Ба ќарори мушовараи
Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон
аз 3.09.2007, №18/26
тасдиќ шудааст
НИЗОМНОМАИ
аттестатсияи давлатии хатмкунандагони муассисањои тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон
Низомномаи мазкур дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти
ибтидоии касбї» ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 5 августи
соли 1999, №353 «Дар бораи тасдиќ намудани Стандарти давлатии
тањсилоти миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон», Дар бораи тасдиќ
намудани Стандарти давлатии таълимии тањсилоти ибтидоии касбї
Љумњурии Тољикистон», ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3
майи соли 2002, №200 дар бораи «Консепсияи миллии тањсилоти
Љумњурии Тољикистон», ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1
ноябри соли 2006, №484 дар бораи «Консепсияи рушди тањсилоти касбї
дар Љумњурии Тољикистон» ва дигар санадњои меъѐрию њуќуќии соњаи
маориф тањия шудааст.
1.Муќаррароти умумї
1.1.Марњалаи хотимавии тањсил дар муассисаи тањсилоти ибтидої
ва миѐнаи касбї аттестатсияи љамъбастии давлатї мебошад, ки аз
њимояи корњои хатмкунии тахассусї ва гузаштан аз аттестатсияи давлатї
иборат мебошад.
1.2.Аттестатсияи
давлатии
хатмкунандагони
муассисањои
тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбии Љумњурии Тољикистон баъди
пурра аз бар намудани наќша ва барномаи таълимие, ки аз тарафи
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудааст, дар соли
нињоии тањсили хонандагон, донишљўѐн гузаронида мешавад.
2.Тартиби гузаронидани аттестатсия
2.1.Аттестатсияи давлатии хатмкунандагони муассисањои тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбї аз тарафи комиссияи аттестатсионии
давлатї, ки бо фармони Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон тасдиќ
шудааст, гузаронида мешавад.
2.2.Барои гузаронидани аттестатсияи давлатии хатмкунандагон аз
ихтисосњои алоњидаи
муассисаи таълимї вобаста ба шумораи
хатмкунандагон як ва ѐ якчанд комиссияи фаннии аттестатсияи давлатии
хатмкунандагон ташкил дода мешавад.

2.3.Љадвали аттестатсияи давлатии хатмкунандагон ду њафта ќабл
аз оѓози аттестатсияи давлатї бо пешнињоди ќисми таълимї, декани
факултет аз тарафи директори муассисаи таълимї тасдиќ карда мешавад.
3. Комиссияи аттестатсионии давлатї
3.1.Комиссияи аттестатсияи давлатии хатмкунандагон аз раис,
аъзои комиссия (на камтар аз 3 нафар оид ба њар як фан) ва котиб
иборат мебошад.
3.2.Раисони комиссияњои аттестатсияи давлатии хатмкунандагон
мувофиќ ба ихтисос бо пешнињоди директори муассисаи таълимї бо
фармони Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон аз љумлаи номзадњои
илм, омўзгорон, мутахассисони варзидаи соња, ки дар муассисањои
тањсилоти миѐна, олии касбї, роњбарони корхонањо кор мекунанд,
мувофиќи дархости директори муассисаи таълимї муайян ва таъин
карда мешаванд.
3.3.Раисони комиссияи аттестатсионии давлатии хатмкунандагон
на камтар аз ду моњ ќабл аз оѓози аттестатсияи давлатї таъин карда
мешаванд.
3.4.Аъзои комиссияи аттестатсияи давлатии хатмкунандагон ва
котиби он мувофиќ ба ихтисос аз љумлаи номзадхои илм, омўзгорон,
мутахассисон, ки дар хамин муассисаи таълимї кор мекунанд ва ѐ аз
дигар муассисаи таълимї даъват карда шудаанд, бо фармони директори
муассисаи таълимї таъин карда мешаванд. Њайати комиссияи
аттестатсионии давлатии хатмкунандагон ба муддати як соли хониш
тасдиќ карда мешавад. Раиси комиссияи аттестатсионии давлатии
хатмкунандагон дар муассисаи таълимї аз ду сол зиѐд шуда
наметавонад.
3.5. Аъзои комиссияи аттестатсияи давлатии хатмкунандагон ва
котиби он на камтар аз як моњ то оѓози аттестатсияи давлатї таъин
карда мешаванд.
3.6.Намояндаи факултети муассисаи таълимї (декани факултет ѐ
яке аз муовинони декани факултет) дар аттестатсияи давлатии
хатмкунандагон фаъолона иштирок мекунад, аммо аъзои комиссияи
аттестатсияи давлатии хатмкунандагон шуда наметавонад.
3.7.Комиссияи аттестатсияи давлатии
хатмкунандагон дар
мўњлатњое, ки дар наќшаи таълимии намунавии аз тарафи Вазири
маорифи Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва муайян шудааст, фаъолият
мекунад.
3.8.Кори комиссияи аттестатсияи давлатии хатмкунандагон дар як
рўз набояд аз 6 соат ва шумораи хатмкунандагоне, ки аз аттестатсияи
давлатї мегузаранд, набояд аз 12 нафар зиѐд бошанд.
3.9.Вазифахои раиси комиссияи аттестатсияи давлатии хатмкунандагон аз инхо иборатанд:

-бањогузорї ва љамъбасти бањои аъзои комиссияи фаннии
аттестатсионии давлатї ба омодагии назариявї ва амалї, малака ва
мањорати касбии хатмкунандагон;
-њалли масъалањои ба хатмкунандагон додани дараљаи тахассус ва
дипломи намунаи давлатї мувофиќ ба ќобилияти касбии онњо (аъло ва ѐ
муќаррарї);
-омода намудани њисобот оид ба фаъолияти комиссияи
аттестатсионии давлатї ва тибќи он пешнињоди чорабинињо љињати
такмили минбаъдаи тайѐр намудани мутахассисон дар муассисаи
таълимї;
4. Аттестатсияи давлатии хатмкунандагон
4.1.Дар рафти аттестатсияи давлатї хатмкунандагон аз аттестатсия
(ба тариќи анъанавї ѐ тест) мегузаранд ѐ рисолањои (лоињањои)
дипломии худро њимоя мекунанд.
4.2.Ба аттестатсияи давлатї хатмкунандагоне роњ дода мешаванд,
ки тамоми талаботи наќша ва барномањои таълимиро иљро намудаанд.
Рўйхати чунин хатмкунандагон аз тарафи декани факултет, ќисми
таълим омода шуда, як моњ пеш аз оѓози аттестатсияи давлатї бо
фармони директори муассисаи таълимї тасдиќ карда мешавад.
4.3.Ба комиссияи аттестатсионии давлатии хатмкунандагон аз
тарафи ќисми таълим, декани факултет њуљљатњои зерин пешнињод карда
мешаванд: маълумотномаи академии хатмкунанда, дафтарчаи имтињонї,
таќризи роњбари рисолаи (лоињаи) дипломї, таќризи муќарризи (муќарризони) рисолаи (лоињаи) дипломї.
4.4.Муќарризони корњои (лоињањои) дипломї аз тарафи декани
факултет бо пешнињоди мудирони кафедрањо, ќисми таълим таъин карда
мешаванд.
4.5.Аттестатсияи давлатии хатмкунандагон дар љаласаи кушоди
комиссияњои аттестатсионии давлатии хатмкунандагон бо иштироки на
кам аз нисфи аъзои он гузаронида мешавад.
4.6.Фанњое, ки мувофиќи онњо хатмкунандагон аз аттестатсияи
давлатї мегузаранд, дар наќшаи таълимии намунавии аз тарафи
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон тасдиќшуда муайян карда
мешаванд. Мундариљаи аттестатсияи давлатї набояд аз барномаи
таълимї берун бошад. Рисолањои дипломї бевосита аз ихтисоси
хатмкунанда ѐ дар соњањои байнифаннї, ки фанни якуми он ихтисоси
хатмкунанда аст, иљро карда мешаванд.
Имтињонњои давлатї аз рўи љадвал гузаронида мешаванд. Љадвали
имтињонњо бояд на кам аз 2 њафта пеш аз оѓози кори комиссия тартиб
дода шуда, ба маълумоти хатмкунандагон, донишљўѐн расонида
мешавад.
Дар тањияи љадвали имтињонњои давлатї шартњои зерин ба инобат
гирифта мешаванд:
а)дар як рўз дар як гурўњ як имтињон – шифоњї ѐ хаттї гузаронида
мешавад.

б)аз фанњое, ки имтињонњои хаттї ва шифоњї доранд, аввал
имтињони хаттї ва баъд шифоњї гузаронида мешавад.
в)фосилаи байни имтињонњои давлатї бояд на кам аз 5 рўз бошад.
Имтињонњои шифоњї дар асоси саволнома (билет)-њо гузаронида
мешаванд.
Саволномањои имтињонї барои гузаронидани имтињонњои шифоњї
ва супоришњо барои имтињонњои хаттї аз тарафи омўзгорони фаннї дар
асоси барномањои фаннї тартиб дода мешавад, дар иттињодияњои фаннї
(комиссияи фаннї) дида баромада, аз тарафи директор ѐ љонишини
директор оид ба корњои таълимї на кам аз 10 рўз пеш аз имтињонњо
тасдиќ карда мешавад.
4.7.Аттестатсияи давлатии як хатмкунанда, аз љумла њимояи
рисолаи (лоињаи) дипломї набояд аз 45 даќиќа зиѐд бошад. Ба
хатмкунанда барои баѐни мундариљаи рисолаи (лоињаи) дипломї то 20
даќиќа ваќт дода мешавад.
4.8.Натиљаи аттестатсияи давлатї худи њамон рўз баъди пур
кардани ќарори љаласаи комиссияи аттестатсияи давлатии хатмкунандагон ва њуљљатњои дигари зарурї эълон карда мешавад.
Барои гузаронидани имтињони хаттї ба як гурўњ чунин ваќт људо
мешавад:
а) аз забони модарї ѐ русї (имло) – 1 соати дарсї.
б) аз адабиѐт (иншо) – 4 соати дарсї.
в) аз математика – 3 соати дарсї.
Корњои хаттии имтињони дар вараќањои нишондор (штамп) – и
муассисаи таълимї бо нишондоди таърихи рўз ва фан иљро карда
мешавад.
Кори хаттї дар вараќи сиѐњнавис (вай њам бо нишондор) ва баъд ба
тозанавис рўбардор карда, супорида мешавад. Сиѐњнавис бо тозанавис
якљоя супорида мешавад.
Комиссияи
давлатии
дараљавї-тахассусї
кори
имтињонсупорандаро ќабул намуда, ваќти ќабулро ќайд мекунад. Кори
дар ваќти муайянкардашуда иљронашуда бо камбудињояш ќабул карда
мешавад.
Такроран супоридани имтињони давлатї дар давраи сессияи
имтињонї иљозат дода намешавад.
4.9.Натиљаи аттестатсияи давлатї бо бањоњои «аъло», «хуб»,
«ќаноатбахш»
ва
«ѓайриќаноатбахш»
ифода
меѐбад.
Ба
хатмкунандагоне, ки на камтар аз 75% имтињонњои љориро бо бањои
«аъло» ва боќимондаро бо бањои «хуб» супорида, рисола (лоиња)-и
дипломиро бо бањои «аъло» њимоя ва аттестатсияи давлатиро бо бањои
«аъло» љамъбаст менамоянд, «дипломи аъло» дода мешавад. Ба
хатмкунандагоне, ки бањои «ѓайриќаноатбахш» гирифтаанд, ба љойи
диплом маълумотномаи академї ва маълумотнома оид ба мўњлати
тањсил дар муассисаи таълимї дода мешавад. Дар мавриди пур кардани
замимаи диплом, агар хатмкунанда аз як фан якчанд бањо дошта бошад,
бањои охирини ў ба њисоб гирифта мешавад.

4.10.Хатмкунандагоне, ки аз аттестатсияи давлатї бањои «ѓайриќаноатбахш» гирифтаанд, њуќуќи аз фанњои дигар гузаштани
аттестатсияи
давлатиро
аз
даст
намедињанд.
Дар
сурати
ѓайриќаноатбахш њисобидани рисолаи (лоињаи) дипломї комиссияи
аттестатсияи давлатї муайян мекунад, ки хатмкунанда њамин рисолаи
(лоињаи) дипломиро такмил дињад ѐ аз кафедраи мувофиќ рисолаи
(лоињаи) дипломии нав гирад.
4.11.Хатмкунандагоне, ки рисолаи дипломиашонро дифоъ
накардаанд ва ѐ аз аттестатсияи давлатї нагузаштаанд, ба дифои
такрории рисолаи дипломї ва ѐ гузаштан аз аттестатсияи давлатї дар
муддати то панљ соли баъди хатми муассисаи таълимї зимни пешнињод
намудани тавсифномаи мусбат аз љои коре, ки муассисаи таълимї равон
кардааст, то се маротиба роњ дода мешаванд.
4.12.Ба хатмкунандагон дар љаласаи пўшидаи комиссияи
аттестатсияи давлатї бо таври кушода мувофиќи овозњои аксарияти
аъзои комиссия бањо гузошта мешавад. Дар сурати баробар будани
овозњо, овози раиси комиссияи аттестатсияи давлатї њалкунанда
њисобида мешавад.
4.13.Ба хатмкунандагоне, ки аз аттестатсияи давлатї бомувафаќият
гузаштаанд, дар асоси ќарори комиссияи аттестатсияи давлатї бо
фармони директори муассисаи таълимї дараљаи тахассус, диплом ва
нишони сарисинагии мувофиќ дода мешавад.
4.14.Барои њар як љаласаи комиссияи аттестатсияи давлатии
хатмкунандагон протоколе, ки намунаи онро Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон тасдиќ намудааст, тартиб дода шуда, дар он раис
ва аъзои комиссияи аттестатсияи давлатии
хатмкунандагон имзо
мегузоранд.
4.15.Баъди ба анљом расидани кори комиссияи аттестатсияи
давлатии хатмкунандагон раиси комиссия ба Шўрои муњандисиюпедагогї њисобот пешнињод мекунад. Дар њисоботи раиси комиссия
бояд масъалањои зерин инъикос ѐбанд:
-омодагии ќаблии муассисаи таълимї, ќисми таълим, факултет ва
кафедрањо барои гузаронидани аттестатсияи давлатї;
-мувофиќати ихтисоси аъзои комиссия ба фанњое, ки барои
аттестатсияи давлатї муайян шудаанд;
-тавсифи мундариља ва шакли саволномањо, билетњо ва
мувофиќати онњо ба барномаи амалкунандаи таълимї;
-тањлили савияи илмї ва назариявию амалии хатмкунандагон аз
рўи ихтисос ва мувофиќати онњо ба вазифањое, ки аз сиѐсати давлатї дар
соњаи маориф бармеоянд;
-тавсифи мавзўи рисолањои (лоињањои) дипломї, сифати амалан ба
анљом расонидан ва хусусияти назариявї-амалии онњо;
-тањлил ва бањодињї ба сифати дониши хатмкунандагон;
-Хулоса ва пешнињод барои боз њам бењтар шудани аттестатсияи
давлатии хатмкунандагони муассисаи таълимї.
4.16.Ба њисобот наќшањои зерин замима карда мешаванд:

1) Натиљаи имтињон:
Номи фан______________
Ихтисос ва
раќами
гурўњ

Шумораи
донишљўён

Бо
бањои
«аъло»

Бо
бањои
«хуб»

Бо бањои
«ќаноатбахш»

Бо бањои
«ѓайриќноаноатбахш»

Иштирок
надошт

Мулоњизањо

2) Натиљаи њимояи рисолањои дипломї:
Ному
насаби
донишљў,
ихтисос ва
раќами
гурўњ

Номи
мавзўи
рисола
(лоиња)-и
дипломї

Ном ва
насаби
роњбар

Ном ва
насаби
муќарризон

Бањо

Мулоњизањо

Њисоботи раиси комиссияи аттестатсияи давлатии хатмкунандагон
дар 3 нусха (аз љумла дар шакли электронї) омода шуда, дар муддати то
20 рўз баъди ба анљом расидани аттестатсия ба Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон ва директори муассисаи таълимї ирсол карда
мешавад. Дар њисоботи раиси комиссияи аттестатсионии давлатї бояд
дараљаи омодагии хатмкунандагон оид ба ихтисоси мазкур, сифати
тайѐр намудани рисола (лоиња)-њои дипломї ва мувофиќати мавзўъњо бо
ихтисос, инчунин камбудињое, ки дар тайѐр намудани мутахассисони
касбї ба назар мерасанд, дарљ мегардад. Њисоботи раиси комиссия дар
муддати на зиѐда аз се моњ дар љаласаи кафедраи мувофиќ, Шўрои
педагогии факултет ва Шўрои педагогии муассисаи тањсилоти ибтидої
ва миѐнаи касбї муњокима мегардад ва аз рўи он чорањои мушаххас
андешида мешаванд.

