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ОМЎЗИШ ФАНЊОИ ТАБИАТШИНОСЇ ВА ДАЌИЌ – ТАЛАБОТИ 
ЗАМОН  

Дар партави Паём 
Паёми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон санади 
муњимму сарнавиштсоз ба шумор меравад. Њамасола Пешвои миллат ба 
њаёти иќтисодиву сиёсї ва илмиву фарњангии кишвар таваљљуњи вижа 
намуда, барои рушди њаёти илмиву маърифатии мардум пешнињодњои 
судманд менамоянд.   

Дар Паёми навбатї Пешвои миллат ба соњаи илму маорифи 
мамлакат бештар диќќат доданд. Доир ба ѓамхорињои пайвастаи давлат 
ва Њукумати мамлакат ба соњаи маориф сухан карда, изњор доштанд, ки 
аксуламал ба ин дастгирињо сатњу сифати таълим дар муассисањои 
таълимї бояд баланд карда шавад. Бояд гуфт, ки мењвари асосии Паёми 
ин илму маориф, аз љумла рушди илмњои табиатшиносї ва техникї буд. 
Пешвои миллат пешнињод намуданд, ки «ба хотири боз њам бењтар ба 
роњ мондани омўзиши илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї, инчунин, 
барои тавсеаи тафаккури техникии насли наврас солњои 2020-2040 
«Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар 
соњаи илму маориф» эълон карда шавад.  

Дар њамин замина аз љумла таъкид карда шуд, ки масъалаи рушди 
фанњои табиатшиносї, даќиќ, омўзиши технологияњои муосир ва 
таљњизонидани озмоишгоњњои таълимию илмї дар муассисањои таълимї 
зери назари махсус ќарор гирифта шавад, зеро пешрафти босуръати илму 
техника ва раванди рўзафзуни љањонишавї дар љомеаи муосир 
дигаргунињои назаррас ба вуљуд оварда, аз муассисањои таълимї таќозо 
менамояд, ки љињати омўзиши он талоши бештар намоянд. Аз ин лињоз, 
Пешвои миллат таъкид доштанд, ки ба таълими фанњои табиатшиносї, 
даќиќ ва техникї таваљљуњи бештар зоњир карда шавад. Воќеан њам 
пешрафти љањони имрўзаро бидуни инкишофи илмњои табиатшиносї ва 
техникї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Њар давлате, ки имрўзњо ба 
ягон маќому мартаба ва пешравие ноил гардида истодааст, албатта дар 
он давлат рушди илм, аз љумла илмњои табиатшиносї ва техникї хеле 
хуб ба роњ монда шудааст. Дар њаќиќат њам омўзиш фанњои 
табиатшиносї, даќиќ ва техникї дар шароити кунуни талаботи замони 
муосир буда, масъули соњаро  водор менамояд, ки фарњанги техникии 
мардумро боло баранд. 

Фанни химия яке аз ќисматњои асосии илмњои табиатшиносї 
Мебошад. Факултети химияи Донишгоњи миллии Тољикистон солњои 
охир бањри боз њам рушд бахшидани мавќеи ин фан корњои назаррасро 
ба анљом расонидааст. Факултети химияи донишгоњ бањри баланд 
бардоштани сатњу сифати тањсилот, махсусан, омўзиши илми химия роњу 
усулњои муосирро љустуљў ва дар раванди таълим онро татбиќ намуда 
истодааст. Раёсати донишгоњ бањри таъмини озмоишгоњњои таълимию 
илмї бо асбоб ва таљњизоти замонавї дар факултет, танњо дар соли 2019 
зиёда аз 20 номгўи асбобњои муосири химиявї ва 80 номгўи маводи 
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химиявиро барои пешбурди фаъолияти илмиву таълимї харидорї намуд, 
ки њамаи онњо дар зиёда аз 30 озмоишгоњњои таълимиву илмии факултет 
мавриди истифода ќарор доранд.  

Факултет дорои 7 кафедра, 1 китобхонаи анъанавї, 1 китобхонаи 
электронї, 32 озмоишгоњи таълимї, 11 озмоишгоњи илмї, 1 маркази 
интернетї, 1 синфхонаи компютерї, 2 синфхонаи лингофонї, 1 маркази 
тестї, 7 мањфили илмии донишљўёни назди кафедрањо, 6 мањфили илмии 
назди профессорону дотсентон ва дастаи олимпї мебошад. 

Айни њол дар факултети химия  63 нафар устод фаъолият менамояд.  
Аз 63 нафар устоди факултет 51 нафар дорои унвони дараљаи илмї 
мебошанд. Аз инњо 29 нафар бонувон (46%) ва 34 нафар мардњо (54%) 
мебошанд. Аз тарафи устодони факултет дар соли сипаришуда 2 китоби 
дарсї, 1 монография, 10 патент,  2 воситаи таълимї, 1 дастури методї, 57 
маќола (дар хориљ ва дохили љумњурї) нашр шудааст.  

 Устодону кормандони факултети химия бањри иљрои нуктањои  
Паём, хусусан, барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, тайёр 
намудани мутахассисони љавобгў ба талаботи замони муосир ва баланд 
бардоштани маърифатнокии донишљўён саъю талош варзида, оид ба 
гиромидошти арзишњои милливу умумибашарї ва  пойдории сулњу 
вањдати миллї неруи аќлониву љисмонии худро равона намудаанд.  
 

 Э.Ф. Файзуллоев,  

декани факултети химия 
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