
ТАЦРИЗ

ба автореферат диссертатсияи Давлатзода Ч а̂мила дар мавзуи 
“Низоми муосири педагогии тарбияи шахрвандй -  ватандустии 
хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумии Ч,умхурии 
Тодикистон” барои дарёфти дарадаи илмии доктори илмхои педагогй аз 
руйи ихтисоси 13.00.01. -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва 
тахсилот (илмхои педагогй)

Навгонихои сохаи маорифи мамлакат хддафи асосии гузаштан ба 

стандарти нави тахсилот дар муассисахои тахсилоти миёнаи умумй ва 

олии касбй гаштааст. Низоми тахсилот дар муассисахои тахсилоти 

миёнаи умумй боиси фарохам овардани истифодаи технологияхои навин 

дар дараёни таълим ва роххои ташаккул додани сифатхои шахсии 

хонандагон гаштааст. Ин низом ба омузгорони муассисахои тахсилоти 

миёнаи умумй имкон медихад, ки роху воситахои дар хонандагон 

ташаккул додани яке аз сифатхои арзишманди давраи муосир-тарбияи 

шахрвандй - ватандустиро дарёфт намоянд ва барои рушд ёфтани он 

кушиш ба хард диханд. Низоми муосири педагогии тарбияи шахрвандй -  

ватандустии хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумй дар хама 

давру замон характери ягона надорад, балки вобаста ба таракдиёти илму 

техника ва технологияхои муосири таълим мавк,еи худро тагйир медихад.

Имруз яке аз омилхои мухим дарки масоили ташаккул ва рушди 

сифати шахрвандй, ташаккули фарханги шахрвандй-ватандустии 

хонандагон, наврасон ва давонон ба хисоб меравад. Ташаккули сифатхои 

шахрвандй-ватандустии хонандагон дар машгулиятхо ва фаъолиятхои 

беруназсинфй имкониятхои васеи зохиршавии добилиятхои шахсии 

онхоро фарохам оварда, барои дар оянда пайдо кардани дойгох ва 

мадоми муносиб дар домеа ва ифодаи мавхеи шахрвандй-ватандустиашон 
шароити мусоид фарохам меорад.

Муаллифи рисола ба маврид хайд менамояд, ки хадафхои асосии * 

фаъолгардонии коркарди назариявй ва амалии тарбияи шахрвандй- 

ватандустй дар худдатхои расмии Чумхурии Тодикистон, ки дар давраи
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Истиклолияти давлатии Ч^умдурии Тодикистон кабул гардидаанд, 

мукаррар шудаанл.

Мудиммият ва зарурияти тактики муаммои тарбияи фарданги 

шадрвандй-ватандустй дар лиссертатсияи Давлатзода Ч,. ба таври асоснок 

ва боэътимод арзёбй гардидааст ва ба далли ин масъалаи басо мудиму 

мубрами руз бахшида шудааст.

Муаллиф дар рисола ташаккули тамоюлоти арзишии наели наврас, 

неруи созанда, солимии рудию дисмонй, рушди масъулияти шадрвандй- 

ватандустии хонандагонро дар асоси омузиш ва тахдили адабиётдои 

сершумори педагогй-психологй муайян намуда, пеш аз дама, тавассути 

азхудкунии фандои мактабй дар дамгирой бо максули аз дидати идтимой 

арзишманди фаъолияти меднатии хонандагон инъикос намудааст.

Муаллиф дар мудаддимаи рисола адамияти мавзуи 

баррасишавандаро бо далелу бурдони амид хеле хуб асоснок намуда, 

объекту предмет, дадафи таддидро возед муайян намуда, адамияти 

истифодабарии тадрибаи пешдадам ва бисёрсолаи педагогиро дар 

таълиму тарбияи наели наврас издори назар намуда, андешадои хешро бо 

афкори классикони илми педагогика асоснок намудааст.

Муаллиф дар коркарди рисолаи илмии худ аз сарчашмадои 

фаровони илмиву адабй ва махсусан таърихй истифода намуда, дар асоси 

хулосадои дадиди илмй надши назариву амалии мавзуи мавриди таддидро 

дар раванди таълиму тарбияи мактаббачагон муфассал баён намуда, 

навгонидои арзиши баланди илмидоштаро пешнидод намудааст.

Крбили дайд аст, ки андешадои назарии муаллиф дар пойгоди 

озмоишдои педагога мавриди омузишу сандиш дарор гирифта, натидадои 

ба даст омада мунсифона мавриди тахдилу таддид дарор гирифтааст ва 

хулосадои амиди даматарафа сандидашудаву исботшуда ба даст омадааст, 

ки эътимоди таддидотро тадвият додааст.

Рисолаи мазкур, тавре, ки аз тахдили он бармеояд аз мудаддима, 

чадор боб, понздад фаелдо, хулосаи бобдои алодида, хулосаи умумй, 

федристи адабиёти таддидй ва замимадо иборат аст.
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Кайд кардан бо маврид аст, ки муаллифи рисола дар тахдици 

мавъалаи мазкур аз усулхои зерин мавриди истифода ва татбид дарор 

додааст: равиши бонизом нисбати назария ва амалия бо бахисобгирии 

мавзуи тахдикот, тахлили маводи манбаъшиносй, донунхо ва асноди 

сохаи маориф, омузиш ва тахлили асархои педагога, психолога, 

сотсиологй, таърихй, хукукй, чамъбасти тадрибаи пешдадами педагога, 

инчунин тахлили надшахои таълимй, барномахо ва китобхои дарсй. Дар 

кори мазкур инчунин яа датор методхо, ба монанди: озмоиши педагога 

дар мактаб бо иштироки хонандагон, омузгорон ва мухаддидон, 

пурсишнома, мусохиба, тестикунонй, мубодилоти афкор, кори 

сотсиометрй, тахлили натидахои амалй ва дар асоси он бахогузории 

сифати надшахои таълимй, барномахо ва китобхои дарсй, дамъбасти 

маводи омухташуда аз руйи назария ва амалия дар хошияи мадсад ва 

вазифахои мавзуи тахдидот аз дониби муаллифи рисола мавриди 

истифода дарор до да шудаанд.

Дар диссертатсия муаллиф дар хусуси амалй гардонидани низоми 

нави тарбияи шахрвандй ва ватандустй дар сурати мавдудияти омодагии 

назариявию методй оид ба педагогикаи муосир; дойр ба омода кардани 

омузгорони оянда барои татбиди тарбияи шахрвандй - ватандустй дар 

раванди таълими мактаббачагон назари худро иброз дошта, таъкид 

менамояд, ки барои ташаккул додани тарбияи шахрвандй ватандустй 

дадафи умумии низоми маорифи Думхурии Тодикистон мебошад. Ин 

хадаф дар Конуни Думхурии Тодикистон «Дар бораи маориф», 

Консепсияи миллии маълумоти Думхурии Тодикистон ва дигар санадхои 

меъёрии худудй инъикос ёфтааст. Дар тамоми асноди зикршуда тарбияи 

шахрвандй ва ватандустй хамчун яке аз принсипдои асосии сиёсати давлат 

дар сохаи маориф ва тарбия зикр шудааст.

Дар асоси маводи эмпирикй ва назариявии кори тадрибавй-озмоишй • 

дар муассисахои тахсилоти миёнаи умумии шахри Кулоб ва нохияи 

Фархори вилояти Хатлони Думхурии Тодикистон аз дониби муаллиф 

дузъхои асосии мавк,еи фаъоли шахрвандй-ватандустии хонандагон, аз
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чумла худогохии шахрвандй, хисси ватандустй, фаъолнокии идтимой ва 

сифатхои шахрвандй хеле сахех ва равшан муайян карда шудаанд.

Бояд гуфт, ки автореферат аз дихати масъалагузорй, халли масоили 

марбут ба тарбияи ахлокии мактабиён, банду бает ва хулосахои амихи 

илмй пухта кор карда шудааст.
Дар умум, авторефераты диссертатсияи Давлятзода Дамила дар асоси 

стандартхои мавдудаи илмй ва талаботхои КОА -  и назди Президента 

Думхурии Тодикистон омода шудааст. Автореферата диссертатсия 

мундаридаи асосии рисолаи тадхщотии муаллифро инъикос менамояд.

Дар умум, хулоса кардан мумкин аст, ки диссертатсияи Давлатзода 

Дамила ба талаботи Тартиби додани дарадахои илмй ва унвонхои илмии 

КОА-и назди Президента Думхурии Тодикистон давобгуй буда, 

муаллифи он барои дарёфти дарадаи илмии доктори илмхои педагога аз 

руйи ихтисоси 13.00.01. педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва 

тахеилот (илмхои педагогй) шоиста аст.

Номзади илмхои педагогй, муаллимаи калони 
кафедраи забонхои хоридии Донишкадаи икдисод 
ва савдои Донишгохи давлатии

Насриддинова Майсара 
Муйдиновна

21.09.2022.

Сурога: 735700, Думхурии Тодикистон, ш.Худанд, хиёбони Исмоили 

Сомонй 169. Тел.: +992 (3422) 6-03-21, E-mail: info@iet.ti

Мудири туъбаи кадрцо ва коркой махсус 
Донишкадаи щтисод ва савдои Донишго 
Давлатии тицорати Тоцикистон

Имзои М.М.Насриддиноваро тасдщмеi
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