
ТАКОГО

б а автореферата диссертатсияи Турсуматова Равно Адмаддоновна 
дар мавзуи «Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонаидагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумй 
(дар асоси маводхои забони хоридй)», ки барои дарёфти дараиаи 
илмии номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01- 

Педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахрилот пешнидод 

гардидааст

Имруз дар тахсилоти муосир масъалаи ташаккул ва рушди 
шахсияте меистад, ки ба тагйироти зудтагйирёбандаи олами атроф 
боэътимод хамзамон мутобик шуда, ба зиндагиву фаъолияти минбаъда 
тавассути худомузй ва омузиши мутасил хаматарафа омода бошанд. Дар 
зиндагй барои инсон на танхо захираи бузурги донишхояш, балки 
добилияти дуруст арзёбй намудани тагйироти олами атроф ва 
имконияти татбики босаводонаи махорату донишхояш дар амалия 
заруранд. Яке аз воситахои имконпазири халли ин масъала истифодаи 
имконоту шароитохои таълимии ба амалия тамоюлдошта нисбат ба 
таълими хонандагон мебошад. Таълими ба амалия тамоюлдошта илм ва 
хонандаро ба хам пайваста, робитахои байни донишхо ва хаёти 
рузмарраи одамон ва муаммохои дар назди онхо пайдошавандаро ошкор 

менамояд.
Аз ин ру, аз тарафи довталаб Турсуматова Р. А. ба сифати рисолаи 

илмй интихоб шудани ин муаммо дар мавзуи «Имконоти педагогии 
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонаидагони муассисахои 
тахсилоти миёнаи умумй (дар асоси маводхои забони хоридй)» хеле 
бамаврид ва мувофиди максад мебошад. Мухимияти муаммои 
таддидшаванда аз тарафи мухаддид вобаста аз зарурияти халли ин 
муаммо дар сатхи умумидавлатй, сохавй ва касбй асоснок карда 
шудааст.

Муаллиф дар диссертатсия хеле дуруст муайян кардааст, ки амалй 
намудани таълими ба амалия тамоюлдошта аз дихати педагога 
самарабахш хохад буд, агар:
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- муайян намудани функсияхо, коркарди хоидахо ва мундаридаи 
амалишавии он дар раванди таълим муайян карда шавад;

- имконияти тахсилотии дидгохи ба таълим тамоюлдошта нисбат 
ба таълими хонандагон ошкор гарданд;

- асосхои мундаридавию технологии амалй намудани таълими ба 
амалия тамоюлдошта коркард шаванд;

- таълими б а амалия тамоюлдошта дар заминай алодамандии 
таълим бо хаёт ва мухит амалй гардад.

Барой ноил шудан ба хддафи тахкикот ва сандиши фарзияи 
пешниходшуда муаллиф вазифахои зерини тахкикотро дуруст мукаррар 
намудааст:

- андом додани тахлили вазъи амалй намудани таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсхои забони англисй дар муассисахои 
тахсилоти миёнаи умумии Б(умхурии Тодикистон;

- тахдик намудани сохтор ва мундаридаи раванди таълими ба 
амалия тамоюлдоштаи хонандагон;

- муайян кардани мундаридаи имконияти педагогии амалй 
намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон;

- коркард ва тарики озмоиш сандидани самаранокии имконияти 
педагогии амалй намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи 
хонандагон.

Натидагирихои муаллиф дар заминай коркой тадрибавй-озмоишии 
андомдода фарзияи дар аввали озмоиш пешниходшударо ошкор месозанд, 
яъне агар раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон бо ба хисоб 
гирифтани шароитхои ошкоршудаи дидактикй ба амал бароварда шавад, он 
гох сифати таълим баланд мегардад, зеро:

- вижагихои когнитивии инкишофи психологии хонандагон бехтар 
мегарданд;

- ангезанокии фаъолияти таълимй меафзояд;
- сатхи саводнокии функсионалии хонандагон баланд мешавад.
Мувофики ин, муаллиф самаранокии раванди таълими ба амалия •

тамоюлдоштаи хонандагонро, ки натидаи дорй намудани модели кор карда 
баровардашуда дар амалияи мактаби тахсилоти умумй мебошад, тасдик 
намояд.
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Таддидоти назарияви ва озмоишии аз дониби мудаддик андомдодашуда 

дурустии фарзияи пешнидокардаи муаллифро тасдид кардаанд.
Тахлили автореферата диссертатсияи Турсуматова Р.А. имкон 

медихдд хулоса намоем, ки муаллиф хадаф ва вазифахои гузошташудаи 
тахдидотро хал намудааст, хулосахо ва тавсияхо тибди вазифахои 
пешгузоштаи тахдидот асосноданд, мундаричаи рисола ба таври 
мантидй шакл гирифта, аз он далолат медунанд, ди муаллиф сохиби 
добилияту маладахои тахдидотй аст.

Бояд таъкд намоем, ди тахдидоти гузаронидашуда дар рушди 
назария ва амалияи илми педагогида сахми муайян гузошта метавонад.

Дар умум, тахдидоти диссертатсионии Турсуматова Р.А. дори 
таддидотии мустадилона баанчомрасидаи илмй-тахассусй буда, ба 
талаботи Тартиб додани дарададои илмй, ди бо дарори Хукумати 
Чумдурии Точидистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдид шудааст, 
давобгуй мебошад ва муаллифи он ба дарёфти дарадаи илмии номзади 
илмдои педагогй аз руи ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумй, таърихи 

педагогида ва тадсилот арзанда мебошад. \

Мударриз: додтори илмдои педагогй, 
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