
ХУЛОСАИ
комиссиям ташхисии Шурой диссертатсионии 6D КОА-045 дар назди МДТ 
«Донишгоди давлатии Худанд ба номи академик Бободон Гафуров» оид ба 
диссертатсияи Алиева Мунзифахон Насимовна дар мавзуи «Ташаккули 
кобилияти эдодии хонандагони синфхои ибтидой аз фанни санъат ва мехнат 
бо назардошти муносибати босалохият», ки барои дарёфти дарадаи илмии 
(PhD) доктор аз руйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва усулхои омузишу 
парвариш (технология (таълими мехнат)) (илмхои педагога) пешниход 
гардидааст.

Мавзуи интихобнамудаи Алиева Мунзифахон Насимовна - «Ташаккули 

цобилияти эдодии хонандагони синфхои ибтидой аз фанни санъат ва мехнат 

бо назардошти муносибати босалохият» ба тахдиди мухимтарини самтхои 

педагога бахшида шуда, дорой ахамияти мухими илмй мебошад.

К,айд намудан бамаврид аст, ки яке аз самтхои афзалиятноки инкишофи 

мамлакат ин маълумоти миёна эътироф шудааст, ки кори хадафмандро оид 

ба рушди минбаъда ва такмили низоми ватании маълумоти миёна такозо 

менамояд. Тахия намудани стандартхо ва барномахои таълимии нав низ ба 

баланд бардоштани сатх ва сифати маълумоти миёна таъсири мусбат 

мерасонад.

Ба фикри муаллиф, дар олами муосири тезтагйирёбанда инсоният бояд 

ташаббускору навовар, татбидпазир, эдодкор бошанд ва мураккабихои 

олами атрофро тахлилу арзёбй намуда, масъалахои мухталифи тахсилотй ва 

хаётиро таъмин кунанд. Барои инкишофи чунин сифатхо дар сатхи появии 

тахсил бояд шароити мусоид фарохам овард. Бо мадсади халли вазифахои 

дар боло зикршуда Вазорати маориф ва илм ба дорй намудани низоми нави 

тахсилот, яъне таълими босалохият шуруъ намуд, ки он бояд ба 

радобатпазирии хонандагон хангоми истифодаи амалии дониш, махорат ва 

малака мусоидат кунад. Дар низоми нави тахсилот омузгорон ба бедтар 

намудани натидахои тахсил бештар таъсирпазиранд. Нуктахои зикршуда 

бештар ба омузгорони синфхои ибтидой дахл дорад, зеро чй хеле, ки ба 

хамагон маълум аст, инсон бештар аз 80% тамоми дониш, махорат, амалдо ва 

тарзи тафаккурро, ки минбаъд корбаст менамояд, дар синфхои ибтидой



х,осил мекунад. Аз хамиин лихоз, омузгорони синфхои ибтидоиро зарур аст, 

ки барои ташаккул ёфтани хобилияти эдодии хонандагони синфхои ибтидой 

бештар кушиш намоянд.

Аз руи нухтаи назари Алиева М.Н. бармеояд, ки хобилияти эдодии 

хонандагони синфхои ибтидоиро бо назардошти муносибати босалохият 

ташаккул додан мумкин аст, агар аз тарафи омузгори дарсдиханда диккати 

диддй нисбат ба раванди даре дода шавад, инчунин азхудкунии назарияи 

педагоги, истифодаи усулхои интерактивй ва муосир аз руи рахнамо барои 

омузгор ва замима ба китобхои дарей инъикос кунанд. Фахат дар чунин 

холат имкони бо усулу воситахои нав ва зарурй ганй гардонидан пайдо 

шуданаш мумкин аст, зеро ки дар зимни он муносибатхои гайримаъмулй ба 

ташкил намудани фаъолияти хонандагон амалй гардонида мешавад.

Алиева М.Н. хангоми мавриди тахлил харор додани сарчашмахои 

илмй, адабиёт ва рисолахои дифоъшуда ба чунин хулоса омадааст, ки дар 

мамлакати мо то хол таххихоти алохидае оид ба муаммои мавриди назар 

гузаронида нашудааст. Аз хамин лихоз, ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

мавзуи таххщгардида яке аз масъалахои зарурй дар илми педагогика ба 

хисоб рафта, натидахои таххихи илмй бахри халли муаммохои мавчуда оид 

ба ташаккули хобилияти эдодии хонандагони синфхои ибтидой аз фанни 

санъат ва мехнат бо назардошти муносибати босалохият бозёфтхои нави 

илмиро сохиб мешавад, ки барои ганй гардонидани назария ва хам амалияи 

илми педагогика мусоидат менамояд.

Дар диссертатсия он нуктахои илмие, ки пешниход шудааст дар замони 

муосир навгонии илмй махсуб ёфта, чунин инъикос ёфтааст: бори нахуст 

раванди ташаккули хобилияти эдодии хонандагони синфхои ибтидой аз 

фанни санъат ва мехнат бо назардошти муносибати босалохият аз дихати 

илмию назариявй асоснок карда шуд, мафхумхои «салохият», «босалохиятй», 

«муносибати босалохият», «хобилият», «хобилияти эдодй», «усул», 

«технологияи педагога» «бозихои дидактикй» муайян карда шуд, мохияти 

ташаккули хобилияти эдодии хонандагон мавриди таххих барраей гардид,



меъёрхою нишондидандадои зухуроту сатххои ташаккулёбии он тахия карда 

шуд; зарурати ташаккули кобилияти хонандагон бо назардошти муносибати 

босалохият, роххои такмили раванди таълиму тарбияи муассисахои таълимй 

оид ба ташаккули кобилияти эдодй бо назардошти муносибати босалохият 

асоснок карда шуд.

Барой сохиб шудан ба хадафи нихоии гадкидот Алиева М.Н. мархилахои 

зарурии таддидотро омухта, дар мантик, мундаридаи сохтори диссертатсия 

инъикос гардидааст.

Натидаи асосии тахкикот дар зиёда аз 20 корхои илмй вобаста ба 

муаммои таддидшуда инъикос ёфтааст.

Яке аз дихати хуб дар таддидот дар он мебошад, ки аз тарафи Алиева 

М.Н. мадмуи озмоишдои ташаккули добилияти эдодии хонандагони синфдои 

ибтидоиро коркард ва хам мударрар карда шудааст. Боиси тазаккур аст, ки 

дар диссертатсия ба таври мушаххас тадлили миддорй ва хам сифатии 

натидаи тахдидот дар шакли дадвал, диаграмма ва гистограмма оварда 

шудааст.

Дар диссертатсия дар баробари муваффадиятдо инчунин камбудихо 

дида мешаванд:

1. Муаллиф хангоми тахияи рисола муаллиф ба хатогихои техникй ва 

баъзан ба хатодои имловй род додааст;

2. Дар дадми маддуд тадлили сарчашмадои илмии. олимони тодик аз руи 

муаммои таддидшаванда оварда шудааст.

Бояд гуфт, ки он норасогидое, ки зикр гардиданд, шакли тавсиявй 

дошта, ба мундарида ва сатди баланди илмии рисола таъсири манфй 

намерасонад ва ислоддои он бар фоидаи кор аст.

Диссертатсия бо талаботи банди 44-и Низомномаи намунавй оид ба 

Шурой диссертатсионй, ки бо Карори Хукумати Чумдурии Тодикистон аз 26 

ноябри соли 2016 тадти №505 ба. тасдид расидааст, комилан мувофид 

мебошад. Он фарогири масъаладоест, ки барои рушди илми педагогика 

мудим арзёбй мегарданд.



Аз тарафи Алиева М.Н. тахкикоти диссертатсионй дар сатх ва савияи 

зарурй таълиф гардида, мустакилияти муаллиф эх,сос карда мешавад. 

Натидаи нихой ва нуктахри навини илмии барон х,имоя пешкашгардида 

сах,ми шахсии муаллифро нишон медихдд.

Аз тарафи рисоланавис автореферат дар мутобидат бо мундаридаи 

тадкидот тах,ия шуда, мухтавои асосии рисоларо дарбар мегирад. Ба он 

натидахри илмй, ки муаллиф сохиб шудааст, мутобик; ба ихтисоси 13.00.02- 

Назария ва усулхри омузишу парвариш (технология (таълими мехдат)) 

(илмхои педагогй) мебошанд.

Боиси зикр аст, ки дар тахкикоти диссертатсионии Алиева М.Н. хрлати 

бидуни идтибос истифода шудани мавод мушохдда карда намешавад. 

Маъхази хамаи идтибос, сарчашмах;о ва адабиёти истифодашуда нишон дода 

шудааст. Алиева М.Н. дар тартиб додани дастгохд илмии рисолаи 

диссертатсионй талаботи банди 16-и Тартиб додани дарададои илмй ва 

унвоюфи илмй (дотсент, профессор)-ро риоя намудааст.

Банди 55-и Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсиониро, ки 

бо К(арори Хукумати Ч,умх,урии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016, тахти 

№505 тасдик; гардидааст, ба назари эътибор гирифта, комиссияи ташхисй 

пешнихрд менамояд:

1. Диссертатсияи Алиева Мунзифахон Насимовна дар мавзуи 

«Ташаккули крбилияти эдодии хонандагони синф^ои ибтидой аз фанни 

санъат ва мех,нат бо назардошти муносибати босалох,ият», ки барои дарёфти 

дарадаи илмии (PhD) доктор аз руйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва усулхри 

омузишу парвариш (технология (таълими мехнат)) (илмхои педагогй) ба 

Шурой диссертатсионии 6D КОА-045 дар назди МДТ «Донишгохи давлатии 

Худанд ба номи академик Бободон Бафуров» барои химоя кабул карда 

шавад;

2. Ба хайси мукарризони расмй аз руйи диссертатсияи мазкур шахсони 

зерин тавсия карда мешаванд:



1) Гулмадов Файз-доктори илмхои педагога, профессор, мудири шуъбаи 

арзёбии тадсилоти академиям тадсилоти Тодикистон. .

2) Салимова Мадинахон К^одировна-номзади илмхои педагога, дотсенти 

кафедраи фанхри дамъиятии Донишгоди давлатии хухух, бизнес ва сиёсати 

Тодикистон.

3. Ба хайси муассисаи пешбар Донишгохи давлатии Бохтар ба номи 

Носири Хисрав тавсия карда мешавад.

4. Барой нашри эълон оид ба химоя ва дойгир намудани автореферат дар 

сомонаи Комиссиям Олии Аттестатсионии назди Президента Думхурии 

Тодикистон идозат дода шавад.

5. Барой чопи автореферат ба хухухи дастнавис идозат дода шавад.

Раиси комиссия:

Доктори илмхои педагога, профессор

аъзои Шурой диссертатсиони

Аъзоёни комиссия:

номзади санъатшиноси, дотсент 

аъзои Шурой диссертатсионй Исоев А.Б.

номзади илмхои педагоги, дотсент 

аъзои Шурой диссертатсионй Холматов Д.М.


