Бо ќарори Њукумати
Љумҳурии Тољикистон
аз 30 декабри соли 2007
№ 650 тасдиќ шудааст
НИЗОМНОМАИ МАГИСТРАТУРА
1. Ќоидаҳои умумї
Низомномаи мазкур дар асоси Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар
бораи маориф», Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии
касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» ва дигар
санадњои меъёрии њуќуќии соњаи маориф бо маќсади ворид шудан ба фазои
ягонаи тањсилоти љањонї тањия шудааст.
1. Магистратура зинаи тањсилоти олии касбї буда, маќсади он
таъмини соњањои мухталифи иќтисодиёти миллї ва системаи илму
маорифи Љумҳурии Тољикистон бо мутахассисони баландихтисос ва
кадрњои илмию педагогї мебошад. Таъсис додани магистратура тањсилоти
олии касбии Љумҳурии Тољикистонро бо стандарти байналмилалии
тањсилот наздик намуда, барои мувофиќати дипломњо шароити зарурї
муњайё месозад.
2. Магистратура бо фармони Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон
танњо дар донишкада, академия ва донишгоњњое, ки шўъбаи аспирантура
ва докторантура, инчунин, имконияти илмию методї, заминаи хуби моддї,
техникї ва таълимї доранд, таъсис дода мешавад. Мўњлати тањсил дар
шакли рўзонаи магистратура ду сол муќаррар карда шудааст.
Шахсони дорои тањсилоти олии касбї метавонанд дар равия ва
ихтисоси ба дипломашон мувофиќ дар магистратура тањсил намоянд.
2. Ќабул ба магистратура
3. Ба магистратура шахсоне, ки дипломи зинаи бакалавр ва ё
мутахассис доранд, ќабул карда мешаванд. Довталабон аз рўи тахассуси
интихобнамудаашон реферат пешниҳод намуда, ба тариќи сўњбат аз озмун
мегузаранд.
Барои шахсоне, ки дипломњои онњо ба равияи интихобнамудаашон
мувофиќат намекунад, аз рўи талаботи муайяннамудаи Вазорати маорифи
Љумҳурии Тољикистон оид ба тањсил дар магистратура имтињонњои њатмї
муќаррар карда мешавад.
4. Агар дохилшавии довталаб ба магистратура ба ваќти мактаби
олиро хатм кардани ў рост ояд, ба сифати имтињони дохилшавї натиљаи
имтињони љамъбастии хатми муассисаи олии таълимї аз рўи ихтисос ба
њисоб гирифта мешавад (ба шарте ки бањои имтињони љамъбастии ихтисос
аз баҳои «хуб» паст набошад). Агар дохилшавї ба магистратура пас аз як
соли хатм сурат гирад, новобаста аз доштани дипломи аъло довталабон
имтињон месупоранд.
Ба магистратура то 20 % хатмкунандагони муассисањои тањсилоти
олии касбии Љумҳурии Тољикистон тавсия мешаванд.
5. Аз рўи натиљаи сўњбат ва имтињони дохилшавї ба довталаб баҳо
дода мешавад. Холи миёна аз рўи замимаи дипломи тањсилоти олї

муќаррар карда мешавад. Низоми баҳодиҳиро комиссияи ќабул аз рўи
пешнињоди факултетҳои марбута муќаррар менамояд.
6. Шахсоне, ки ба магистратура дохил мешаванд, њуљљатњои зеринро
пешнињод менамоянд:
 аризаи шахсї ба номи ректор бо нишон додани равияи
магистратура ва ихтисоси он;
 дипломи тањсилоти олии касбї ва замимаи он;
 тавсияномаи комиссияи аттестатсионии давлатї барои дохилшавї
ба магистратура;
 дигар њуљљатњои тасдиќкунандаи пешрафти корњои илмї, таълимию
методї, донистани забонњои хориљї, малакаи кор дар компютер, нусхаи
маќолањои илмї ва ѓайра.
3.Ташкили љараёни таълим дар магистратура
7. Тањсил дар магистратура аз 1 сентябр тибќи фармони ректор оѓоз
мегардад, ки дар он равияи магистратура, ихтисос ва роњбари илмии
тасдиќгардида нишон дода мешавад.
8. Тањсил дар магистратура дар асоси наќшаи таълимии тањиянамудаи
муассисаи тањсилоти олии касбї, ки мутобиќи Стандарти давлатии
тањсилоти олии касбии Љумҳурии Тољикистон тартиб дода шуда, аз тарафи
Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон тасдиќ гардидааст ва њамчунин,
наќшаи инфиродии магистрант ба роњ монда мешавад.
9. Сарбории нињоии аудитории магистр дар шўъбаи рўзона дар як
њафта 14 соатро ташкил медињад. Барои назорати иљрои наќшаи инфиродї
аттестатсияи љорї аз рўи њамаи фанњо дар шакли имтињон, санљиш,
рейтинг, санљиши тафриќавї ва тест пешбинї карда мешавад. Миќдори
умумии имтињон дар давраи тањсил вобаста ба барномаи интихобнамуда
на камтар аз 6 муќаррар карда мешавад.
10. Тањсили магистрант дар магистратура мувофиќи наќшаи кории
инфиродї, ки дар асоси наќша ва барномаи таълимии магистратура тањия
шудааст, ташкил карда мешавад. Наќшаи кории инфиродии магистрант аз
рўи наќшаи намунавї аз тарафи роњбари илмии магистрант бо иштироки
роњбари магистратура ва мудири кафедраи марбут таҳия шуда, бо ќарори
кафедра тасдиќ ва дар кафедра муњокима мегардад.
11. Наќшаи кории инфиродии магистрантро шўъбаи таълими
муассисаи тањсилоти олии касбї тасдиќ карда, он дар кафедраи
магистратура (асл) ва нусхаи он дар дасти магистрант нигоњ дошта
мешавад.
12. Наќшаи инфиродї мазмун ва њаљми машѓулиятњоро барои тайёр
кардани магистрант бо назардошти тахассуси касбї ва илмии он муайян
менамояд. Ќисми таълимии наќшаи инфиродї номгўи пурраи фанњои
таълимии тамоми силсилањоро бо нишон додани соатњои умумї барои њар
як фан, миќдори соатњои аудиторї ва њамчунин, намуд ва мўњлатњои
аттестатсияи фосилавиро дар бар мегирад. Номгўи фанњои равия бояд ба
наќшаи магистратура пурра мувофиќат кунад.

13. Машѓулиятњои таълимї аз тарафи шўъбањо ва кафедрањои
заминавї, ки барои таълим масъуланд, гузаронида мешаванд. Барои
ташкили таълим шаклњои зерини машѓулиятњо истифода бурда мешаванд:
 машѓулият дар шўъбањои магистратура ва омўзиши фанњое, ки
барои њамаи ихтисосњо њатмианд;
 машѓулият дар бахшњо аз рўи самтњо барои омўзиши фанњое, ки
танњо барои магистрантњои њамин равия њатмиянд;
 машѓулияти инфиродї бо магистрант, омўзиши мустаќилонаи
фанњои таълимї ва асарҳои илмї.
4. Роњбарии кори магистрант
14. Роњбарии илмиро роњбари магистратура амалї менамояд. Ў
роњбарии ќисми умумии таълимї ва илмии барномаи магистратураро
таъмин менамояд ва иљрои наќшаи таълимии инфиродии магистрантњоро
назорат мекунад. Роњбари барномаи магистратура бояд профессори штатї,
доктори илми соњаи марбут бошад. Тибќи ќарори Шўрои илмии
донишгоњи заминавї роњбарии барномаи магистратураро метавонад
дотсенте, ки таљрибаи кории на камтар аз 5 - сола дорад, ба ўњда гирад.
15. Роњбарии бевоситаи барномаи магистрантро роњбари илмї амалї
мегардонад ва дар тањияи наќшаи инфиродии таълимии магистрант
иштирок намуда, назорат ва иљрои онро таъмин месозад.
Роњбари илмї бо пешнињод ва ќарори кафедра дар Шўрои илмии
факултет аз љумлаи мутахассисони баландихтисос, ки аз рўи мавзўи
барномаи магистратура тадќиќоти илмї мебарад ва чун ќоида дар
муассисаи таълимї фаъолият менамояд, таъин карда мешавад.
Шумораи рисолањои магистирант, ки тањти роњбарии як омўзгор иљро
мешаванд, ба тариќи зайл муайян карда мешавад:
 номзади илм, саромўзгор; номзади илм, дотсент то 3 нафар;
 доктори илм, профессор то 4 нафар;
 мудири кафедра, профессор то 3 нафар;
 мудири кафедра, дотсент 2 нафар.
16.
Роњбари илмї корњои омодагиро зери назорати умумии мудири
кафедра ва роњбари магистратура ба роњ мемонад ва аз натиљаи корҳои ба
сомон расонидашуда њар се моњ як маротиба ба кафедра ва роњбари
магистратураи муассисаи таълимї њисобот пешнињод менамояд.
5. Талаботи умумї ба барномаи магистратура
17. Барномаи таълимии магистрант аз ду ќисми таркибї - тањсилотї
ва тадќиќотї иборат мебошад.
18. Ќисми таълимии барномаи магистратура силсилаи фанњои
равиявї ва фанњои ихтисосиро дар бар мегирад. Силсилаи фанњои равиявї
аз ќисмати фанњои ихтисосї ва фанњои интихобї иборат мебошад.
Силсилаи фанњои махсус аз фанњои махсуси барномаи омодасозии магистр
(аз рўи равияи додашуда) ва барномаи мушаххаси магистратура, ки барои
амалї намудани он талаботи махсус пешбинї шудааст, иборат аст. Таркиб
ва мазмуни силсилаи фанњои махсус аз рўи талаботи тахассуси магистрант
њангоми амалисозии барномаи мушаххаси магистратура муайян мегардад.

19. Ќисми илмию тадќиќотии барномаи магиструра аз кори илмию
тадќиќотї ва методї иборат мебошад, ки барои омодасозии рисолаи
магистрант истифода мешавад.
20. Барномањои илмию тадќиќотї бо назардошти хусусиятњои хоси
барномаи мушаххаси магистратура тањия карда мешавад. Талабот ба
ќисми илмию тадќиќотии барномаи магистратура бояд бо Стандарти
давлатии тањсилоти олии касбї мувофиќат кунад. Мазмуни кори илмию
тадќиќотї дар наќшаи кории инфиродии магистрант дарљ мегардад;
21. Наќшаи таълимии магистратура иборат аст, аз:
 фанњо аз рўи равияњои махсусгардонидашудаи тайёр кардани
магистрњо;
 фанњои махсуси тайёр кардани магистрњо;
 кори илмию тадќиќотї ва илмию омўзгории магистрант;
 аттестатсияи љамъбастии давлатии магистрант.
22.
Сохтор ва ташкили љараёни тайёр намудани магистрњо бо
наќшањои таълимии барномањои магистрї ва наќшањои кории инфиродии
магистрантњо ба тартиб дароварда мешавад.
6. Аттестатсияи љамъбастї дар магистратура
23. Марњилаи хотимавии тањсил дар магистратура аттестатсияи
љамъбастии давлатї мебошад, ки аз њимояи рисолаи магистрї ва
супоридани имтињони давлатї иборат аст.
24. Аттестатсияи љамъбастии давлатї аз рўи барномаи магистрї
мувофиќи талаботи комиссияи аттестатсияи давлатии хатмкунандагони
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Љумҳурии Тољикистон гузаронида
мешавад.
25. Рисолаи магистрї бевосита дар кафедра тањти роњбарии роњбари
илмии магистрант иљро карда мешавад. Агар рисола характери
байнифаннї дошта бошад, ба кафедраи марбут њуќуќ дода мешавад, ки аз
рўи бобњои алоњидаи рисола (дар доираи соатњое, ки барои роњбарии
рисолаи магистрї људо шудааст) мушовирони илмиро даъват намояд.
26. Ба хатмкунандае, ки имтињони магистратураро аз њамаи фанњои
барномаи таълимї бо бањои «аъло» (на кам аз 75%), аз фанњои дигар
бошад, бо бањои «хуб» ва њамаи намудњои санљиши љамъбастии
аттестатсиониро бо бањои «аъло» тамом кардааст, «Дипломи аъло» дода
мешавад.
27. Њангоми тањсил дар магистратура магистрантњо њуќуќ доранд, ки
имтињонњои номзадиро супоранд.
28. Ба шахсоне, ки наќшаи инфиродиашонро аз рўи барномаи
тањсилоти магистр пурра иљро намуда, рисолаи магистриро
бомуваффаќият њимоя карда, имтињони хатмкуниро супоридаанд, дараљаи
тахассусии «Магистр» дода мешавад. Намунаи давлатии дипломи магистр
аз тарафи Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон тањия ва тасдиќ карда
мешавад.
29. Ба хатмкардагонии магистратура замимаи диплом бо нишон
додани мавзўи рисолаи магистрї дода мешавад. Дар тарафи дигари

замимаи дипломи магистр фанњои дар давоми ду сол омўхташуда дарљ
карда мешавад.
7. Таљрибаомўзии илмию тадќиќотї (истењсолї)
30. Таљрибаомўзии илмию тадќиќотї (истењсолї) њангоми тањсил дар
магистратура ба роњ монда шуда, њар сол 8 њафтаи таълимиро дар њаљми
112 соат фаро мегирад.
31. Таљрибаомўзии омўзгории дохили муассисаи тањсилоти олї бояд
на камтар аз 60 соат машѓулиятро бо донишљўёне, ки дар бакалавриат
тањсил менамоянд, дар бар гирад. Таљрибаомўзї мувофиќи наќшаи
инфиродии магистрант дар љараёни соли тањсил гузаронида мешавад.
32. Ба таљрибаомўзии омўзгорї роњбари илмї сарварї намуда,
њуљљатњои таљрибаомўзї дар кафедраи тахассусї нигоњ дошта мешавад.
8. Вазифа ва ўњдадорињои магистр
33. Магистр бояд:
 муњимтарин ѓояњои таърихи фалсафаи љањониро донад;
 рољеъ ба пайдоиш, сарчашма ва самти ташаккули фарњангу
тамаддуни муосир маълумот дошта бошад;
 тамоюли муњими ташаккули љомеа ва соњаи асосии муносибатҳои
љамъиятї, аз љумла, сиёсат ва фарњангро аз худ намояд;
 оид ба таърих ва тамоюли ташаккули ихтисоси худ маълумот дошта
бошад;
 вобаста ба ихтисос малакаи такмилёфтаи муносибати шахсї, роњбарї
ва истеъдоди гуфтугўиро дошта бошад;
 таѓйир додани сохтори мазмуну љараёни таълим, наздик шудан ба
пешрафти назарияи илмї, такя ба назария, системаи дониш, љанбаи илмию
методї, љањонбинии илмї ва гузаштан ба системаи нави дидактикиро дарк
намояд;
 Љумҳурии Тољикистон - Ватани азизи худро дўст дорад;
 рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистонро эњтиром намояд;
 забони давлатї – забони адабии тољикиро донад, пок нигоњ дорад ва
бањри рушду нумўи он кўшиш намояд;
 на камтар аз ду забони байналмилалиро аз бар намуда, бо яке аз онњо
маќола ва тадќиќоти илмї навишта тавонад ва андешаашро хаттиву шифоњї
дар сатњи соњибзабон ифода намояд.
 таъриху фарњанги халќи тољикро омўзад ва ба њаводиси он бањои
дуруст дода тавонад;
 миллати худро дўст дорад, бањри вањдат, якпорчагї ва осудагии
кишвари худ кўшиш ба харљ дињад ва миллатњои дигарро эњтиром намояд;
 комёбињои илму техникаи замони муосир ва технологияи
иттилоотиро аз бар намуда, барои такмили пешрафти илму техника кўшиш
намояд;
 бояд бо компютер ва интернет кор карда тавонад.
9. Вазифањои мансабии магистр
34. Магистр дар соњаи илм: зери роњбарии иљрокунандаи масъул
(роњбар) тадќиќоти илмї-амалиро оид ба фаслњои (даврњо, супоришњо)

мавзўъ мутобиќан ба методикаи муќарраршуда ба сомон мерасонад. Дар
гузаронидани таљрибањо ширкат меварзад, назорат ва санљишњо
гузаронида, дар асоси онњо хулосањо медињад. Дар тадќиќотњои илмии худ
аз муваффаќиятњои навини илм ва техникаи ватанї ва љањонї истифода
менамояд. Дар кори амалан љорї намудани натиљањои тадќиќот ва кори
конференсияњо ва семинарњо, чопи корњои илмї иштирок мекунад.
35. Магистр дар соњаи истењсолот: фаъолияти худро дар асоси
истифодаи васеи техника ва технологияи навтарин, шаклњои пешќадами
идоракунї ва ташкили мењнат, меъёрњои дар чорчўбаи илман
асоснокшудаи маблаѓгузорї ва сарфи мењнат, омўзиши талаботи бозор ва
таљрибаи пешќадам (ватаниву хориљї) ба роњ мемонад. Дастовардњои
иќтисодиёти ватанї ва хориљиро омўхта, њамаи восита ва имкониятњоро
барои баланд бардоштани дараљаи таљњизонии техникии истењсолот ва
сифати мањсулот (хизматрасонї), самаранокии истењсолот, оќилона
истифода бурдани захирањои истењсолї истифода мекунад.
36. Магистр дар соњањои иљтимої: дар корњои истифодаи технологияи
нави иттилоотї иштирок менамояд, корхона ва кормандони алоњидаи онро
бо ахбори тоза, дастовардњои ватаниву хориљии илмї, техникї, иќтисодї
ва таљрибаи пешќадами истењсолї таъмин мекунад, бо маќсади баланд
бардоштани донишњои илмї-техникии кормандон, созмон додани фазои
хуби иттилоотии корхона семинарњо ва конференсияњо созмон медињад, ба
чопи корњои илмї мусоидат менамояд. Магистр дар кори љорї намудани
воситањои технологияи компютерї дар фаъолияти хадамоти сотсиологї ва
пурќувват гардонидани пояи иттилоотии он фаъолона ширкат меварзад.
Тарзу усулњои фаъолияти омўзгориро васеъ истифода мебарад.
10. Тањияи рисолаи магистрї
37. Тањияи рисолаи магистрї дар тўли тамоми давраи тањсил дар
магистратура идома меёбад. Тибќи наќшаи инфиродї ва мўњлатњои дар он
муќарраргардида магистрант бояд оид ба рафти иљрои кор дар назди
роњбари илмї, роњбари магистратура ва кафедраи марбут њисобот дињад.
Рисолаи магистрї дар охири семестри хотимавї дар љаласаи
комиссияи аттестатсионии давлатї (КАД) дифоъ карда мешавад.
38. Шахсоне, ки магистратураро бо бањои аъло хатм мекунанд, дар
асоси ќарори комиссияи давлатии аттестатсионї ба аспирантура ва барои
ба даст овардани дараљаи илмии доктори илм (DPHd) ба муассисањои
таълимии давлатњои хориљї тавсия карда мешаванд.

