи  тестцо дар раванди дарсцои забони англиск (аз  тащриба). 

9.Усулцои бацодицк ба дониш, малака ва мацорати хонандагон дар щаражни таълим. 

10.Роцу усулцои бой гардонидани захираи луғавии хонандагон ва инкишофи нутқи 

шифоции онцо.   

Забонцои олмонӣ ва фаронсавӣ 

1. Роц ва усулцои гузаронидани санщишцои тестк ва нақши он дар баланд бардоштани 

сифати дониш, малака ва мацорати хонандагон. 

2. Кор бо луғат - омили асосии ғанк гардонидани захираи луғавии хонандагон аз фанни 

забони хорищк. 

4. Истифодаи техника ва технологияи муосири таълим дар дарсцои забонцои олмонк ва 

фаронсавк. 

5. Ташаккули малакацои фикрронк дар дарсцои забони хорищк. 

6. Муцимияти таълими интерактивк дар омӯзиши забонцои хорищк. 

7. Роцу усулцои бой гардонидани захираи луғавии хонандагон ва инкишофи нутқи 

шифоции онцо.   

8. Истифодаи роцу усулцои нави таълим дар раванди дарс (аз тащриба). 

9. Меъжри бацогузорк ба корцои хаттк ва шифоции хонандагон. 

10. Кор бо ғалатцои хонандагон – омили рушди  саводнокии онцо. 

 11. Истифодаи бозицои шавқовар  ва таъмини мустақилияти хонандагон дар  дар дарсцои 

забони хорищк. 

12. Истифодаи  компютер дар дарсцои забони хорищк. 

Таърих, асосцои давлат ва цуқуқ   

1.Истифодаи китоби Асосгузори сулцу Вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумцурии Тощикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон «Тощикон дар оинаи таърих» дар 

дарсцои таъриху цуқуқ. 

2.Истифодаи Пажми Президенти Ҷумцурии Тощикистон ба Мащлиси Олии Ҷумцурии 

Тощикистон аз 22.12.2017  дар дарсцои таърих ва цуқуқ. 

3.Роццои гузаронидани санщишцои тестк ва нақши он дар баланд бардоштани сифати 

дониш, мацорат ва малакаи хонандагон аз фанни таърих. 

4.Инкишофи малакаи корцои мустақилонаи хонандагон дар дарсцои таърих ва цуқуқ бо 

истифода аз харита, таблитса, китоб ва дигар маводи таълимк. 

5.Нақши роцбари иттицодияи методии фанцои таърих ва цуқуқ дар такомули мацорати 

касбии омӯзгорони щавон. 

6.Нақши корцои беруназсинфк аз фанцои таъриху цуқуқ дар баланд бардоштани сатцу 

сифати дониши хонандагон. 

7.Тащлили санацои таърихк ва ацамияти онцо дар ташаккули щацонбинк ва 

маърифатнокии хонандагон. 

8.Истифодаи маводи иттилоотк шун воситаи фаъолгардонии қобилияти зецнии 

хонандагон дар дарсцои таърих ва цуқуқ. 

9.Нақши маводи кишваршиноск, бостоншиноск ва сиккашиноск  дар дарсцои таърих.  

10.Тарбияи ифтихори худшиносии миллк дар щаражни таълими фанцои таърих ва цуқуқ. 

11.Роццои омӯзиши Конститутсияи Ҷумцурии Тощикистон дар дарси асосцои давлат ва 

цуқуқи инсон. 

12.Унсурцои номатлуб дар байни щавонон ва роццои пешгирии он тавассути таълими 

фанни асосцои давлат ва цуқуқ. 

Математика (алгебра ва геометрия) 



1.Арзжбии дониш, малака ва мацорати хонандагон цангоми таълими математика дар 

муносибати босалоцият. 

2.Ташкили дарсцои такрор дар синфи 9 цангоми омодагк ба аттестатсияи хатм. 

3. Тарзцои гуногуни цалли нобаробарицои нишондицандагк ва логарифмк дар синфи 11 ( 

аз тащриба) 

4.Чорабиницои беруназсинфк аз математика ва самаранокии онцо дар щаражни таълим. 

5. Ташаккули мацорати фикрронии хонандагон дар зинацои таълими математика. 

6. Методикаи цалли масъалацои матнк  аз математика дар синфцои 5-6 (аз тащриба). 

7. Методикаи цалли муодилацои нишондицандагк ва логарифмк. 

8. Татбиқи интеграл дар цалли масъалацои геометрк ва физикк. 

9. Тарз ва усулцои цалли муодилацои параметрдор дар синфцои 8-11. 

10.Истифодаи самараноки маводи  дидактикк цангоми санщиши дониши хонандагон аз 

фанни алгебра (аз тащриба). 

11. Ташхиси навъи ғалатцои хонандагон цангоми цалли мисолу масъалацо. 

12. Омӯзиши тарзи жфтани соцаи муайянии функсияцо дар синфцои 10-11. 

13. Ташкили «бозк» дар дарсцои математика дар синфцои 5-6. 

14. Омӯзиши цалли масъалацо доир ба мавзӯъи « Сфера ва кура» 

 15.Омӯзиши «Цалли масъалацо доир ба жфтани қиматцои калонтарин ва хурдтарини 

функсия».  

16.Тарз ва усулцои цалли системацои  муодилацои  хаттк дар   синфцои 8-11. 

17.Истифодаи маводи тестк цангоми  санщишцои фосилавк аз математика (синфцои5-6). 

18. Истифодаи воситацои ажнк ва техникк дар дарсцои математика. 

19.Нақши истифодаи технологияи муосири таълим дар ташаккули қобилиятцои зецнк ва 

фикрии хонандагон. 

20. Шаклцои масъалагузорк дар шароити татбиқи муносибати босалоцият дар таълими 

фанни математика.  

Физика ва астрономия  

1.Тарзи гузаронидани санщишцои тестк  ва тайжр намудани хонандагон ба аттестатсияи 

хатм.  

2.Тарзи ташкил ва гузаронидани дарсцои иловагк аз фанни физика (аз тащриба). 

3. Тарз, тартиби банақшагирии маводи омӯзишк дар мацфилцо ва щалби хонандагон ба 

онцо.  

4. Истифодаи самараноки  захирацои обии Тощикистон бацри манфиати инсон (аз 

тащриба).  

5.Метод ва усулцои гузаронидани корцои лабораторк аз фанни физика.  

6.  Тацияи тест ва усули гузаронидани санщишцои тестк аз физика. 

7.Гузаронидани намоиш – тащриба яке аз воситацои фаъолгардонии хонандагон дар дарси 

физика. 

8. Асосцои педагогк, психологии ташаккули мафцумцои физикк ва истилоцоти физикк. 

9. Цалли масъалацои физикк ва ацамияти он дар раванди таълими физика. 

10.Тартиб додани масъалацои физикк–яке аз воситацои фаъолгардонии хонандагон дар 

дарс. 

11.Роццои истифодаи технологияи информатсионк дар дарси физика. 

12.  Меъжри бацодиции 100-хола ва шаффофияти дониши хонанда. 

13.Роццои истифодаи технологияи информатсионк дар дарси физика. 

Биология ва экология 

1.  Тарз, тартиби банақшагирии маводи омӯзишк дар   мацфилцо ва щалби хонандагон ба 

онцо аз фанцои биология ва экология. 

2. Роц ва усулцои дуруст щицозонидани кабинети биология дар муассисацои таълимк. 



3. Тартиби гузаронидани дарси кушод бахшида  ба Дацсолаи  байналмилалии амал «Об 

барои рушди устувор», барои  солцои 2018-2020» аз фанни экология (аз тащриба) 

6. Истифодаи маводи дидактикк дар дарсцои ботаника дар синфи 5. 

7. Роцу усулцои гузаронидани корцои мустақилона аз фанни биология дар синфцои 5-6. 

8. Усулцои гузаронидани «Цафтаи биологк» дар муассисацои таълимк (аз тащриба). 

9.  Арзжбии донишу малака ва мацорати хонандагон дар дарсцо дар шароити татбиқи 

муносибати босалоцият . 

10. Роццои истифодаи самараноки технологияи информатсионк дар дарсцои биология 

дар синфцои 10-11. 

11. Тест- воситаи  муцими арзжбии дониши хонандагон. 

12. Роццои асосии баланд бардоштани маърифати экологии хонандагон (аз тащриба). 

13. Цолат ва дурнамои ташаккули тафаккури экологии хонандагон цангоми дарс. 

14. Таъсири шароити экологк ба цолати психофизиологии хонандагон. 

15. Рушди тарбияи экологии толибилмон дар замони муосир  

Химия 

1. Истифодаи маводи дидактикк ва жрирасони таълимик – мацаки асосии рушди 

тафаккури хонандагон. 

2. Роцу усулцои ташкил ва гузаронидани корцои лабораторк  ва амалк аз фанни химия 

дар синфцои 10-11 (аз тащриба). 

3. Татбиқи назария ва амалияи раванди инноватсионк дар дарсцои химия. 

4. Роццои тайжр намудани хонандагон ба олимпиадацои фаннк дар дарсцои химия. 

5. Истифодаи саволномацои тестк дар раванди таълими химия дар  синфи 9. 

6. Усулцои гузаронидани «Цафтаи фаннк» ва мацфили фаннк дар муассисаи таълимк (аз 

тащриба). 

7. Зарурати илмк–методии такмилдиции усулцои щадиди таълими фанни химия бо 

истифода аз технологияи муосир. 

Технологияи иттилоотӣ 

1. Тартиб ва риояи техникаи бехатарк цангоми щицозонидани  кабинети технологияи 

иттилоотк.  

2. Тарзу тартиби банақшагирии маводи омӯзишк дар   мацфил ва щалби хонандагон ба он 

(аз тащриба). 

3. Истифодаи барномацои компютерк дар цалли мисолу масъалацо. 

4. Нақши фанни технологияи иттилоотк  дар худтакмилдиции касбии омӯзгорони фаннк. 

5. Нақши технологияи иттилоотк  дар гузаронидани санщишцои тестк. 

6. Роцу усулцои тацияи барномасозк дар таълими фанни технологияи иттилоотк.  

7. Тарзи ташкил ва гузаронидани санщишцои тестк аз фанни технологияи иттилоотк (аз 

тащриба). 

8. Чорабиницои беруназсинфк  ва беруназмактабк ва самаранокии онцо дар щаражни 

таълим. 

9. Роццои тайжр намудани хонандагон ба олимпиадацои фаннк дар раванди таълим (аз 

тащриба). 

10. Роццои тацияи лоицацои таълимии хонандагон цангоми корцои амалк аз фанни 

технологияи иттилоотк. 

География 

1. Истифодаи харитаи мактабк ва дигар маводи иловагии таълим цангоми таълими 

фанни география (аз тащриба). 

2. Саволномацои тестк-омили муайян намудани сатцу сифати дониши хонанда . 

3. Роццои истифодаи тащцизоти таълимии муосир  дар дарсцои география. 



4.Метод ва усулцои гузаронидани корцои амалк ва дарсцои сажцат аз фанни география (аз 

тащриба). 

5.Ташкили бозк ва сажцат цамшун воситаи донишандӯзии хонандагон дар раванди 

таълими фанни география. 

6.  Усулцои гузаронидани «Цафтаи фаннк» ва мацфили географк дар муассисаи таълимк 

(аз тащриба). 

7.  Воситацои фаъолгардонии хонандагон дар дарси география. 

8. Масъалацои экологк дар таълими фанни географияи Тощикистон. 

9. Мушоцида ва тащриба–воситаи фаъолгардонии хонандагон дар  раванди омӯзиши 

фанни география. 

Нақшакашӣ ва санъати тасвирӣ 

1.Тартиб додани нақшаи тақвимк ва дарск аз фанни нақшакашк ва санъати тасвирк. 

2.Истифодаи самараноки воситацои ажнк дар дарсцои нақшакашк ва санъати тасвирк. 

3.Ташкили самараноки фаъолияти мацфил-яке аз омилцои баланд бардоштани  майлу 

рағбати хонандагон. 

4. Усулцои  таълими тасвир аз асл дар щаражни дарс (аз тащриба). 

Синфцои  ибтидоӣ   

1. Муносибат ба таълими салоциятнокк: моцият, дастовард ва  роццои цалли мушкилоти 

мавщуда. 

2. Нақши муносибати босалоцият дар таълими хонандагони синфцои ибтидок. 

4.Тацлил ва тацияи воситацои арзжбии муносибати таълим ба салоциятнокк. 

5. Тацлили щанбацои асосии методикаи таълими фанцои мактабк дар муносибати таълим 

ба салоциятнокк. 

6. Истифодаи   усулцои муосири таълим дар раванди дарс дар синфцои ибтидок. 

7. Роццои щалби цамешагии кӯдакон ба китоб ва китобхона  

4. Нақши корцои лоицавк дар таълими муносибати босалоцият. 

8. Усулцои  дар   кӯдакон   такмил  додани  қобилияти    дарккунии   матн  цангоми  

шунидани    он. 

9. Усули   гузаронидани  санщиши  тестк ва ацамияти он дар рушди дониши хонандагони 

синфцои ибтидок.  

10. Бедор намудани шавқи хонандагони синфцои ибтидок ба адабижти бадеию иттилоотк. 

11.  Методикаи   ташкили   корцои   беруназсинфк ва нақши   корцои   мустақилона   аз 

фанни    математика  дар   синфцои    камнуфус. 

12. Ташаккули   шавқу   цавас   ва   донишандӯзии     хонандагон  дар   раванди   таълими   

математика. 

13. Тарзи   таълими    цамгироии   байнифаннк- тасвир   намудан, сохтан,  цисоб   кардан   

ва  сурудан.  

14.Роцу  усулцои  гузаронидани   бозицои   таълимк   дар   дарсцои   забони   модарк  

(синфи   4). 

15. Нақши  китоб   дар   ташаккули  неруи зецнии хонандагони   синфцои ибтидок. 

16. Ташаккули шавқу цавас ва донишандӯзии хонандагони синфцои         ибтидок дар 

раванди таълими фанни забони модарк. 

17. Цалли масъалаи мураккаб дар синфцои 3-4 

18. Истифодаи технологияи нави таълим дар дарсцои   забони модарк, математика, 

санъат ва мецнат. 

19. Усулцои таълими намудцои хониш ва дарки маънк дар синфцои      ибтидок. 

20. Роццои истифода бурдани маводи камарзиш ва табик дар раванди дарсцои санъат ва 

мецнат. 

21. Роцу усулцои гузаронидани бозицои серцаракат дар дарсцои тарбияи щисмонк.       



Синфцои ӯзбекӣ  

1. Бошланғиш синфлар  стандартининг зарурияти ва ацамияти ва ни  амалий қилишда 

таълимий фанларнинг роли. 

2. Бошланғиш синфлар стандартининг мақсад ва вазифалари  унинг йӯналишлари. 

3. Она тили, санъат ва  мецнат фанларининг цамгиро  таълим            беришнинг ацамияти  

ва  зарурияти. 

4. Цамгиро таълими -кишик  жшдаги ӯқувшиларнинг оғзаки  ва жзма  нутқини ӯстириш  

асоси. 

5.Она тили, санъат ва мецнат фанларини цамгиро шаклда дастурга мувофиқ таълим  

бериш  ӯқувшиларнинг билим, малака  мацоратига қӯйилган талобот. 

6.Математика дарсларида ӯқувшиларни цавасмандлантириш  йӯллари. 

7.Ӯқувшиларни китоб ӯқишга шавқ-цавасини уйғотиш. (тажрибадан). 

8.Бошланғиш  синфларда ӯқувшиларнинг оғзаки  нутқини ӯстириш йӯллари, ӯқиш  

сифати. 

9.Алифбе  таълими ва унинг  даврлари. 

10.Тӯғри хатосиз жзишда товуш тацлилининг ацамияти. 

12. Алифбегаша ва алифбе  даврида жзув  таълими. Цуснихат гигиенаси. 

13. Бошланғиш  синфларда  тарбиявий  ишларни ташкил этиш  ва ӯтказиш. 

 14. Она  тили  дарсларида  кӯргазмали  асбобларнинг ацамияти. 

 15. Она тили  дарсларида кишик  жшдаги болаларни цавасманд -          лаштириш йӯллари  

(тажрибадан). 

Кормандони  муассисацои  томактабӣ  

1.Ташкили корцои методк ва назорати ищрои он дар муассисацои томактабк (аз тащриба). 

2.Нақши кабинети методк дар такомули мацорати касбии мураббижн. 

3. Усулцои ташаккули нутқи шифоции кӯдакони синни томактабк дар машғулиятцои 

шиносок бо муцит (аз тащриба). 

4.Аниси кунщи танцок китоб аст. 

5.Мавқеъ ва ацмияти бозицои миллии тощикк дар муассисацои томактабк. 

6. Роццои бедор намудани тарбияи  ватандӯстк ва хештаншиносии кӯдакон дар 

муассисацои томактабк. 

7.Омилцои  пайдоиши зуцуроти манфк дар кӯдак ва роццои  бартарафкунии он. 

8.  Солимгардонк- давраи муцими инкишофи щисмонии  кӯдак. 

9.Нақши фаъолияти санъати тасвирк дар инкишофи  тахайюлоти кӯдакон. 

Марказцои инкишофи кӯдак 

1. Корцои методк ва назорати ищрои он дар  Марказцои инкишофи кӯдак 

2. Ташкили Марказцои инкишофи  кӯдак дар назди муассисацои таълимк ва ацамияти 

онцо дар ташаккули фикрронию щисмонии кӯдакон. 

3. Тарз ва усулцои роцбарк ва идоракунии Марказцои инкишофи кӯдак ва цущщатнигории 

онцо. 

4. Тарзи дуруст ва истифодаи самараноки Барномаи тарбиявк – таълимии Марказцои 

инкишофи кӯдакон (барои кӯдакони аз 4 то 7 (6) сола). 

5. Донишцои асоск  барои омӯзгор- мураббижни  Маркази инкишофи кӯдак. 

6. Ацамияти усулцои фаъоли таълим дар рушди нутқи шифоцк ва неруи зецнии кӯдакони 

синни томактабк.  

7. Цамгироии машғулиятцои инкишофи нутқ ва математика дар гурӯци кӯдакони синни 

томактабк. 

8. Инкишофи нутқ, одоби муошират ва тарбияи худогоции кӯдакони синни томактабк (аз 

тащриба).  

Тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии ибтидоии царбӣ  



1. Нақши Асосгузори сулцу Вацдати миллк, Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии 

Тощикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон дар таъсис ва равнақи Қуввацои Мусаллаци 

Ҷумцурии Тощикистон. 

2. Раванди инноватсионии тацсилот дар таълими фанни омодагии ибтидоии царбк. 

3. Тартиби ташкил, щицозонидани толор ва майдоншацои варзишк дар  муассисацои 

тацсилоти умумии щумцурк (аз тащриба). 

4. Тарбияи хештаншиноск ва царбк-ватанпарастк дар дарсцои омодагии  ибтидоии  

царбк. 

5.  Методикаи муосири таълими машқи саф дар синфцои 10-11. 

6. Ацамияти машқцои царбк-варзишк дар тарбияи ватанпарастии хонандагон. 

7. Ташаккули шахсият ва тарбияи цисси ватанпарастии хонандагон дар раванди таълими 

омодагии ибтидоии царбк. 

8. Истифодаи технологияи инноватсионии таълим дар раванди омӯзиши фанни 

«Омодагии ибтидоии царбк». 

9. Тацлил ва баррасии роццои баланд бардоштани цисси ватанпарастии хонандагони   

синфцои болок дар раванди таълими омодагии ибтидоии царбк ва шорабиницои 

беруназсинфию беруназмактабк. 

Технология (таълими мецнат) 

1. Роццои щалби хонандагон ба интихоби мақсадноки касб вобаста ба талаботи бозори 

мецнат. 

2. Ташкил ва щицозонидани гӯшаи интихоби касб дар муассисацои тацсилоти умумк (аз 

тащриба) 

3. Нақши цунаромӯзк дар шорабиницои беруназсинфк 

4. Омӯхтани касбцои миллк ва роццои пайдо намудани майл ба  касбцои  ба талаботи 

замон щавобгӯй. 

5. Нақши роцбари синф ва омӯзгорони фаннк дар таблиғу ташвиқи  интихоби  касб дар 

байни хонандагон. 

6. Манбаъцои шиносок бо касбцои гуногун ва роццои социб шудан ба касби дилхоц. 

7. Цунарцои миллк ва эцжи онцо. 

8. Тарзи ташкил ва тащцизонидани кабинети интихоби касб. 

9. Тарзи гузаронидани корцои ташвиқотк оид ба интихоби касб дар байни хонандагон. 

Суруд ва мусиқӣ   

1. Мушкилоти  мавщудаи дарси суруд  ва мусиқк дар муассисацои тацсилоти мижнаи 

умумк ва  пешницоди роццои цалли онцо (аз тащриба). 

2. Нақши санъат ва фарцанг дар тарбияи зебопарастии кӯдакон ва наврасон. 

3. Оила- омили асосии  тарғиби тарбияи эстетикии  кӯдак. 

4. Хусусиятцои фарқкунандаи  омӯзиши фанни «Суруд  ва мусиқк» дар синфцои 

ибтидоии муассисацои тацсилоти мижнаи умумк. 

5. Методцои инноватсионии таълими дарси «Суруд  ва мусиқк» дар  муассисацои 

тацсилоти мижнаи умумк. 

6. Тарзи гузаронидани соати тарбиявк дар мавзӯъцои «Наврӯзи хущастапай», «Вацдати 

миллк», «Мецргон щашни миллист», «Дар ситоиши модар» (аз тащриба). 

7. Муцимияти омӯзиши суннатцои қадимаи санъат ва мусиқии мардумк тавассути 

технологияи муосир дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумк. 

8. Усулцои омӯзиш ва технологияи таълими фанни «Суруд ва мусиқк» дар синфи 1. 

Алифбои нижгон 

1. Цадафцои асосии таълими имло аз фанни алифбои нижгон,  

2. Тарзи таълими цуруфи мунфасила (аз тащриба). 

3. Роцу усулцои таълими царфцои муттасила аз фанни алифбои нижгон, 



4. Таълими цусни хати «Алифбои нижгон» (аз тащриба). 

5. Роццои таълими калимацое, ки дар таркибашон “айн„ ва “цамза„ доранд. 

6. Истифодаи бозк дар  дарсцои «Алифбои нижгон», (аз тащриба). 

7. Санщиши дониши хонандагон тариқи саволномацои тестк дар дарси «Алифбои 

нижгон». 

Мактаб-интернатцои  ҷумцурӣ 

1.  Ищрои дастуру супоришцои   Асосгузори сулцу Вацдати миллк - Пешвои миллат,  

Президенти  Ҷумцурии Тощикистон, муцтарам Эмомалк Рацмон дар самти таълиму 

тарбияи кӯдакони ятиму бепарастор (аз тащриба). 

2. Роццои истифодаи таъкидцои Президенти кишвар, Асосгузори сулцу Вацдати миллк - 

Пешвои миллат,  муцтарам Эмомалк Рацмон оид ба соцаи маориф  ва   ацамияти онцо  

дар инкишофи цувияти миллк, щацонбинк ва  худогоции хонандагони  мактаб-интернатцо 

( аз тащриба). 

3. Роцбарк ва  назорат ба  фаъолияти  роцбарони  синф ва мураббияцо дар мактаб-

интернат. 

4. Ташкил ва моцияти корцои тарбиявк бо хонандагони мактаб-интернат дар хобгоц. 

5. Роцбарк ва  назорат ба  фаъолияти  роцбарони  синф ва  мураббияцо дар мактаб-

интернат. 

6. Тарбия – воситаи муцими маълумот ва  маданияту  маърифати  хонандагони мактаб-

интернат. 

7. Усулцои фаъолгардонии хонандагони мактаб-интернат дар дарс. 

8. Чорабиницои беруназсинфк  ва нақши онцо дар тарбияи ахлоқии хонандагони мактаб-

интернат. 

9. Шӯрои методк ва нақши он дар баланд бардоштани сатцу сифати тацсилот ва  

мацорати  касбии омӯзгорони  мактаб-интернат. 

10. Тарбияи хонандагони  мактаб-интернат дар рӯцияи  росткорк, масъулиятшиноск  ва  

дигар  хислатцои  неки  инсонк.  

Китобдорони муассисацои таълимӣ  

1. Роццои ғанк гардонидани  фонди китобхонаи муассисаи таълимк. 

2. Сацми шорабиницои беруназсинфию фарцангк дар бедор намудани  майлу  рағбати 

хонандагон ба китобу китобхона. 

3. Нақши китобу китобхона дар цажти шахсии хонандагони муассисацои таълимк ва ацли 

щомеа. 

4. Роццои самараноки щалби хонандагон ба  китобхона. 

5. Истифодаи маводи инноватсионии китобхонаи мактабк: роццои щадиди ташкил ва 

ташаккули он. 

6. Сацми китобхонаи муассисаи тацсилоти умумк  дар такмили мацорати педагогии 

омӯзгорон ва щацонбинии хонандагон. 

7. Китоб манбаи дониш ва омили муцими ташаккули маърифат ва щацонбинии 

хонандагон. 

Роцбарони созмонцои хонандагон 

1.Тарғиби тарзи цажти солим, пешгирии цодисацои номатлуб ва мусоидат дар 

солимгардонии цажти хонанда мақсадцои асосии  фаъолияти созмони  хонандагон. 

2. Тартиби банақшагирии  фаъолияти созмони хонандагон дар  муассисаи таълимк тибқи 

нишондоди Низомномаи созмони хонандагони  муассисацои тацсилоти умумк  (аз 

тащриба). 

3. Ташкил ва фаъолияти созмон дар зинаи тацсилоти ибтидок ва умумии асоск . 

4. Пешгирии щинояти ноболиғон-асоси тарбияи ахлоқии хонандагон. 

5. Роцу усулцои ба мактаб щалб намудани хонандагони саркаш (аз тащриба). 



6. Вацдати миллк - омили рафоқату дӯстк ва цусни башардӯстии хонандагон. 

7. Нақши созмон дар ташаккули шахсияти хонандагон. 

8. Танзими расму оинцои мардумк – омили асосии ташаккули шахсияти кӯдак. 
 


