
ТАКРИЗ
ба автореферата диссертатсияи Тошхочаева Сурайё Акрамчоновна дар 
мавзуи «Методхои такмили мазмуни таълими фанни технология дар 

асоси корбасти гулдузии ороишй-миллии точикй» барои дарёфти дарачаи 
илмии номзади илмхои педагогика аз руйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва 

методикаи омузишу парвариш (технология-таълими мехнат)
(илмхои педагога)

Кори диссертатсионии Тошхочаева Сурайё Акрамчоновна дар 
мавзуи «Методхои такмили мазмуни таълими фанни технология дар 
асоси корбасти гулдузии ороишй-миллии точикй» ба масъалаи мухим ва 
мубрам бахшида шуда, дар сарсухан оид ба ахамияти мавзуъ бо 
далелхо асоснок намуда, объект, предмет ва хадафи тахкикотро 
муайян намудааст.

Аз тарафи диссертант Тошхочаева С.А. аз сарчашмахои илмиву 
лугатй фаровон истифода бурда, ахамияти назариявию амалии мавзуи 
диссертатсияро дар асоси хулосахои дакик дар раванди таълиму 
тарбияи хонандагон аз фанни технология дар асоси корбасти гулдузии 
ороишй-миллии точикй баён намуда, навгонихои тахкикотро, ки 
арзиши баланди илмиро сохиб аст, пешниход кардааст.

Чун аз автореферат бармеояд, диссертатсия аз 2 боб ва 6 фаслхо 
иборат буда, боби аввал: «Заминаи таърихи пайдоиши гулдузии ороишй- 
миллии точикй ва таъсири он ба ташаккули маърифати зебоипарастии 
хонандагон» унвон дошта, боби дуюм: «Рох, усул ва шаклхои корбасти 
гулдузии ороишй-миллии точикй дар раванди таълими фанни 
технология (таълими мехнат)» ном гирифта, дар автореферат оид ба 
бобхо дар алохидагй маълумоти муфассал оварда шудааст.

Ба сифати поягохи тачрибавию озмоиши тахкикот факултети 
санъати тасвирй ва технологияи муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгохи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров», 
муассисахои тахсилоти миёнаи умумии № 23, № 19, № 9-и шахри Хучанд, 
Мактаби рассомии бачагонаи шахри Хучанд, Маркази тахсилоти 
иловагии вилоят, махфилхо дар Маркази гулдузии ороишй-миллии 
точикй - сузанидузии ба номи Зулфия Бах^иддинова дар солхои гуногун 
бо намудхои мухталифи озмоиш ва кори тачрибавию тахдикй бо чалби 
беш аз 184 хонанда гузаронида шуда, ба таври муфассал оид ба натичахои 
озмоиши гузаронидашуда дар автореферати диссертатсия оварда шудааст.

Бояд гуфт, ки мундаричаи асосй ва натичахои тахкикоти 
диссертатсионии Тошхочаева Сурайё Акрамчоновна дар зиёда аз 13 
номгуи корхои илмй инъикос карда шудааст, аз чумла дар 6 мачаллаи 
аз тарафи КОА-и назди Президенти Ч,умхурии Точикистон 
такризш аванда ба нашр расонида шудааст.

Вазифахои дар тахкикот муайяншуда ва нуктахои барои химоя 
пешниходшуда пурра ба максад мувофикат буда, арзиши илмии корро



таъмин мекунанд. Ин далелро асосноккунии натичахои тахдик,от, 
истифодабарии методхои тахлили мантикд, таърихй, системавй ва 
мукоисавй зимни тахкики пахлухои мухталифи масъалаи мазкур тасдик; 
менамоянд.

Хднгоми такриз, дар баробари муваффакиятхои зиёд баъзе 
нуктахои бахсталаб ба назар мерасанд, ки ислохи минбаъдаи онхо боиси 
боз хдм баланд бардоштани сатху сифати пажухишоти оянда хохад буд.

1. Муаллифи кор дар автореферат ба баъзе хатогихои орфографй 
рох дода аст;

2. Дар автореферат маълумот оид ба боби 1-ум нисбат ба боби 2- 
юм хеле зиёд мебошад;

3. Дар автореферат намунахои кашидадузй оварда нашудааст.
Эродхои овардашуда чузъй буда, ба арзиши волои назариявию

амалии диссертатсия таъсире надорад.
Хулоса: диссертатсияи Тошхочаева С.А. дар мавзуи «Методхои 

такмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти 
гулдузии ороишй-миллии точикй» ба талаботи «Низомнома оиди 
дарёфти дарачаи илмй»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президента Ч,умхурии Точикистон чавобгу буда, муаллиф барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 
13.00.02-Назария ва методикаи омузишу парвариш (технология -таълими 
мехнат) (илмхои педагога) сазовор мебошад.
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