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ба автореферата диссертатсияи Алиева Мунзифахон Насимовна дар мавзуи 
«Ташаккули кобилияти эдодии хонандагони синфхои ибтидой аз фанни 
санъат ва мехнат бо назардошти муносибати босалохият» барои барои 
дарёфти дарадаи илмии (PhD) доктор аз руйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва 
усулхри омузишу парвариш (технология (таълими мехнат)) (илмхои 
педагоги)

Аз тарафи Хукумати Ч,умдурии Тодикистон дар хамдоягй бо Вазорати 
маориф ва илми Чумхурии Тодикистон оид ба масъалаи баландбардории 
сифат ва рушди маориф чорахои амалй андешида шуда истодаанд. Х,УкУмати 
Чумхурии Тодикистон, Вазорати маориф ва илм пайваста кушиш ба хард 
медиханд, ки низоми таълимро мувофиди замон гардонанд. Аз хамин лихоз, 
барои ба низоми ягонаи тахсилоти дахонй ворид намудани тахсилоти миллй 
тадбирхо андешида шуда, соли 2012 «Стратегияи миллии рушди маориф то 
соли 2020»-ро ба имзо расонида шуд, ки аз соли хониши 2016-2017 синфхои 
ибтидой пурра ба муносибати нави таълим, яъне талими босалохият 
гузаронида шуданд.

Дар асоси гуфтахои боло, мавзуи диссертатсионии Алиева Мунзифахон 
Насимовна яке аз мавзуъхои актуалй, мухим ва басо зарурй ба шумор 
меравад.

Дар бахттти тавсифи умумии диссертатсия хамаи талаботхо вобаста ба 
автореферата диссертатсия, аз думла оид ба мубрамияти мавзуи тахкикот, 
дарадаи коркарди илмии проблема, мавдудияти муаммо ва ихтилоф, объект, 
мавзуъ ва хадаф, фарзия, вазифаи тахкикот инчунин гояи пешбар, асоси 
методологй, сарчашма ва методхои истифодашудаи тахкикот, навгонии 
илмй, арзиши назариявй ва амалии тахкикот, нуктахои барои дифоъ 
пешниходшаванда, боэътимодй ва асоснокии натидахо, озмоиш ва татбихи 
натидахои тахкикот баррасй карда шудааст.

Аз тарафи диссертант Алиева М.Н. дар боби аввал, ки «Муносибати 
босалохият ба таълим дар зинаи тахсилоти ибтидой хамчун асоси 
методологияи тахсилоти муосир» ном дорад, оид ба вазъи омузиши муаммо 
дар адабиёти илмию педагога, тавсифи мафхумхои «салохият», «муносибати 
босалохият» «технологияи педагога», «арзёбй» аник карда шуда, гояхои оид 
ба данбахои асосии татбики муносибати босалохият, намудхои салохияти 
умумифаннй, мархилахои шаклгирии салохият, технологияи таълими фаъол, 
максад, принсип, хусусият ва навъхои арзёбй ва мавкеи он дар муносибати 
босалохият баррасй мегардад.

Алиева М.Н. дар боби дуюм, ки «Роххои ташаккули кобилияти эдодй дар 
машгулиятхои санъат ва мехнат дар синфхои ибтидой» номгузорй карда



шудааст, оид ба мафхумхои «эдодиёт, кобилияти эдодй, тасаввурот, 
тахайюлот ва икдидори эдодй» аз сарчашмахои илмиву лугатй маълумот 
оварда, меъёрхо, нишондихандахо, сатх,и ташаккулёбии кобилияти эдодии 
хонандагони синфхои ибтидой мавриди тахкик гирифта, мухдавою 
методикаи кори тадрибавию озмоишй тавсиф ва натидахри онро баррасй 
менамояд.

Муаллиф родеъ ба эдодиёт ва ташаккул додани кобилияти эдодии 
хонандагони синфхои ибтидой хуб хайд кардааст, ки дар раванди тахкики 
масъалаи ташаккули кобилиятхои эдодй дар дарсхри санъат ва мехнат дар 
синфхои ибтидой бо назардошти муносибати босалохият додахое ба даст 
омадаанд, ки оид ба фаъолгардии мароки маърифатии хонандагони синфхои 
ибтидой шаходат медиханд. Хдмчунин онхо собит месозанд, ки фаъолгардии 
мазкур хонандагонро ба идрои амалхои мантикй-мукоиса, баррасй ва дустуду 
одат мекунонад, ки он дар нихояти кор ба ташаккули хобилиятхои эдодии 
хонандагони синфхои ибтидой мусоидат мекунад. Эдодиёт намуди 
фаъолияти инсон бо рохи ба вудуд овардани чизи нав ва гайриодй мебошад. 
Эдодиёт ба олами муосир гояхои нав меорад, ки шахсиятхои эдодкор онхоро 
татбих намуда, ба олам бисёр чизхои номаълумро ато менамоянд. Бе шубха 
инкишофи инсоният дар эдодиёт инъикос меёбад. Талаботи инсони муосир 
ба чизи наву асил беш аз пеш меафзояд. Бинобар ин, масъалаи корхои 
эдодию муаллифй алхол мухиммияти махсус касб кардааст.

Аз дониби муаллиф Алиева М.Н. хар як бобро мухтасаран дар алохидагй 
дамъбаст намуда, нухтаи назарашро оид ба мохияти хар боб инъикос намуда, 
хангоми баррасй намудани масъалахои назариявй нухтаи назари шахсиашро 
низ баён намудааст. Инчунин автореферата диссертатсия бо забони фахмо, 
возех тартиб дода шуда, инъикоскунандаи натидахои нихоии таххихотй 
мебошад.

Боиси зикр аст, хи автореферата диссертатсияи муаллиф Алиева М.Н. 
дар асоси стандартхо ва талаботхои Комиссияи олии Аттестатсионии назди 
Президента Думхурии Тодикистон таълиф карда шудааст.

Дар хулоса бояд хайд кард, ки тахкщотеро, ки аз тарафи Алиева 
Мунзифахон Насимовна ба идро расонидааст, аз нигоххои назариявию амалй 
таххихоти зарурй ба хисоб рафта, барои рушду нумуи илми педагогикаи 
муосир сахмгузор мегардад.

Дар асоси хулосахои боло, диссертатсияи Алиева Мунзифахон 
Насимовна тахти унвони «Ташаккули кобилияти эдодии хонандагони 
синфхои ибтидой дар дарси санъат ва мехнат бо назардошти муносибати 
босалохият» таххихоти ба андомрасонида хисобида, давобгуй ба талаботхои 
зербоби 10, 11, 12, 14, 16-и Кдрори Хукумати Думхурии Тодикистон оид ба



«Тартиб додани дарадахри илмй ва унвони илмй» тахти разами 505 аз 
26.11.2016 сол буда, рисоланавис Алиева Мунзифахон Насимовна барои 
дарёфти дарадаи илмии (PhD) доктор аз руйи ихтисоси 13.00.02-Назария ва 
усулхои омузишу парвариш (технология (таълими мехнат)) (илмхри 
педагога) арзанда хисобида шавад.
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