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Ќ А Р О Р И 
МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

  
аз «29» 09  соли 2017   №14/71    ш. Душанбе 

 

Оид ба тасдиќи Стандарти давлатии таълимии самти 37 02 – “Нақлиѐти 

роњи оњан”, ихтисоси 1-37 02 05 - “Сохтмони роҳи оҳан, роҳ ва хоҷагии 

роҳҳо” 

 
Мушовараи Вазорати маориф ва илми  Љумњурии Тољикистон пеш-

нињоди Маркази љумњуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистонро оид ба тасдиќи Стандарти давлатии таълимии 

ихтисоси 1-37 02 05 - “Сохтмони роҳи оҳан, роҳ ва хоҷагии роҳҳо”-ро  бар-

расї намуда,  
ќарор мекунад: 

 

1. Стандарти давлатии таълимии ихтисоси 1-37 02 05 - “Сохтмони роҳи 

оҳан, роҳ ва хоҷагии роҳҳо”- тасдиќ карда шавад (замима мегардад). 

2. Ректорони муассисањои тањсилоти олии касбии дахлдор вазифадор 
карда шавад: 

2.1. Дар асоси Стандарти давлатии таълимии ихтисоси мазкур наќшаи 

таълимии ихтисоси 1-37 02 05 - “Сохтмони роҳи оҳан, роҳ ва хоҷагии роҳҳо”-

ро дар мувофиќа бо Маркази љумњуриявии таълимию методии назди Вазора-
ти маориф ва илм тањия намуда, барои тасдиќ ба Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд;  

2.2.Раванди таълимро тибќи талаботи Стандарти давлатии таълимии 

тањсилоти олии касбї аз рўи ихтисоси 1-37 02 05 - “Сохтмони роҳи оҳан, роҳ 

ва хоҷагии роҳҳо”- ба роњ монанд. 

3.Ба Маркази љумњуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон (Ш. Ёрмуњаммадзода) супориш  дода шавад , 
ки стандарти мазкурро ба миќдори 50 нусха чоп намуда, дастраси муас-
сисањои тањсилоти олии касбии љумњурї гардонад. 

4. Раѐсати тањсилоти олии касбї ва баъдидипломї (Ф. Њайдаров) вази-
фадор карда шавад, ки иљрои ќарори мазкурро таъмин намояд. 

5. Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини Вазири маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон Б.Одиназода  вогузошта шавад. 

 
Раиси мушовара, 
   вазир                                                                        Нуриддин Саид  



  

4 
 

 
 
 

1. ДОИРАИ АМАЛ 
 

1.1. Стандарти давлатии таълимии ихтисос маљмўи талаботи њатмиро барои татбиќи 

барномањои таълимии тањсилоти олии касбї аз рўи ихтисоси 1-37 02 05 - “Сохтмони роҳи 

оҳан, роҳ ва хоҷагии роҳҳо” дар бар мегирад. 

1.2. Муассисањои тањсилоти олии касбї ҳуқуқ доранд татбиќи барномаи таълимии 

тањсилоти олии касбиро тибќи Иљозатнома оид ба њуќуќи пешбурди фаъолияти таълимї  

ба роҳ монанд. 
 

2. ИХТИСОРОТИ ИСТИФОДАШАВАНДА 
 

Дар стандарти мазкур ихтисорњои зайл истифода мешаванд: 
ТОК- тањсилоти олии касбї; 
БТТОК- барномаи таълимии тањсилоти олии касбї; 
СУФ - салоњияти умумифарњангї; 
СК- салоњияти касбї; 
БФГ - бахши фанњои гуманитарї; 
БФТРИ - бахши фанњои табиию риѐзї ва иќтисодї; 
БФУ - бахши фанњои умумикасбї; 
БФТ - бахши фанњои тахассусї; 
БКЃА – бахши корњои ѓайриаудиторї; 
СДТОК - стандарти давлатии  тањсилоти олии касбї. 

 

3. ТАВСИФОТИ РАВИЯИ ОМОДАГӢ 
 

 Мӯҳлати меъѐрии умумӣ меҳнатталабии азхудкунии барномаи таълимии таҳсилоти 

олии касбӣ (дар воҳиди санҷишӣ) ва тахассус (дараҷа)-и мутобиқкунанда дар ҷадвали 1 
оварда шудааст. 

Љадвали 1 
  

 Барномаи 
таълимии 
тањсилоти 
олии касбї 

Тахассус (дараља)  
Муњлати меъѐрии 
азхудкунии барно-

ма      

Њаљми мењнат-
талабї 

Рамз   Дараљаи 
академї 

 кредит соат 

Бакалавриат 1-37 02 05 Бака-
лавр 

4 сол 240 5760 

 

3.1. Ҳаҷми меҳнатталабии кредитњо бо дарназардошти таълими назариявї, фарогирї 
ба таљрибаомўзињо, иљрои корњо (лоињањо)-и курсї, дифои рисолањои хатм, омодагї ва 
гузаштан аз аттестатсияи хатм барои дарѐфти дараљаи академии «бакалавр» аз рўи ихтисосњо 
(самтњо)-и алоњида новобаста аз шакли тањсил (рўзона, ѓоибона, фосилавї) муњлати тањсил 4 
сол дар њаљми 240 кредит,  «бакалавр» аз рўи ихтисосњо (самтњо)-и њамгиро новобаста аз 
шакли тањсил (рўзона, ѓоибона, фосилавї) муњлати тањсил 5 сол 300 кредит пешбинї 
гардидааст. 

3.2.Як кредит дар њамаи зинањои тањсилоти олии касбї ба 24 соати академї баробар 
мебошад. Як соати академї дар низоми кредитии тањсилот ба 50 даќиќа баробар аст. 

3.3.Сарбории таълимии солонаи донишљў бо дарназардошти њамаи шаклњои 
фаъолияти таълимии ў дар як соли тањсил тибќи меѐрњои муайянгардида барои њамаи зи-
нањои тањсилоти олии касбї дар њаљми 60 кредит муќаррар карда шудааст. 
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4. ТАВСИФОТИ ФАЪОЛИЯТИ КАСБӢ 

 

4.1. Хатмкунанда бояд ба фаъолияти касбӣ тайѐр карда шуда, идоракунии 

ратсионалии иқтисодиѐт, истеҳсолот ва рушди иҷтимоии корхонаҳоро новобаста аз шакли 

ташкилию - ҳуқуқӣ бо дарназардошти хусусиятҳои соҳавӣ, техникӣ, технологӣ, ташкили 

истеҳсолот, истифодабарии самараноки табиӣ вазифавӣ тайѐр карда шавад. 
 

4.2. Объектҳои фаъолияти касбии хатмкунандагон зерин мебошанд: 

- корхонаҳои сохтмонӣ  ва ташкилотҳои лоиҳакашӣ-технологӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ ва 

муассисаҳои зертобеъи  Вазорати нақлиѐти ҶТ ва ташкилотҳои комплекси нақлиѐтии 

дорои шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ ва функсионалии онҳо; 

 объекти инфраструктураи марказњои лоиҳавӣ; 

 ташкилотҳои лоиҳакаши; 

 мақомотҳои идоракунии давлатӣ ва худидоракунии корхонаҳои нақлиѐтӣ; 

        4.3. Бакалавр ба намуди зерини фаъолияти касбӣ тайѐр карда мешавад: 

 истеҳсолӣ-технологӣ; 

 ташкилӣ-идоравӣ; 

 лоиҳавӣ-кофтуковӣ; 

 лоиҳавӣ-конструкторӣ. 

  

4.4. Бакалавр бояд вазифаҳои касбии зеринро мутобиқ бо намудҳои фаъолияти 

касбӣ ва самтияти соҳа ҳаллу фасл намояд: 

 
 фаъолияти истењсолї-технологї:  

 коркарди равандњои технологии сохтмон, таъмир ва истифодабарии иншооти 
наќлиѐтї ва дастгоњњо, роњбарї ба ин просессњо; 

 назорати сифати маводњо ва маснуотњои ба объектњои сохтмонї воридшаванда, 
назорати иљрои вазифањои технологии додашуда; 

    -   коркард ва мукамалгардонии лоињаҳои техникӣ ва ҳуҷҷатҳо; 

    -   истифодабарии самараноки масолеҳ, таҷҳизот, алгаритм ва барномаҳо оид ба  

    ҳисоби нишондиҳандаҳои технологӣ; 

    -    ташкил ва самаранок ба роҳ мондани назорати сифати маснуотњои сохтмонӣ ; 

    -    таъмин намудани бехатарии экологии истифодабарӣ, нигоҳдорӣ ва шароити  

    бехатари кори кормандон; 

 ба  истеҳсолот ҷорӣ намудани натиҷаҳои масъалаҳои самараноки муҳандисӣ; 

 гузаронидани чорабинињо доир ба пешгирии маъюбии истењсолї ва беморињои касбї. 
 

  фаъолияти ташкилотчигӣ- идоракунӣ:  

  ташкили кори коллективи иљрокунандагон, ќабулкунии ќарорњои идоравї; 

     -    мукамалгардонии сохтори ташкилӣ-идоракунии муассиса оид ба истифодабарӣ ва  

          нигоҳдории иншоотњои наќлиѐтӣ; 

     -   амалӣ намудани назорати техникӣ ва идораи сифати маснуъот; 

     -   мукамалгардонии системаи пардохти музди меҳнати кормандон; 
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     -   омўзиш ва атестатсияи корманддон ва мутахассисони соња; 

     -   коркарди тарзи умумии ҳалли проблемаҳо, таҳлили ин тарзҳо пешгўи кардани  

         оқибати кор, дарѐфт намудани ҳалли  созишкории масъалаҳо; 

 
 
 

 коркарди лоињањои роњњо, фурудгоњњо, кўпрукњо ва наќбњои наќлиѐтї; 

 назорат аз болои риояи стандартњо ва ќоидањои амалкунандаи сохтмонї; 

 коркард ва истифодаи њуљљатгузории техникї; 

 ташкили такмили квалификатсияи кормандон, рушди ташаббуси эљодї, ратсионализат-
сия, ихтироъкорї, љорикунї ва истењсолот комѐбињои илму техникаи ватанї ва хориљї; 

 бањодињии таъсири чорабинињои техники гузаронандашаванда, технолигияи истењсо-
ли корњои сохтмонї, маводњои истифодашаванда ба муњити атроф; пешгирии ра-
вандњои бехатарии фаъолияти инсон ва таъсирњои хатарнок ба экология; 

 бањодињї ва пешгўии таъсири омилњои табиї ва антропогенї ба бехатарии њаракати 
наќлиѐт ва экипажњо; 

 гузаронидани чорабинињо оиди њифзи коргарон ва кормандони объектњои наќлиѐти 
роњи оњагн, мусофирон ва ањолї, ташкили корњои наљотдињї ва дигар корњои фаврї 
дар њолатњои фавќулодда; 

 фаъолияти кофтуковию лоињакашї ва лоињавї – конструкторї;   

 гузаронидани корњои кофтуковї-муњандисии иншооти наќлиѐтї, аз он љумла корњои 
геодезї, гидрологї ва  муњандисию геологї; 

 тањияи лоињањои иншооти наќлиѐтї, конструксияњои онњо, тасмини назорати 
муаллиф аз болои  иљроиши корњои лоињавї ва сохтмонї; 

 муайянкунии самаранокии иќтисодии корњои лоињавї ва бањодињии техникї- 
иќтисодии онњо; 

 бањодињии таъсири ќарорњои лоињавии тањлияшуда ба муњити атроф; 

 тањлияи пешнињодњо ба воситањои техникї, мошинњо ва механизмњои дар сохтмони 
наќлиѐтї истифодашаванда; 

 

5. ТАЛАБОТ БА НАТИҶАҲОИ АЗХУДКУНИИ БАРНОМАҲОИ  

ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 

5.1. Хатмкунанда бояд салоҳияти умумифарҳангии зеринро доро бошад: 

 малакаҳои муносибати байни шахсӣ;  

 донишҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, ахлоқӣ ва истифодаи он дар фаъолияти касбӣ; 

 тарафдори тарзи ҳаѐти солим, нигаронидани сатҳи зарурии омодагии ҷисмонӣ, 

ҳатмӣ барои фаъолияти бошууронаи касбӣ; 

 қабули фарқият ва фарҳангдории хурд; 

 қобилиятнокӣ ба худтанқидкунӣ ва танқид; 

 қобилиятнокии истифодаи донишҳо дар амалия; 

 малакаҳои таҳқиқотӣ; 

 қобилияти дарѐфти донишҳои нав, бо истифодаи технологияи муосири маърифатӣ 

ва иттилоотӣ; 

 қобилияти фаҳмиши моҳият ва аҳамияти иттилоот дар рушди ҷомеаи муосир, риояи та-

лаботи асосии бехатарии иттилоот, аз ҷумлаи ҳифз манфиат ва аввалияти давлатӣ; 

 маҳорати пайдо кардан, таҳлил намудан ва коркарди матни иттилооти илмӣ-техникӣ; 

 омодагии бунѐдӣ аз рӯи асосҳои донишҳои касбӣ ва омода будан барои истифодаб-

арии он дар фаъолияти касбӣ; 

 малакаҳои кор бо компютер; 
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 донишҳои асосӣ дар соҳаи информатика ва технологияи муосири иттилоотӣ, мала-

каҳои истифодаи воситаи барномавӣ ва малакаи кор дар шабакаи компютерӣ, маҳорати 

таъсиси базаи маълумотҳо ва истифодаи захираҳои Интернет; 

 қобилияти таҳлил ва синтез; 

 қобилияти иртиботии хаттӣ ва шифоҳӣ ба забони тоҷикӣ; 

 азхудкунии усулҳои асосии ҳифзи кормандони истеҳсолӣ ва аҳолӣ аз эҳтимолияти 

оқибати садама, фалокат, офати табиӣ; 

 донистани забонҳои хориҷӣ.  
 

5.2. Хатмкунанда бояд салоҳияти касбии зеринро доро бошад: 
          Бакалавр бояд: 

 ќобилияти муайянкунии шакли умумї, мутобиқат бо қонун воситаҳои лавозимотии 

соҳаи ҷудогонаи фанниро дошта бошад; 

 дорои маҳорати фаҳмиши вазифаҳои гузошта бошад; 

 дорои маҳорати тасвияти натиҷа бошад; 

 дорои маҳорати ҷиддї исботкунии афкор бошад; 

 дорои маҳорати дар асоси таҳлил дидан ва дуруст ба тасвият овардани натиља 

бошад; 

 дорои маҳорати мустақилона дидани оқибати натиаҳои ба тасвият дароварда 

бошад; 

 маҳорати босаводона истифодаи соҳаи фаннї бо забонро доро бошад; 

 маҳорати тамоил ба масъалагузориро доро бошад; 

 ќобилияти донистани дуруст гузоштани супоришҳои мутаносибро дошта бошад; 

 дорои фаҳмиши дурусти масъалагузорї бошад; 

 дорои фаҳмиши он, ки донишҳои бунѐдї асоси илми компютерї мебошад бошад; 

 фаҳмиши амиқи моҳияти дақиқи донишҳои бунѐдиро доро бошад; 

 ќобилияти донистани усулҳои моделкунонии математикї ва алгоритмї зимни 

таҳлили вазифаҳо ва проблемаҳои назариявї дар соҳаи бехатарии ҳаракатро дошта 

бошад; 
    донад:  

 тарзи кор, тавсифи техникї, хусусиятҳои хосси конструктивии воситаҳои техникї ва 

маводҳои лоиҳашаванда ва истифодашаванда; 

 услубҳои истифодабарии таљњизот, қоида ва шартҳои иљроиши кор; 

 талаботҳои асосї нисбати ҳуљљатҳои техникї, маводҳо, маснуот ва хизматрасонї; 

 стандартҳо, шартҳои техникї ва дигар ҳуљљатҳои роҳбарикунанда оид ба коркард 

ва таҳияи ҳуљљатҳои техникї; 

 услубҳои гузаронидани ҳисобҳои техникї ва муайян намудани самаранокии иқти-

содии тадқиқотҳо ва коркардҳо; 

 асосҳои ихтироъкорї; 

 услубҳои тадқиқот, банақшагирї ва гузаронидани корҳои таљрибавї; 

 талаботи экологї оид ба нақлиѐт ва ҳифзи муҳити атроф; 

тавонад:  

 истифодаи усулҳои моделкунонии математикї ва алгоритмї зимни таҳлили 

вазифаҳои идоракунї дар соҳаи илмї-техникї; 

 истифодаи принсипҳои идоракунии нақлиѐт ва воситаҳои нақлиѐтї бо назардошти 

омилҳои техникї, молиявї ва фардї; 
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 мустақилона ба таври математикї дуруст гузоштани вазифаҳои табиї-илмї ва 

муҳандисї-физикї; 

 таљрибаи ҳосилкунии мустақилона фарқкунии навъи дониш; 

 истифодаи адабиѐти махсуси илмї-техникї ва патентии соҳаи мушаххас; 

 азхудкунии дастовардҳои илму техника, таҷрибаҳои пешқадами ватанию хориљї 

мувофиқи соҳаи илмии фаъолияти бакалавр; 

 азхудкунии тартиб ва услубҳои гузаронидани кофтуков ва тадқиқоти патентї; 

 азхудкунии усулҳои моделкунонии алгоритмї зимни таҳлили вазифаҳои гузоштаи 

истеҳсолї - техникї; 

 қоида ва меъѐрҳои ҳифзи меҳнат, техникаи бехатарї, санитарияи истеҳсолї, ҳифзи 

зиддисўхторро таъмин ва риоя намояд; 

 меъѐрҳои этикї ва ҳуқуқї, ки муносибатҳои байни одамон, байни одам ва љамъият, 

байни одам ва муҳити атрофро танзим менамояд. 

 
 
соњиб бошад: 

 маҳорати коркарди иттилоотро; 

 қобилияти таҳвили натиљаҳои таҳқиқоти гузаронидашудаи техникї, физик-риѐзї ва 

амалї дар намуди тавсияи мушаххас ифода ѐфта, дар соҳаи истилоҳоти фаннии па-

дидаҳои омўхташавандаро; 

 маҳорати људо кардани иттилооти фоиданоки илмї-техникї аз китобхонаи элек-

тронї, маљљаллаҳои реферативї, шабакаи Интернетро; 

 маҳорати ба таври умумї пешкаш кардани натиаҳои илмии шахсї ва машҳурро;  

 асосҳои иқтисодиѐт, ташкили истеҳсолот, меҳнат ва идоракунї; 

 асосҳои қонунгузории меҳнатї. 

 
 

6. ТАЛАБОТ БА СОХТОРИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМИИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 

6.1.Барномаи таълимии тањсилоти олии касбї омўзиши фанњои таълимї ва иљрои 
корњои ѓайриаудиториро дар бар мегирад (љадвали 2): 

- фанњои гуманитарї; 
- фанњои табиию риѐзї ва иќтисодї; 
- фанњои умумикасбї; 
- фанњои тахассусї; 
- таљрибаомўзии таълимї, истењсолї ва пешаздипломї; 
- аттестатсияи хатм. 

6.2. Мавзўъ ва мундариљаи њар як фанни таълимї тавре муайян карда мешавад, ки 
дар баробари пурра аз худ намудани барномаи таълимии онњо сатњи мустаќилиятнокї, 
ќобилият, малакаю мањорат ва донишњои назариявии донишљў ташаккул ѐбад. 
          6.3. Бахши фанњои гуманитарї омўзиши фанњои њатмии фалсафа, таърихи халќи 
тољик, забони тољикї, забони хориљї, забони русї, сотсиология, сиѐсатшиносї, њуќуќ, 
фарњангшиносї, диншиносї, тарбияи љисмонї ва фанни интихобии этика ва эстетика ѐ 
мантиќро дар бар мегирад. 

6.4. Бахши фанњои табиию риѐзї ва иќтисодї омўзиши фанњои њатмии технологияи 
информатсионї, назарияи иќтисодї, географияи Тољикистон бо асосњои демографии он ва 
фанњои интихобии экология, мудофиаи шањрвандиро дар бар мегирад. 
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Ҷадвали 2 
 
 

СОХТОРИ БАРНОМАИ ТАЪЛИМИИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 
 

Т/р МАВЗӮЪҲОИ ОМӮХТАШАВАНДА 

К
р

ед
и

т
 

 
С

о
а

т
 

1 2 3 4 
БФГ.00 БАХШИ ФАНҲОИ ГУМАНИТАРӢ 48 1152 

БФГ.01 Фалсафа 
   Фалсафа, доираи проблемањо ва наќши он дар љомеа. Метод ва 
вазифањои фалсафа. Фалсафа дар низоми фарњанг. Предмет ва объ-
екти донишњои фалсафї. Фалсафа дар Њинди бостонї ва Чини Ќа-
дим. Фалсафаи бостонии тољику форс. Фалсафаи Юнони атиќа.  
Тавсифи умумии таълимотњои фалсафии Њинду Чини ќадим, Форси 
бостон ва Юнони атиќа. Фалсафаи асримиѐнагии аврупої. Фалса-
фаи асримиѐнагии Шарќи Исломї. Принсипњо ва назарияи фалса-
фию динии машшоия ва калом.  Фалсафаи давраи Эњѐ. Фалсафаи 
Замони нав (асри XVII-XVIII).  Фалсафаи маорифпарварии 
франсавї.  Маќоми фалсафа ва илм дар фарњанги аврупоии замони 
Нав.  Фалсафаи классикии олмонї. Фалсафаи марксистї. Моњияти 
фањмиши материалистии таърих.  Фалсафаи рус (асрњои XVIII- 
XIX).  Хусусияти хос ва дастоварди фалсафаи классикии олмонї. 
Тањаввули фалсафаи марксистї дар ќарни ХХ.  Самтњо ва хусуси-
ятњои  асосии фалсафаи муосир.  Ирратсионализм - оѓози фалсафаи 
ѓайриклассикї.  Фалсафаи њаѐт. Прагматизм. Экзистенсиализм.  
Психоанализ. Неотомизм – мутобиќ намудани католитсизм ба за-
мони муосир. Тавзењи умумї ва мундариљаи назариявии љараѐнњои 
асосии фалсафаи муосир. Илм шакли олии фарњанг ва таљассуми 
хирад дар равияи кантчигии љадид.  Неопозитивизм. Постпозити-
визм.  Феноменология.  Герменевтика. Структурализм. Постструк-
турализм. Постмодернизм. Фалсафаи муосири тољик.  Фалсафа 
њамчун тањлили мантиќии забон. Озодии тањќиќоти илмї ва 
масъулияти олим дар фалсафаи ѓайриклассикї ва баъдиѓайриклас-
сикї. Онтология – таълимот дар бораи њастї.  Фањмиши материа-
листї ва идеалистии њастї. Таносуби мафњуми «њастї», «материя»,  
«љавњар», «табиат» ва  «олам». Хосиятњои бунѐдии њастї. Материя 
њамчун категорияи бунѐдии онтология. Назарияњои илмї доир ба 
материя, њаракат, фазо ва ваќт.  Идеяи инкишоф дар фалсафа. Кон-
сепсияи диалектикии инкишоф.  Равандњои синергетикии воќеият.  
Масъалаи шуур дар фалсафа. Шуур ва инъикос.  Равишњои мухта-
лифи илмию фалсафї доир ба моњияту хосияти шуур.  Гносеология–
таълимот дар бораи маърифат. Маърифат њамчун мавзўи тањлили 
фалсафї.  Назарияњои њаќиќат.  Субъект ва объекти маърифат. 
Проблемаи њаќиќат дар фалсафа ва илм. Хусусияти маърифати 
илмї. Методологияи тањќиќоти илмї. Методњои маърифати илмї. 
Меъѐри илмияти дониш.  Инсон шакли махсуси њастї.  Масъалаи 
инсон дар фалсафа. Антропосотсио генез. Таносуби хусусиятњои  
биологї ва иљтимої дар инсон. Инсон дар фаъолияти њаѐтии хеш.  
Озодї дар низоми нерўњои моњиятии инсон. Моњияти иљтимої-
фарњангии инсон дар таълимотњои инсон шиносї. Предмет ва ме-
тоди фалсафаи иљтимої.  Љамъият њамчун низоми  худинкишофѐ-
банда.  Антропологияи иљтимої.   Љамъият њамчун низоми робита 

5 120 
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ва муносибати одамон дар раванди фаъолият, талабот ва зарури-
ятњои таърихї.  Љамъият ва табиат. Диалектикаи робитаи бай-
нињамдигарї.  Воќеияти иљтимої ва тањќиќи он дар фалсафа. 
Соњањои асосии њаѐти љамъият. Соњаи иќтисодї - соњаи бунѐдии ња-
ѐти љамъият.  Тарзи истењсолоти љамъиятї. Таќсимоти љамъиятии 
мењнат - нерўи пешбарандаи фаъолияти одамон.  Сохтори иљти-
моии љамъият.  Њаѐти иљтимої соњаи њастии умумиятњои иљтимоии 
одамон.  Њаѐти сиѐсии љамъият. Давлати њуќуќбунѐд. Наќши 
асосгузори сулњу вањдат ва пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар 
тањкими истиќлолият ва таъмини њаѐти осоиштаи  ЉТ.  Њаѐти 
маънавии љамъият.  Таърих ва фалсафаи таърих.  Субъект ва ќув-
вањои пешбарандаи таърих.  Љомеаи постиндустриалї ва иттило-
отї.  Љомеаи шањрвандї.  Шуури љамъиятї. Таркиботи шуури 
љамъиятї: дараља ва шаклњои он. Ташаккули назарияњои љамъияти 
постиндустри алї ва ахборї.  Фалсафаи фарњанг. Фарњанги моддї 
ва маънавї.  Фарњанг ва њаѐти маънавии љамъият. Парадигмањои 
асосии тањлили фалсафии фарњанг.  Буњрони тамаддуни муосир ва 
масъалаи баќои мављуди инсонї.  Табаддулоти технологї. Пробле-
мањои фалсафаи техника.  Назарияњои муосир дар мавзўи «Гуфтугў, 
алоќамандї, муќовимат ва бархурди тамаддунњо».  Маърифати ар-
зишии њастї. Аксиология – фалсафаи арзишњо.  Арзишњои ахлоќии 
љомеа.  Дин њамчун шакли фаъолияти маънавї ва дин  њамчун шуу-
ри љамъиятї.  Эстетика – фалсафаи санъат.  Хусусияти хоси дарки 
эстетикии олам.  Идеология њамчун шакли фаъолияти маънавї ва 
омили интегративии љомеа. Санъат – инъикоси бадеию рамзии 
олам, дарки маънои њаѐт ва муќаррар шудани арзишњо дар љараѐни 
ташаккули наслњои љавон. Шуури њуќуќї ва ташаккули таърихии 
фалсафаи њуќуќ.  Дурнамои љомеаи инсонї. Футурология-илм дар 
бораи оянда. Омилњои асосии ояндабинї ва методњои пешгўии 
иљтимої.  Глобализатсия – предмети тањлили фалсафї-иљтимої.  
Тољикистон дар масири таѓйиротњои бузурги глобалии замони му-
осир.  Фалсафа ва љањони муосир.  Мушкилоти нигоњдории њувияти 
миллї ва баќою устувории арзишњои ватанї дар замони бархурди 
љомеањои техногению информатсионї бо љомеањои анъанавї. 

БФГ.02 Таърихи халќи тољик 
      Маќсад ва вазифањои асосии омўзиши таърихи халќи тољик. 
Таърих њамчун илми љомеашиносї. Љомеаи ибтидої дар Осиѐи 
Марказї.Осори асри санг.  Осори љомеаи ибтидої дар њудуди 
Тољикистон». Маданияти ќадими тољикон. Энеолит ва асри 
биринљї дар Осиѐи Марказї 
-Ориѐињо: таърихи пайдоиш, муњољират. Тамаддуни ориѐї. 
Нахустин давлатњои ориѐї. Ойини зардуштї. Авесто - нахустќому-
си башарї ва сарчашмаи таърихї.  
-Империяи Њохоманишиѐн. Муборизаи аљдодони тољикон бар зид-

ди истилогарони юнонї – маќдунї. Оқибати забткориҳои 

Искандари Мақдунї дар Осиѐи Марказї. Давлати Кушониѐни 

бузург. Ташаккули Роњи Бузурги Абрешим ва наќши аљдодони 
тољикон дар он.  Ёдгорињои таърихии мањалли зисти ман. 

Ташаккулѐбии халқиятҳои қадими ориѐї. Оғози ташаккулѐбии 

халқияти тољик. Ташаккулѐбии муносибатњои феодалї дар Осиѐи 

Марказї. Шоњаншоњии Сосониѐн. Фарњангистони Гундишопур, 
Борбади Марвазї, Ойини зардуштї, Наќши Сосониѐн дар 
тамаддуни ориѐї. Динњои замони Сосониѐн, Мусиќии замони 
Сосониѐн, Љашнњои суннатии замони Сосониѐн. Давлатњои 
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Кидориѐн, Хиѐниѐн ва Њайтолиѐн. Муборизаи Сосониѐн, 
Њайтолиѐн ва Њоќонии турк дар Варазруд. Шањрњои Эрони Шарќї  
дар асрњои III- VII. Варазруд дар давраи парокандагии сиѐсии  
асрњои  VI-VII. Маданияти моддї ва маънавии аљдодони тољикон 

дар асрҳои III- VII. Вазъи сиѐсии Варорўд ва Эрон дар арафаи 

њуљуми арабњо. Њуљуми арабњо ба Эрон, Хуросон ва Варорўд. Забти 
ин сарзаминњо аз тарафи истилогарони араб Хуросон ва 
Мовароуннањр дар замони њукумати арабњо. Бармакиѐн. Нењзати 
Абўмуслим. Нањзатњои озодихоњї бар зидди хилофати араб дар 
Эрон, Хуросон ва Мовароуннањр. -Давлати Тоњириѐн. Хуросон - 
њудуди таърихї-љуѓрофї. Давлати Саффориѐн. Хонадони Сомонї 
ва болоравии нуфузи сиѐсии он. Таъсисѐбии давлати Сомониѐн. 
Исмоили Сомонї-асосгузори давлати Сомониѐн. Давлати 
Сомониѐн дар замони њукумати  Насри II. Сохтор ва низоми 
идоракунии давлати Сомониѐн. Мовароуннањр ва њудуди он. Рушди 
кишоварзї, косибї ва тиљорат дар дар давраи Сомониѐн. Фарњангї 
моддї ва маънавї дар ањди Сомониѐн. Илм ва адабиѐти тољик дар 
давраи Сомониѐн. Анљоми раванди ташаккулѐбии халќи тољик. 
Анљоми ташаккулѐбии халќи тољик. Давлати Сомониѐн дар нимаи 
дуюми  асри Х ва сабабњои заволи он. Абўиброњими Мунтасир ва 
муборизаи он барои барќарории давлати Сомониѐн. Наќши 
Сомониѐн дар таърихи давлатдории халќи тољик. Вазъи сиѐсии 
Мовароуннањру Хуросон дар асрњои XI – XII. Давлати Ѓуриѐн ва 
Хоразмшоњиѐн. Давлати Ѓуриѐн. Авзои иќтисодї ва иљтимоии 
Мовароуннањру Хуросон дар асрњои XI – XII. Фарњанги моддї ва 
маънавии халќи тољик дар асрњои XI – XII. Низомулмулк-арбоби 
давлатї ва фарњангии тољик. Авзои сиѐсии Мовароуннањру 
Хуросон дар арафаи њуљуми муѓулњо. Ишѓоли Мовароуннањру 
Хуросон аз љониби муѓулњо. Муборизаи мардуми тољик бар зидди 
муѓулњо. Оќибати фољиабори забткорињои муѓул дар 
Мовароуннањру Хуросон. Шўриши  Мањмуди Торобї. Давлати 
Куртњои Њирот (1245-1383). Давлати Сарбадорони Хуросон (1337-
1381). Фарњанги моддї ва маънавии халќи тољик  дар асри XIII ва 
нимаи аввали асри XIV. Вазъи сиѐсии Мовароуннањру Хуросон дар 
нимаи дуюми асри  XIV ва асри XV. Авзои иќтисодї ва иљтимоии 
Мовароуннањру Хуросон дар нимаи дуюми асри  XIVва асри XV. 
Фарњанги моддї ва маънавии тољикон дар асри XV. Чењрањои 
шинохтаи илм ва адабиѐти тољик дар нимаи дувуми асри XIV ва 
асри XV. Њуљуми ќабилањои турку муѓули Дашти Ќипчоќ ба 
Мовароуннањр. Шайбониѐн. Вазъи иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии Мовароуннањру Хоросон дар асри XVI. Вазъи сиѐсии 
Мовароуннањру Хуросон дар асри XVII ва нимаи аввали асри 
XVIII. Таъсиси давлати Аштархониѐн (Љониѐн). Шўришњои 
мардумии нимаи дуввуми асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII. 
Авзои иќтисодї ва иљтимоии Мовароуннањру Хуросон дар асри 
XVII ва нимаи аввали асри XVIII. Фарњанги моддї ва маънавии 
халќи тољик   дар асри XVII ва нимаи аввали асри XVIII. Вазъи 
сиѐсии Осиѐи Миѐна дар нимаи дуввуми асри XVIII  - нимаи аввали 
асри XIX. Манѓитиѐн. Мулкњои тољикнишин дар нимаи аввали 
асри XIX. Авзои иљтимої ва иќтисодии халќи тољик дар нимаи 
дуввуми асри XVIII  - нимаи аввали асри XIX . Фарњанги моддї ва 
маънавии халќи тољик  дар нимаи дуввуми асри XVIII   нимаи 
аввали асри XIX. Њуљуми русњо ба Осиѐи Миѐна ва забти ноњияњои 

шимолии Тољикистон. Пурра тобеъ гардидани мулкҳои Бухорои 



  

12 
 

Шарқї ба аморати Бухоро. Њалли масъалаи Помир ва ба Русия 

ҳамроҳ кардани Бадахшони Кўњї. Сиѐсати мустамликадории Русия 

дар Осиѐи Миѐна. Аморати Бухоро дар охири асри XIX. Тољикони 
генерал-губернатории Туркистон дар ибтидои асри XX. Шўриши 
соли 1916 ва иштироки фаъоли тољикон дар он. Тољикони аморати 
Бухоро дар ибтидои асри XX. Афкори љамъиятї-сиѐсии халќи 
тољик дар охири асри XIX – ибтидои асри  XX. Тањаввулоти 

фарҳангии халќи тољик дар нимаи дуввуми асри XIX – ибтидои 

асри  XX. Њаракати маорифпарварї ва љадидия дар аморати 
Бухоро. Барпо гардидани Њокимияти Шўравї дар Тољикистони 
Шимолї  ва Помир. Мухторияти Ќўќанд ва моњияти сиѐсии он. 
Сарнагун намудани тартиботи амирї  ва барпо гардидани 
Њокимияти Шўравї дар Бухорои Шарќї. Њаракати зиддишўравї  
ва љанги шањрвандї дар њудуди Тољикистони Шимолї ва Помир. 
Њаракати зиддишўравї дар Тољикистони Марказї ва Љанубї. 
Вазъи иќтисодию иљтимої ва мадании халќи тољик дар ибтидои 
давраи Шўравї. Сабабњо ва зарурати гузаронидани марзбандии 
миллию њудудї дар Осиѐи Миѐна. Њолати ифодаи манфиатњои 
тољикон дар љумњурињои Туркистон ва Бухоро. Ташкилѐбии 
Љумњурии Мухтори Шўравии сотсиалистии Тољикистон. Вазъи 
сиѐсию љамъиятї ва иќтисодиву иљтимоии  ЉМШС Тољикистон. 
Њаѐти мадании ЉМШС Тољикистон. Њолати ифодаи манфиатњои 
Тољикистон дар љумњурии Узбекистон ва сайъу талош барои 
таъсиси љумњурии иттифоќї. Ташкилѐбии Љумњурии Шўравии 
Сотсиалистии Тољикистон. Анљумани III фавќулодаи Шўроњои 
Тољикистон ва ќарорњои таърихии он. Вазъи љамъиятию сиѐсї ва 
оќибатњои таъќиботи сиѐсї  дарТољикистон. Дигаргунсозињои 
саноатї дар Тољикистон. Омўзиши илмии захирањои табиию 
иќтисодї ва Конференсияи якуми ќуввањои истењсолкунандаи 
Тољикистон. Коллективонии соњаи кишоварзї дар Тољикистон. 
Инќилоби маданї дар шароити Тољикистон. Љанги Бузурги Ватанї 
ва сафарбарии умумии шањрвандон барои мудофиаи мамлакат. 
Ќањрамонии фиристодагони Тољикистон дар муњорибањои љангї ва 
озод намудани мамлакат ва Аврупо аз фашизм. Ќањрамонони 
Иттињоди Шўравї аз Тољикистон. Наќши мењнаткашони Љумњури 
Тољикистон дар ѓалаба бар фашизм. Фарњанги халќи тољик  дар 
солњои ЉБВ (1941-1945). Њаѐти љамъиятї-сиѐсии љумњурии дар 
давраи рушди љомеаи сотсиалистї. Вазъи иќтисодї-иљтимоии 
Тољикистон дар солњои 1950-1991. Њаѐти фарњангии љумњурї дар 
солњои рушди љомеаи шўравї  -Тољикистон дар солњои бозсозї 
(1985-1990). Ба даст овардани Истиќлолияти комили давлатї ва 
ањамияти таърихии он. Даргирињои сиѐсї ва љанги шањрвандї дар 
Тољикистон. Истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон. 
Наќши таърихии Сессияи XXVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон дар барќарорсозии њокимияти конститутсионї. 
Тољикистон дар роњи бунѐди давлати њуќуќбунѐд ва љомеаи 
шањрвандї. Конститутсияи Тољикистони соњибистиќлол ва наќши 
он дар эъмори давлати њуќуќбунѐд. Дигаргунсозињои саноатї ва 
рушди энергетика дар Тољикистон. Наќлиѐт ва сохтмони роњњо дар 
Тољикистон. Ислоњоти хољагии кишоварзї ва рушди он. Рушди 
тиљорати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољикистон. Ањамияти 
таърихии истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон. 
Ислоњоти низоми маориф ва воридшавии стандартњои 
байналмилалї. Илму фарњанги Љумњурии Тољикистон дар замони 
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истиќлолият. Дастовардњои Љумњурии Тољикистон дар сиѐсати 
байналхалќї. Вазъи љамъиятию сиѐсии љумњурї дар шароити 
љањонишавї. Дастовардњои Тољикистони соњибистиќлол дар асри 
XXI. Наќши Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар рушди 
Тољикистони соњибистиќлол.  

БФГ.03 Забони тољикї 
Забон ва ањаммияти иљтимоии он. Забони тољикї дар масири 
таърих. Ањаммияти иљтимоии забон. Забони тољикї дар масири 
таърих.Хусусиятњои муштарак ва хоси забонњо. Вижагињои умумии 
забонњои њиндуаврупої. Забонњои гурўњи эронї. Маќоми забони 
тољикї дар байни забонњои њиндуаврупої. Андешаи донишмандон 
дар бораи забони тољикї. Таърихи хат ва алифбо. Маълумоти мух-
тасар дар бораи таърихи пайдоиши хат. Таѓйирот дар алифбои 
тољикї. Шиносої бо навъњои  хат. Талаффуз ва имло. Меъѐрњои 
талаффуз дар забони адабии тољикї. Овозњои њамсадову садоноки 
забони тољикї. Талаффуз ва имлои овозњои и, ї, у, ў, э. Имлои 
њарфњои мушаддад. Кор бо матнњои адабї. Имлои њарфњои  й, ж, ъ. 
Тањлили матнњои тахассусї. Кор бо матнњои осори таърихї. 
Меъѐрњои њиљољудокунї. Фањмиш ва шинохти њиљо. Сањми овозњои 
садонок дар ташаккули њиљо. Њиљои кушода ва баста. Меъѐрњои 
њиљољудокунї, ќоидаи ба сатри дигар гузаронидани онњо. Њоди-
сањои савтї. Њодисањои савтї (фонетикї) ва сабабњои рухдињии 
онњо. Монандшавї, табдилѐбї ва љойивазкунии овозњо. Ихтисорѐ-
бї, коњишѐбї ва афзоишѐбии овозњо. Кор бо матн. Имлои њиссањои 
нутќ  Исм ва имлои он. Мушкилоти имлои њиссањои нутќ. Имлои 
исмњое,  ки ду тарзи навишт доранд. Имлои исмњои кутоњкарда-
шуда. Бо истифодаи исмњои сохта тартиб додани љумлањо. Имлои 
исмњои сохта, мураккаб ва таркибї. Сифат ва имлои он. Маълумо-
ти умумї дар бораи сифат ва имлои он. Имлои сифатњои сохта. 
Шумора ва имлои он. Маълумоти умумї дар бораи шумора ва им-
лои он. Имлои шуморањои тахминї ва касрї. Имлои шуморањои 
мураккаб ва таркибї. Кор бо матн. Љонишин ва имлои он. Маълу-
моти умумї дар бораи љонишинњо ва имлои онњо. Имлои љонишин. 
Кор бо матн. Феъл ва имлои он. Маълумоти мухтасар дар бораи 
феъл ва имлои он. Имлои сифати феълї. Имлои феъли њол. Кор бо 
матн. Зарф ва имлои он. Маълумоти мухтасар оид ба зарф, хелу 
сохт ва имлои он. Имлои зарфњои сохта ва мураккаб. Тањияи матн. 
Њиссањои ѐвари нутќ ва имлои онњо. Маълумоти мухтасар оид ба 
њиссањои ѐвари нутќ ва имлои онњо. Имлои пешоянду пасоянд ва 
пайвандакњо. Имлои њиссачањо ва нидо. Кор бо матн. Манбаъ ва 
роњњои инкишофи забони тољикї. Манбаъ ва роњњои икишофи за-
бони тољикї. Вожањои бунѐдї ва таркиби луѓавии забони тољикї. 
Таркиби луѓавии забон – бойгарии забон. Аломату нишонањои ка-
лимањои аслї ва иќтибосї. 

4 96 

БФГ.04 Забони хориљї (англисї) 
Маълумоти умумї рољеъ ба фонетикаи забони англисї. 

Овозњои садонок ва њамсадоњои забони англисї. The leader of Na-
tion. Феъли ѐвари to be дар забони англисї.  Замони хозираи но-
муйян дар забони англиси. Text: Tajik  family. Феъли ѐвари to have 
дар забони англиси. Text: At the Universit. Феъли ѐвари to do дар 
забони англисї. Text: The new sister. Маълумоти умумї рољеъ ба 
фонетикаи забони англисї. Text: Tajikistan. Dushanbe. Намудхои 
саволгузорї. Text: Political system of Tajikistan. Text: Heroes of Tajik-

istan. Сифат ва дарачахои он. Text: Agriculture. Ҷонишинҳои забони 

8 192 
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англисї. Text: My working day. Text: National currency. Text: Nation-
al culture. Text: The Heart and the Vascular System. Шумора ва наму-
дхои он. Text: Little Daler. Text:  Geography of Tajikistan. Text: Art. 
Таснифоти феъл. Text: Tajik National University. Замонњои феъл. 
Text: My flat. Water recources. Text: - The investigation of corrosion 
mechanism with the x-ray microscope p. Text: Energy of Tajikistan. 
Text: Languages. Text: General certification of education. Text: Mass 

media. Пешояндҳо. Text: Multilingualism in Tajikistan. Зарф ва наму-

дхои он. Dialogue I: A talk about Tajik literature. Љонишинњо ва 
зарфњои номуайяни some,any, no,every. Dialogue II: At the National 
library. Пайвандакхо дар забони англисї. Text: Loiq Sherali. Феъл-
хои модали. Text: New edition of the advanced learner’s dictionary. 
Масдар. Text: English spelling. Part I and II. Text: Mirzo Tursunzoda. 
Text: Computer-Based Information Search. Text: Languages most wide-
ly spoken in the world. Text: -  Economics. Нутќи айнан ва мазмунан 
наќлшуда. Text: Machine translation. Text:  Sports and games Text: 
Methods in theoretical physics. Text: The forests of Najikistan. Text: 
The tertiary OH groups. Text: Cities of Tajikistan. Text: Tajik writers 
and poets. амалї Text: Education in Tajikistan. Text: Language is a sign 
system. Text: General certification of education. Text: Are tourists 
guidebook always reliable? Text: Phosphonitrilic derivatives. Text: Po-
larography of vitamin B12r and B12a. Text: - The Atlas system. Text 
What is light?  Text:- Nature’s building blocks. Text: Physical chemistry 
of ion-exchange resins. Text: Methods in theoretical physics. Text: The 
scientific method. Text: The soils of Tajikistan. Text: Effect of impurities 
on polyethylene adhesion p.23. Text: - The purposes of science. Text: 
The heterogeneity of metallic surface p.25. Text: Neighboring groups in 
addition p. 26. Text: The preparation and identification of some interme-
tallic compounds of polonium. Text: Equilibrium properties of electri-
fied interfaces. Text: Main holidays of Tajikistan. амалї Text: Polarog-
raphy of vitamin B12r and B12a. Text: Navruz Holiday. Text: Chemistry 
of trimethylene disulfide. Text: Saturation of nuclear matter.  Text: Ni-
trogen Chemisorption at – 195 on reduced iron and cobalt oxides. Text: 
Infra – red spectra of transition metal – nitric oxide complexes. Text: 
Neutron.  Text: The properties of a plasma. Text: The binding energy of 
a nucleus.  амалї Text: The kinetic theory of  heat. Text: Semiconduc-
tors. Text: The growth of crystals. Text: The number of stars in the sky. 
Text: Solar energy. Text: The discovery of radioactivity. Text: Silk 
Road. Text: Nature’s building blocks. Text: Archimedes. Text: The dis-
covery of magnetic induction. Text: Metals. Historical review. Text: 
Generating an electric current. Text: Tajik customs and traditions. Text: 
Mavzuna Choriev. Text: Dilshod Nazarov. Text: Scientific imagination. 
Text: Methods in theoretical physics. Text: Predictions. Text: The scien-
tific method. Text: The purposes of  science. Text: Zebuniso Rustamova. 
Text: The laws of physics. Text: Scientific communication. Text: Said-
mumin Rahimov. Text: The forests of south Africa. Text: The conquest 
of the North Pole. Text: Project. Text: The classification of soils. Text: 
Soils surveys. Text: Tajikistan. Text: The Atlas system.Text: The soils of 
Tajikistan. Text: Jaloloiddinin Balki. Text: Abdurahmoni Jomi.Text: Sa-
rez lake. Text: Abuali ibni Sino. Text: Hulbook. Text: Childukhtaron. 
Тext: Hissor. Text: Sarazm. Text: Flag and symbols. Text: HP stations. 
Text: amir. Text: Roghun. Text: Norak. Text: Kulob. Text: Khujand. 
Text: Panjakent.  Text: Abuabdullo Rudaki. 

БФГ.05 Забони русї 6 144 
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Язык и общество. Лексико-грамматический материал: Выражение 
субъектно-предикатных отношений. Человек в современном мире. 
Лексико-грамматический материал: Выражение действия, состоя-
ния, свойства предмета. Образование. Молодѐжь – будущее страны. 
Лексико-грамматический материал: Выражение объектных отно-
шений в простом предложении. Родина. По родному краю. Лекси-
ко-грамматический материал: Выражение определительных 
отношений в простом предложении. Человек и природа. Экология – 
проблема современности. Лексико-грамматический материал: Вы-
ражение пространственных отношений в простом  предложении. 
Таджикистан и Россия в современном мире- Лексико-
грамматический материал: Выражение временных отношений в 
простом  предложении. В мире прекрасного. Лексико-
грамматический материал: Выражение условных и уступительных 
отношений в простом  предложении. Праздники, обычаи, традиции. 
Лексико-грамматический материал: Выражение причинно-
следственных и целевых  отношений в простом предложении. Сред-
ства массовой информации. Лексико-грамматический материал:  
Выражение образа действия, качественной и количественной харак-
теристики действия(состояния) и признака  в простом  предложе-
нии. Спорт в нашей жизни. Лексико-грамматический материал: 
Выражение соединения(присоединения), сопоставления, противопо-
ставления, разделения в простом предложении с однородными чле-
нами.  
         Основной курс - Профессионально-ориентированный курс. 
Моя специальность. Лексико-грамматический материал: Выраже-
ние соединения-присоединения, сопоставления, разделения в слож-
носочиненном предложении. Наука для общества. Лексико-
грамматический материал: Выражение структурно-смысловых свя-
зей в сложноподчиненном предложении. Достижения мировой 
науки и техники. Лексико-грамматический материал: Выражение 
изъяснительных значений в сложноподчиненном предложении. 
Научно-исследовательская работа студентов. Лексико-
грамматический материал: Выражение определительных значений в 
предложении с обособленными оборотами и в сложноподчиненном 
предложении. Новые технологии  - Лексико-грамматический мате-
риал: Выражение определительных значений разными способами. 
Из жизни замечательных людей- Лексико-грамматический матери-
ал: Выражение пространственных значений в сложноподчиненном 
предложении. Культура речи и особенности речевого      поведения 
в профессиональной сфере. Лексико-грамматический материал: 
Выражение временных значений в сложноподчиненном и бессоюз-
ном предложениях Текст как единица общения. Лексико-
грамматический материал: Выражение значений меры и степени, 
сравнения, сопоставления в сложноподчиненном предложении. 
Функционально-смысловые типы речи. Описание. Повествование. 
Рассуждение. Лексико-грамматический материал: Выражение зна-
чения цели в сложноподчиненном и бессоюзном сложном предло-
жениях. Функциональные стили речи русского языка. Лексико-
грамматический материал: Выражение причинно-следственных 
значений в сложноподчиненном и бессоюзном сложном предложе-
ниях. Официально-деловой стиль. Лексико-грамматический мате-
риал: Выражение условных и уступительных значений в сложно-
подчиненном и бессоюзном сложном предложениях. Научный  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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стиль речи, его основные особенности. Лексико-грамматический 
материал: Сложные синтаксические конструкции. Прямая и косвен-
ная  речь. Контрольная работа. 

БФГ.06 Сотсиология 
      Сотсиология њамчун илм. Сохтор ва дараљањои донишњои 
сотсиологї. Объект, предмет, метод ва вазифањои илми 
сотсиология. Ќонун ва категорияњои сотсиология. Заминањои 
таърихии инкишофи таълимотњои иљтимої. Марњилањои таърихии 
инкишофи таълимотњои иљтимої. Барќароршавї ва рушди илми 
сотсиология. Таълимот, равия ва мактабњои сотсиологї. Низоми 
маданият дар муњити иљтимої. Маданияти миллї ва хусусиятњои 
он. Сотсиологияи шахс. Иљтимоишавии шахс. Талаботњои шахс. 
Умумиятњо ва гурўњњои иљтимої. Умумиятњои этникї ва њудудї. 
Таѓйиротњои иљтимої. Омилњои иљтимоии рушди љомеа. Глоболи-
затсия (љањонишавї) њамчун марњилаи нави инкишофи љамъият. 
Модернизатсия  (азнавсозї) ва хусусиятњои он. Институтњо 
(нињодњо) - и иљтимої. Оила ва таълимот њамчун институти иљти-
мої. Сотсиологияи ВАО ва иртибот. Наќши ВАО дар рушди љомеа. 
Ташкилотњои иљтимої. Таснифоти ташкилотњои иљтимої. Љомеаи 
шањрвандї ва давлати њуќуќбунѐд. Синфи миѐна ва наќши он дар 
љомеа. Паѐми солонаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. Табаќабандї 
(стратификатсия) – иљтимої. Нобаробарии иљтимої ва масъалаи 
њифзи иљтимої. Низоми табаќабандии иљтимої дар Тољикистон 
(маърўзаи илмї). Љойивазкунии иљтимої.  Масъалањои муњољирати 
мењнатї. Назарияи табаќабандї ва љойивазкунии иљтимоии П. Со-
рокин (маърузањои илмї). Низоъњои иљтимої. Истиќрори сулњ ва 
вањдати миллї. Каљрафтории иљтимої. Назарияњои каљрафтории 
иљтимої. Омилњои иљтимоии каљрафтории иљтимоии љавонон ва 
масъалаи гаравиши онњо ба гурўњњои ифротгаро (маърўзаи илмї). 
Назорати иљтимої. Роњњои пешгирии каљрафтории љавонон дар 
Тољикистон. Тавзењи Ќонуни Љумњурии Тољикистон Дар бораи 
масъулияти падару модар дар тарбияи фарзанд (конспект). Мето-
дология ва техникаи гузаронидани тадќиќоти сотсиологї. Барнома 
ва наќшаи тадќиќоти сотсиологї. Методњои љамъоварии ахбори 
сотсиологї. Пурсиши анкетавї ва истифодаи он дар тадќиќоти сот-
сиологї. Кори сањрої дар тадќиќоти сотсиологї. Пур кардани ан-
кетањои омодашуда аз тарафи донишљўѐн. Мусоњиба њамчун мето-
ди сифатии тадќиќоти сотсиологї. Фокус-гурўњ дар тадќиќоти сот-
сиологї. Гузаронидани мусоњиба ва коркарди натиљањои он (аз та-
рафи донишљўѐн дар мавзўи муайян гузаронидани мусоњиба). 
Тањлили њуљљатњо. Интихобномаи тадќиќоти сотсиологї. Коркард 
ва тањлили натиљањои тадќиќоти сотсиологї. Љамъбасти натиљањои 
тадќиќоти сотсиологї.  

3 72 

БФГ.07 Сиѐсатшиносї 
   Сиѐсат њамчун падидаи љамъиятї. Сиѐсат њамчун санъати идораи 
корњои давлатї. Сиѐсатшиносї илм дар бораи сиѐсат. Методњо ва 
муносибатњои методологї дар омўзиши масъалањои сиѐсї. 
Марњилањои асосии ташаккулѐбї ва инкишофи аќидањои сиѐсї. 
Таълимоти сиѐсии мутафаккирони Давраи Эњѐ ва Замони нав. 
Афкори сиѐсии мутафаккирони форсу тољик. Сањми мутафаккирони 
тољику форс дар рушди донишњои сиѐсї. Наводир-ул-ваќоеъ. 
Њокимияти сиѐсї. Манбањои њокимият ва машруият (легитимият)-и 
он. Идеологияи сиѐсї. Љараѐнњои идеявию сиѐсии замони муосир. 

4 96 
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Идеологияи немис. Истиќлолияти сиѐсї. Дастовардњои даврони 
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон. Системаи сиѐсии љомеа. 
Рушди институтњои сиѐсї ва наќши онњо дар раванди ташаккулѐбии 
давлатдории навин. Давлат дар системаи сиѐсї. Назарияњои пайдо-
иши давлат ва моњияти онњо. Њизбњои сиѐсї ва системањои њизбї. 
Наќш ва мавќеи њизбњои сиѐсии Тољикистон дар рушди љомеаи му-
осир. Ташкилотњои љамъиятї ва њаракатњои сиѐсї. Режими сиѐсї. 
Таъмини имкониятњои баробар ва раванди ташаккулѐбии кафо-
латњои давлатї. Элитаи сиѐсиї ва сарварии сиѐсї. Наќши сарвар ва 
Пешвои миллат дар рушди љомеа. Љомеаи шањрвандї. Рафтори сиѐ-
сии шањрванд ва рушди маданияти шањрвандї дар шароити муосир. 
Демократия њамчун шакли њокимият ва воситаи раванди сиѐсї. 
Наќши нињодњои сиѐсї ва маданияти сиѐсї дар рушди љомеаи му-
тамаддин. Интихобот ва системањои интихоботї. Тартиби пеш-
барии номзадњо ва тарзи баргузории маъракањои сиѐсї. Низои 
сиѐсї ва музокирот. Наќш ва мавќеи миѐнаравї дар њалли низоъ. 
Дин ва сиѐсат. Давлати дунявї ва моњияти он. Миллатњо ва муно-
сибатњои миллї дар њаѐти сиѐсии љомеаи муосир. Ташаккули худ-
шиносии миллї дар шароити рушди давлатдории миллї. Рамзњои 
сиѐсї. Нишону Парчами давлатї – ифтихори миллї. Шуури сиѐсї 
ва маданияти сиѐсї. Маданияти сиѐсї ва роњњои ташаккули он. 
Сиѐсат ва воситањои ахбори омма. Наќши технологияњои иттилоо-
тию коммуникатсионї дар рушду нумуи љомеаи демократї. Тањки-
ми њуќуќи байналхалќї ва раванди њимояи манфиатњои миллї. Ам-
ният њамчун падидаи системаи иљтимоию сиѐсї. Терроризми бай-
налхалќї ва гуруњњои ифротї њамчун тањдид ба амнияти миллї.  
Љањонишавї ва назарияи геополитикии олам. Назарияњои геополи-
тикии муосир.  

БФГ.08 Њуќуќ 
  Мафњум ва моњияти давлат. Давлати њуќуќбунѐд ва љомеаи 
шањрвандї. Мањфум ва моњияти њуќуќ. Њукуќу озодињои инсон ва 
шањрванд. Таълимот дар бораи Конститутсия. Падидаи шањрвандї 
дар Љумњурии Тољикистон. Асосњои ташкил ва фаъолияти 
маќомоти давлатї. Сохтори давлатї ва низоми марзї-маъмурии 
Љумњурии Тољикистон. Мањфуми идоракунї ва њокимияти иљроия. 
Хидмати давлатї ва хидматчиѐни давлатї дар Љумњурии 
Тољикистон. Њуќуќвайронкунии маъмурї ва љавобгарии маъмурї. 
Маќомоте, ки парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро баррасї 
менамоянд. Мафњум ва предмети њуќуќи гражданї. Уњдадорињои 
шартномавї. Низоми њуќуќи гражданї. Уњдадорињои деликтї. 
Мањфум ва моњияти љиноят. Асосњои ба љавобгарии љиноятї 
кашидан. Мафњум ва моњияти љазо. Асосњои таъини љазо. Мафњум 
ва предмети њуќуќи оилавї. Хуќуќ ва уњдадорињои падару модар ва 
фарзандон. Муносибатњои њуќуќи оилавї. Њимояи њуќуќи кўдакон 
дар муносибатњои оилавї. Фаъолияти молиявї: мањфум, принсип, 
усулњо ва вазифањои он. Маќомоте, ки фаъолияти молиявии 
давлатро амалї менамоянд. Функсияи андоз ва фарќияти андоз аз 
дигар пардохти молиявї. Мафњум ва предмети њуќуќи соњибкорї. 
Танзими давлатии фаъолияти соњибкорї. Субъектони њуќуќи 
соњибкорї. Химояи њуќуќи истеъмолкунандагон. Предмети њуќуќи 
мењнатї. Субъектњои њуќуќи мењнатї. Низоми њуќуќи мењнатї. 
Мафњум, хусусият ва ањамияти шартномаи мењнатї. Мафњум, 
вазифа ва принсипњои њуќуќи иљрои љазои љиноятї. Низоми 
маќомоти иљрокунандаи љазои љиноятї дар Љумњурии Тољикистон. 

3 72 
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Тартиби иљро ва адои љазоњои љиноятї. Њимояи њуќуќи инсон дар 
низоми муассисањои иљрои љазои љиноятї. Фаъолияти њуќуќи 
муњофизатї, мафњум, нишонањо ва самтњои асосии он. Адвокатура:  
мафњум ва вазифањои он. Ёрии њуќуќї ва намудњои он. Суд њамчун 
маќоми њокимияти судї. Адолати судї: мафњум ва нишонањои он. 
Принсипњои баамалбарории адолати судї. Моњият, сарчашма ва 
принсипњои њуќуќи байналмилалї. Таносуби њуќуќи байналмилалї 
ва њуќуќи миллї. Субъектони њукуќи байналмилалї. Масоили 
эътирофнамоии байналмилалї ва њуќуќ ќабулкунии давлат.  

БФГ.09 Фарњангшиносї 
         Илми фарњангшиносї ва назарияњои асосии он. Пайдоиш ва 
ташаккули илми фарњангшиносї. Вазифањои асосии фанни 

фарњангшиносї ва робитаи он бо дигар илмњо. Мафњум, моҳият ва 

сохтори фарҳанг. Тавсифи истилоњи фарњанг- маданият ва тамад-

дун. Љињатњои миллї ва умумибашарии фарњанг. Хусусиятњои 
умумї ва фарќкунандаи намудњои фарњанг. Назарияњои муосири 

фарҳангшиносї. Консепсияњои фарњангшиносї дар осори илмии 

олимони тољик. Назарияњои фарњанг ва фарњангшиносї аз нигоњи 
Гердер, Кант, Гегель, Данилевский, Шпинглер, Тойнби, Ясперс, 
Тейлор, Фрейд ва диг. Функсияњои (вазифањои) асосии фарњанг. 
Функсияи иљтимоикунонї- чун омили рушди шахсият. Вазифањои 
муњимтарини фарњанги маънавї дар љомеаи соњибистиќлол. 

Қонуният ва омилњои асосии рушди фарњанг. Қонуниятњои фарњанг 

ва  шартњои асосии татбиќи онњо дар љомеа. Сиѐсати давлатии 
Њукумати ЉТ ва наќши Президент- пешвои миллат Эмомалї 
Рањмон дар рушди фарњанг. Фарњанг ва тамаддун. Намудњои 
гуногуни тамаддуни бостонї ва муосир . Алоќамандї ва 
бањамтаъсиррасонии табиат ва фарњанг. Љањонишавии фарњанги 
муосир. Љањонишавї ва њифзи фарњанги миллї. Рушди фарњанги 
мардумї дар шароити љањонишавї. Тавсифи унсурњои фарњанг. 

Наќши анъана дар ҳифзи робитаи ирсии фарҳанг. Мавќеи забон ва 

урфу одат дар рушди фарњанг. Асари Ѓуруби Аврупо-и О.Шпенглер 
ва масоили  фарњанг (тањияи эссе). Фарњанги Шарќу Ѓарб: равобит 
ва таззодњо. Муколамаи фарњангњо омили муњими тавсеаи фарњанг. 
Асари Ѓуруби Аврупо-и О.Шпенглер ва масоили  фарњанг (тањияи 

эссе). Фарњанги бостонии Шарќ. Хусусиятҳои умумї ва 

фарқкунандаи фарҳанги Шарқу Ғарб. Дастовардњои фарҳанги 

Мисри қадим, Байнаннаҳрайн ва Ҳинду Чин  (интихобан: тањияи 

эссе). Фарњанги атиқаи Юнон ва Рим. Хусусиятњои фарњанги 

эллинї.  Юнон ва Рими ќадим чун сарчашмаи рушди фарҳанги 

Аврупои пасин. Фарњанги Эрони бостон. Фарњанги ањди Сосониѐн. 

Љањони муосир ва омўзиши арзишҳои фарҳангии Эрони бостон. 

Наќши мардуми форсу тољик дар ташаккули фарҳангу тамаддуни 

исломї (Ренесанси мусулмонї - асрњои VIII-XV). Фарњанги 
Сомониѐн (Эњѐи аљам). Наќши Имоми Аъзам ва дигар омилњои 
ислом дар рушди тамаддуни Исломї. Вазъи фарњанги халќи форсу 
тољик дар асрњои XVI-XX. Наќши љадидизм ва маорифпарварон 
дар рушди фарњанг ва бедории халќи тољик. Баррасии масъалањои 
фарњанги миллии тољикон дар асарњои:. Фарњанги давраи эњѐи 

Аврупо. Заминањои назариявии фарҳанги давраи Эҳѐи Ғарб. 

Таъсири фарњанги давраи Эњѐ ва замони нави Аврупо ба фарњанги 
муосир. Фарњанг дар даврони Иттињоди Шўравї 

3 72 
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Навоварињои фарњанги халќи тољик дар замони Шўравї. Дасто-

вардњо ва камбудињои фарҳанги замони Шўравї. Фарњанги халќи 

тољик дар замони соҳибистиқлолї. Истиќлолият ва эњѐву рушди 

фарњанги миллї. 
БФГ.10 Диншиносї 

    Диншиносї ва доираи бањси он. Робитаи диншиносї бо илмњои 
дигар. Вазифањои диншиносї. Марњилањои ташаккули диншиносї. 
Диншиносї дар ањди бостон ва асрњои миѐна. Диншиносї дар 
давраи Эњѐ ва маорифпарваї. Ташаккули диншиносї њамчун илм. 
Таркиб ва сохтори диншиносї. Диншиносии муќоисавї. Пайдоиш, 
таъриф ва моњияти дин. Назарияњои илмии  пайдоиши дин. Дин 
њамчун њодисаи иљтимої. Шуури динї ва сохтори он. Табаќабан-
дии дин ва назарияњои марбути он. Психологияи дин. Фалсафаи 
дин ва илоњиѐти фалсафї. Илоњиѐт дар фалсафаи Шарќи исломї. 
Исботи вуљуди Худо. Вазифањои иљтимоии дин.  Таносуби дину 
сиѐсат. Дин ва фарњанг. Озодии виљдон ва фарњанги тањаммулпа-
зирї. Дин дар партави афкори озодандешї. Назари маорифпарвар-
на нисбат ба дин. Таърихи дин ва масъалањои он. Динњои ибтидої 
ва хусусиятњои онњо. Тотемизм, фетишизм ва сењргаравї. Динњои 
миллї ва хусусияти онњо. Њиндуия. Динњои миллии Чин ва Япония. 
Динњои Эрони бостон: мењрпарастї, зардуштия, монавия. Зардуш-
тия ва њаракати ислоњотхоњии маздакия 
Авасто-манбаи устуравї ва динї. Пайдоиш ва ташаккули яњудия. 
Яњудия ва сионизм. Китобњои муќаддаси яњудия. Динњои љањонї ва 
хусусияти онњо.  Буддоия  ва таълимоти он. Ламаизм. Масењият. 
Аќоид ва маросимњои он. Китобњои муќаддаси масењият. Људоша-
вии масењият ба калисоњои шарќї ва ѓарбї. Равияи католикї, Вати-
кан. Православие ва калисоњои он. Равияи протестантї. Заминањои 
таърихї, динї-фарњангї ва сиѐсии пайдоиши ислом. Марњилањои 
асосии ташаккули ислом. Сабабњои ба фирќаю мазњабњо таќсимша-
вии ислом. Аз тарафи арабњо забт кардани Эрон, Хуросону Мова-
роуннањр ва пањншавии ислом дар ин сарзамин. Муборизаи зидди 
арабњо дар Хуросону Мовароуннањр. Њаракати шуубия. Ќуръон-
китоби муќаддаси дини ислом. Сунна-сарчашмаи  дини ислом. 
Љамъоварии њадисњо. Равия ва мазњабњо дар ислом. Фиќњи њанафї. 
Тањаммулпазирї дар фиќњи њанафї. Ислом ва миллат. Ислом ва 
фарњанги миллї. Мафњуми тамаддуни исломї ва таркиби он. 
Наќши тамаддуни исломї дар тамаддуни љањонї. Дин дар љањони 
муосир. Сиѐсишавии ислом дар замони муосир ва шаклњои зоњир-
шавии он. Салафигароии ифротї ва хатари он дар љомеањои сунна-
тї. Моњияти иртиљої ва ифротгароии созмони ихвон-ул-муслимин, 
Њизби тањрир ва дигар равияњои тундрави исломї. Љањонишавї ва 
ислом. Њаракати ислоњхоњї дар исломи муосир.Равияњои исломии 
диншиносї. Дунявият ва зарурати давлатдории дунявї. 
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи дин ва татбиќи 
аслњои озодии виљдон дар љумњурї. Тундгароии динї ва амнияти 
миллї. Назарияњои муосири диншиносї. Муносибат ба дин дар 
равияњои муосири фалсафї. Плюрализм ва диншиносии либералї. 

3 72 

БФГ.11 Тарбияи љисмонї 
Наќши тарбияи љисмонї дар тайѐр намудани тарбияи умумї 

ва касбии донишљўѐн. Асосњои иљтимої-биологии тарбияи 
љисмонї. Омўзиши  ќоидањои баскетбол. Бозии варзишї. Омўзиши  
ќоидањои волейбол Омўзиши ќоидањои футболи хурд. Омўзиши 
ќоидањои тўби дастї. Омўзишї ќоидањои гуштини миллї. Асосњои 
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тарзи њаѐти солими донишљў. Тайѐрии умумии љисмонї ва варзишї 
дар системаи тарбияи љисмонї. Мукаммалкунии машќњои 
чавгонбозї. Шиноварї. Асосњои усули дарсњои мустаќилона ва 
машќњои љисмонї. Худназораткунии донишљўѐн њангоми иљрои 
машќњои љисмонї. Дарси санљишї  аз ќисми меъѐрњои варзишї: 
гимнастика ва варзиши  сабук.  

БФГ.И.00 Фанњои интихобї 3 72 
БФГ.И.01 Этика ва Эстетика 

Ахлоќ њамчун илм: Моњият ва хусусияти илми ахлоќ. Таълимоти 
ахлоќии Шарќи ќадим: Чин, Њинд, Миср, Эрон.  
Моњият, сохт, мавзў ва вазифањои илми ахлоќ. Таълимоти ахлоќии 
Зардушт. Таърихи таълимоти ахлоќї. Таърихи таълимотњои 
ахлоќї. Афкори ахлоќии мутафаккирони форсу тољик. Аќидањои 
ахлоќии Конфутсий. Ахлоќи касбї ва хизмати давлатї.  Ахлоќ дар 
Буддоия.  
Масоили асосии назарияи ахлоќ: Маќулањои ахлоќї. Масоили 
ахлоќї дар масењият. Ахлоќ њамчун падидаи њаѐти маънавии инсон. 
Ахлоќ дар Ислом.  Маъно ва њадафи зиндагї. Ибни Мискавайњ ва 
илми ахлоќи исломї. Озодї ва масъулияти шахс. Андешањои 
ахлоќии мутафаккирони Шарќ: Форобї,  Ибни Сино, Н.Тусї. 
Саодат њамчун арзиши ахлоќї. Ахлоќ дар Њиндуия. Дин ва ахлоќ. 
Рафтори расмї ва симои зоњирї. Глобализатсия ва мушки-лоти 
ахлоќї. Ахлоќ ва масъалаи худшиносии шахсият. Этикет ва 
маданияти шахс. Одоби накў.  Њурмату эњтироми волидон фарз аст. 
Хизмати падару модар фарз аст. Дар баѐни њурмати падару модар-и 
Фаридуддини Аттор. Маданияти муносибат бо одамон. Фалсафаи 
ахлоќ. Маданияти зоњирї ва ботинии инсон. Закариѐи Розї, Тибби 
рўњонї  
Зебоишиносї: Зебоишиносї њамчун илм. Семинар дар мавзўи: 
Зебоишиносї илм дар бораи њунар ва эљодиѐти бадеї. Марњалањои 
асосии ташаккули зебоишиносї. Марњалањои пайдоиш ва 
инкишофи илми зебоишиносї. Сохти таркибии шуур дар 
зебоишиносї. Фаъолияти зебоишиносї ва шуури зебоишиносї. 
Зебоишиносї: шуур ва фаъолият. Категорияњои илми зебоишиносї. 
Мафњумњои асосии зебоишиносї. Зебоишиносї ва њунар. Робитаи 
зебоишиносї бо дигар фанњо. Образи бадеї ва маќоми шахс дар 
њунар. Эљодиѐти бадеї. Гурўњбандии њунарњо. Морфологияи њунар. 
Навъњои њунар (морфологияи њунар). Ваъзи зебоишиносї ва њунар 
дар Тољикистони муосир. Рушду камоли зебоишиносї дар 
Љумњурии Тољикистон. Ахлоќ ва зебоишиносї њамчун унсурњои 
таркибии  фарњанг. Назере ба рушди зебоишиносї њамчун илм.  

Мантиќ 
   Фанни мантиќ ва мавзўи бањси он. Алоќамандии мантиќ бо 
илмњои дигар. Ањамияти омўзиши фанни мантиќ (Гетманова А.Д. 
Логика). Мантиќи шаклї ва диалектикї. Принсипњои методологии 
мантиќи шаклї. Фарќияти мантиќи шаклї аз мантиќи диалектикї, 
тањлил аз рўи мисолњо. Таърхи пайдоиши илми мантиќ. Мантиќи 
классикї ва ѓайриклассикї. Таълимоти мантиќии мутафаккирони 

форсу тоҷик, (Форобї. “Логические трактаты”). Забон њамчун 

воситаи маърифат. Шарњи аломатњо, маънои аломат. Забон њамчун 
воситаи ифодаи тафаккур, њалли машќњо. Мафњум њамчун шакли 
тафаккур. Номњо ва хусусиятњои онњо. Мафњум њамчун шаклии 
асосии тафаккур, аз рўи матни “Гулистон”-и Саъдї муайян кардани 
мафњумњо. Мазмун ва њаљми мафњум. Навъњои мафњум. Ањмияти 
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њаљм ва мазмуни мафњум ва навъњои мафњум, аз рўи матни 
“Гулистон”-и Саъдї муайян кардани мафњумњо. Муносибати байни 
мафњумњо. Амалњо бо мафњумњо. Нишон додани муносибати байни 
мафњумњо бо мисолњо, мисолњо аз тарафи устод пешнињод мешавад. 
Таъриф ва навъњои он Таќсими мафњум ва навъњои он, тасниф. 
Ќазия њамчун шакли тафаккур. Ќазия ва љумла. Таълимоти Ибни 
Сино дар бораи ќазия. Ќазияњои содда. Сохтори ќазия Нишон 
додани сохтори ќазия аз рўи матни “Гулистон”-и Саъдї Ќазияњои 
мураккаб Муносибати байни ќазияњо. Таќсими ќазияњо аз рўи 
сифат ва миќдор дар таълимоти мантиќии Ибни Сино. Ќонуни 
айният. Ќонуни безиддиятнокї (рафъи таноќуз). Ањамияти амалии 
ќонунњои мантиќї,. Ќонуни истиснои салоса. Ќонуни асоси кофї. 
Ањамияти амалии ќонунњои амалї. Хулосабарории дедуктивї 

(истинтоҷ). Шаклњои хулосабарории дедуктивї. Навъњои 

хулосабарории дедуктивї. Хулосабарорињои бевосита ва бавосита. 
Сохтори ќиѐс. Хусусиятњои хулосабарории индуктивї. Тамсил 
(аналогия), хитоба. Исбот ва раддия. Далеловарї ва исбот. Таркиби 
исбот ва раддия. Навъњои исбот ва раддия. Ќоидањои далеловарї ва 
танќид, исбот ва раддия. Мантиќи саволу љавоб. Муаммо. Фарзия. 
Назария. 

БФТРИ.00 БАХШИ ФАНҲОИ ТАБИЮ-РИЁЗӢ ВА ИҚТИСОДӢ 39 936 

БФТРИ.01 Технологияи информатсионї 

   Информатика, иттилоот ва равандҳои иттилоотї. Иттилоот, 

хосиятњо, тарзњои ченкунї ва воњидњои миќдории он. Шакли дуии 
тасвири иттилоот. Тарзњои рамзбандии иттилоот. Равандњои 

иттилоотї. Информатика, иттилоот ва равандҳои иттилоотї. 

Љомеаи иттилоотї. Компютер – воситаи асосии коркарди иттилоот. 
Иттилоотонї њамчун раванди табдилѐбии љомеаи саноатї ба 

иттилоотї. Тарзу шаклҳои ташаккулѐбї ва инкишофи љомеаи 

иттилоотї. Тавофути раќамї дар љомеаи иттилоотї. Татбиқи 

системаҳои компютерї дар иттилоотонии љомеа. Фарҳанги 

иттилоотї. Фарњанги иттилоотии инсони муосир. Демократисозии 
љомеаи иттилоотї. Имкониятњои рушди инсон дар љомеаи 

иттилоотӣ 

Меъѐрњои ахлоќї ва њуќуќии фаъолияти иттилоотии одамон. 
Хадамоти абрї. Технологияи омўзиши озод. Амнияти иттилоотї. 
Захирањои иттилоотї ва омилњои инкишофи фарњангу иљтимоиѐти 
љомеа. Мањсулот, хадамот ва бозори иттилоотї. Амнияти 
иттилоотии миллї ва давлатї. Амнияти иттилоотии љомеа. 

Воситаҳои барномавии ҳифзи компютер ва барандагони иттилоот 

аз вирусҳои компютерї ва таҳдидҳои иттилоотї. Сахтафзорҳои 

муосири электронї. Сохти функсионалии компютер. Тарзи кори 
љисмњои асосї ва иловагии компютер (сахтафзорњо).  Марњалањои 
асосии рушди техникаи иттилоотию њисоббарорї. Принсипи иљрои 

худкори барнома дар компютер. Компютерҳои нурї (оптикї), 

нейронї ва квантї. Татбиқи технологияҳои нурї дар иртиботи 

компютерї ва шабакаи Интернет. Нармафзорҳои компютерї. 

Нармафзорњои пойгоњї. Интерфейси графикии корбар. 
Технологияњои корбарї ва њифзи иттилоот дар системањои 
амалиѐтї.  
Вазифањои нармафзорњои компютерї – барномањои системавї-
бунѐдї, барнома-трансляторњо, барномањои амалї (татбиќї), 
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забонњои барномарезї. Технологияҳои инноватсионии робитавї: 

хатҳои инфрасурх, хатҳои алоқаи телевизионї, технологияи 

рақамии зудсуръати бесим. Робот-компютерҳо ва татбиқи онҳо дар 

соҳаи хизматрасонї. Виросторони коркарди матнҳо. Технологияи 

коркарди санадњои матнии сохторашон мураккаб. Технологияҳои 

коркарди матн аз рўи ихтисос. Виросторони коркарди ададҳо. 

Технологияи коркарди иттилооти ададї бо ѐрииафзорҳои 

графиксози ЉЭ. Технологияҳои татбиқи љадвалҳои электронї аз 

рўи ихтисос. Виросторони графиксоз. Технологияи коркарди 

иттилооти графикї. Татбиқи технологияҳои аккосї ва графикї аз 

рўи ихтисос 
Виросторони рўнамосоз. Технологияи компютерии рўнамосозї. 
Сохтани рўнамо дар ягон мавзўи мушаххас аз рўи ихтисос. 

Барномаҳои корсоз (Outlook, OneNote ва ғайра). 
БФТРИ.02 Математика 

         Муайянкунандаи тартиби дуюм, сеюм ва хосиятњои он. 
пуркунандаи алгебравї ва минор;  матритсањо. амалњо бо 
матритсањо; матритсањои чаппа; њалли системаи муодилањои хаттї 
бо тарзи матритсавї; ранги матритса;   њалли системаи муодилањои 
дуномаълума  ва сеномаълумаи хаттї; ќоидаи крамер; усули гаусс; 
векторњо, баробарии векторњо, љамъ ва тарњи векторњо; зарби 
вектор бо адад.  зарби скалярии векторњо. хосиятњои зарби скалярї. 
дарозии вектор; кунљи байни ду вектор. зарби вектории векторњо ва 
хосиятњои он; зарби вектории векторњо аз рўи координатњои 
додашуда; зарби омехтаи векторњо; шарти коллинеарї ва 
компланарии векторњо;  хати рост дар њамворї. 

Муодилаи хати рости аз ду нуќтаи гузаранда;  шарти параллелї 
ва перпендикулярии хатњои рост; њатњои каљи тартиби дуюм; 
муодилаи давра;   муодилањои каноникии эллипс, гипербола ва 
парабола; функсия ва тарзи дода шудани он; хосиятњои   функсияњо, 
њудуди функсия; теоремањо дар бораи  њудудњо; њудудњои  шоѐни 
дикќат; адади  е,  муќоисакунии бузургињои беохир  хурд; 
бузургињои беохир хурди эквивалентї ва татбиќи  онњо барои њисоб 
кардани њудудњо; бефосилагии функсия; хосиятњои бефосилагии 
функсияњо; њудудњои яктарафа нуќтаи каниши функсияњо ва 
таснифи онњо; њосилаи функсия; маънои механикї ва геометрии 
њосила; ќоидањои дифференсиронї; дифференсиали функсия; 
афзунишавї ва камшавии функсия. экстремуми функсия; шартњои 
зарурї ва кифоягии экстремуми функсия; интервалњои барљастагї ва 
фурўхамии  графики функсия. нуќтањои  ќатъшавии графикии 
функсия; ќиматњои калонтарин ва хурдтарини функсия. тадќиќи 
функсия ба экстремум бо ѐрии њосилањо; асимптотањои графики 
функсия; схемаи умумии тадќиќи функсия; сохтани графики 
функсия; функсияи ибтидої; интеграли номуайян ва хосиятњои он; 
љадвали интегралњо; методњои асосии интегронї; бевосита 
интегронидани касрњои оддитарини  ратсионалї; људо намудани 
касрњои ратсионали ба суммаи касрњои содда; интегронии касрњои 
ратсионалї; интегронии функсияњои ирратсионалї ва функсияњои 
тригонометрї; интеграли муайян ва хосиятњои он;  формулаи 
нютон-лейбнис; иваз намудани таѓирѐбандањо;  ба њиссањо 
интегронї; теорема дар бораи ќимати миена; татбиќи интеграли 
муайян барои њисоб кардани масоњатњо дар системаи  координатаи 
декартї;  ѐфтани њаљми љисмњои чархзананда ва дарозии камон. 

12 288 

БФТРИ.03 Географияи Тољикистон бо асосњои демография 3 72 
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      Фан, таърих ва вазифањои географияи иќтисодии тољикистон бо 
асосњои демография: Мавќеи геополитикї ва таќсимоти маъмурию 
сиѐсии Љумњурии Тољикистон. Геополитика ва сиѐсати давлат. 
Тољикистон  дар харитаи сиѐсии љањон. Таърихи тадќиќотњои 
географї ва ташакулѐбии њудуди ЉумњурииТољикистон. Даврањои 
инкишофи илмњои географї. Сањми олимони рус, олмон ва  тољик 
дар омўзиши комплексии сарзамини Тољикистон. Табиат омили 
муњими ташкили њудудии хољагии халќ: Шароит ва сарватњои 
табиї ва бањои иќтисодї-географии  онњо. Сарватњои зеризаминии  
Тољикистон. Захирањои обии ЉумњурииТољикистон ва ањамияти 
иќтисодии он. Иќтидорњои сайѐњию  рекреатсионии Љумњурии 
Тољикистон. Таърихи ташакулѐбии фаъолияти  сайѐњї дар  
Љумњурии Тољикистон. Љойгиршавии соњањои хољагии 
рекреатсионї ва сайѐњї. Минтаќањои сайѐњиюрекреатсионии 
Љумњурии Тољикистон. Захираи обњои маъданї ва ањамияти 
рекреатсионии онњо. Наќши омилњои табиї- географї дар рушди 
сайѐњї. Ташкили њудудии хољагии халќ ва комплексњои истењсолї: 
Сохтори  хољагии халќи Љумњурии Тољикистон ва ќонуниятњои 
љойгиршавии он. Омилњои географияи љойгиркунии соњањои 
хољагии халќ. Таърихи ташакулѐбии хољагии халќи Тољикистон. 
Географияи саноати энергетикї. Географияи неругоњњои барќии 
обї ва системањои энергетикии Тољикистон. Дурнамои рушди соњаи 
гидроэнергетикї   дар Љумњурии Тољикистон. Саноати сўзишворї-
энергетики Љумњурии Тољикистон. Самтњои асосии тараќќиѐт ва 
ташаккули системањои    энергетикї. Манбањои алтернативии 
энергетикї ва роњњои самаранок истифодабарии онњо. Саноати 
истехрољи маъданњои кўњї ва химия. Таърихи ташакулѐбии саноати 
маъдани  кўњї дар Љумњурии Тољикистон. Љойгиршавии 
корхонањои  саноати истихрољи маъдани кўњї ва самтњои 
тараќќиѐти он. Географияи саноати  коркарди метал  ва 
мошинсозии ЉТ. Љойгиршавии  корхонањои  саноати металлургии 
Тољикистон.  Географияи саноати металлургияи рангаи Љумњурии 
Тољикистон. Омилњои љойгиршавии онњо. Географияи ташакулѐбии 
саноати  масолењи бинокорї. Заминањои табии ташакулѐбии 
саноати бинокорї дар Тољикистон. Самтњои асосии  рушди саноати 
семент,корхонањои оњану бетон, заводњои хишт ва  ѓайра. Комплек-
си кишоварзию саноатии Љумњурии Тољикистон ва алоќамандии он 
ба фондизамину об. Омилњои географии  тараќќиѐти комплекси 
кишоварзию саноатї дар минтаќањои кўњї. Роњњои рушди соњањои 
кишоварзии Тољикистон. Саноати истењсоли мањсулоти  истеъмо-
лии хољагии халќ ва соњањои хизматрасонї. Ќонуният ва самтњои 
љойгиркунии иншоотњои  саноати сабук, истењсолоти молњои ис-
теъмолї ва хизматрасонї. Саноати сабук ва хурокворї. Наќлиѐт ва 
алоќа. Тавсиф ва тањлили соњањои наќлиѐт. Таърихи ташакулѐбии 
соњањои  наќлиѐт ва алоќа дар Тољикистон. Асосњои назаривии 
ноњиябандии иќтисодї. Ноњияњои иќтисодии Тољикистон. Тањлил 
ва омўзиши  муќоисавии  ноњияњои иќтисодии Тољикистон. Ком-
плексињудудию  истењсолии Тољикистони Љанубї. Шаклњои гео-
графии ташкил ва љойгиршавии истењсолот. Асосњоиназариявї ва-
амалии ташкили  комплексњои њудудию истењсолї. Робитањои хо-
риљї ва њамкорињои берунаи  ЉТ. Шаклњои њамкории  иќтисодї ва 
робитањои берунаи Тољикистон. Созмонњои байналхалќї ва њам-
корињои Тољикистон бо давлатњои хориљї.                                                                        
Ањолї омили комплексии ташкили њудудии истењсолот: Ањолї ва 
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захирањои мењнатї. Географияи љойгиршавї ва зичии ањолии 
Тољикистон. Вазифањои  илми демография. Шумора ва таркиби 
ањолї, динамикаи онњо. Манбањои маълумот оид ба равандњои 
демографї. Омўзиши таркиби ањолї. Афзоиши табиї ва 
бозтавлиди ањолї. Муњољират ва сабабњои он дар Тољикистон. 
Шакл ва намудњои бозтавлиди ањолї. Вазъи демографї.  Вазъияти 
умуми демографии Тољикистон. Назария ва таърихи  њолати  демо-
графї. Сиѐсати демографї. Сиѐсати демографї дар Тољикистон. 
Сиѐсати муосири  демографии  кишварњои дунѐ (тањлили муќоиса-
вии сиѐсати демографи дармиќѐси љањон). Пешгўињои  равандњои 
демографї. Танзими оила ва банаќшагирии ањолї. Пешгўињо ва 
проблемањои  демографї дар Тољикистон. Омилњои географии љой-
гиршавии мањаллњои ањолинишин (шањру дењањо) дар минтаќањои 
кўњии Љумњурии Тољикистон. Шаклњои маскуншавии ањолии дењот 
дар Љумњурии Тољикистон. Маскуншавии ањолї дар шањрњо. 

БФТРИ.04 Назарияи иқтисодӣ 

        Предмет ва методи назарияи иқтисодӣ, мафҳумҳо ва қонунҳои 

иқтисодӣ, назарияи истеҳсолот, намояндаҳои иқтисодӣ, моликият 

ва хоҷагидорӣ: унсурҳои ҳуқуқи моликият, таҳаввули ҳуқуқ; мақсад 

ва воситаҳои манфиатҳои иқтисодӣ, стратегияи иқтисодӣ ва 

сиѐсати иқтисодӣ, рақобат ва намудҳои он; неъматҳои иқтисодӣ ва 

таснифоти он, хусусиятҳои мол, назарияи судмандии интиҳоӣ, 

назарияи пул, якдигарро ивазкунӣ ва якдигарро пурракунии 

неъматҳо; омили вақт ва  дисконтикунонӣ, бузургиҳои воқеӣ ва 

ҳақиқӣ; гирдгардиши неъматҳо ва даромадҳо; хароҷот ва натиҷаҳо: 

бузургиҳои умумӣ, миѐна ва интиҳоӣ; хароҷотҳои алтернативӣ 

(хароҷотҳои имкониятҳои аздастрафта); маҳдудияти иқтисодӣ: 

ҳудуди имкониятҳои истеҳсолӣ, шартномаи ҷамъиятӣ байни 

самаранокӣ  ва мувозинатӣ, интихоби шахс байни меҳнат ва 

истироҳат; таваккали иқтисодӣ ва номуайянӣ; самараи берунӣ 

(экстерналӣ); давраҳои кутоҳмуддат ва дарозмуддат дар таҳлили 

иқтисодӣ; усули муқоисакунии оморӣ, нишондиҳандаҳои  чандирӣ. 

3 72 

БФТРИ.05 Физика 

      Асосҳои физикии механика: мафҳуми ҳолат  дар механикаи 

классикӣ; муодилаҳои ҳаракат, қонунҳои бақо, асосҳои механикаи 

релятивистӣ ва принсипҳои назарияи нисбият, кинематика ва 

динамикаи ҷисми сахт, моеъҳо ва газҳо. 

      Электродинамика; электростатика ва магнитостатика дар 

вакуум ва дар модда, муодилаи Максвелл дар шаклҳои интегралӣ 

ва диферинсиалӣ, нуқтаҳои квазистатсионарӣ, принсипҳои 

назарияи нисбӣ дар электродинамика; ҷараѐни доимӣ. 

      Лаппиш ва мавҷҳо: лапишҳои механикӣ ва барқӣ; лапишҳои 

электромагнитӣ; остсиляторӣ, гармоникӣ ва ангармоникӣ, маънои 

физикии ҷудошавии спектралӣ, кинематика равандҳои мавҷӣ, 

интерференсия ва дифрактсияи мавҷҳо, элементҳои Фуре-оптика; 

асосҳои акустика. Физикаи квантӣ: дуализми корпускулярӣ-мавҷӣ, 

принсипи номуайянӣ, ҳолати квантӣ, принсипи суперпозитсия, 

муодилаи квантии ҳаракат, операторҳои бузургиҳои физикӣ, 

спектрҳои энергетикии атомҳо ва молекулаҳо, табиати алоқаи 

9 216 
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кимиѐвӣ, генераторҳои квантии оптикӣ.    

      Физикаи молекулярӣ ва термодинамика: қонунҳои газҳои 

идеалӣ; се қонуни термодинамика, назарияи кинетики газҳо; 

функсияҳои термодинамикии ҳолат, мувозинати фазавӣ ва 

гузаштҳо фазавӣ, элементҳои термодинамикаи номувозинатӣ, 

статикаи классикӣ ва квантӣ, ҳодисаҳои кинетикӣ, системаҳои 

заррачаҳои заряднок, ҳолати конденсатсиявӣ; газҳои реалӣ ва 

буғҳо, моеъҳо; ҷисмҳои сахт. 

         Оптика: оптикаи геометрӣ; оптика мавҷӣ; оптикаи молеку-

лярӣ; таъсири рушной; люминесентсия; фотометрия. 

Физикаи атомӣ ва ядрой: атом; молекулаҳои атомӣ; ионизатсияи 

атомҳо и молекулаҳо; таркиби ядро, неруи алоқаи ядроҳо; қувваи 

ядрогӣ; хусусиятҳои магнитӣ ва барқии ядроҳо; моделҳои ядро, 

ҷудошавии радиоактивӣ ва қонунҳои бақо; гузаштани заррачаҳои 

заряднок ва гамма-шуъла тавассути модда; реаксияҳои ядрогӣ; 

асосҳои физикии энергетикаи ядрогӣ; заррачаҳои элементарӣ;  

практикуми физикӣ. 
БФТРИ.06 Химия 

     Системаҳои кимиѐвӣ: омехтаҳо, системаҳои дисперсӣ, 

системаҳои электрокимиѐвӣ, катализаторҳо ва системаҳои 

каталитикӣ, полимерҳо ва олигомерҳо. Термодинамика ва 

кинетикаи кимиѐвӣ: энергетикаи равандҳои кимиѐвӣ, мувозинати 

кимиѐвӣ ва фазавӣ, суръати реаксияҳо ва услубҳои танзими онҳо, 

реаксияҳои лаппишӣ. Қобилияти реаксионии моддаҳо; кимиѐ ва 

системаи даврии элементҳо, хусусиятҳои туршӣ-асосӣ ва 

оксидшавӣ-барқароршавии моддаҳо, алоқаи кимиѐвӣ, 

комплементарнокӣ; идентификатсияи кимиѐвӣ,  бонги аналитикӣ, 

таҳлили аналитикӣ, кимиѐвӣ, физикӣ-кимиѐвӣ ва физикӣ. Корро-

зия. Практикуми кимиѐвӣ. 

3 72 

БФТРИ.И.00 Фанҳои интихобӣ 3 72 

БФТР.И.01 Экология 
    Экология њамчун илм ва ањамияти омўзиши он. Таърихи пайдо-
иш ва ташаккули илми экология. Мушкилоти глобалии экологї ва 
вазъи њозираи муњити зист. Муњити зисти организмњо. Робитаи 
(алоќаи) организмњо ба муњит. Мутобиќшавї чист? Омилњои эко-
логї ва таснифоти онњо. Рўшної ва њарорат њамчун омили экологї 
ва мутобиќшавии организмњо ба онњо. Об њамчун омили экологї ва 
ањамияти он. Захирањои оби Тољикистон ва истифодаи оќилонаи 
онњо. Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон дар конфрон-
си байналмилалии сатњи баланд доир ба љамъбасти раванди 
татбиќи амалии Дањсолаи байналмилалии амалиѐти Об барои њаѐт, 
солњои 2005-2015. Замин сарвати миллї ва масъалањои экологии он. 
Роњњои њифзи замин аз эрозия ва шўршавї. Кодекси замини 
Тољикистон. Омилњои биотї ва антропогенї. Таъсири фаъолияти 
инсон ба табиат. Роњњои њифзи генофонд. Асосњои таълимот дар 
бораи популятсия, биосеноз (љамоа) ва экосистема. Таълимот дар 
бораи экосистема (системаи экологї). Экосистема, динамикаи по-
пулятсия ва љамоа. Биосфера ва инсон. Гардиши моддањо дар био-
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сфера. Мушкилоти экологї ва истифодаи самараноки захирањои 
табиї. Захирањои табиии Тољикистон ва роњњои њифзу оќилона ис-
тифодабарии онњо. Асосњои экологии њифзи табиат. Асосњои 
њуќуќии њифзи муњити зист. Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бо-
раи њифзи муњити зист. Пайдоиш ва ташаккулѐбии экологияи 
иљтимої. Афзоиши ањолї, урбанизатсия (шањрсозї) ва таъсири он 
ба муњити зист. мавзўи Маърифати экологии ањолї асоси бењдошти 
муњити зист ва рушди устувор. Табиати Тољикистон ва масъалањои 
экологии он. Мавзеъњои њифзшаванда ва Китоби сурхи Тољики-
стон. Проблемањои экологии Тољикистон ва ѐ навиштани реферат 
дар мавзўи Вазъи экологї ва муаммоњои мавзеъњои њифзшавандаи 
Тољикистон. 

 Мудофиаи шањрвандї  
   Санадњои меъѐрї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон оид ба њолатњои 
фавќулодда ва мудофиаи гражданї. Санадњои меъѐрию њуќуќї дар 
бораи  ба омўзиши њолатњои фавќулодда ва мудофиаи гражданї 
фаро гирифтани њамаи табаќањои ањолї. Асосњои ташкили 
чорабинињои њифзи ањолї аз њолатњои фавќулоддаи дорои 
хусусиятњои табиї ва техногенї. Банаќшагирии чорабинињо оид ба 
пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда. Ташкили хабардоркунии 
ањолї њангоми тањдид ва ба вуќўъ омадани њолатњои фавќулодда. 
Њолатњои фавќулоддаи дорои хусусиятњои табиї ва техногение, ки 
дар њудуди Љумњурии Тољикистон имкони рўх доданро доранд. 
Ташкил ва гузаронидани корњои садамавию наљотдињї ва дигар 
корњои таѓйирнопазири соња. Ќонуни Љумњурии Тољикистон Дар 
бораи њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулоддаи дорои 
хусусиятњои техногенї 15 июли соли 2004 ќабул шудааст. Офатњои 
табиї ва њифзи  ањолї аз онњо  (заминларза, сел, ярч, тармафарої, 
сўхтор ва обхезї). Сабабњои имконпазири кандашавии кули Сарез. 
Љамъоварии маълумоти умумї ва илмї дар бораи кўлњо, обанборњо 
пиряхњои Љумњурии Тољикистон. Кули Сарез ва тадбирњо доир ба 
идора намудани он. Маълумоти умумї оид ба моддањои 
сахттаъсири зањролудкунанда ва истифодаи онњо дар иншоотњои 
иќтисодї. Тартиби истифодабарии воситањои њифзи инфиродї ва 
дастаљамъї њангоми ба муњити атроф ихрољ гардидани моддањои 
сахттаъсири зањролудкунанда. Омўхтани усулњои асосии 
Муњофизати ањоли аз моддањои зањролуди сахттаъсир (МЗС). Ха-
тарњои нав вобаста ба амалњои террористї. Терроризм ва ифротга-
рої (экстремизм). Ќонуни Љумњурии Тољикистон Дар бораи мубо-
риза бар зидди терроризм. Ташкил ва идоракунии ќувва ва воси-
тањои пешгирї ва рафъи њолатњои фавќулодда. Ба худ ва ба њам-
дигар расонидани ѐрии аввалин њангоми рух додани њолатњои 
фавќулодда, садама, фалокатњо ва дар рафти амалиѐтњои љангї. 
Тарзу усулњои истифодабарии воситањои њифзи инфиродї ва да-
стаљамъї њангоми рўх додани њолатњои фавќулодда. Наќш ва вази-
фањои мудофиаи гражданї дар замони муосир. Роњбарї ва идора-
кунии мудофиаи гражданї. Ќуввањои мудофиаи гражданї, њайат, 
таъинот ва тартиби истифодабарии онњо. Мутолиаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон Дар бораи мудофиаи гражданї.  Чораби-
нињои асосї оид ба устуворгардонии иншоотњои иќтисодї дар 
давраи љангї. Иншоотњои муњофизатии мудофиаи гражданї ва 
тартиби истифодабарии онњо. 
Љамъоварии маълумот ва омўхтани Тарзу усулњои сохтмони ин-
шоотњои муњофизатї ва паноњгоњњои оддитарин. Маълумоти 
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умумї оид ба воситањои муосири зарбазан. Шабакањои дидбонї ва 
назорати лаборатории мудофиаи гражданї. Љамъоварии маълумот 
оид ба Воситањои интиќолдињии њозиразамони зарбазан. Хадамоти 
мудофиаи гражданї.  Вазифањои онњо њангоми рух додани њо-
латњои фавќулодда. Меъѐрњои таъминоти ѐрии аввалиндараља ба 
зарардидагони њолатњои фавќулодда. Омўхтани маводњои таълимї 
доир ба Расонидани ѐрии аввалини тиббї ба зарардидагон дар њо-
латњои фавќулодда. Ташкили тайѐрї, омўзиши ањолї ва бањисобги-
рии нерўњои ѓайрињарбии мудофиаи гражданї оид ба њолатњои 
фавќулодда ва мудофиаи гражданї. Ташкил ва гузаронидани 
машќњои мудофиаи гражданї. Омўхтани маводњои таълимї ва 
дастурамалњои методї оиди Ташкил намудани чорабинињои эваку-
атсионї дар њолатњои фавќулоддаи замони осоишта ва љангї. 

БФУ.00 БАХШИ ФАНҲОИ УМУМИКАСБӢ 57 1368 

БФУ.01 Нақшакашии муҳандисӣ ва компютерӣ 

Геометрияи тасвирӣ. Мафҳуми проексия. Проексияҳои 

марказӣ, мувозӣ ва росткунҷа. Бо усули Г. Монж (проексияҳои 

росткунҷа) сохтани тасвир (проексия)-ҳои хати рост, шаклҳои 

ҳамвор ва бисѐррӯяҳо. Сохтани хатҳои рост ва ҳамвориҳои байни 

худ мувозӣ ва амудӣ, хати буриши онҳо. Тарзҳои табдили нақшаҳо. 

Бисѐррӯяҳо ва сатҳҳои каҷ. Сатҳҳои даврзанӣ, рах-рах, винтӣ ва ғ. 

Сохтани хати буриши ҳамвориҳо ва сатҳҳои каҷ. Густараи онҳо. 

Татбиқи бисѐррӯя ва сатҳҳои каҷ дар техника ва сохтмон.   

 Графика (нақшакашӣ)-и муҳандисӣва компютерӣ.Ҳуҷатҳои 

конструкторӣ. Стандартҳои давлатӣ. Қоидаҳои нигориши нақшаҳо 

(хатҳои нақша, андозагузорӣ, миқѐс ва ғ.). Пайвасти равони хатҳои 

рост ва каҷ. Намуд. Намудҳои асосӣ ва ҷойгиршавии онҳо (намуди 

асосӣ аз боло ва паҳлу). Буриш ва буришгоҳ. Татбиқи амалии онҳо. 

Тасвирҳои аксонометрӣ. Тасвир ва ишораи печ. Ангора (эскиз). 

Тасвири нақшаҳои кории ҷузъҳо. 

Нақшакашии компютерӣ.Системаи автоматии лоиҳакашӣ – САЛ 

(САПР).Воситаҳои техникӣ (дисплей, клавиатура, протсессор, 

олоти вуруд ва ихроқи иттилоотӣ). Барномаҳо (AutoCAD, 

КОМПАС-ГРАФИК-3D ва ғ.). Шиносои бо барномаи AutoCAD ѐ 

КОМПАС-ГРАФИК. Оинаи кории барномаҳои AutoCAD ѐ 

КОМПАС-ГРАФИК. Сатри сарлавҳа. Мутобиқ гардонии барнома 

(адаптация).Намолавҳаи стандартӣ, сатри ҳолат, истифодаи 

Кӯмак(Справка) – системаи ѐрирасон, раҳнамо. Сатри фармонҳо. 

Сатри ҳолат ва истифодаи он. Намолавҳаи услуби матн, ҷадвал 

(таблитса). Намолавҳаи василаҳои “Нақшакашӣ, Таҳрир, 

Андозаҳо, Сатҳҳо, Ҷисмҳо ва ғ.”. Афзор ва танзими барномаи 

AutoCAD ѐ КОМПАС-ГРАФИК. Намолавҳаи василаҳои амалиѐти 

фишордиҳӣ. Намолавҳаи василаҳои амалиѐти 

даврзанӣ.Намолавҳаи василаҳои амалиѐтикинематикӣ. Тасвири 

объектҳои сеченака ва дученака.Татбиқи компютер ҳангоми ҳалли 

масъалаҳои геометрӣ ва техникӣ. 
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Статика: Вобастагии ва муайян кардани реаксияи онҳо. 

Аксиомаҳои статика. Масъалаҳои статика. Проектиронидани қувва 

ба тири координат. Системаи қувваҳои вохӯранда. 

Баробартаъсиркунандаи қувваҳо. Системаи қувваҳои паралелӣ. 

Қувваҳои ҷуфт. Моменти қувва нисбат ба нуқта. Системаи 

қувваҳои дар як ҳамворӣ хобида ва шарти мувозинатии онҳо. 

Мувозинатии конструксияҳои аз қисмҳо ташкилѐфта. Мувозинатии 

ҷисмҳо бо назардошти қувваи соиш. Системаи қувваҳои фазоӣ ва 

шарти мувозинатии онҳо. Маркази вазнинии ҷисмҳо. 

Кинематика: Усулҳои муайян кардани ҳаракати нуқтаи маводӣ 

ва суръату шитоби он. Даврзании ҷисми сахт. Механизмҳои 

таҳвилӣ. Ҳаракати ҳамвори ҷасми сахт. Ҳаракати мураккаби 

нуқтаи маводӣ.  

Ддинамика: Қонунҳои динамикаи нуқтаи маводӣ. Масъалаҳои 

динамика. Қонунҳои лаппиши ростхатта. Теоремаҳои динамикаи 

нуқтаи маводӣ. Динамикаи ҳаракати нисбӣ. Қувваҳои инертсия. 

Динамикаи системаи нуқтаҳо. Принсипҳои механика. Назарияи 

зарба. Муодилаҳои дифференсиалии ҳаракати системаи механикӣ. 

БФУ.03 Муқовимати масолеҳ 

Мафҳумҳои асосӣ. Усули буриш. Қувваҳои дохилӣ. Шиддатҳо. 

Шарти мустаҳкамӣ ва шарти сахтӣ. Дарозшавӣ ва фишурдашавии 

марказӣ. Қонунҳои Гук барои шиддат ва деформатсия. 

Деформатсияи арзӣ. Таъсири қувваҳои тақсимшуда. Санҷидани 

сифатҳои механикӣ дар асоси деформатсияи ѐзиш ва фишурдашавӣ. 

Нишонаҳои сифати механикии масолеҳ. Тавсифҳои геометрии 

буриш – масоҳат, маркази вазни ҷисм, моменти статикӣ, моментҳои 

инерсионӣ ва моментҳои муқовимат. Муайян кардани тирҳои 

марказии асосӣ барои буриши ҷисм. Системаҳои статикӣ – муайян 

ва статикӣ - номуайян дар конструксияҳои мошин ва сохмон. Кор 

бо системаҳои статикӣ – номуайян дар ҳолатҳои деформатсияҳои 

гуногун. Деформатсияи ғеҷиш. Ҳисоби пайвастагиҳои ҷузъҳои 

мошин. Деформатсияи тобхурӣ – қувваҳои дохилӣ, шиддатҳо ва 

нишонаҳои деформатсия. Деформатсияи каҷшавии арзии рост. 

Такягоҳҳои навардҳо. Шиддатҳои нормалӣ ва расанда. Муайян 

кардани нишонаҳои деформатсия бо усулҳои гуногун. Устувории 

намуди мувозинат дар фишурдашавии марказӣ. Ҳисоботҳои 

санҷишӣ ва лоиҳавӣ. Деформатсияҳои мураккаб: каҷшавии уреб, 

дарозшавӣ ва фишурдашавии ғайримарказӣ. 

3 72 

БФУ.04 Геодезияи мухандисї 

       Илм ва масъалаҳои геодезияи муҳандисї дар сохтмон. Геодезия 

ва масъалаҳои он. Шакл (форма) ва андозаҳои Замин. Системаи ко-

ординатҳои географї. Тасаввурот (понятие) дар бораи системаи 

ростхатаи Гаусс-Крюгер. Системаи баландиҳо. Ченкуниҳои кунљї: 

Асбобҳо барои ченкунии кунљҳо. Принсипи ченкунии кунљи уфуқї.  

Намудњои теодолит ва характеристикаҳои он. Ченкунии кунљҳои 
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уфуқї бо усулҳои гуногун (усули оддї, усули даврагї, усули 

такрорї, усули аз сифр, усули омехта). Љадвали ченкуниҳои 

кунљҳои уфуқї; аниқии ченкунї. Давраи амудї ва сохти он. Ҳолати 

сифрии давраи амудї. Муайян кардани кунљҳои моил. Тассавурот 

дар бораи нақша, харита ва буриши амудї.Миқъѐсҳо: ададї, хатї, 

кундаландї. Аниқии миқъѐсҳо. Аломатҳои шартии нақшаҳо ва 

харитаҳо. Ченкуниҳои хатї:  Асбобҳои ченкунї: тасмаҳои 

заминченкунї, чентанобҳо, дурченкунакҳо (дальномер). 

Муқоисакунии (компарирование) асбобҳои ченкунї. Сарчашмаҳои 

хатогиҳое, ки ба аниқии ченкуниҳои хатї таъсир менамояд.      

Мавқеъмуайянкунї. Маълумотҳои аввала барои 

мавқеъмуайянкунї. Азимутҳои ҳақиқї (истинный) ва магнитї, 

румбҳои хат. Буссол ва ченкунии азимутҳои магнитї.      Кунљҳои 

дирексионї ва румбҳо. Наздикшавии меридианҳо. Вобастагии 

кунљҳои дирексионї ва румбҳо. Кунљҳои дирексионии рост ва 

муқобили хат. Усулҳои нақшабардории њолатҳо: перпендикуляр, 

нишонгирии хатї ва кунљї, ќутбї, самтї. Абрис. Часпонидани 
гаштњои  теодолитї.      Пунктњо ва шабакањои давлатї ва усулњои 

он. Масъалаҳои рост ва муқобили геодезї. Нақшабардории уфуқї 

ва амудӣ. Коркарди (обработка) љадвалҳои (журнал) саҳрогї. 

Мувофиқаткунии (увязка) кунљҳо. Ҳисоб кардани кунљҳої  

дирексионї ва румбҳо.      Феҳристи (ведомость) ҳисоботи 

координатҳои гаштҳои сарбаста ва кушода (диагональный, 

разомкнутый). Феҳристи (ведомость) ҳисоботи координатҳои 

гаштҳои сарбаста ва кушода (диагональный, разомкнутый).Тури 

(сетка) географї ва километрї дар харитаҳо. Релефи ҳамвории за-

минї. Шаклҳои асосии релеф. Тасвир намудани релеф бо усулҳои 

гуногун. Усули ҳалқахои уфуқї (горизонталь), баландии буришњо, 

дарозии уфуқї (заложение), моилї. Хосиятҳои ҳалқахои уфуқї. 

Тарозакунї.  Намудҳои тарозакунї: геометрї, тригонометрї, 

гидростатикї ва uайра. Асбобҳо барои тарозакунї. Усулҳои 

тарозакунии геометрї (ба пеш ва аз байн). Сарчашмаи хатогиҳо дар 

ҳолати тарозакунии геометрї. Дараљањои тарозакунї. Тарозакунии 

техникї. Тарозакунии дараљаи 4-ум. Навъҳои асосии тарозаҳо ва 

ҳисобчўбҳо. Сохти (устройство) тарозаҳои НВ1,Н3. Санљишҳои та-

розаҳо. Иљрокунии тарозакунии техникї ва тарозакунии дараљаи 4. 

Тартиб ва таркиби (состав) корҳои саҳрогї, назорати ченкунї. 

Коркарди натичаҳои тарозакунї. Љадвали тарозакунї.Тарозакунии 

хамвориҳо. Усулҳои тарозакунии ҳамвориҳо. Тарозакунии 

майдонҳо бо ѐрии квадрадҳо. Пайдо кардани њалќањои уфуқї бо 

ѐрии баландиҳои нуқта. Интерполатсияи графикї. 

БФУ.05 Конструксияҳои сохтмонии иншоотҳои нақлиѐти 

Ҳисоб, лоиҳакашӣ, тадқиқот дар рушди конструксияҳои сохтмони; 

хусусиятҳои асоси ва таснифоти масолеҳҳои сохтмонии 

конструксиони; доираи истифодабарии конструксияҳои сохтмони 
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дар ҳайати биноҳо ва иншоотҳо; хусусияти корҳои конструксияҳои 

сохтмони дар шароитҳои гуногуни истифодабари; усулҳои ҳисоби 

конструксияҳои сохтмони аз рӯи ҳолатҳои ҳадди; анвои филизҳо ва 

масолеҳҳои аррашуда, маснуотҳои оҳанубетонии шакли муаян 

дошта; баҳододани ҳисоббарори ва асосноккунии конструксияҳои 

истифодамешудаи сохтмони дар биноҳо ва иншотҳо; муаянкунии 

бор ба конструксияҳои борбардори биноҳо ва иншоотҳо ва ҳисоб 

барории онҳо;  дар асоси схемаҳои конструктивии коркардшудаи 

биноҳо ва ѐ иншоотҳо, гузаронидани ҳисобҳои конструксияҳои 

сохтмони, ин чунин пайвасткунии онҳо ва тарқишҳояшон.   

БФУ.06 Масолеҳшиносӣ 

     Маълумот дар бораи масолеҳи сохтмонӣ; таснифоти масолеҳи 

сохтмони ва хосиятҳои асосии онҳо; ҷинси куҳӣ, санги табии, 

масолеҳҳои часпаки гайриорганикӣ, масолеҳо дар асоси гудохтаи 

ашѐи ибтидоии маводҳои ғайриорганикӣ  масолеҳҳои сафоли, 

шиша ва истифодаи он; масолеҳҳо дар асоси сангҳои  сунъӣ аз 

модаҳои часпаки ғайри органикӣи, бетонҳо;таснифоти онҳо; 

бетонҳои яклухт ва оҳану бетон пласстмас ва масолеҳи полимерӣ 

масолеҳои часпаки органикӣ асфалтобетон ва битмоминералҳо 

истифодаи хок дар сохтмони нақлиѐтӣ мустаҳкамкунии хок 

масолеҳҳои чубин; масолеҳҳои гармимуҳофиз; масолеҳҳои 

садофурубаранда; масолеҳҳои   локу ранги, металл ва хулаи онҳо;  

6 144 

БФУ.07 Технологияи масолеҳи конструксионӣ 

Маълумоти умуми: хосиятҳои асосии масолеҳои конструксиони   

масолеҳҳои сохтмонии конструксионӣ; асосҳои назарияви ва 

асосҳои технологии истеҳсоли масолеҳо; тарзҳои коркарди сатҳи 

масолеҳҳои санги ва маҳсулотҳо; хати технологии  истеҳсоли 

портландсемент; сементобетон, таснифоти онҳо технологияи 

истеҳсоли бетон; ба лоиҳа гирии таркиби сементобетонҳо 

технологияи истеҳсоли моддаҳои часпаки органикӣ технологияи 

истеҳсоли масолеҳҳои бомпӯш обнагузарон ва гармимуҳофиз 

технологияи истеҳсоли битумаминерал ва асфалтобетонҳо ; 

технологияи васлӣ ва яклухтӣ  оҳану бетон; технологияи истеҳсоли 

металлҳо технологияи коркарди  ҳарорати пӯлод; технология 

истеҳсоли конструксияҳои металлӣ    

3 72 

БФУ.08 Метрология, стандарткунони ва сертификатсия 

асосҳои назариявии метрология. Мафҳумҳои асосии бо объектҳои 

ченкунӣ вобаста: хусусият, бузургӣ, ва тарафҳои миқдорӣ ва 

сифатии хусусиятҳои объектҳои материалӣ;   қонуниятҳои 

ташаккули натиҷаҳои ченкунӣ, мафҳуми хатогии ченкунӣ, 

манбаҳои хатогиҳои ченкунӣ; ченкунии бисѐркарата;   таъминоти 

метрологӣ; асосҳои ташкилӣ, илмӣ ва услубии таъминоти 

метрологӣ; асосҳои ҳуқуқии таъминоти ягонагии ченкунӣ;  асосҳои  

таърихии ташаккули тарақиѐти стандартикунонӣ ва сертификатсия;   

ҳадаф ва объектҳои асосии сертификатсия; истилоҳот ва таърифҳои 
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соҳаи сертификатсияи сифати маҳсулот ва ҳимояи 

истеъмолкунанда;    сертификатсияи маҷбурӣ ва ихтѐрӣ; қоидаҳо ва 

тартиби гузаронидани сертификатсия; мақомот оид ба 

сертификатсия ва лабораторияҳои озмоишӣ;  акреддитатсияи 

мақомотҳо оид ба сертификатсия ва лабораторияҳои озмоишӣ; 

сертификатсияи хизматрасонӣ, сертификатсияи системаи сифат.  

БФУ.И.00 Фанҳои интихобӣ 18 432 

БФТ.00 БАХШИ ФАНҲОИ ТАХАССУСӢ 72 1728 

БФТ.01 Иншоотҳои муҳандисӣ дар сохтмони нақлиѐтӣ 

      Маълумоти умуми оиди фанни иншоотҳои муҳандиси дар 

сохтмони нақлиѐтӣ; иншоотҳои кӯпруки ва қубурҳо дар роҳҳо; 

намудҳои иншоотҳои сунъӣ дар роҳҳои оҳан;  фишорҳои таъсир 

расоне, ки ҳангоми лоиҳакашии иншоотҳои сунъӣ муқарраркарда 

мешаванд; маълумоти умуми оиди усулҳои ҳисоби иншоотҳои 

кӯпруки ва қубурҳо; кӯпрукҳои чӯбин; маълумоти умуми оиди 

пайдоиш ва рушди кӯпрукҳои чӯбин; масолеҳҳо барои кӯпрукҳои 

чӯбин; системаҳои асосии кӯпрукҳои чӯбин ва доираи 

истифодабарии онҳо; кӯпрукҳои оҳану бетони; маълумоти умуми 

оиди кӯпрукҳои оҳану бетонӣ; конструксияи равоқҳои сохти 

кӯпрукҳои болории оҳану бетонӣ ва усулҳои сохтмони онҳо; 

асосоҳои ҳисоби равоқҳои сохти кӯпрукҳои болории оҳану бетони; 

кӯпрукҳои роми, таноби ва пештоқдор; кӯпрукҳои метали (филизи): 

маълумоти умуми оди кӯпрукҳои метали.     

6 144 

БФТ.02 Технология ва ташкили сохтмони роҳи оҳан ва хоҷагии роҳҳо 

       Технологияи сохтмони роҳи оҳан; механизатсияи сохтмони 

роҳи оҳан; сохтмони ҷодаи роҳи оҳан; сохтмони қабати поѐнии 

роҳи оҳан; раванди корњои сохтмонї; таркиби мошинњои сохтмонї; 

хусусияти хокњо;  ҳисоби амбӯҳи хокҳои пушта ва хоккандаи  роњи 

оњан, тарҳкаши ва мустањкамкунї, корњои пармакунї ва 

тарконандагї, технологияи гидромеханизатсия; иншооти ќабати 
болоии роњ;  корњои бетонї ва оњанубетонї; васли конструксияњои 
сохтмонї;    корњои сохтмонию васлкунї дар роњњои оњани 
истифодабаранда; системаи идораи протсесњои технологї; асосњои 
автоматикунонии сохтмони роњи оњан;    тањияи лоињаи сохтмони 
роњи оњан, кўпрукњо, наќбњо ва ќубурњои обгузар ва истифодабарии 
онњо. Усулњо ва технологияи равиши корњои сохтмонї ва 
истифодабарї;   сохтмони иншоотњои наќлиѐтии роњи оњан, 
кўпрукњо, наќбњо ва ќубурњои обгузар. 

6 144 

БФТ.03 Кофтуков  ва лоиҳакашии роҳи оҳан 

     Муқаддиама; мафҳуми умумӣ ва асосҳои лоиҳакашии роҳҳои 

оҳан. Принсипҳои иҷрои корҳои кофтукови-ҷустуҷӯӣ ва 

лоиҳакашии роҳҳои оҳан; интихоби вариани аз ҷиҳати иқтисоди 

самаранок; намудҳои қатораҳо; намудҳои роҳҳои оҳани истифодаи 

умум; шабакаҳои нақлиѐтӣ; унсурҳои асосии роҳҳои оҳан; асосҳои 

ҳисоби ҳаракати қаторҳо ва ҳисоби яддакҳо дар роҳи оҳан; 

қоидаҳои асосии интихоби самти роҳи оҳани лоиҳамешуда; 
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лоиҳакашии гардишҳо; шабакаҳои обпартоии роҳҳои оҳан; 

лоиҳакашии сохти болоии роҳ (сохти мазбут ва номазбут); 

маълумоти умуми оиди роҳҳои оҳани шаҳри ва фари; Лоиҳакашии 

шоҳроҳҳои баландсуръат ва роҳҳои кӯҳи; Лоиҳакашии роҳҳо ва 

иншоотҳои роҳ дар мавзеъҳои аз ҷиҳати геологи ва релеф душвор; 

ҷобаҷогузори ва ҳисоби иншоотҳои хурди обпарто; кӯпрукҳо барои 

гузаргоҳҳои нақлиѐтӣ; қабули қарорҳо в муқоисакунии вариантҳо 

барои лоиҳакашии роҳҳои оҳан; асоснок намудани 

нишондиҳандаҳои асоси ва воситаҳои техники барои 

таҷҳизонидани раванди лоиҳакашии роҳи оҳан.  

БФТ.04 Хати роҳи оҳан 

        Фан, вазифаҳо, моҳият, таҳлил ва ташхиси фаъолияти 

муассисаҳои роҳи оҳан; талаботњо нисбати роњи оњан; њисоб ва 

лоињакашии релси роњи оњан, хусусияти роњи оњан дар  каљљї; 
њисоби ќабати болоии роњ ба мустањкамї ва устуворї; муайян 
намудани таъсир ба роњ, ќатора ва факторњои табиатию иќлимї,   
хокрезаи роњи оњан, таъсир ба хокрезаи роњи оњан,   талабот ба 
зичии хокњо,   деформатсияи хокрезаи роњи оњан, ташхиси 
истифодабарии хокрезаи роњо оњан,  конструксияњои хати ќисми 
болоии роњ ва минтаќаи истифодаи онњо, роњи бепайваст (яклухт), 
методњои бањодињї ва усулњои баланд бардоштани боэътимодияти 
роњ, пайвастшавї ва буриши роњњо, параметрњои асосї ва 
лоињокашии аќрабакњои гузаронанда,   комбинатсияи љойгиркунии 
аќрабакњои гузаронандагї ва њамдигарро бурида гузаранда;  
таъинот, андозањои асосї,     иншоот ва ќисми њаракаткунанда, 

ташхиси иншоотњои роҳи оҳан.   

12 
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БФТ.05 Лоиҳакашӣ ва таҷдиди роҳи оҳан 

      Фан, вазифаҳо, моҳияти таҷдиди роҳи оҳан; таҷдиди мақтаъи   

тўли ва наќшаи роњи оњан; хусусияти лоињакашии таҷдиди 

шоњроњњои баландсуръат; таҷдиди нуқтањои људогона; усулҳои 

наќшакашии (тақвияти дар нақша) роњи оњан; љойгиркуни ва 

таҷдиди иншоотњои хурди обгузарон;    ќабули ќарорњо ва 

муќоисаи вариантњо баъд аз таҷдиди лоињакашии роњњои оњан; 

асоснок намудани нишондињандањои асосї  ва воситањо оиди 

таҷдиди таљњизотҳои техникии лоињакашии роњ; сохтмон ва 

таркиби хати иловагии асосии хољагињои роњи оњан ва роњњо, 
барќтаъминкунии ядак, азнавсозии самти роњи оњани мављудбуда; 

лоињакашии  роњњои асосии изофагї;  муқоисакунии вариантњо 

барои иљро намудани ќарори лоињаи таҷдид ва асосноккунии 

техникии параметрњои хати сохташаванда ва таљдидшаванда. 

3 72 

БФТ.И.00 Фанҳои интихобӣ: 36 864 

БКҒА.00 БАХШИ КОРҲОИ ҒАЙРИАУДИТОРӢ 24 576 

БКҒА.01 Таҷрибаомӯзии таълимӣ 2 48 

БКҒА.02 Таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ 4 96 

БКҒА.03 Таҷрибаомӯзии пешаздипломӣ ва иҷрои рисолаи хатм 15 360 

БКҒА.04 Аттестатсияи хатм 3 72 

 Тайѐрии ҳарбӣ   
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 ҲАМАГӢ 240 5760 

 
 

 
7. ТАЛАБОТ БА ШАРТЊОИ ТАТБИЌИ БАРНОМАЊОИ  

ТАЪЛИМИИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 
 

7.1 Муассисаи тањсилоти олии касбї наќшањои кории таълим, барномаи кории фан 
(силлабус), наќшањои фардии таълими донишљўѐн, номгўи фанњои интихобї, модулњо ва 
дигар маводи таъминкунандаи раванди таълим, таќвими академї, барномаи таљри-
баомўзии истењсолї, номгўй ва тарзи кабули корњои мустаќилона, услуб ва технологияи 
таълимро мустаќилона тањия ва тасдиќ менамояд.  

Муассисаи тањсилоти олии касбї вазифадор аст, ки њамасола наќшаи таълимиро бо 
назардошти рушди илм, техника, фарњанг, иќтисодиѐт, технология ва соњаи иљтимої 
таљдиди назар намояд. 

7.2. Ташаккули салоњиятњои касбии бакалавр дар раванди таълим бояд бо 
истифодаи усулњои интерактивии гузаронидани семинар, мастер-классњо дар рељаи 
муколама, моделкунонии компютерї ва тањлили амалии натиљањо, бањсњои илмї, корњои 
тањќиќотии донишљўѐн, конференсияњо ва корњои беруназаудиторї ба роњ монда шавад. 
Дар доираи омўзиши курсњои таълимї бояд гузаронидани вохўрињо бо намояндагони 
ширкатњои дохилї ва хориљї, созмонњои давлатї ва љамъиятї, коршиносон ва 
мутахассисон пешбинї карда шавад.  

7.3. Мавзўъ ва мундариљаи њар як фанни таълимї бояд тавре муайян карда шавад, ки 

дар баробари пурра аз худ намудани барномаи таълимии онњо сатњи мустаќилиятнокї, 

ќобилият, малакаю мањорат ва донишњои назариявии бакалавр ташаккул ѐбад. Натиљаи 

азхудкунии барномаи таълимии фанњо тибќи талаботи Низомномаи низоми кредитии 

тањсилот дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон муќаррар карда 

шавад. 

7.4. 25-30 фоизи барномаи таълимиро фанњои интихобї дар бар мегирад. Тартиби 
муайян намудани фанњои интихобї бо ќарори Шўрои олимони муассисањои  тањсилоти олии 
касбї муќаррар карда мешавад. 

7.5. Њадди аксари њатмии сарбории таълимии донишљў дар як њафта бо дарназардошти 
њамаи шаклњои корњои таълимии аудиторї ва ѓайриаудиторї бояд аз 2 кредит (48 соат) зиѐд 
набошад. 

   7.6. Њаљми кредити машѓулиятњои аудитории донишљў дар шакли тањсили рўзона дар 

як њафта 1-1,5 кредит (ѐ 24-36 соат) -ро ташкил медињад.   

7.7. Дар шакли тањсили ѓоибона ба бакалавр имконияти бо омўзгор дар њаљми 12-14 
кредит (ѐ 288-336 соат) дар як соли тањсил дар машѓулиятњои дарсї ќарор доштан таъмин 
карда мешавад. 

7.8. Њадди аќали њатмии њаљми машѓулияњои аудиторї дар низоми фосилавии тањсилот 

на камтар аз 24 кредит (ѐ 576 соат)-ро ташкил дода, донишљў дар як соли тањсил (дар давоми 

чор њафта) бояд дар њаљми на камтар аз 6 кредит (144 соат)  ба машѓулиятњои аудиторї бо 

иштироки омўзгор љалб карда шавад. 

7.9. Њаљми умумии ваќти таътил дар соли тањсил бояд на камтар аз  7 њафта, аз он 
љумла дар давраи зимистон  2-њафтаро ташкил дињад. 

Маљмўи буљаи ваќт 

Мӯҳлати таҳсил 4 сол 

Таълими назариявӣ  118 ҳафта 

Сессияи имтиҳонӣ 22 ҳафта 

Таҷрибаомӯзӣ, аз он ҷумла: 

- таълимӣ 

 
 2 ҳафта 
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- истеҳсолӣ 

- пешаздипломӣ 

3 ҳафта 

3 ҳафта 

Иҷрои рисола ва аттестатсияи хатм 10 ҳафта 

Таътилҳо 50 ҳафта 

Дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ки дар он тайѐрии ҳарбӣ дар назар дошта 

шудааст, вақти таътили донишҷуѐн мутобиқи санадҳои ҳуқуқии танзимкунандаи тартиби 
гузаштани хизмат муайян карда мешавад. 

7.10. Тибқи талаботи наќшаи таълимї донишљў дар семестри 8-ум бояд аз 

таљрибаомўзии пешаздипломї гузашта, таълифи рисолаи хатмро ба анљом расонад. 

7.11. Ҳуқуқ ва вазифаҳои донишљў:   

- донишљў њуќуќ дорад, ки дар соли тањсил ба теъдоди фанњое, ки њаљми умумии 
мењнатталабии азхудкунии барномањои таълимии онњо зиѐда аз 60 кредитро ташкил 
медињанд, номнавис шавад. Дар ин њолат бо назардошти бомуваффаќият иљро намудани 
наќшаи таълимии фардии худ (дар давоми даври академї азхуд намудани 60 кредит ва дар 
триместр - миќдори иловагии кредитњо) ў метавонад муассисаи тањсилоти олии касбиро 
пеш аз муњлати тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и интихобкардааш 
муќарраргардида хатм намояд. 

- Донишљўи дар намуди пулакї тањсилкунанда њуќуќ дорад, ки мувофиќи имконият 
ва хоњиши худ дар наќшаи таълимии фардї миќдори фанњоро дар њаљми аз 60 кредит 
камтар дарљ намояд. Дар ин сурат муњлати тањсил намудани ў дар муассисаи тањсилоти 
олии касбї нисбат ба муњлати тањсиле, ки тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и 
интихобкардааш муќаррар гардидааст, зиѐд мешавад. 

- барои донишљўи дар намуди ройгон тањсилкунанда кам кардани муњлати тањсил 
дар муассисаи тањсилоти олии касбї бе пардохти маблаѓ ва зиѐд кардани муњлати тањсил 
бо пардохти маблаѓ иљозат дода мешавад. 

- дар давраи тањсил бакалавр уњдадор аст, ки тамоми фанњои таълимиро мувофиќи 
наќшаи таълимии фардии тасдиќшуда аз худ намояд. 

7.12. Тибќи талаботи барномаи таълимии тањсилоти олии касбї гузаштани донишљў 

аз таљрибаомўзињо, ки ба омодагии касбии ў равона карда шудааст,ҳатмї мебошад. Навъи 

мушаххаси таљрибаомўзї (таълимї, истеҳсолї,  пешаздипломї)-ро наќшаи таълимї 

муайян мекунад. Барномаҳои таљрибаомўзї, ҳисобот аз рўи ҳар як намуди 

таљрибаомўзиро муассисаи таҳсилоти олии касбї муайян менамояд. 

Таљрибаомўзї дар муассисаҳои илмї, истењсолї ѐ кафедрањо ва озмоишгоҳи 

муассисаи тањсилоти олии касбї, ки дорои мутахассисон ва иқтидори илмї-техникї 

мебошад, гузаронида мешавад. 

Аз рўи натиљаи таљрибаомўзї бакалавр бояд ҳисобот омода намуда онро ҳимоя 

намояд. 

Таљрибаомўзии пешаздипломї дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо маќсади 

иљрои барномаҳои корњои илмї-таҳқиқотӣаз љониби донишљўѐн  гузаронида мешавад. 

Муассисаи тањсилоти олии касбї бояд ба донишљўѐн  барои аз таљрибаомўзии 
пешаздипломї гузаштан, имконияти зеринро фароњам созад: 

- таъмини ҷои таҷрибаомӯзӣ бо роҳи бастани шартномаҳо бо корхонаҳо ва 

ташкилотҳои соҳавӣ; 

- истифодаи фонди китобхонаи муассисаи таҳсилоти олии касбї, аз љумла 

китобхонаи электронї; 

- ширкат дар семинарҳои илмї-таҳқиқотї, конфронсњои илмї, ва корњои илмї-

тањќиќотии мактабҳои илмии муассисаи таҳсилоти олии касбї; 

- маърўза оид ба натиљаи корҳо дар семинарҳои илмї-таҳқиқотї, конфронси илмї;  

- истифода аз шабакаи Интернетї ва технологияи иттилоотї. 
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7.13. Татбиқи барномаи таълимии тањсилоти олии касбї бояд аз љониби омӯзгорон 

таъмин карда шавад. Саҳми омўзгорони дорои дараља ва унвони илмии муассисаи 

тањсилоти олии касбї аз рўи барномањои таълимии тањсилоти олии касбї бояд на камтар 
аз 50% бошад. Аз љумла, на камтар аз 10%ро докторони илм ташкил дињанд.  

7.14. Ташкили раванди таълим тибќи барномаи таълимии тањсилоти олии касбї 
бояд бо маводи таълимї-методии фанњои тадрисшаванда пурра таъмин вадар шабакаи 
дохилии муассисаи тањсилоти олии касбї љойгир карда шавад.   

7.15. Бакалавр бояд ба шабакаи китобхонаи электронї дастрасї дошта бошад. 
Фонди китобхона бо нашрияи чопї ва электронии адабиѐти асосии таълимї, аз љумла 

нашрияҳои 10 соли охир ба ҳисоби на кам аз 25 нусха барои ҳар 100 нафар донишљўро дар 

бар гирад.  

7.16. Шўрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбї њангоми татбиќи барномаи 

таълимии тањсилоти олии касбї њаљми маблағи тањсилро муайян мекунад.  

7.17. Муассисањои тањсилоти олии касбї бояд дорои пояи моддї-техникї, 

озмоишгоҳи илмї-таҳқиқотї бошад. Миқдори љойњои нишаст дар синфхонаҳои таълимї 

ва озмоишгоҳњо бояд ба теъдоди донишљўѐн мувофиқат намояд.  

 
 

8. МОНИТОРИНГИ СИФАТИ АЗХУДКУНИИ БАРНОМАЊОИ  
ТАЪЛИМИИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

 
8.1. Муассисаи тањсилоти олии касбї вазифадор аст, ки кафолати сифати таълимро 

тибќи амалњои зерин таъмин намояд: 
- роњандозии таъмини сифати омодагии хатмкунандагон бо љалби кордињанда; 
- мониторинги даврии татбиќи барномаи таълимии тањсилоти олии касбї; 
- арзѐбии сатњи дониши донишљўѐн ва ташаккули салоњияти касбии хатмкунанда-

гон; 
- худбањодињї бо маќсади арзѐбии фаъолияти муассисаи тањсилоти олии касбї  ва 

ќиѐси натиљањо бо дигар муассисањои таълимї бо љалби кордињанда. 
8.2. Мониторинги сифати азхудкунии барномаи таълимии тањсилоти олии касбї 

бояд назорати давомот, дараљаи азхудкунии талаботи барномаи таълимии фанњо, ќабули 
имтињонњои фосилавї, нињої ва аттестатсияи хатмро дар бар гирад.  

8.3. Аттестатсияи хатм баъди иљрои Стандарти давлатии таълимии тањсилоти олии 
касбї ва захуд намудани наќша ва барномањои таълимие, ки аз тарафи Вазорати маориф 
ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудаанд, дар соли нињоии тањсили донишљў 
гузаронида мешавад.  

8.4. Муассисаи тањсилоти олии касбї бояд ба бакалавр имкони арзѐбии ташкили 
раванди таълим ва сифати тањсилот, њамчунин бањодињї ба фаъолияти омўзгоронро 
фароњам орад. 

8.5. Аттестатсияи хатм имтињони давлатї ва њимояи рисолаи хатмро дар бар 
мегирад. 

Талаботро ба имтињони давлатї ва мундариљаву њаљми рисолаи хатм муассисаи 
тањсилоти олии касбї муайян мекунад. 

 
Гурўњї корї 

 Одиназода Бозоралї-муовини вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
(роњбари гурўњ); 
 Ёрмуњаммадзода Шермуњаммад-директори Маркази љумњуриявии таълимию 
методии назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (муовини роњбари гурўњ); 
 Њайдаров Фахриддин-сардори раѐсати тањсилоти олии касбї ва баъдидипломии 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, аъзо; 
 Зиѐев Хуршед-сардори раѐсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон, аъзо; 
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 Рањматуллоев Фарњод-мудири шуъбаи тањсилоти олї ва баъдидипломии Маркази 
љумњуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, 
аъзо; 
 Њабибов Насрулло -сармутахассиси шуъбаи тањсилоти олї ва баъдидипломии 
Маркази љумњуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон, аъзо; 
 Каљкуллоева Тољинисо-мутахассиси пешбари шуъбаи тањсилоти олї ва 
баъдидипломии Маркази љумњуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон,  
аъзо; 

 Саидзода Р.Ҳ. - муовини ректор оид ба таълими Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 

ба номи академик М.С. Осимӣ, аъзо. 
 
 
 

 


