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ҲИСОБОТ 

оид ба сафари хизматӣ 

 

Сафар доштанд: 

Ҳабибов Абдураҳмон Ҳакимбоевич – дотсенти кафедраи мошин ва 

дастгоҳҳои истеҳсоли хӯрока  

Нураков Тоҷиддин Бегмуродович – ассистенти кафедраи технологияи 

истеҳсоли маводи хӯрока 

Халикова Мавзуна Масруровна – ассистенти кафедраи технологияи 

истеҳсоли маводи хӯрока 

Макони сафар: Федератсияи Россия, ш. Магнитогорск 

Мўҳлати сафар: аз 14.11.2021 то 20.11.2021 

 

Сафари хизматии мо ба шаҳри Магнитогорски Федератсияи Россия дар 

асоси даъвати расмии Донишгоҳи давлатии техникии шаҳри Магнитогорски 

Федератсияи Россия дар доираи лоиҳаи “EXTEND”-и барномаи “Ерасмус+”-и 

Иттиҳоди Аврупо бо розигии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  сурат гирифт.  

Мақсади асосии сафар ширкат намудан дар мактаби аспирантони 

EXTEND вобаста ба ҳалли масъалаҳо дар асоси нақшаи кории лоиҳа ба шумор 

мерафт. Зимни баргузории мактаби мазкур ва нишастҳои корӣ масъалаҳои 

марбут ба ба роҳҳо ва усулҳои беҳтар гардонидани таҳсилоти муҳандисӣ, 

идоракунии лоиҳа ва ҳамкориҳои “EXTEND-марказ”-ҳо, дида баромадани 

сохтор ва таркиби барномаҳои таълимии ихтисосҳои самти муҳандисӣ, 

барномаҳои рушди касбияти омӯзгорони фанҳои муҳандисӣ, технологияҳои 

мукаммалгардонии омӯзиш ва таълимоти фосилавӣ, ташкили назорати сифат дар 

фаъолияти марказҳо ва роҳҳои муаррифӣ ва паҳн гардонидани маълумот оид ба 

фаъолияти марказҳоро мавриди баррасӣ ва тадқиқ қарор додем. Дар ин давом, 

мо имкон пайдо намудем, ки аз озмоишгоҳҳо, марказҳои тадқиқотӣ ва дигар 

сохторҳои таълимиву идоравии донишгоҳи номбурда аз наздик шинос шавем.  

Рӯзи 15-уми ноябр маросими ифтитоҳи расмии мактаби аспирантони лоиҳа 

бо иштироки намояндагони расмии лоиҳа (тариқи онлайн) ва донишгоҳ баргузор 

гардид. Дар ин маросим директори Донишкадаи таҳсилоти гуманитарии 

донишгоҳ Татяна Абрамзон ширкат ва суханронӣ намуд. Сипас Элизабетта 

Лазаров ҳамоҳангсози кулли лоиҳа аз Донишгоҳи техникии Бухарести Руминия 

ҳозиринро хайрамақдам гуфта, оид ба моҳият, мақсад ва вазифаҳои лоиҳа 

маълумот дода, барномаи кории мактабро ба ҳозирин муфассал шарҳ дод. 

Мақсади асосии ташкили ин мактаб омӯзиши аспирантон ба роҳҳо ва 

усулҳои беҳтар гардонидани таҳсилоти муҳандисӣ мебошад. Бо ин мақсад 

намояндагони донишгоҳҳои Аврупо – шарикони лоиҳа бо маърузаҳои диққату 



ҷолиб баромад намуданд. Аз ҷумла, рӯзи аввал Руй Лима аз Донишгоҳи Минҳо, 

Португалия дар бораи усулҳои фаъоли таълим сухан гуфта, аз таҷрибаи 

аврупоии истифодаи онҳо мисолҳо овард. Дар рӯзи дуюм Робин Кларк аз 

Донишгоҳи Уорвик, Британияи Кабир баромад намуда, дар бораи ҷабҳаҳои 

гуногуни истифодаи омӯзиши лоиҳаасос дар таълимоти муҳандисӣ сухан гуфт. 

Ҳамчунин дар рӯзҳои баъди Карлис Валтинш аз Донишгоҳи техникии Рига, 

Латвия дар бораи истифодаи олотҳои рақамӣ ва Мария Даскалу аз Донишгоҳи 

техникии Бухарест, Руминия доир ба масъалаи баҳогузорӣ дар раванди таълим 

нуқтаи назари худро баён намуданд.  

Бояд қайд намуд, ки аз рӯи натиҷаҳои баромади шарикони Аврупоӣ ба 

аспирантон супоришҳо пешниҳод мешуданд, ки барои зинда гардонидани 

мактаб мусоидат менамуд. Супориши пешниҳодшуда барои тағйир додани 

таълимоти фанни дарсдиҳанда бо назардошти барномаи мактаби мазкур равона 

шуда буд. Супориши мазкур дар рузи 19.11.2021 ба таври презентатсия ба 

диққати ҳамагон пешниҳод шуд. Дар баромади худ намояндагони донишгоҳ 

доир ба истифодаи усулҳои фаъоли таълим (Think-pair-share, Quizz, Flipped 

learning), имконияти истифодаи омӯзиши лоиҳаасос (Project based learning) ва 

олотҳои рақамӣ (Mentimeter, Youtube ва диг.), инчунин баҳогузории фосилавӣ ба 

фоъолияти донишҷӯён дар мисоли тадриси фанни Техникаи гармо сухан 

гуфтанд. 

Ҳамчунин дар доираи ин чорабинӣ ҳар як донишгоҳ ҳисобот оид ба 

фаъолияти маркази EXTEND, ки пештар ташкил шуда буд, пешниҳод намуд.  

Умуман мактаби аспирантони EXTEND дар як фазои кушод бо руҳияи 

баланд дар толорҳои барҳавои Донишгоҳи давлатии техникии ш.Магнитогорск 

гузашт. Аз рӯи натиҷаи кори мактаб ба иштирокчиён сертификатҳо супорида 

шуданд. 

Барномаи маблағгузорӣ  

Тамоми хароҷоти ба сафари мазкур вобаста аз ҳисоби буҷаи лоиҳаи 

“EXTEND”-и барномаи “Ерасмус+”-и Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда 

шуд.  

 

Расмҳо аз рафти баргузории вохӯрӣ 

           
Раванди кушодашавии мактаби аспирантон                          Ҷараёни кори мактаб  



   
            Сурати умумӣ дар ДДТМ              Ташриф ба кванториуми донишгоҳ 

 

 
Ҳисоботи ДТТ оид ба фаъолияти маркази EXTEND 
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