
 

1 

 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

УмароваГ.А.,Соњибназаров М.Д. 

ДАСТУРИ МЕТОДӢ 
оид ба ташкил  ва гузаронидани 

таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯёни ихтисосҳои 
           1-50 01 02 01  -  «Технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ» 

           1-50 01 02 02 -   «Тарҳрезии  маҳсулоти дӯзандагӣ» 

           1-50 01 01 07  - «Лоиҳакашии ороиши матоъҳои нассоҷӣ» 

 

 

ДУШАНБЕ  - 2021 



 

2 

 

     УДК 687-(035.3) = 222.8  

     ББК 37.24я 73(2т)                                                                   

                                                                                                   Бо қарори ШТМ 

ДТТ,  

                                                                   суратҷаласаи №___ аз «__»  «----------------------»  

                                                                     соли 2021  тасдиқ карда шудааст. 

УмароваГ.А., Сохибназаров М.Д.  

     Дастури методӣ барои ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимии 

донишҷўёни 1-50010201 – «Технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ», 1-50 01 02 02 -   

«Тарҳрезии  маҳсулоти дӯзандагӣ», 1-50010107 - «Тарҳрезии бадеии 

газворҳои нассоҷӣ» - Душанбе ДТТ 2021с 

    Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимӣ 

мувофиқи стандарти давлатии таълимии таҳсилоти касбии ихтисосҳои 1-

50010201 – «Технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ», 1-50 01 02 02 -   «Тарҳрезии  

маҳсулоти дӯзандагӣ», 1-50010107 - «Тарҳрезии бадеии газворҳои нассоҷӣ» 

ва нақшаҳои таълимии ин ихтисосҳо, ки бо қарори мушовараи Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  тасдиқ карда шудаанд, таҳия карда 

шуда меёрҳои асосӣ, мақсад ва вазифаҳои ташкил ва гузаронидани 

таҷрибаомӯзии таълимӣ, инчунин талаботҳо оид ба навиштани ҳисоботро аз 

рӯи натиҷаи таҷрибаомӯзӣ дар бар мегирад. 

    Дар дастури таълимӣ инчунин талаботҳо ба ороиши ҳисобот оварда шуда 

намунаи пур кардани муқова, тарзи навишти матн, ҷойгиркунии графикҳо, 

тарзи дурусти сохтани ҷадвалҳо, истифода формулаҳо шарҳ дода шудаанд. 

 

Тақризнависон:  

 Ниёзбоқиев С.К.,  н. и. п.,  и. в. д. мудири кафедраи технологияи маснуоти    

насоҷӣ  
 Шањлои Ватан директори «КВД -  ГУЛДАСТОН»   
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                                                  Муқаддима 

 Мақсади таҳия намудани дастури методӣ оид ба таҷрибаомӯзии 

таълимии донишҷӯёни курси 2-уми ихтисоси 1-50010201- «Технологияи 

маҳсулоти дӯзандагӣ 1-50 01 02 02- «Тарҳрезии маҳсулоти дӯзандагӣ, 1-

50010107 «Тарҳрезии бадеии газворҳои нассоҷӣ ба низом даровардани 

таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯён барои омодасозии касбӣ мувофиқи та-

лаботҳо ба донишу малакаи донишҷӯён дар асоси талаботҳои стандарти 

давлатии тайёр намудани мутахассисони ихтисоси 1-500102 мебошад. 

  Дар дастури методии мазкур мақсад ва вазифаҳои таҷрибаомӯзии до-

нишҷӯёни курси 2-и ихтисоси 1-50010201 «Технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ 

1-50 01 02 02  «Тарҳрезии  маҳсулоти дӯзандагӣ, 1-50010107 «Тарҳрезии баде-

ии газворҳои нассоҷӣ, муҳлатҳои гузаштани он оварда шудаанд. Дар назар 

дошта шудааст, ки донишҷӯён аз рӯи фанҳои омӯхташуда супоришҳои фар-

дии тахассусиро иҷро намуда, аз рӯи натиҷаи таҷрибаомӯзӣ ҳисобот пеш-

ниҳод менамоянд. 

 Талаботҳо ба таҳияи ҳисобот, тарзи ороиши ҳисобот, дар дастури ме-

тодӣ пурра шарҳ дода шудаанд. 

 

1. Мақсад, вазифаҳо и мухлатҳои гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ 

Мақсади таҷрибаомӯзии таълимии донишҷуёни ихтисоси 1-50010201 «Тех-

нологияи маҳсулоти дӯзандагӣ 1-50010202 «Тарҳрезии  маҳсулоти дӯзандагӣ, 

1-50010107 «Тарҳрезии бадеии газворҳои нассоҷӣ мустаҳкам намудани до-

нишҳои назаривию амалии дар давоми таҳсил омӯхташуда ва омодасозии 

онҳо барои аз худ намудани фанҳои тахассусӣ, тасаввурот пайдо намудан 

нисбати малакаю маҳорати касбӣ  ва шинос шудан бо фаъолияти касбӣ ме-

бошад. Таҷрибаомӯзии таълимӣ дар кафедраҳои донишгоҳ дар ҳаҷми 2 кре-

дит дар давоми таҳсили  нимсолаи  ҳар ҳафта, дар ҳаҷми 4 соат  ташкил кар-

да мешавад. 

     Гузаштани таҷрибаомӯзӣ ба донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалии 
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омӯзиши фанҳои зерин такя карда мешавад: 

 

 Муқаддимаи ихтисос 

 Технологияи истеҳсоли сару либос 

 Масолеҳшиносӣ дар дизайни сару либос 

 Тарҳрезии либос 

 Муносибгардонии равандҳои технологӣ 

 Технология ва таҷҳизоти истеҳсолоти дӯзандагӣ 

 Низомҳои худкори тарҳрезии либос 

 Технологияи истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ аз масолеҳи гуногун 

 Ташкили истеҳсолот 

 Технологияи махсусгашта 

 Назорати техникӣ дар истеҳсолоти дӯзандагӣ 

 

Салоҳиятҳои фан (Компетенсияҳо): 

дар сатҳи дониш:  

-маълумоти умумӣ дар бораи  сохтор ва шуъбаҳои идораи корхонаҳои 

дӯзандагиро дар бар мегирад ; 

-маълумоти  умумӣ оиди анвои маҳсулоти истеҳсолшударо  пурра шарҳ 

медиҳад;   

 -параметрҳои қитъаҳои истеҳсолоти бофандагӣ ва дӯзандагии дастгоҳҳои 

саноатиро меомӯзад. 

Дар раванди таҷрибаомӯзӣ донишҷӯён зарур аст, ки масъалаҳои зеринро ҳал 

намоянд: 

 ҷустуҷӯи адабиётҳо, сарчашмаҳо ва кор карда тавонистан 

бо адабиётҳои тахассусӣ; 

 Шиносой бо дастгоҳҳои дӯзандагӣ , 

 Коркард ва истеҳсоли  қисмҳои асосии либос. 

Натиҷаҳои таҷрибаомӯзии мазкур ба соҳибшавии салоҳиятҳои касбӣ ва 
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салоҳиятҳои умумифарҳангии  зерин аз рӯи Стандарти давлатии таълимии 

ихтисоси 1-500102 - «Тарҳрезӣ  ва технологияи маҳсулоти дӯзандагӣ» 

нигаронида шудааст  (рақамҳои тартибии  ва  мутобиқи замима ба 

стандарт): 

- омодагии бунёдӣ аз рӯи асосҳои донишҳои касбӣ ва омода будан  

  барои истифодабарии он дар фаъолияти касбӣ ; 

- қобилияти таҳлил ва синтез ; 

- усулҳои баҳодиҳии иқтидори инноватсионии равандҳо ё технология ҳои 

нав  

- маҳорати фаҳмиши вазифаҳои гузошта . 

Дар натиҷаи гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷуён бояд до-

нанд: 

 қисмҳои асосии тарроҳии либос ва таъиноти онҳо, характеристикаи 

асосии матоъҳои  нассоҷӣ ва интихоби дурусти онҳо барои тарҳрезӣ. 

 Андозагирии бадани инсон  

 Тарроҳӣ намудани маҳсулотӣ дӯзандагӣ. 

 Истифода бурда тавонистани мошинҳои дӯзандагӣ барои ҳалли 

масъалаҳои амалӣ; 

Тавонад: 

 -амсиласозии либос 

 Муайян кардани силуэтхои либос аз рӯи шакл. 

  Тасвир карда тавонистани ангораи либос бо ранг .  

 Сохтани накшаи базавии либос бо  истифодаи формулаҳо; 

Нақшаи гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ 

Тартиби баргузории таҷрибаомӯзии таълимӣ аз чунин давраҳо иборат 

аст: 

1. Гирифтани супориши таҷрибаомӯзӣ. 

2. Ҷамъоварӣ ва омӯзиши адабиётҳо барои ҳалли масъалаи гузошта-

шуда. 
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3. Иҷрои масъалаи гузошташуда 

      Муқаддима  

     Фаъолияти кори озмоишгоҳи дӯзандагӣ ва озмоишгоҳҳои назди кафедраи 

дизайни либос ва санъати мӯд 

Шиносой бо фаъолияти  истеҳсолот, раванди коркарди тарҳрезӣ ва 

истеҳсоли либос  дар истеҳсолот,  анвои либос ва намудҳои мошинаҳои 

дӯзандагӣ дар истеҳсолот. 

      Омода намудани ҳисобот ва пешниҳоди он ба роҳбари таҷрибаомӯзӣ 

Ҳимоя намудани ҳисобот. 

3. Иҷрои супоришҳои фардӣ 

 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ донишҷуёни гурӯҳро чамъ намуда, ба ҳар як 

донишҷӯ супориши фардии таҷрибаомӯзии таълимиро тақсим менамояд. 

Мақсади таҷрибаомӯзӣ, рӯзҳои баргузории таҷрибаомӯзӣ, тарзи иҷро ва 

муҳлати иҷрои супориш, навиштани ҳисобот фаҳмонида шуда, нишондодҳои 

методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимӣ тақсим 

карда мешавад. 

Номгӯи супоришҳои фардӣ ҳар соли хониши таҳия карда шуда дар 

кафедра тасдиқ карда мешавад. Намунаи номгӯи супоришҳои фардии таҷри-

баомӯзии таълимии донишҷуён чунин шуда метавонад: 

 Мундариҷа Соат 

 Шиносоӣ бо ихтисоси 1-500102 “Тарҳрези  ва технологияи 

маҳсулоти дӯзандагӣ”. 

Корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ, коркард ва 

нигоҳдории маҳсулотҳои дӯзандагӣ . 

Шиносоӣ бо техникаи бехатарӣ дар коргоҳҳо ё озмоишгоҳ 

Шиносоӣ бо талаботҳои меъёри назорат барои навиштани 

ҳисоботи таҷрибаомӯзии таълимӣ. 

Омӯзиши маводҳои додашудаи назариявӣ, ҷамъоварии 

3 

  



 

8 

 

маълумот доир ба мавзӯи “Муқаддимаи фан”. 

   Санҷиши азхудкунӣ бо ёрии маводҳои ҷамъкардашуда 

нисбати мавзӯъ.  

Тартибдиҳӣ ва ороиши зерқисмҳои ҳисобот бо риояи 

қоидаву меъёрҳои таҳияи корҳои хаттӣ. 

Шиносоӣ бо мавзӯъ тавассути адабиёти пешниҳодшуда. 

  
 

 

Мавзӯи 2. Фаъолияти кори озмоишгоҳҳои назди кафедра 

 Мундариҷа Соат 

 Шиносоӣ бо техникаи бехатарӣ ва озмоишгоҳҳои назди ка-

федра. Омӯзиши вазифа, фаъолият ва ташкили кори 

озмоишгоҳҳо. 

Шиносоӣ бо маҳсулотҳои тайёр: курта, пиҷак, шим, доман, 

камзӯлча ва ғайраҳо.  

Омӯзиши маводҳои додашудаи назариявӣ, ҷамъоварии 

маълумот доир ба мавзӯи “Фаъолияти кори озмоишгоҳи 

дӯзандагӣ «Наврӯзгоҳ» ва озмоишгоҳҳои назди кафедра”. 

Мустаҳкамкунии мавзӯъ аз рӯи маводҳои иловагӣ.  

Санҷиши азхудкунӣ бо ёрии маводҳои ҷамъкардашуда 

нисбати мавзӯъ.  

Тартибдиҳӣ ва ороиши зерқисмҳои ҳисобот бо риояи 

қоидаву меъёрҳои таҳияи корҳои хаттӣ. 

3 

  

Ҳамагӣ  3 

 

Мавзӯи 3. Шиносой бо фаъолияти  истеҳсолоти дӯзандагӣ 

 
Мундариҷа Соат 
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Мавзӯи 3. Шиносой бо фаъолияти  истеҳсолоти дӯзандагӣ 

 Шиносоӣ бо техникаи бехатарӣ дар истеҳсолоти дӯзандагӣ 

Сохтори истеҳсолот ва зерсохторҳои он.  

Шӯъбаҳои асосӣ ва ёрирасон, қисматҳои коргоҳ. Омӯзиши 

вазифа, фаъолият ва ташкили кори зерсохторҳои коргоҳ. 

Ашёҳои хом барои итеҳсоли маҳсулот. Равандҳо ва хатти 

технологии истеҳсоли маҳсулоти тайёр.Таҷҳизотҳои асосӣ ва 

ёрирасон дар коргоҳи истеҳсоли дузандагӣ. 

3 

 Омӯзиши маводҳои додашудаи назариявӣ, доир ба мавзӯи 

“Шиносой бо фаъолияти  истеҳсолоти дӯзандагӣ”. 

Мустаҳкамкунии мавзӯъ аз рӯи маводҳои иловагӣ. 

Санҷиши азхудшавӣ бо ёрии маводҳои ҷамъкарда шуда 

нисбати мавзӯъ. Тартибдиҳӣ ва ороиши зерқисмҳои ҳисобот 

бо риояи қоидаву меъёрҳои таҳияи корҳои хаттӣ. 

Шиносоӣ бо мавзӯи тавассути адабиёти пешниҳодшуда. 

 

Ҳамагӣ   

Мавзӯи 4. Раванди коркарди тарҳрезӣ технологӣ  ва моделиронии либос     

 Мундариҷа Соат 

 Маълумоти умумӣ пайдо кардан дар бораи либос, 

гурӯҳбандии он, намудҳои гуногуни буриши он. Васеъ  

намудани тасаввуротҳо оиди моделиронӣ ва ороиши бадеии  

либосҳои таъиноташ гуногун. 

Аз худ кардани усулҳои моделиронӣ ва ороиши бадеии 

либос.  Дар худ тарақикунониданӣ фикронии  образнокӣ, 

фантазия нисбати интихоби амсилаи либос ва тарзи 

либоспӯшӣ. Шинос шудан бо тарзи моделиронӣ ва ороиши 

либоси хонагӣ, рӯзмарра ва тантанавӣ . 

Малакаи комил пайдо кардан дар интихоб кардан, кашидан 

3 
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ва сохтани созахои амсилаҳои гуногуни либоси мардона, 

занона ва кӯдакона. 

Омӯзиши маводҳои  додашудаи назариявӣ, ҷамъи маълумот 

доир ба мавзӯъ  

Мустаҳкамкунии мавзӯъ аз рӯи маводҳои иловагӣ.  

Санҷиши аз худшавӣ бо ёрии маводҳои ҷамъкардашуда 

нисбати мазӯъ. 

Тартибдиҳӣ ва ороиши зерқисмҳои ҳисобот бо риояи 

қоидаву меъёрҳои таҳияи корҳои хаттӣ. 

Ҳамагӣ   
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Мавзӯи 5. Шиносой бо анвои либос ва намудҳои мошинаҳои дӯзандагӣ дар 

озмоишгоҳ 

 Мундариҷа Соат 

 Сехи дӯзандагӣ ё озмоишгоҳ ва вазифаҳои мошинаҳои 

махсус ва тамғаи онҳо. Тавсифи умумии анвои либоси 

истеҳсолшаванда ва пайдарҳамии амалиётҳои технологӣ дар 

таҷҳизотҳои дӯзандагӣ. Таҷҳизотҳои асосӣ ва ёрирасон дар 

анборҳои нигоҳдории маҳсулоти тайёршуда. 

Омӯзиши маводҳои додашудаи назариявӣ, доир ба мавзӯи 

“Шиносой бо анвои либос ва намудҳои мошинаҳои 

дӯзандагӣ дар озмоишгох”. Мустаҳкамкунии мавзӯъ аз рӯи 

маводҳои иловагӣ.  

Санҷиши азхудшавӣ бо ёрии маводҳои ҷамъкарда шуда 

нисбати мавзӯъ.  

Тартибдиҳӣ ва ороишӣ зерқисмҳои ҳисобот бо риояи 

қоидаву меъёрҳои таҳияи корҳои хаттӣ. 

Ороиши ҳисобот мувофиқи талаботҳои меъёри назорат. 

Тайёрӣ барои ҳимоя дар назди омӯзгор ва комиссия аз 

кафедра. 

3 

  

Ҳамагӣ   

Д Омили донишандӯзӣ 

Барои таҷрибаомӯзии таълимӣ  ҳама шароити зарурӣ мавҷуд аст. Ҳама 

намуди дарсҳо дар синфхонаҳои таҷҳизонида шуда  мегузарад. 
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Ж Намудҳои санҷиш ва  баҳогузорӣ 

1 маротиба – санҷиши ҷорӣ;  

2 маротиба – ҳимояи кори мустақилонаи назоратшаванда. 

Натиҷаи назорат ва ҳимояи ҳисобот  

 

Дар вақти дарсҳои амалӣ дониш ва малакаи донишҷӯён аз рӯи мавзӯи 

гузашта муайян ва баҳогузорӣ карда мешавад. Назорати дониш аз рӯи мавзӯи 

омӯхташаванда, фаъолнокии донишҷӯ, дараҷаи иҷроиши ҳисоботҳо, санҷиши 

ҷорӣ – ҳамаи ин аз рӯи қоидаҳои рейтинг баҳогузорӣ карда мешавад.  

 

4. Роҳбарии таҷрибаомӯзии таълимӣ 

Роҳбарии умумӣ ва методии таҷрибаомӯзии таълимиро кафедраҳои та-

хассусӣ дизайни либос ва санъатӣ мӯд ба уҳда дошта, аз ҳисоби омӯзгорони 

кафедра барои ҳар як гурӯҳи академӣ роҳбари таҷрибаомӯзии таълимии до-

нишҷӯён таъин карда мешаванд.  

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ вазифадор аст: 

 таҳия ва дар кафедра тасдиқ намудани номгӯи мавзӯҳои супоришҳои 

фардии таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯён: 

 таъмини гузаронидани маҷлиси ташкилӣ ва ба донишҷуён тақсим 

намудани мавзӯҳои супоришҳои фардӣ, нишондодҳои методӣ оид ба 

таҷрибаомӯзии таълимӣ; 

 таъмини дар сатҳи сифатан баланд гузаштани таҷибаомӯзии донишҷӯ 

З 

Масъулияти донишҷӯён ва талабот донишҷӯ вазифадор аст: 

- қоидаҳои дохилии донишгоҳро  риоя кунад; 

- дар ҳама дарсу санҷишҳо иштирок кунад; 

- ба асбобу анҷоми синфхона бе иҷозати омӯзгор  ё шахси масъул нарасад; 

- асбобу анҷоми синфхонаву биноро эҳтиёт кунад ва эҳтиёткорона истифода 

барад; 

Сари вақт  ҳисоботи таҷрибаомӯзиро иҷро ва ҳимоя намояд. 
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ва мувофиқати ӯ ба барномаю супоришҳои гузошташуда; 

 ташкили шароити мувофиқ, таъмини озмоишгоҳ, шинос намудан бо 

дастурамалҳои техникаи бехатарӣ ва зиддисӯхторӣ; 

 назорати иҷрои ҷадвали таҷрибаомӯзӣ; 

 таҳлил ва қабули ҳисоботхои донишҷӯён; 

 ба мудири кафедра пешниҳод намудани ҳисоботи натиҷаи таҷри-

баомӯзии таълимии донишҷуёни гурӯҳ. 

5. Ҳуқуқ ва вазифаҳои донишҷӯ дар давраи таҷрибаомӯзии таълимӣ 

      Қабл  аз оғози таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷӯ вазифадор аст, ки супо-

риши фардии таҷрибаомӯзии таълимиро аз роҳбари таҷрибаомӯзӣ қабул 

намояд. Баъди қабули супориш бо нишондодҳои методӣ оид ба гузаштани 

таҷрибаомӯзии таълим шинос гардад. Давомнокии таҷрибаомӯзӣ, вақт ва 

рӯзҳои таҷрибаомӯзӣ мувофиқи ҷадвали аз тарафи декани факултет тасдиқ 

гардида, ташкил карда мешавад. 

     Дар давоми таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷӯ ба ягон сохтори донишгоҳ, 

ки макони таҷрибаомӯзӣ ҳисоб мешавад, ҳамчун аъзои коллектив шомил ме-

гардад ва ӯҳдадор аст, ки қоидаҳои тартиботи меҳнат, техникаи бехатарӣ ва 

тозагии санитариро риоя намояд.  

      Дар давоми таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ вазифадор аст, ки маводҳои лозими-

ро барои навиштани ҳисобот ҷамъоварӣ намояд ва ҳисоботро мувофиқи та-

лабот таҳия намояд. 

          Дар муддати таҷибаомӯзӣ донишҷӯ вазифадор аст: 

 супориши мувофиқи барнома дар назар дошта шударо пурра иҷро 

намояд; 

 ҳамаи супоришҳои маъмурии роҳбари таҷрибаомӯзиро иҷро намояд; 

 ба ҳамаи қоидаҳои тартиботи дохилии корхона итоат намояд; 

 қоидаҳои ҳифзи меҳнат, техникаи бехатарӣ ва тозагии санитариро 

омӯхта, онҳоро риоя намояд; 

 дар мӯхлати муайяншуда ҳисоботро тартиб  ва ба роҳбари таҷри-
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баомӯзӣ пешниҳод намояд. 

         Баъди ба анҷом расидани муҳлати таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ ҳисоботи 

худро ба роҳбари таҷрибаомӯзӣ пешниҳод менамояд. 

Дар давоми таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ ҳуқуқ дорад, ки ба саволҳои худ оид ба 

иҷрои супориш ва навиштани ҳисобот барои машварат ба роҳбари таҷри-

баомӯзии худ муроҷиат намояд. 

7. Талаботҳо ба омода намудани ҳисоботи таҷрибаомӯзии таълимӣ 

 Ҳисобот оид ба гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ  қисмҳоро дар бар         

мегирад: 

 муқова (намунаи он замимаи 1 оварда шудааст); 

 варақаи супориш (намунаи он Замимаи 2 оварда шудааст) 

 мундариҷа (намунаи он дар замимаи 3 оварда шудааст); 

 муқаддима; 

 қисми асосӣ:. 

 хулоса; 

 руйхати адабиёт ва сарчашмаҳои истифодашуда; 

 замимаҳо. 

Ҳаҷми ҳисоботи таълимӣ бояд 8-10 саҳифаро ташкил намояд. Агар су-

пориши иҷрошуда ҳуҷчат бошад, он замима карда мешавад. 

Намунаи муқова дар замимаи 1 оварда шудааст. 

Дар мундариҷа ҳамаи қисмҳои ҳисобот бо нишон додани саҳифаҳо 

оварда мешавад. Намунаи он дар замимаи 3 оварда шудааст. 

Дар муқаддима мақсад, вазифаҳо ва давраҳои гузаштани таҷри-

баомӯзии таълимӣ дарҷ карда мешавад. 

Дар «Хулоса» натиҷаҳои асосии таҷрибаомӯзии таълимӣ, дараҷаи 

иҷрои босифати супориши додашуда ва истифодаи он дар амал, пеш-

ниҳодҳои донишҷӯ оварда мешаванд. 

Дар «Руйхати адабиёт ва сарчашмаҳои истифодашуда» номгӯи 

ҳуҷчатҳои меъёрию ҳуқуқӣ, адабиётҳо ва сарчашмаҳои истифода шуда  ба-



 

15 

 

рои иҷроиши супориш ва навиштани ҳисоботҳо оварда мешаванд. 

Дар «Замимамаҳо» дар ҳолати мавҷуд будан нусхаи ҳуҷчати иҷрои су-

пориши фардӣ, графикҳо, иқтибосҳо ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки донишҷӯ лозим 

медонад, ҷойгир карда мешаванд. 

8. Ҷамъбасти натиҷаи таҷрибаомӯзии таълимӣ 

Баъди ба охир расидани таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷӯ ҳисоботи 

худро дар назди комиссияи кафедра ҳимоя намуда, аз рӯи натиҷаи он ба 

таҷрибаомӯзии донишҷӯ аз рӯи низоми баҳогузории донишгоҳ холгузорӣ ва 

баҳо монда мешавад. Ҳангоми баҳогузорӣ дараҷаи иҷрои супориш, мазмун 

ва дурустии таҳияи ҳисобот, инчунин, ҷавобҳои донишҷӯ ба саволҳои дар 

раванди ҳимоя додашуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

Баҳои натиҷаи таҷрибаомӯзӣ ба натиҷаи умумии сессияи тобистона ва 

таъин намудани стипендия  ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар ҳолати дар мух-

латҳои муайяншуда ҳимоя накардани ҳисобот, такроран ҳимоя намудани он 

дар асоси маблағгузории иловагӣ дар ҳаҷми 2 кредит ба роҳ монда мешавад. 

Донишҷӯе, ки бо сабабҳои узрнок таҷрибаомӯзии таълимӣ нагузашта-

аст, ба таҷрибаомӯзии таълимии такрорӣ фиристонида мешавад. До-

нишҷуёне, ки барномаи таҷрибаомӯзии таълимиро иҷро накардаанд ва ё дар 

вақти ҳимояи ҳисобот соҳиби баҳои ғайриқаноатбахш гаштаанд, мувофиқи 

қоидаҳои хориҷкунии донишҷӯён аз донишгоҳ хориҷ карда мешаванд. 

9. Талаботҳо оид ба ороиши ҳисоботи таҷрибаомӯзии таълимӣ  

Матни ҳисоботи таҷибаомӯзии таълимӣ бояд дар коѓази стандартии 

сафеди формати А4 чоп карда шавад. Барои навиштани матн барномаи MS 

Word  истифода бурда мешавад. Ҳангоми таҳияи матн ҳамаи асбобҳо ва 

қолабҳои зарурии ин барномаи таҳрири матнҳо бояд истифода бурда 

шаванд. 

Матни ҳисобот дар як тарафи вараќ бо интервали яку ним, баландии 

њарфњо ва раќамњо на камтар аз 1.8 мм (шрифти Times New Roman Tj, 

андозаи 14) ҳуруфчинӣ карда мешавад. Андозаи њошияњо: аз чап –на камтар 
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аз 25 мм, аз рост – на камтар аз  10 мм, аз боло  на камтар аз  15 мм ва аз поён 

на камтар аз  15 мм., бошад. 

Њар як љузъи сохторї (муќаддима, ќисм, боб, параграф ва ѓ.) бояд аз 

сањифаи нав сар шавад. Сарлавњањои љузъиёти сохторї бояд дар миёнаи сатр 

бе нуќта дар охирашон ва бе зерхат  бо њарфњои калони ѓафс љойгир карда 

мешаванд (масалан, муқаддима). Сарлавњањои зерќисмњо бошанд, аз њошияи 

сархат бо хатњои хурди ѓафси зерхатдор бе нуќта дар охирашон оѓоз мегар-

данд (масалан, 1.1. Гузориши масъала). Фосилаи байни сарлавњањо аз матни 

асосї набояд аз як интервал зиёд бошад. Зерќисмњои дараљањои пасттар (2-

юм ва ѓ., масалан, 1.2.4.) бо њарфњои муќаррарии шрифти курсив бе нуќта 

дар охирашон навишта мешаванд. 

Матни ҳисобот њангоми зарурат метавонад бо расмњо, љадвалњо, 

накшањо, схемањо њамроњї карда шавад. Формати расм набояд аз формати 

стандарти А4 калон бошад. 

 

 

Замимаи 1. Намунаи пур кардани муқова 

 

Маводҳои таълимӣ - методӣ  

Сарчашмаҳои асосии истифодашаванда 

1. Гущина К.Г, Беляева С.А, Командрикова Е.Я и др. «Эксплуатационные 
свойства материала для одежды и методы оценки их качества» Справоч-
ник-М:2007. 

2. Амирова Э.К, Труханова А.Т. «Технология швейного производства»-М: 
АСDEMA, 2006. 

3. Кокеткин Т.Н, Кочегура В.И, Барышникова и др. «Промышленная техно-
логиодежды» - Легпромбытиздат, 2001. (китобхонаи донишкада). 

Сарчашмаҳои иловагии истифодашаванда 

1. Гриншпан И.Я «Конструирование мужской верхней одежды по индиви-
дуальным заказам» - М, Высшая школа, 2005. 

2. Шершнева Л.П, Ларкина Л.В «Конструирование одежды» Теория и 
практика -М: Мастерство 2006. 
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Донишгоҳи технологии Тољикистон 

кафедраи дизайни либос ва санъати муд  

 

 

 

 

Ҳисоботи таҷрибаомуӯзии таълимӣ 

 

 

                    Иҷро кард:    Донишҷӯи курси 2-и  

       гурӯҳи 1-50010102т 

       Собирова Фотима  

 

 

                     Роҳбар:             . 

 

 

 

 

                                                                Душанбе 20----- 

 
 

 

Замимаи 2.  

Намунаи варақаи супориши фардии донишҷӯ барои таҷрибаомӯзии 

таълимӣ 
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Донишгоҳи технологии Тољикистон 

Кафедраи дизайни либос ва санъать мӯд 

 

                                                                                                        «Тасдиқ  мекунам» 

Мудири кафедраи ДЛ ва СМ 

___________ 

                                                                                                    «___»___________20----- 

 

Супориши фардии 

 таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯи бахши 2-и гурӯҳи 1-50010102т 

 

____________________________________________________________________ 

Ному насаби донишҷӯ 

 

СУПОРИШ: 

 

 

Мӯҳлати иҷрои супориш то 25.05.2020 
 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ      _______________              
                                                                   (имзо)              
 

_______________ 
 
Қабул кард             ____________________           « __»______соли 20------ 

(имзои донишҷӯ) 
 

                       Душанбе 20----- 
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