
ТАЬДРИЗ
ба автореферат!! диссертатсияи доктории Давлатзода Дамила дар мавзуи 
“Низоми муосири педагогии тарбияи шахрвандй -  ватандустии 
хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумии Чумхурии 
Тодикистон”, барои дарёфти дарачаи илмии доктори илмхои педагога аз 
руи ихтисоси 13.00.01- педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва 
тахсилот (илмхои педагога).

Дигаргунихои азиме, ки солхои охир дар Думдурии Тодикистон ба 
амал омада истодаанд, боиси тагйиротхои куллй дар фазой идтимой- 
сиёсии хаёти домеа, аз думла, дар низоми тахсилоти ватанй мегарданд. 
Хддафи аслии таддиди сифатии тарбия -  тахкими идтидори идтимой- 
идтисодй, бартарафсозии адибмонй дар сохахои гуногуни икдисод, 
рушди фарханги маънавии наели наврас, баланд бардоштани мавдеи 
идтимой ва ахлодии шахсият мебошад. Дар асл, оиди азнавсозии 
муттасил ва мунтазами идтидори маънавй ва фархангй дар доираи 
консепсияи миллим дигаргунсозии сифатии тахсилоти умумй сухан 
меравад, ки тавассути он гузариш ба тахсилот ва тарбияи сифатан нав, 
ташаккули фарханги шахрвандй ва ватандустии шахсияти хонандагонро 
метавон амалй намуд. Аз ин лихоз, мавзуи барои тахдид 
интихобнамудаи Давлатзода Дамила долиби диддат буда, ба ахамияти 
баланди илмй молик аст.

Муассисахои таълимии амалкунанда дар Думхурии Тодикистон 
воситахои тарбиявиеро мавриди истифода дарор медиханд, ки ба 
фаъолияти хонандагон таъсири мусбат мерасонанд. Корхои зиёде амалй 
мешаванд, ки ба натиданокй ва татбиди сифатхои маънавй ва фаъолияти 
тамоюлноки хонандагон, новобаста аз синну сол ва динсияти онхо 
нигаронида шудаанд. Дар муассисахои таълимй бо мадсади таъсири 
мусбат расонидан ба ташаккули шахсияти оянда, аз думла дар самти 
тарбияи шахрвандй-ватандустй, мунтазам корхои хадафманд рохандозй 
мегарданд.

Муаллиф дарадаи илмии навгонй, модияти назариявй ва амалии 
таддикотии худро ба масъалаи татбиди тарбияи шахрвандй -  ватандустй дар 
раванди таълими хонандагон муайян намудааст. 1 адлилу истифодаи 
методдои таддидотии педагога, мадсаду вазифадои онро дуддатдои меъёриву 
дудудй ва озмоишдои мударраркунанда ва инкишофдиданда (тест, анкета, 
саволномадо) тасдид менамоянд. *

Давлатзода Д. боварии комил дорад, ки дангоми дуруст ба род мондани 
низоми муосири педагогии тарбияи шадрвандй -  ватандустии 
хонандагони муассисадои тадсилоти миёнаи умумии Думдурии
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Тодикистон ва истифодаи данбадои ташкилию педагогии омодагии 
ом\ згорони муассисахои тахсилоти миёнаи умумй барои татбиди амалии 
тарбияи шахрвандй — ватандустии хонандагон дар раванди ташаккули 
сатди донишазхудкунии онхо самарабахш хоханд шуд. Таддидот беш аз 
560 нафар хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумиро фаро 
гирифтааст, ки натидадои он тахлилу хулосабарорй карда шудааст.

Боби якуми рисола, ки “Тарбияи шадрвандй-ватандустй хамчун 
муаммои педагоги" номгузорй шудааст, фарогири чахор зербахш буда, 
дар хар яки он муаллиф родеъ ба масоили зайл: тавсифи мухтасари 
маъно ва мохияти мафхумхои “тарбияи шахрвандй - ватандустй", 
“тарбия хамчун воситаи асосии рушди шахсияти мактаббачагон", 
ташаккули тафаккури шахрвандй — ватандустй", “консепсия ва 

стратегияи тарбияи милли" андешаронихо намудааст.
Дар боби дую ми пажухиш “Заминадои назариявй ва асосхои 

тарбияи шахрвандй-ватандустии хонандагон дар муассисахои тахсилоти 
миёнаи умумй" ном дошта, Давлатзода Д. дар бахшхои алохидаи он 
перомуни масоиле чун: мадсаду вазифахои тарбияи шахрвандй-
ватандустии хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумй дар 
шароити муосири тавсеаи мавдеи идтимой, ахлодй ва идтидори 
таълимгирандагон; талаботи муосири дидактикй нисбати тарбияи 
шахрвандй-ватандустии хонандагон; шакл ва усулхои тарбияи 
шахрвандй-ватандустии хонандагон хамчун дузъи фархангии ташаккули 
шахсияти наели наврас; ташаккул ва рушди шуури шахрвандй- 
ватандустии хонандагон дар раванди корхои беруназеинфиро ба риштаи 
тахлил кашидааст.

Боби сеюми рисола “Стандартхои давлатии тахеилот ва шароити 
педагогии татбиди тарбияи шахрвандй-ватандустии хонандагон" ном 
дошта, дар он ташаккули шахсияти наели наврас яке аз масъалахои асосй 
ва мухимтарини тахдики боби мазкур ба хисоб меравад. Таълими фанни 
инсон ва домеа дар муассисахои тахсилоти миёнаи умумй ба дойи се 
фанни пештар омухташаванда -  дамъиятшиноей, асосхои давлати 
шурави, этика ва психологияи даёти оилави дори карда шудааст.

Боби чахоруми рисолаи Давлатзода Д. “Механизмхо ва технологияи 
тарбияи шахрвандй-ватандустй (тавсифи кори тачрибавй-озмоишй)” ном 
г ирифта, дар он самаранокии амсилаи технологияи педагогии тарбияи 
шахрвандй-ватандустии хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи 
умумй бо такя ба хусусиятхои сохтории унсурхои педагога ва таълимй- 
тарбиявй тахдид гаштааст.
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Технологияи аз чониби докторант илман асосноккардашуда ва аз 
чидати методй санчидашудаи тарбияи шадрвандй-ватандустии 
хонандагон дар Думдурии Точикистон, дамчун дисмати комили раванди 
педагога дар синфдои миёна бадогузорй мешавад, ки ичрои пайдарапай 
ва ташхисшавандаи масоилро, ки ба натичаи нидой нигаронида шудааст, 
имконпазир мегардонад. Ин ташаккули шахсиятеро дар назар дорад, ки 
бомуваффадият дар давлати демократа ва чомеаи шахрвандй фаъолият 
менамояд ва дорой вижагидои ба худ хос мебошад.

Ба акидаи муаллиф имруздо масъалаи баланд бардоштани технологияи 
сатди маърифатй, захирадои донишгирй, ки самти асосии ташаккули инсони 
ботачриба мебошад, хеле мудим аст. Аз чониби муаллиф барномаи курси 
махсус барои хонандагони муассисахои тадсилоти умумии думдурй коркард 
шудааст. Хддафи барномаи курси махсус “Таърихи халди тодик” мусаллад 
намудани татбиди сифатдои маънавй ва фаъолияти тамоюлноки 
хонандагон, новобаста аз синну сол ва чинсияти онхо, нигаронида 
шудаанд, мебошад.

Дар далвалхои 1,2,4,6 маълумоти натидахо дар гуруддои назоратй ва 
озмоишй оварда шудаанд.

Автореферата диссертатсияи Давлатзода Дамила дар асоси 
стандартхои мавчудаи илмй ва талаботхои КОА — и наздй Президента 
Думхурии Точикистон таълиф гардидааст.

Автореферата диссертатсия хеле пурмазмун дар доираи рисола таълиф 
гардида, дар мадмуъ натидадои кори таддидотии муаллифро инъикос 
мекунад. Аз натидаи автореферата диссертатсия аён мегардад, ки мухаддик 
дар бораи Низоми муосири педагогии тарбияи шахрвандй -  ватандустй ва 
накши он дар ташаккули ахлодии наели наврас бо як усули хос бо овардани 
санадхои муътамад ба сахифахои осори илмй ишорахо кардааст. ХдмчУнин> 
зимни баррасии масъалахои назариявй андешаи шахсии худро низ баён 
кардааст.

Хулоса, таддидоте, ки Давлатзода Дамила ба андом расонидааст, хам 
аз нигохи назариявй ва хам аз диди амалй барои педагогикаи имрузаи тодик 
боз як кори таддидотии нав буда, дастовардхои илмии у барои корхои 
минбаъдаи илмии дигар рахнамои хуб хохад буд.

Дар хамин асос метавон хулоса намуд, ки кори таддидотии Давлатзода 
Дамила дар мавзуи “Низоми муосири педагогии тарбияи шахрвандй -  
ватандустии хонандагони муассисадои тадсилоти миёнаи умумии 
Думдурии Тодикистон” таддидоти ба андомрасида буда, автореферат 
мудтавои асосии диссертатсияро инъикос карда, мадоладои чоп намудаи
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муаллифи диссертатсия ба талаботи КОА -  и назди Президента Думдурии 
Тодикистон пурра давобгу буда, фарогири мавзуи диссертатсия мебошад.

Муаллифи диссертатсия Давлатзода Дамила барои дарёфти дарадаи 
илмии доктори илмдои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01. педагогикаи 
умумй, таърихи педагогика ва тадсилот (илмдои педагоги) арзанда аст.

Номзади илмдои педагога, сардори шуъбаи 
мониторинги сифати таълими Донишкадаи
омузгории Тодикистон дар ш.Пандакент Мадсудов Зафардон 

Одилдиевид
21.09.2022с.

CypoFa: 735500, Думдурии Тодикистон, вилояти Сугд,
ш.Пандакент, хиёбони Рудаки 106. Тел.: +992(92) 347554050. Моб. 92....

бурбонов М.Л.

4


