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РИЗОИЯТ 

Ман, Абдуллоев Шавкат Усмонович - номзади илмњои педагогї, 
декани факултети табиатшиносї ва тарбияи љисмонии Донишкадаи 

омӯзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент, ҷиҳати баромад намудан 
ҳамчун муқарризи расмии диссертатсияи Мамадҷонов Самеъҷон 
Ҳабибуллоевич дар мавзуи «Асосњои педагогии рушди ќобилияти 
созмондењии омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої дар раванди 
таљрибаомўзии педагогї», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-027-и 

назди Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01- педагогикаи умумӣ, таърихи 

педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод шудааст, ризоияти 

худро медиҳам. 

Насаб, ном, номи падар Абдуллоев Шавкат Усмонович 

Дараҷаи илм, ихтисоси 

илмӣ, ки аз рӯйи онҳо 

диссертатсия ҳимоя 
шудааст. 

номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 

13.00.01- Педагогикаи умумӣ, таърихи 

педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) 

Номи пурраи муассисае, 

ки ҷойи кори асосӣ ба 

ҳисоб меравад, вазифаи 

ишғолнамуда 

декани факултети табиатшиносї ва 

тарбияи љисмонии Донишкадаи омӯзгории 

Тоҷикистон дар ш.Панҷакент, 

Номгӯи интишороти 

асосии муқарризи расмӣ 

аз рӯйи мавзӯи 

диссертатсия дар маҷал-

лаҳои илмии тақризша-
ванда дар 5 соли охир 

 1. Теоретические основы формирования духовно-

нравственных убеждений учащихся начальных 

классов. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 340 с. 
  2. Дар омўзгорони ояндаи синфњои ибтидої 
ташаккул додани мањорати истифода бурдан аз 
унсурњои педагогикаи њамкорї дар тарбияи 
ахлоќии мактаббачагони хурдсол (дар 
њаммуаллифї). Паёми Донишгоњи миллии 
Тољикистон. Душанбе: Сино, 2017. – №3/3. – С. 261 – 265. 

  3.Ањамияти тарбияи малакаи љуръатнокии ахлоќї 
дар ташаккули арзишњои маънавї-ахлоќии 
мактаббачагони хурдсол. (дар њаммуаллифї). 
Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон. Ќисмати 
илмњои љомеашиносї. Ќисми I. Душанбе: Сино, 2017. 
– №3/5. – С. 303 – 307. 

   4. Моњият ва мазмуни фаъолияти муштараки 
муаллимони  синфњои  ибтидої ва оила доир ба 
тадбиќи урфу одат ва анъанањои миллии  оилавї 
(дар њаммуаллифї). Паёми Донишгоњи миллии 
Тољикистон. Душанбе: Сино – 2018. №2 – С. 238–243. 



      5. Актуальные вопросы духовно-нравственного 
воспитания младших школьников на современном 
этапе. Учёные записки Худжандского 
государственного университета имени Б. 
Гафурова. Гуманитарные науки.  №1 (28). – 
Худжанд, 2015. – С. 242 – 248. 

 
             
                     

 
 

 


