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“Он чӣ донишҷуён медонанд, 
дигар муҳимтарин меъёри 
муайянкунандаи сифати 
таҳсилот нест. Санҷиши 
воқеӣ ин қобилияти  сарукор 
гирифтан бо чизҳои  
намедонистагӣ ва пайдо 
кардани ҳалли  мушкилоти 
онҳо мебошад.”

- Суханронии Аълоҳазрат Оғохон дар 
маросими ифтитоҳи мактаби Оғохон 
дар ш.Оши Ҷумҳурии Қирғизистон, 2002

Литсейи Оғохон чанде пеш якчанд тадбирҳоро барои 

такмили дарсҳо ва омӯзиши фаннҳои забони англисӣ 

ва математика амалӣ намуд.

Барномаи феълии давлатии забони англисии литсей 

ғанӣ гардонда шуда, ҷавобгӯи  меъёрҳои байналхалқӣ  

гардидааст. Раванди ғанигардонӣ ба рушди малакаҳои 

иртиботӣ нигаронида шуда, хонандагонро дар 

талошҳои минбаъдаи академикӣ ва касбиашон 

муваффақ месозад. Ин 

барнома аллакай дар 

синфҳои 10 ва 11-и 

синфҳои  таълимашон ба 

забони англисӣ амалӣ 

карда мешавад.  Барномаи 

мазкур хонандагон ва 

муаллимонро аз донишҳои 

адабиёти муосир ва 

классикӣ, муошират бо 

шахсони забони модариашон англисӣ, лексияҳои 

сатҳи донишгоҳ ва ғайра баҳравар месозад. Бо 

гузашти вақт синфҳои поёнӣ ва тамоми гуруҳҳои 

дигар низ аз ин барнома баҳравар хоҳанд шуд. 

Илова бар ин, тамоми муаллимон ва кормандон низ 

ба рушди маҳоратҳои касбӣ шомил гардида, маҳорати 

забони англисиашонро сайқал хоҳанд дод. Мо инчунин 

китобҳои нави забони англисиро бо мақсади рушди 

малакаҳои таҳқиқотӣ, тафаккури интиқодии хонандагон 

ва тавсеаи огоҳии фарҳангии онҳо дастрас менамоем.

Ҳамзамон барномаи омӯзиши фанни математика дар 

литсей барои тамоми синфҳо дар раванди  такмилёбӣ 

қарор дорад. Ҳадафи ин 

барнома такмили маҳоратҳои 

педагогии омӯзгорон оиди 

бо усулҳои  гуногун тадрис 

гузаронидани дарсҳо ва  рушди 

салоҳиятнокии хонандагон 

иборат аст.

Барои расидан ба ин ҳадафҳо, 

литсейи Оғохон аз кӯмаки ду 

мутахассиси байналмиллалӣ: Насим Ҷафар –  мушовир 

аз ИМА , мутахассиси фанни математика ва педагигика, 

ки ҳамзамон дар Донишгоҳи Осиёи Марказӣ ба ҳайси 

мушовир ва тренер фаъолият мекунад ва Вилям
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ТОҶИКИСТОН, Ш.ХОРУҒ

1,050+ 100% 95%хонанда дар литсейи Оғохон 
ба синфҳои 0 -11 фаро 

гирифта шудаанд

хонандагони синфи 11 
имтиҳоноти давлатро 

супориданд

-и хатмкунандагони мо дар соли 
2018 ба донишгоҳҳои олӣ қабул 

шудаанд

Такмили донишҳои фаннҳои забони англисӣ ва математика дар литсей

Филипс – мушовир аз Ирландия,мутахассиси фанни 

забони англисӣ ва педагогика бархурдор мебошад. 

Онҳо барои тарҳрезӣ ва амалисозии курсҳои 

такмили ихтисос бо Донишгоҳи Кембриҷи Британияи 

Кабир ва Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдори 

ДОМ дар ш.Хоруғ ҳамкорӣ карда истодаанд. 

Гузашта аз он, омӯзгорони фанни математика аз 

Британияи Кабир, муаллимони литсейи Оғохон 

ва кормандони Хадамоти Оғохон оид ба маориф 

дар ш.Оши Ҷумҳурии Қирғизистон барои рушди 

малакаҳои омӯзгории фанни математика шаш рӯзро 

бо ҳам сипарӣ намуданд. 

Дар баробари он  мутахассиси Филиали 

Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии 

кормандони маорифи вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Мамадназарбеков. К  

семинари омӯзишии якҳафтаинаро оиди мавзӯӣ  

“Педагогикаи иртиботӣ”-ро барои омӯзгорони 

литсей гузаронид. Ин семинар ба тадриси усулҳои 

нави дарсдиҳӣ ва рушди ҳамаҷонибаи салоҳиятҳои 

хонандагон нигаронида шуда буд.



Мижгона Давлатова, хонандаи 
синфи ҳафтуми таълимашон 
ба забони бтоҷикии литсейи 

Оғохон буда, ҷои аввалро 
дар мусобиқаи ҷумҳуриявии 

библиамарафон ба даст 
овард. Китоби дӯстдоштаи 

ӯ китоби ниёгонамон  «Чор 
дарвеш» мебошад.

Бо мамнуният иброз медорам, ки ман  

маcъулияти директории Литсейи Оғохонро 

боз аз сар гирифтам, гарчӣ пештар ҳам, аз 

рӯзи бунёди муассисаи таълимии мазкур дар 

давоми 10 сол ин вазифаро ба дӯш доштам.                                                                    

Мо камари ҳиммат барбастем, ки соли таҳсили 

имсоларо бо омодагии пурра истиқбол мегирем. 

Тавре Шумо мушоҳида намудед, таъғйиротҳои 

зиёд на танҳо дар сохтори бино, балки дар 

барномаҳои пешниҳодшуда, низ роҳандозӣ гардидаанд Мо бароямон 

стандартҳои сатҳи баландро муайян карда, дар амалисозии онҳо кӯшиш 

мекунем, то ки хонандагон ва кормандони мо аз сатҳи баланди омӯзиш 

бархӯрдор бошанд. Барои расидан ба ин ҳадафҳо мо ба ҳамкории зич, 

дастгирӣ ва саҳми падару модарон, сарпарастон, хонандагон ва кормандон 

ниёз дорем. Мо нигарони самаранокии фаъолиятҳоямон дар соли ҷорӣ 

мебошем. Ман ба Шумо сиҳативу саломатӣ ва будбориҳоро дар кори 

таълиму тарбия хоҳонам.

Озмунҳо байни синфҳои 6 
-11

Хонандагони мо аз фаннҳои зерин дар озмунҳо 

иштирок намуданд: забонҳои тоҷикӣ, русӣ, 

англисӣ фаннҳои ҷуғрофия, биология, таърих ва 

ҳуқуқ, математика, физика, химия ва технологияи 

иттилоотӣ. Сипас, дар моҳи ноябри соли 2018 

хонандагон дар озмунҳои минтақавӣ низ 

иштирок намудаанд.

Барномаҳои тобистона
Литсейи Оғохон дар таътили тобистона ҳамчун маркази эҷодӣ ва 

омӯзиш боқӣ монд. Мо як қатор барномаҳоро барои хонандагони 

ш.Хоруғ ва ноҳияҳои гирду атроф амалӣ намудем.

Барномаҳои бозомӯзии тобистонаи мо маҳоратҳо ва донишҳои  

хонандагони синфҳои 8 то 10 -ро аз математика ва забони англисӣ 

тақвият бахшид. Хонандагон ба хондани асарҳо, иштирок дар 

мубоҳисаҳо, тақвияти тафаккури интиқодӣ шомил гардиданд. Илова 

бар ин, хонандагони синфҳои сеюм то ҳаштум имконият пайдо 

карданд, то дар барномаҳои «Биё сӯҳбат кунем» иштирок кунанд ва 

тавассути усулҳои ба саҳнагузорӣ ва актёрӣ маҳоратҳои муошират, 

гӯшкунӣ ва дарккунии забони англисиашонро рушд диҳанд. Барнома 

бо намоишҳои саҳнавӣ, ки аз ҷониби хонандагон таҳия шуда буданд, 

ба охир расид.

Дар ниҳоят, Хадамоти Оғохон оид ба маориф шаш ризокорро аз 

Канада даъват намуд, ки онҳо барномаҳои гуногуни LEGO Robotics-ро 

ба хонандагон ёд доданд.  Хонандагон донишҳои андӯхтаашонро бо 

сохтани мошинҳои оддӣ, барномарезӣ,  истифода ва мудиряти об дар 

муҳити ш.Хоруғ дар амалия нишон доданд.

Хонандагонро ҳангоми фаъолият дар ин сомона тамошо кунед:   

https://bit.ly/2PxCvw5

Нигоҳе ба сӯи оянда...        
Литсейи Оғохон бори аввал барномаи “Ҷой 
барои эҷодкорон” - ро ифтитоҳ бахшид.                                                                

Донишҷӯёни донишгоҳи Стэнфорд китобхонаи 

литсейиро ба як фазои диққатҷалбкунанда барои 

хонандагони синфи 5 табдил доданд, ки онҳо аз 

барномаҳои STEAM (Хизматрасонии Шабакавии 

рақамӣ барои бозиҳои компютерӣ ва барномарезӣ) 

баҳравар гаштанд. Барномаи мазкур ба аз хонандагон  

таҳияи лоиҳа  ва эҷодкориро талаб менамуд. 

Хонандагон зимни машғулиятҳояшон бо технологияи 

воқеъии виртуалӣ, чопи 3-D, ҷамъоварии энергияи 

офтоб, сохтани шаклҳо ва ғайра шинос гардидаанд. 

Барнома бо намоиши лоҳияҳои таҳрезишуда хотима 

ёфт, ки дар он хонандагон лоиҳаҳои коркардаи 

худро, ки барои баланд бардоштани сифати зиндагӣ  

ва ояндаи нақшаҳояшонро ба намоиш гузоштанд.                                                        

Фаъолияти эҷодкорони моро аз ин сомона дарёбед: 

https://bit.ly/2zUqKe4

Навсозиҳои охир

Барои таъмини саломатӣ, беҳдошт ва бехатарии истифодабарандагони таҷҳизотҳои дохили бино ҳоло корҳои 

навсозӣ дар бинои литсейи Оғохон идома доранд. Ин навсозиҳо як қатор самтҳои афзалиятнок, ки барои беҳтар 

шудани таълиму тарбия дар литсейи Оғохон мусоидат кунандаро  дар бар мегиранд. Бо ин тариқ, мо итминон 

ҳосил мекунем, ки сохтмон аз таҷрибаи беҳтарини тарҳрезии сейсмикӣ бархӯрдор аст, дар тамоми бино ҳамеша 

дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданӣ вуҷуд дорад, он дар тамоми фасли сол гарм ва барои истифода мувофиқ аст ва 

инчунин дорои системаи бехатарӣ ҳангоми сӯхтор аст.

Дар айни замон, дар блокҳои В, С ва D 38 синфи нав мавриди истифода қарор доранд. Дар давоми чанд моҳи 

охир, мо ба толори варзиш, ошхона, утоқҳои кории кормандон, синфхонаи санъати тасвирӣ, синфхонаи мусиқӣ, 

лабораторияи компютерӣ ва технология , синфхонаи 

сабт ва намиши видео (феълан дар китобхонаи мактаб) 

дастрасӣ пайдо кардем. Тамоми раванди навсозии бино, 

аз  ҷумла намои берунии бино моҳи августи соли 2019 

анҷом хоҳад ёфт.

Мехоҳем ба ҳамаи хонандагон ва кормандонамон барои 

ҳамкориашон дар истифодаи дурусти синфхонаҳои 

таъмиршуда,мутобиқ намудани ҷадвалҳои корӣ  барои 

идомаи корҳои навсозии бино ташаккур гӯем. 

Беш аз 300 китоб дар 30 рӯз
Мижгона Давлатова  хонандаи литсеи Оғохон дар мусобиқаи ҷумҳуриявии Библиомарафон ҷои 
аввалро соҳиб шуд.

Соли нав, чеҳраҳои нав
Лутфан, барои табрик намудани кормандони нави Хадамоти Оғохон оид ба 
Маорифро  нисбати ишғоли вазифаҳои навашон моро ҳамроҳӣ намоед :

Худоназаров Давлатназар - директори литсей
Мансуров Мансур – ҷонишини директор оид ба таълим
Амонбеков Хирадҷон - ҷонишини директор оид ба таълим
Муқаиршоева Мавзуна - тренери рушди маҳоратҳои касбии муаллимон - бахши 
англисӣ
Мирзоев Саидшо - роҳбари китобхонаи литсей
Мастонов Мастон - Корманди нигоҳубин ба хизматрасониҳо
Азизбеков Фаромуз – муаллими фанни физика
Лутфишо Дунёбегим - муаллимаи фанни забони тоҷикӣ
Мусрифшоева Муниса – муаллимаи фанни забони англисӣ
Мамадасанова Фируза – муаллимаи фании синфҳои ибтидоӣ
Атобеков Давлатмамад – муаллими фанни кимиё

Таҷлили Рӯзи Президент

Кормандон ва хонандагон барои таҷлили Рӯзи Президент 

як қатор  чорабиниҳоро рӯи кор оварданд. Омӯзгорони 

фанни таъриху ҳуқуқ бошанд  семинарҳоеро таҳия карданд, 

ки  дар онҳо оиди заҳмати шабонарӯзии Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат,мӯҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон  дар бартараф намудани  душвориҳои зиёди сиёсӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоии Тоҷикистон сухан мерафт.

Пайёми Директори 
литсей!

Иштирокчии барномаи 
бозомӯзии тобистона 
кушиш дорад, то мафҳумҳои 
математикиро дарк намояд.

Шумо ҳар моҳ чанд китоб мехонед...ба ғайр аз китобҳое, ки шумо бояд китобҳои дарсиро мехонед? Як ё шояд 
ду китоб? Оиди хондани беш аз 350 китоб чӣ фикр доред? Барои Мижгона Давлатова ин чизи ғайримаъмулӣ 
нест, баръакс, он муваффақиятест, ки ӯро дар конфронси ҷумҳуриявии библиамарафон, ки дар таътили тобистони 
гузашта дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд, ғолиб гардонд.

Дар доираи озмун, хонандагонро бар асоси шумораи китобҳои хондаашон ва дар хотир нигоҳ доштани мазмуни 
китобҳо аз ҷониби ҳайати ҳакамон имтиҳон намуданд. Иштирокчиён рӯйхати китобҳои хондашударо ба ҳайати 
ҳакамон пешниҳод намуданд, ки он бояд адабиёти классикии тоҷикӣ-форсӣ, муаллифони муосир, ки дар бораи 
мафҳуми ватан эҷод кардаанд ва ҳадди ақал бояд чор китоб оид ба таърих ва фарҳанги Тоҷикистонро дар бар 
гирад. Китоби дӯстдоштаи Мижгона бошад “Чор дарвеш” мебошад.

Бо гуфти Мижгона: «хондани китоб ба ман имконият медиҳад, то ба ҷойҳои нав ва гуногун сафар кунам», 
«ман фикр мекунам, ки ҳар як хонандаи литсей бояд имконият дошта бошад, то китобҳои хондаамро 
хонад.»

Мижгона дар синфи ҳафтӯми таълимашон ба забони тоҷикии литсейи Оғохон мехонаду ба китобхонӣ шавқу 
рағбати зиёд дорад ва инчунин ӯ  қаҳрамони мусобиқаи умуиҷумҳуриявӣ аз намуди шоҳмот ҳам  мебошад.

«Мо аз ӯ хеле ифтихор дорем ва аз ӯ тарзи рушди донишҳоро меомӯзем», - гуфт роҳбари иттиҳодияи 
методии забони  англисии литсей, Сайлӣ Наврузбекова.

Иштирок дар пешвозгирӣ

Як зумра хонандагон ва муаллимони литсей 

дар пешвозгирии Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ, Пешвои миллат,мӯҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба ВМКБ  бо суруду рақсҳояшон 

ширкат варзиданд.
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13 31
Ҷашни мавлуди 
Аълоҳазрат Оғохони IV

Хонандагон як барномаи ҷашнии 
ҷолибро барои гиромидошти рӯзи 
мавлуди Оғохони IV - бунёдгузор ва 
роҳбари Шабакаи Оғохон оид бар рушд 
омода сохтанд.

Таҷлили иди Соли Нав        

Аксарияти хонандагон дар синфҳояшон 
таҳти сарварии роҳбарони синфҳо  дар 
пешвозгирии Соли Нав ширкат варзиданд. 
Бархе аз хонандагон дар давоми таътили 
зимистона дар мусобиқаҳои варзишӣ низ 
иштироки фаъолона доштанд.

Ҷадвали фаъолиятҳо 
дар соли таҳсил
1 сент –  Рӯзи дониш

29 сент – Вохӯрӣ бо падару модар

4 окт - Рӯзи забони миллӣ

27 окт – Вохурӣ бо падару модар

31 окт – Поёни чоряки аввал

1-6 ноябр – Рӯзҳои таҳтил

24 ноябр  - Вохӯрӣ бо падару модар

27 дек  - Чорабиниҳои синфҳои 10 ва 11 

29 дек - Вохӯрӣ бо падару модар

1-10 январ – Таътили зимистона

Донишгоҳҳо ва барномаҳое, ки                                   

хатмкунандагони соли гузашта дар он ҷо        

таҳсил карда истодаанд:

16 нафар дар Донишгоҳи Амрикоии Осиёи Марказӣ, ш.Бишкек ,12 нафар Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Хоруғ , 7 нафар 

дар Донишгоҳи славянии Тоҷикистон , 5 нафар дар Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Нарин , 4 нафар дар ИМА бо Барномаи 

FLEX , 4 нафар дар Донишгоҳи давлатии ш. Хоруғ , 1 нафар дар Донишгоҳи KIMEP, ш.Алмаато , 3 нафар дар Донишгоҳи 

славянии Русӣ - Қирғизӣ ва ғ.

Хатмкардагони мо ба доираи васеи соҳаҳои таҳсилот, махсусан соҳаҳои тиҷорат, заминшиносӣ, иқтисод, муҳандиси 

электротехникӣ, молия, география, гидрология, муносибатҳои байналхалқӣ, ҳуқуқшиносӣ, забоншиносӣ, мудирият, тиб, 

дорусозӣ, равоншиносӣ, меҳмоннавозӣ ва ғайра ворид мешаванд.

Ҷомеа муҳитест, ки одамон дар он барои дастгирии ҳамдигар ҳамкорӣ мекунанд ва литсейи Оғохон албатта як 

намуди ҷомеа ба ҳисоб меравад. Яке аз ташкилотҳои мактабӣ ин Шӯрои хонандагони литсей мебошад, 

ки хонандагонро дар атрофи фаъолиятҳои муштарак ба ҳам меоварад ва ҳоло роҳбари он хонандаи мактабамон Эмануел Сулеймоншоев 

- хонандаи синфи  11-ум мебошад, ки моҳи октябри соли 2017 ба ҳайси Президенти шӯрои хонандагон интихоб гардид.

“Агар хонандагон хоҳанд чизеро ихтроъ кунанд ё ба навоварӣ даст зананд, мо метавонем ба онҳо барои дар амал тадбиқ намудани 

нақшаҳояшон кӯмак расонем “, - гуфт Сулеймоншоев. “Ман метавонам бо муаллимон, роҳбарияти мактаб ва Хадамоти Оғохон оид ба 

маориф иртиботи дурустро барқарор намоям, то нақшаҳои хонандагон дар бораи он чизҳое, ки мехоҳанд созанд, амалӣ шаванд”.

Сулеймоншоев мегӯяд, ки рӯҳияи рӯҳбаландсозӣ ва дастгирӣ яке аз усулҳое мебошад, ки усулҳо ва фаъолиятҳои Шӯрои хонандагон дар 

асоси он амалӣ мегарданд. Дар як муддати кӯтоҳ Шўрои хонандагон тавонист маҳфили мубоҳисавии Литсей, маҳфили математикони 

SAT (системаи арзёбии омӯзиши фанни математика) ва бори дигар маҳфили гитаранавозонро таъсис диҳад. Он инчунин Барномаи 

омӯзгорони ҷавон аз ҳисоби хонандагони синфҳои 9-11ташкил намуд. Ин имконият медиҳад,ки эшон донишу малакаҳояшонро бо 

хонандагони дигари литсей қисмат намоянд. Ин барномаҳо чанд ташаббусе ҳастанд, ки Шӯрои хонандагон пиёда намудаст ва умед аст, 

ки дар оянда барномаҳои зиёдтар ташкил хоҳад кард. Даври навбатии интихоботи Шӯрои хонандагон дар моҳи декабри соли 2019 

сурат мегирад, бинобар ин  маълумоти бештарро оиди Шӯрои хонандагон, ки дар газетаи баҳориамон нашр хоҳад шуд дарёфт карда               

метавонед.                                                                 

Аъзои Шӯрои хонандагон: Эмануел Сулеймоншоев (Президент), Фарангис Мирзобекова, муовини президент, Шерхон Худододхонов (хазинадор), Аиша Тоичиева (котиб), 

Дилофарид Наҷмиддин (намояндаи бахши фарҳангӣ), Дилноза Куканбекова (намояндаи ҳуқуқи кӯдакон), Назарбахт Ватаншоҳзода (намояндаи бахши иттиллоот) , Рауф 

Алибахшоев (намояндаи бахши таълим), Акрам Давроншоев (намояндаи синфҳои 1-4), Имир Абдурасулов (намояндаи синфҳои 5-8).

Ин хатмкардагон ҳоло дар            
куҷоянд?

Пешниҳоди маҳфилҳо

Рассомои

Суруд ва мусикӣ

Кишваршиносӣ

Дастони моҳир

Лабораторияи 

Созанда

Англисӣ

Ҷуғрофидони 

ҷавон

Хадамоти Оғохон оид ба маориф яке аз 10 оҷонсиҳои дунявии 
Ташкилоти Оғохон оид ба рушд (AKDN) мустақар дар 30 кишвари 
ҷаҳон бо ҳадафи баланд бардоштани сифати зиндагии мардум 

фаъолият мебарад.

www.akdn.org

Вапзиши сабук

Шоҳмот

Кодинг

Роботсозӣ

Математика

Физика

Химия

Баскетбол

Мо инчунин мехоҳем оиди хонандагоне, ки дар Академияҳои Оғохон дар шаҳрҳои 

Момбассаи Кения ва Ҳайдарободи Ҳиндустон бомуваффақият таҳсил карда истодаанд, 

ёдрас шавем.       

Мо аз дастовардҳои хонандагонамон  ифтихормандем ва барои хатмкардагонамон бошад 

барои пирӯзиҳояшон дар оянда муваффақиятҳоро орзумандем.

Бо роҳбар-хонандагони мо шинос шавед

Корҳои хонандагони 

моро дар ин сомона 

дарёфт намоед:

https://bit.ly/2LpFZjN
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