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ХУЛОСАИ 

Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров" 

 Диссертатсияи Бобоева Шоиста Ҳакимовна таҳти унвони "Методикаи 

истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими 

фанҳои графикии донишгоҳҳои омӯзгорӣ" дар кафедраи нақшакашӣ, 

геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълими Муассисаи давлатии таълимии 

"Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров" ба иҷро 

расонида шуд. 

 Бобоева Ш.Ҳ. Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон дар шаҳри Хучанд ба номи М.Осимиро соли 2014 аз рӯи ихтисоси 

“Меъмор” ва магистратураро аз рӯи ихтисоси омӯзгори фанни санъати тасвирӣ 

ва нақшакашӣ, технология дар Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи 

давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров" соли 2017 бо баҳои 

хубу аъло хатм намудааст. 

Диссертатсия дар давоми се соли таҳсил дар докторантура (PhD) аз рӯи 

ихтисоси 6D010700 - Санъати тасвирӣ ва нақшакашии Муассисаи давлатии 

таълимии "Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров" 

ба анҷом расонида шудааст. Ҳамчунин, бояд зикр намуд, ки дар солҳои 

марҳилаи омодасозии диссертатсия, докторант (PhD) Бобоева Ш.Ҳ. ба ҳайси 

муаллимаи кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълими 

Муассисаи давлатии таълимии "Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров" фаъолият дошт. 

 Исломов Озод Азимович, доктори илмҳои педагогӣ, профессори 

кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълими факултети 

санъати тасвирӣ ва технология роҳбари илмӣ таъин гардидааст. 

 Аз рӯи натиҷаи муҳокимаи пешакӣ ба диссертатсияи Бобоева Ш.Ҳ. дар 

мавзӯи "Методикаи истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ 

дар раванди таълимӣ фанҳои графикии донишгоҳҳои омӯзгорӣ" чунин хулоса 

бароварда шуд: 
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 Ҳадафи асосии таҳқиқоти мазкур дар донишгоҳҳои омӯзгорӣ дар асоси 

коркарди методикаи истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ баланд бардоштани дараҷаи азхудкунии 

дониши донишҷӯён мебошад. 

 Инчунин, дар диссертатсия қайд гардидааст, ки дар донишгоҳҳои 

омӯзгорӣ истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар таълими фанҳои графикӣ 

ба ташаккул ёфтани дараҷаи азхудкунии донишҷӯён мусоидат менамояд, агар:  

- мавқеи иттилоот дар замони муосир муайян карда шавад; 

- имкониятҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди 

таълим таҳлил ва асоснок карда шавад; 

- таълими фанҳои графикӣ бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ 

ва педагогии замонавӣ гузаронида шавад; 

- дар тартиб додани рӯнамои фанҳои геометрияи тасвирӣ ва нақшакашӣ 

воситаҳои аниматсионӣ ва мултимедӣ мавриди истифода қарор гиранд. 

 Мундариҷаи диссертатсияи мазкур ба талаботҳои таҳқиқоти соҳавии 

шиносномаи ихтисоси 6D010700 - Санъати тасвирӣ ва нақшакашӣ мувофиқат 

менамояд. 

 Диссертатсия аз тарафи Бобоева Ш.Ҳ. мустақилона дар асоси таҳлили 

ҳаматарафаи корҳои илмӣ-таҳқиқотии олимон, корҳои фундаменталии 

педагогҳо ва методистони шинохтаи ватанию хориҷӣ роҷеъ ба методикаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои 

графикии донишгоҳҳои омӯзгорӣ, ҳуҷҷатҳои барномавии Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ амалӣ шудааст. 

 Объекти таҳқиқот ин раванди таълими фанҳои графикӣ дар 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ ба ҳисоб рафта, ғояи пешбари таҳқиқотро методикаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои 

графикӣ ва ба ин васила баланд бардоштани донишазхудкунии донишҷӯёни 

донишгоҳҳои омӯзгорӣ ташкил медиҳад. 

 Навгонии илмии таҳқиқ аз он иборат аст: 

-коркард ва методикаи истифодаи технологияҳои муосирӣ иттилоотӣ-

иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои графикӣ бо воситаи санҷиши озмоишӣ 

аз ҷиҳати илмӣ таҳия гардида, асоснок карда шудааст; 

-зарурат ва имкониятҳои истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-иртиботӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ муайян гардидааст; 

- бори аввал дастурҳои таълимӣ -методӣ оид ба омӯзиши барномаи графикии 

AutoCAD барои донишҷӯёни донишгоҳҳои омӯзгорӣ ба нашр расонида 

шудааст; 
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- тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ доир ба методикаи истифодаи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои графикӣ дар 

донишгоҳҳои омӯзгори пешниҳод карда шудаанд. 

 Арзиши назариявии кор дар он аст, ки ҳаҷм ва мундариҷаи методикаи 

истифодаи технологияҳои иттилоотӣ-артиботӣ дар раванди таълими фанҳои 

графикии донишгоҳҳои омӯзгорӣ муайян карда шудааст. 

 Аҳамияти амалии кор чунин муайян карда шудааст: 

- аз ҷониби диссертант муносибати нав ба ташкили ҷараёни таълими фанҳои 

графикӣ-методикаи истифодаи технологияҳои иртиботӣ ва низоми арзёбии 

самаранокии тадбиқи таъминоти дидактикӣ дар асоси технологияҳои 

иттилоотӣ- иртиботӣ таҳия шудааст. 

 Муқаррароти асосии назариявӣ ва натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷаласаҳои 

илмии кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълими МДТ 

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров” муҳокима карда 

шудааст. Дар конфронсҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ дар шаҳрҳои Душанбе, 

Хуҷанд ва Бӯстон (2017-2019) мубрамияти тадқиқот ироа гардидааст. Дар 

маҷаллаҳои илмии аз ҷониби КОА-и назди Президенти ҶТ тақризшавандаи 

“Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон” (Душанбе), “Паёми Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав” (Бохтар), «Номаи донишгоҳ» силсилаи 

илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ (Хуҷанд) дар солҳои 2017-2019 панҷ 

мақола оид натиҷаҳои тадқиқот, ду мақола дар маҷаллаҳои байналмилалии 

илмӣ ва амалии “Илми муосир: нигоҳи назарӣ ва амалӣ” ва “Интернаука” ба 

нашр расонида шуданд. Ҳамчунин, масъалаҳои таҳқиқот дар мақолаҳо, 

дастурҳо ва китобҳои дарсии аз ҷониби диссертант интишорёфта инъикос 

карда шудаанд. 

 Осори илмӣ-методии муаллиф моҳияти аслии таҳқиқотро шарҳ дода, 

мундариҷаи асосии диссертатсияро инъикос менамояд. 

Вобаста бо мавзӯи тадқиқот интишороти зерин ба анҷом расидаанд: 

I. Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионӣ тасдиқшуда ба нашр расонида шудаанд: 

[1-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Таълими фанни нақшакашӣ дар низоми муносибати 

босалоҳият // Маҷаллаи илмии «Номаи донишгоҳ» Силсилаи илмҳои 

гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ. Матбааи «Нури маърифат» Хуҷанд – 

2017, №4 (54), С. 286-291 ISSN: 2077 – 4900 

[2-М]. Бобоева Ш.Х., Азизоа А.А., Яхёев Ф.Н. Информационные технологии в графической подготовке 

студентов педвузов // Вестник Бохтарского Государственного 

Университета имени Носира Хусрава (научный журнал) Серия 

гуманитарных и экономических наук – Бохтар 2018, 1/3 (55). С. 159 – 

164 
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[3-М]. Бобоева Ш.Ҳ., Азизов Ш.Ю. Истифодаи технологияи «НҲМИ» дар 

низоми муносибати салоҳиятнок ба таълими технология (таълими 

меҳнат) // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2018. № 7. С.294-

298. ISSN: 2074 – 1847 

[4-М]. Бобоева Ш.Х. Повышение эффективности образования с 

использованием компьютерных технологий в обучении графическим 

дисциплинам // «Учёные записки» серия гуманитарно-общественных 

наук. 2018. №4 (57) С. 207-211. ISSN: 2077 – 4900 

[5-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Муносибати босалоҳият дар таълими фанни санъати 

тасвирӣ // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2019. №3, С. 284 -

288. 

II. Китобҳои дарсӣ, нишондоди методӣ ва барномаҳо: 

[6-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Исломов О.А., Азизов Ш.Ю., Мирзобоев З.З. Нақшакашӣ 

тавассути барномаи AutoCAD. Хуҷанд, Нашриёти «Нури маърифат», 

2018, 132 саҳ. 

[7-М]. Бобоева Ш.Ҳ., Исломов О.А., Азизов Ш.Ю., Методикаи таълими 

санъати тасвирӣ (дар низоми муносибати саоҳиятнокӣ). / Китоби дарсӣ. 

Хуҷанд, «Нури маърифат» - 2018, - 400 саҳ. 

[8-М]. Бобоева Ш.Ҳ., Азизов Ш.Ю. Наққошӣ / Китоби дарсӣ. - Хуҷанд, «Нури 

маърифат» 2018, -126 саҳ.  

[9-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Лоиҳакашӣ бо воситаи барномаи ArchiCAD. - Хуҷанд, 

Нашриёти «Нури маърифат», 2019, 132 саҳ. 

 

III. Маводҳои конференсияҳои байналмилаллӣ,  

ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ: 

[10-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Татбиқи воситаҳои иттилоотӣ-комуникатсионӣ дар 

раванди таълими фанҳои графикӣ // «Логистика ва ҳамлу нақли 

мултимодалӣ: муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо» - Маводи конфронси 

илмӣ – амалии байналмилалӣ (29 декабри соли 2018 – ш. Бӯстон, 

Донишкадаи кӯҳӣ – металлургии Тоҷикистон). - Бӯстон, 2018. –  С. 238-

240. 

[11-М]. Бобоева Ш.Х. Использования компьютерных технологий в обучении 

графическим дисциплинам // Материалы республиканской научно-

практической конференции «Наука и техника для устойчивого 

развития» (28 апреля 2018 года) Часть 1. – Душанбе: 2018.  С.104-108 

[12-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Татбиқи муносибати босалоҳият дар раванди таълими 

фанни “Нақшакашӣ” // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-

амалӣ «Татбиқи муносибати босалоҳият ба таълим дар муассисаҳои 

таълимӣ» - Душанбе: Ирфон, 2018. – 128с. С. 81-87 
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[13-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Истифодаи бозиҳои дидактикӣ дар таълими фанни 

нақшакашӣ // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии 

“Муаммоҳои муосири илмҳои дақиқ ва нақши он ва нақши он дар 

ташаккули ҷаҳонбинии илмии ҷомеа” бахшида ба 30-солагии 

истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонт (Хуҷанд, 26-27 октябри 

соли 2018). – 356 c. С.127-129 

[14-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Имкониятҳои истифодаи технологияҳои компютерӣ дар 

таълими геометрияи тасвирӣ // Маводи конфиренсияи илмӣ – амалии 

Ҷумҳуриявӣ оид ба мавзӯи “Сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 19-20 январи соли 2018, Хуҷанд: 

ДПДТТ Х ба номи академик М.С. Осимӣ -«Меҳвари дониш», 611с. 

С.131-134. 

[15-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Ислоҳот ва навсозӣ дар низоми маорифи кишвар // 

Роҳоварди олимони ҷавон (маводи конфронси олимон ва муҳаққиқони 

ҷавони донишгоҳ – 2018) – Хуҷанд: Нури маърифат, 2018 -420 с. С. 226-

232. 

[16-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Масъалаҳои назариявӣ-методологии ташаккули 

салоҳиятнокии касбии омӯзгорони ояндаи фанни санъати тасвирӣ // 

Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи 

“Проблемаҳои татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои 

табиӣ-риёзӣ ва технологияи информатсионӣ” ба муносибати 30 

солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе 

2019. 245 с. С.132-134. 

[17-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Муносибати босалоҳият дар раванди таълими фанни 

нақшакашӣ // Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар 

мавзӯи “Нақши ҳунарҳои мардумӣ дар рушд ва пойдории фарҳанги 

миллӣ” бахшида ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 

эълон гардидани солҳои 2019-2021. – Душанбе 2019. 514 с. С. 293-299 

[18-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Ҷанбаҳои педагогӣ-психологии истифодаи технологияи 

авдиовизуалӣ дар таълим // Маводи конференсияи илмӣ методии 

донишгоҳӣ. Хуҷанд, 20 майи соли 2019. нашриёти “Нури маърифат”. 

С. 205-208. 

[19-М]. Бобоева Ш.Х. Применение информационных технологии при 

проведении педагогической практики // Материалы и методы 

инновационных научно-практических исследований и разработок: 

сборник статей Международной научно-практической конференции 

(28 октября 2019 г, г. Калуга). / в 2 ч. Ч.1 - Уфа: OMEGA SCIENCE, 

2019. – 197 с. С.122-126. 
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IV. Мақолаҳои илмӣ: 

[20-М]. Бобоева Ш.Х. Профессиональная подготовка будущих учителей 

графических дисциплин в информационном обществе // Современная 

наука: теоретический и практический взгляд / Сборник научных статей. 

- Москва.: Издательство "Перо" 2018 -140с. С.20-24 

[21-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Барномаи графикии ArchiCAD дар истифодаи 

конструксияҳои сохтмонӣ // «Масъалаҳои таърих, назария ва 

методикаи таълими фанҳои графикӣ» (Маҷмӯи мақолаҳо) «Ношир», 

Хуҷанд 2016. 125 с. С. 54 – 58. 

[22-М]. Бобоева Ш.Ҳ. Тахтаи электронӣ - яке аз воситаҳои техникии омӯзиш 

// Масъалаҳои таърих, назария ва методикаи таълими фанҳои графикӣ 
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 Диссертатсияи Бобоева Шоиста Ҳакимовна "Методикаи истифодаи 

технологияҳои муосири иттилоотӣ-иртиботӣ дар раванди таълими фанҳои 

графикии донишгоҳҳои омӯзгорӣ" кори илмӣ-тахассусии ба итмом 

расидашуда буда, ба талаботҳои Низомнома дар бораи тартиби пешниҳоди 

унвонҳои илмӣ ҷавобгӯ мебошад. 
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