ИСТИЌЛОЛИЯТ ВА РУШДИ ИЛМИ ХИМИЯ
(Дар мисоли факултети химияи ДМТ)
Дар давраи Истиќлолияти давлатї Асосгузори сулњу вањдати
миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон ба њаёти иќтисодиву сиёсї ва илмиву фарњангии
кишвар таваљљуњи вижа намуда, барои рушди њаёти илмиву
маърифатии мардум пешнињодњои судманд намудаанд. Дар зарфи сї
соли соњибистиќлолї бо ибтикороти роњбарияти олии мамлакат
тамоми соњањои илми љумњурї ба дастовардњои назаррас ноил гардид.
Яке аз ибтикорот ва ё пешнињодњои сариваќтии Пешвои миллат ин
«Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
дар соњаи илму маориф» эълон намудани солњои 2020-2040 мебошад,
ки заминаи мусоид барои рушди фанњои мазкур мегузорад.
Фанни химия яке аз ќисматњои асосии илмњои табиатшиносї
мебошад. Имрўз факултети химияи Донишгоњи миллии Тољикистон
дар ин самт мутахассисонро омода менамояд, ки дар давоми солњои
соњибистиќлолї ба дастовардњои назаррас ноил гардид. Роњбарияти
донишгоњ солњои охир бањри боз њам рушд бахшидани мавќеи ин фан
корњои назаррасро ба анљом расонидааст ва имрўз факултет бањри
баланд бардоштани сатњу сифати тањсил, махсусан, омўзиши илми
химия роњу усулњои муосирро љустуљў ва дар раванди таълим онро
татбиќ намуда истодааст. Бањри таъмини озмоишгоњњои таълимию
илмї бо асбоб ва таљњизоти замонавї пайваста тадбирњои амалї
андешида мешавад.
Хушбахтона, баъди ба даст овардани Истиќлоли давлатї аз 3
ноябри соли 1995, тањти №98 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи рўзњои ид» ќабул карда шуд, ки дар асоси он њамасола якшанбеи
охири моњи май “Рўзи химикон” дар љумњурї ќайд карда мешавад.
Њамасола вобаста ба љашнгирии Рўзи касбии химикон дар факултети
химияи Донишгоњи миллии Тољикистон чорабинињо, олимпиадањо,
конкурсњо ва чандин озмунњои гуногун гузаронида мешавад.
Имрўз факултети химияи Донишгоњи миллии Тољикстон яке аз
махзанњои муњими омодкунии кадрњо дар самти мутахассисони соњаи
омўзгорї, муњандисї ва технологии љумњурї ба њисоб рафта, аз соли
1959 инљониб фаъолият намуда истодааст. Дар факултет кафедрањои
химияи ѓайриорганикї, тањлилї, органикї, физикї ва коллоидї,
татбиќї, технологияи истењсолоти химиявї ва усули таълими химия бо
озмоишгоњњои илмию таълимї, синфхонањои таълимиву компютерї
фаъолият доранд. Њамзамон, дар факултет 1118 нафар донишљў (745
нафар дар шуъбаи рўзона ва 373 нафар дар шуъбаи ѓоибона ва шакли
тањсилоти фосилавї) тањсил мекунанд, ки аз ин 34 нафар донишљў
тибќи квотаи президентї ва 33 нафар магистрант (1 нафар аз
Љумњурии Исломии Афѓонистон) мебошанд. Барои омўзиши илми
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химия ба муњассилону тањќиќотчиён 67 нафар устод муаззаф шудаанд,
ки аз онњо 7 нафар доктори илм, профессор (аз инњо 2 нафар зан), 46
нафар номзади илм (26 нафар зан) ва боќї ассистент, лаборантону
муњандисон мебошанд.
Дар факултет синну соли миёнаи олимањо 48,39 сол ва олимон
48,70 солро ташкил дода, фоизи устодони унвони илмидор 79,1 %-ро
ташкил медињад. Дар соли тањсили 2020-2021 аз љониби устодони
факултет 4 китоби дарсї, 3 воситаи таълимї, 5 дастури методї, 64
маќолаи илмї, аз ин 14 маќола дар хориљи кишвар, 163 фишурдаи
маќола, аз ин 8 фишурда дар хориљи кишвар, 2 патент, 3 нахуспатент, 3
монография ва ѓайра ба табъ расидааст.
Дар солњои соњибистиќлолї як зумра чорабинињои сатњи
донишгоњию љумњуриявї ва байналмилалї гузаронида шуд, ки
устодону кормандони факултети химияи донишгоњ дар баробари
дигар кормандону устодони донишгоњ дар баргузории чорабинињо
фаъолона иштирок намудаанд.
Бояд гуфт, ки барои дастгирии илмњои табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї танњо дар солњои тањсили 2020-2021 аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон санадњои зерин ќабул шуд, ки барои рушди
соња заминаи мусоид фароњам меоранд:
-Низомномаи Љоизаи давлатии Љумњурии Тољикистон барои олимону
омўзгорони фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї, барои 15 нафар;
-Низомномаи озмуни љумњуриявии “Илм-фурўѓи маърифат”;
-Барномаи маќсадноки давлатии рушди илмњои риёзї, даќиќ ва табиї
барои солњои 2021-2025.
Устодони факултети химия бо масъулияти баланд дар раванди
босуръати рушди илм ва техника, ки тамоми соњањои њаётро фаро
гирифтаву зарурати тањия ва татбиќи амалии дастовардњои илмиро ба
миён овардааст, фаъолияти илмии худро идома дода, бањри њарчи
бештар дар соњањои гуногун татбиќ намудани дастовардњои илмии худ
кушиш ба харљ дода истодаанд. Њамин аст, ки имсол як гурўњ устодону
кормандони факултет бо мукофоту љоиза ва ифтихорномаву
сипосномањо ќадрдонї шуданд, аз љумла 2 нафар бо медали «Хизмати
шоиста», 1 нафар бо Љоизаи ба номи И.Сомонї, 3 нафар бо нишони
сарисинагии «Аълочии маориф ва илми ЉТ», 3 нафар бо
Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми ЉТ, 2 нафар бо Сипосномаи
ЊХДТ ва ѓайра.
Ба боварї метавон гуфт, ки устодон, кормандон, муњаќќиќон ва
донишљўёни факултети химия дар партави дастуру супоришњои
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва роњбарияти
донишгоњ амал намуда, аз пештара бештар дар рушди илми химия
хизмат менамоянд.
Сафармамадзода С.М.,
Файзуллозода Э.Ф.
2

