
Такриз
ба диссертатсия ва автореферат Бобоева Гулбахор Шарифовна дар мавзун 
«Технологиям ташаккули салохияти иттилоотии донишчуён зимни 
таълими силсилаи фанхои педагоги дар шароити татби^и низоми кредитив 
тахсилот» барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои педагоги 13.00.01 
-  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагоги).

Дар шароити муосири рушди чомеаи Думхурии Точикистон 

мухиммияти чараёни ислохоти тахсилот, такмил ва рушди методология ва 

технологияи омодагии мутахассисон ва ба амал баровардани ощоро дар 
асоси талаботи стандартхои чахонии тахсилот тахозо менамояд.

Чи тавре маълум аст, бо махсади баланд бардоштани сатху сифати 

омодагии омузгорон ба фаъолияти касбй дар низоми тахсилоти олии

касбии чумхурй муносибатхои нав, ба вижа, муносибати босалохият 
амалй гашта истодааст.

Бояд зикр кард, ки яке аз чорахои мухиме, ки дар чумхурии мо ба 

талаботи дарачаи баланд бардоштани сифати тахсилот ва фаъолгардонии 

донишчуёнро тибхи принсипхои раванди Болония таъмин месозад, 

гузариши босуръати муассисахои тахсилоти олии касбй ба низоми 
кредитии тахсилот мебошад.

Диссертатсия ва автореферата он ба мавзуи технологияи ташаккули 
салохияти иттилоотии донишчуён зимни таълими силсилаи фанхои 

педагога дар шароити татбихи низоми кредитии тахсилот бахшида 

шудааст, ки дар давраи рушди идтимоию ихтисодй ва раванди ислохоти 
сохаи илму маориф бенихоят шарт ва зарур мебошад.

Унвончу дар асоси омузиш, тахлил, т а х в д  ва баррасии маводхои

мавчудаи илмй, педагоги, психологи ва тачрибаи пешкадами муассисахои

тахсилоти олии касбй рисоларо рохандозй намуда, фикру андеша ва

хулосахои худро дар асоси нишондодхои тахкикот, мушохидахо ва

сухбатхо мувофики максад, вазифахо ва фарзияву казияхо пешниход

кардашуда арзёбй намудааст, ки онхо ба накшаи корни рисола мувофпк 
мебошад.

Арзишмандии рисолаи таххихоти мазкурро метавон ба таври зайл 
бахогузорй намуд:
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Диссертант максад, объект, предмета тахкикот ва хамчунин фарзияи 

тахкикотро дуруст муайян намуда, дар асоси онхо вазифахои тахкикотро 

рохандозй намудааст.
Мухаккик, асосхои методологии тахкикотро бо дарназардошти 

максаду вазифахои гузошташуда, бо василаи методхои тахкикот идро 

кардааст. Тадбирхои андешидаи унвончу дар муассисахои тахсилоти олии 

думхурй ишора гардидааст. Унвончу ба сифати сарчашмахои тахкикот аз 

конунхои Думхурии Точикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи 

тахсилоти олии касбй ва баъд аз муассисаи тахсилоти олии касбй», 

«Консепсияи мактаби миллии точик», «Консепсияи маълумот дар 

Думхурии Точикистон», «Консепсияи миллии тарбия дар Чумхурии 

Точикистон», «Стандарта давлатии тахсилот» осори бунёди дойр ба 

фалсафа, педагогика, психология ва дигар асархои олимони сохавиро 

истифода бурдааст.
Навоварии илмии кори тахкикотии унвончу дар он ифода ёфтааст:

- дойр ба масъалаи мундарича ва технологияи ташаккули салохияти 

иттилоотии донишчуён хангоми машгулиятхои силсилаи фанхои педагогй

тахкикоти махсус гузаронида шуд;
- мундарича ва технологияи ташаккули салохияти иттилоотии 

омузгорони оянда муайян гардида, нишондодхо ва тавсифи мундаричаи 

салохияти иттилоотй, сохтор ва мазмуни малакахои кори донишчуён бо 

иттилооти таълимй ошкор ва асоснок гардид;
- сохтори мачмуи таълимию методй аз руйи фан, бо дарназардошти 

усулу шаклхои кор бо маводи иттилоотии таълимй аз нуктаи назари 

ташаккули салохияти иттилоотии донишчуён тахия гардид;

- мазмун ва технологияи ташаккули салохияти иттилоотй дар 

синфхонаи донишчуёни равияхои педагогй асоснок карда шуд;

- технологияи самараноки ташаккули малакахои донишчуён дар кор 

бо маводи иттилоотии таълимй хамчун воситаи ташаккули салохияти 

иттилоотй пешниход карда шуд.
Дар кисмати мукаддимаи диссертатсия дастгохи (аппарат)-и илмй аз

чониби мухаккик дуруст интихоб ва пешниход карда шудааст.
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Дар боби якум, масъалахои холати имрузаи масоили омодагии 

омузгорони оянда дар шароити низоми тахсилоти кредитии тахсилот дар 

назария ва амалияи илми педагогика, салохияти иттилоотй дар низоми 

салохиятхои умумикасбии омузгорони оянда дар шароити низоми 

кредитии тахсилот, сохтор ва мундаридаи ташаккули салохияти 

иттилоотии омузгорони оянда дар шароити низоми кредитии тахсилот 

мавриди баррасй харор дода шудааст.

Боби дуюми рисола хамчун давоми мантихии боби аввал буда, дар се 

параграфхои алохидаи он мазмун, мохият ва мухтавои асосии рисолаи 

мазкур ба пуррагй ифода ёфтааст.

Дар боби мазкур масъалахои ба монанди махсад, вазифахо, арзёбй ва 

шархи натидахои корхои тадрибавй озмоишй, мазмун ва технологияи 
ташаккули салохияти иттилоотии омузгорони оянда дар низоми кредитии 

тахсилот, раванди ташаккул ва арзёбии салохияти иттилоотии донишдуён 

дар машгулиятхои таълимии низоми кредитии тахсилот мавриди омузиш 

ва тахлил харор дода шудааст.

Унвонду барои муайян намудани инъикоси ташаккули салохияти 

иттилоотй дар нахша, барнома ва китобхои дарсии кафедрахои ба 

таххихот фарогирифташуда, мавриди омузиш харор додааст.

Барои ноил шудан ба махсади омузиш мухаххих ба вазъи омодагии 

донишдуён-омузгорони оянда, кушиш ба хард додааст, ки бо рохи 

тахлили мундаридаи барнома ва методхои истифодашаванда, такмили 

раванди омодагии омузгорон тавассути ворид намудани тагйироту 

иловахо ба барномахои таълимй равшанй андозад.

Дар охири хар боби рисола хулосаи мантихии маводи илмии 

дастрасшуда тахлилу омухташуда дамъбаст гардидааст.

Хулосаи умумии таххихот ва пешниходу тавсияхои методие, ки 

мухаххих пешкаш намудааст ба махсаду вазифахои тахрезишуда 

мувофихат менамоянд.

Мазмуни автореферат ва маводхои ба нашр расонидашуда ба 

мазмуни рисолаи таххихотй мувофихат намуда, ба талабот давобгу 

мебошад.
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Крбили тазаккур аст, ки забои, тарзи навишт ва услуби баёни 

маводхои илмй-тахдикотй бо меъёр ва талаботи забони тодикй давобгу 

мебошад.
Ба арзишмандии рисолаи илмй нигох накарда, бояд диккати 

мухадкикро ба камбудихо ва нокисихое равона намуд, ки дар бехдар 

намудани сифати рисолаи илмй таъсири мусбй дорад:
1. Дар диссертатсия, ахён-ахён хатогихои грамматикй ва дар баъзе 

холатхо услубй дида мешаванд. Бинобар ин, ба мухакдик, лозим меояд, ки 

ин хатогихрро бартараф намояд.
2. Балатхои техникй дар диссертатсия ба чашм мерасанд, ки ислохи

онхо ба бехтар гардидани кор мусоидат мекунад.
Диссертатсияи илмии мазкур аз назари мухиммият, тарзи

масъалагузорй ва баррасию баёни андеша бою танй, фахмо, суфта, равон 

ва устокорона ба сомон расонида шудааст.
Диссертатсияи Бобоева Гулбахор Шарифовна дар мавзуи 

«Технологияи ташаккули салохияти иттилоотии донишдуён зимни 

таълими силсилаи фанхои педагога дар шароити татбик;и низоми 

кредитии тахсилот» барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои 

педагогй 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот 

(илмхои педагогй) барои химоя намудан тавсия карда шавад.

Рохбари илми, доктори 
илмхои педагогй, профессор:
Имзои профессор Абдурахимзода К;.С.-ро 
тасдик мекунам
Сардори шуъбаи кадрхои ДДБ ба 
номи Носири Хусрав:

14.01.2021

Абдурахимзода К,.С.

дсурзод Д.А.
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