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хулосАи
Паж}цишгоци рушди маориф ба номи Абдурацмони \омии Академияи
тацсилотИ ТочикистоН ба диссертатсияи Каримзода Шавкат Карим
<Асосцои педагогии таълими хонандагони болаёrqат аз фанни технологияи
иттtалоотй дар муассисацои тахсилоти иловагй>> барои дарёфти дарачаи
илмиИ номзадИ илмцоИ педагогй 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи
педагогика ва тацсилот.

роцбари илмй, доктори илмцои педагогй, профессор, академики
АТТ Каримов а ИринаХоловна.

Каримзода IIIaBKaT Карим 19.06.1986 дар шацри Щушанбе тавалЛудшуда' соли 20ll !онишгоци славянии Россия -тоцикистонро бо
ИХТИСОСИ ЦУКУкшинос (гоибона) хатм кардааст. Мавсуф фаъолиятимецнатиашро аз соли 2004 ба сифати ташкилотчии маркази кудакон ва
наврасони шацри Щушанбе огоз намуда, солцои 20а7- 20:.l дармаркази рушди истеъдодцои шацри Щушанбе дар вазифаи муовини
директор кор кардааст. Аз соли 201I то ин цониб дар вазифаи
директори Маркази технологияи информатсионй ва коммуникатсияи
шацрИ Щушанбе ифои вазифа менамояд. Каримзода Шавкат Карим аз
21.05.2014 то анчоми соли 2о20 ба \айси унвончуйи Паж!цишгоци
рушди маориф ба номи Абдурацмони {омии Академияи тацсилотиТоцикистон фаъолият намудааст.

Дар рафти муцокима чунин хулоса пешницод шуд:
щиссертатсияи номзадии Каримзода Шавкат Карим муцим ва баталаби замон мувофик аст. Хонандагони замони муосир дар чомеаирушдёбандаи иттилоотие цаёт ба сар мебаранд, ки технологияииттилоотии муосир амалан цисми чудонашавандаи раванди педагогйгаштааст. Истифодаи технологияи иттилоотй ба шуури эчодиихонандагон нум}ъ бахшида, ацамияти корцои мустакилонаро афзун ваназоратИ фаъолиЯти маъРифатиИ онцорО осоН мегардонад. Аз ин р!,таълими хона}цагони болаёкат аз фанни технологиrIи иттилtоотй дармуассисахои тахсилоти иловагй яке аз масъалацои мубрами соцаимаориф ба шумор меравад.



дар Стандарти давлатии маълумоти {умцурии Тоцикистон аз
фанни кТехнологияи иттилоотЬ барои муассисацои тахсилоти умумй,
фанни технологияцои иттилоотй цамчун курси сохторй эътироф
шудааст, ки дар ташаккули чахонбинии илмии муосири хонандагон ва
омодагии онхо ба хаёт дар чомеаи иттилоотй нацши муцим дорад.
вобаста ба ин зимни ом!зиши фанни мазкур сифати таълим таъмин
гардида, савияи дониши хонандагон баланд ва истифодаи мацсадноки
технологияи иттилоотй- иртиботй ба роц монда мешавад. {амчунин
корцои таълимй-маърифатй, илмй-таццицотии хонандагон вусъат пайдо

ифода намудааст:

равандИ педагогиИ коР бО хонандагонИ болаёкат аз фанни
технологияи иттилоотй дар муассисацои тацсилоти иловагии шахри
Щушанбе илман асоснок ва пешних,од карда шуд;

- банацшагирии таълим ва ом!зиши хонандагони лаёкатманд аз
фанни технологияи иттилоотй дар муассисацои тацсилоти иловагй ва
такмили усулцои таълими хонандагони болаёкат аз фанни технологияи
иттилоотй асоснок гардид;

- барнОмацоИ таълимй ва дастурцои методию таълимй барои
машгулиятцои гурий ва инфиродии рушди хонандагони болаёцат аз
фанни технологияи иттилоотй тация карда шуд.

Ацамияти амалии тацкикот Дар он ифода меёбад, ки накш ва мавцеи
тацсилоти иловагии хонандагони болаёцат аз фанни технологияцои
иттилоотй муайян карда шуда, самтцои тАкмили методик аи -гаълими
хонандагон дар системаи он равшан ва низоми педагогии таълими
фанни технологияи иттилоотй барои хонандагони лаёкатманд, ки дар
тацрибаи таълими мактабцо ва марказцои рушди истеъдодцо, дар
курсцои таълимии компютерии назди марказцои кудакон ва наврасон
чорй гардидааст, имкон фароцам меорад, ки сифати таълими фаннитехнологияи и,гтилоотй барои хонандагони болаёкат баланд гардад.

манбаъцои тацияшуда барои назорат ва таълими маводди
дидактикиву воситахои баходихй ва ташхиси омодагии хонандагон
барои ом}зиши бомуваффащияти фанни технологияи иттилоотй азqониби ом}згорони фанни технологияи иттилоотй ва дар фаъолияти
амалии ом}згорони технологияи иттилоотй истифода карда мешаванд.

натича ва маводи диссертатсияро метавон дар раванди педагогии
муассисацои та\силоти иловагии чумцурй истифода кард.

!иссертант дар мукаддима зарурияти тацкики масъала, манзар(объект) ва предмети тах,щицот, мацсаду вазифацо, фарзия ва

педагогй ба низом медарояд.
илмии тацкикоти худро дар нуктацои зерин

намуда, раванди умумии
Унвонцу навоварии



мукаррароти асосие, ки ба
карда, асосNои методологЙ
илмй, ацамияти назариявй
таццикотро шарц додааст.

Муцакщик зимни боби якуми рисола1'rудацr\ИЦ зимнИ оооИ якуми рисола ''Асосцои назариявии
банащшагирии таълими фанни технологияи иттилоотии хонандагони
лаёщатманд" масъалацои: ''Мазмуни мафцуми
кобилияти ноилгардй ба дастовардци баланд''
Nамчун мушкилоти равонй-педагогй ва

О'лаёrqатм андй" цамчун
, "Рушди лаёr(атмандй

хонандагони болаёкат" ва "омузиши фанни технологияи иттилоотй
цамчун воситаи рушди лаёцатмандй ва накши он дар ташаккули
фарцанги иттилоотии хонандагони болаёщат''- ро баррасй кардааст.

!ар ин замина кайд менамояД, Ки ба масъ алаи таълиму тарбия,
сайrqал додани мацорату малака ва муносибати шоиста ба к}дакони
болаёцат дар афкори ниёгони халщи точик таваччуци махсус зохир кардашудааст. Ом!зиши фанни мазкур дар замони муосир омили рушдилаёк,ат ва фарцанги иттилоотии хонандагон пазируфта мешавад.

дар боби дуюми диссерта тсия О'рушди 
лаёкатма ндии таълим-

гирандагон дар муассисахои тацсилоти иловагй аз фанни технологияи
иттилоотй муцаккик масъалацои: "усулцои инноватсионии таълими
фаннИ технологияИ иттилоотй дар муассисахои тахсилоти иловагй'',"щарёфт ва рушди истеъдодцои хонандагон тавассути озмунуолимпиадахои зецнй аз фанни технологияи иттилоотй'', ''Tu-anoyo"
rqобилиятУ истеъдодИ хонандагони болаёкат аз фанни технологияи
иттилоотй ва арзёбии натичацои он"- ро мавриди баррасй ва озмоиш
щарор дода, пешницод кардааст, ки самаранокии истифодаи моделипедагогии ом!зиши технологияи иттилоотй ва технологияи компютерй
дар системаи тахсилоти иловагй барои хонандагони болаёrqат дар
рафтИ баргузоРии ФорУми наврасон ва чавоноНи шацри Щушанбе оид батехнологищои иттилоотиву коммуникатсионй тасдик карда шуданд.
кайд кардан ба маврид аст, ки натичаи корцои озмоишй дар анчоми царяк мархила тацлилу чамъбаст гардида' маколацои нашрнам Удапунвончуй пурра мазмуни рисоларо инъикос мекунанд, ки чунинанд:

А) Маколацои илмие, ки Дар нашрияцои тацризтттаванд аи азтарафикомиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ЧумцурииТоцикистон тавсияшуда ба табърасидаанд:
[1-м] и. Каримова., Ш.НорМатов. Чанбахои равонй-педагогииом!зиши мафцуми лаёкатмандй. /ш. Норматов ll [Матн] - ПаёмиПаж!цишгоNи руттци маориф.Бахши педагогика, NЬ2 (30) , 2020.-с.25-З0;

цимоя пешниход карда мешаванд, баррасй
ва методцо, даврацои тацкикот, навигарии
ва амалии кор, боэътимодй ва асосмандии

технологияи таълими



[2-М] Ш. Норматов Тацсилоти иловагй цамчун муцити рушдикобилиЯт ва лаёцатИ хонандагонИ боистеъдод. Ш.Норматов // [Матн] -
ПаёмИ ЩонишГоNи давЛатии ом}згориИ Тоцикистон ба номи Садриддин
Айнй. Бахши педагогика, ЛЬ2 (2),2020. c.l67-172;

[3-м] ш. Норматов. Щарёфт ва рушди кобилияти хонандагон
тавассути олимпиада\о аз фанни технологияи иттилоотй. iш. Норматов
/i [Матн] - Паёми !онишгоци Миллии Тоцикистон. Бахши педагогика,
М5, 2020. c.2l7-22l;

Б) Маводе, ки дар дигар нашрияцо ба табъ расидаанд:
[4-м] Ш.Норматов. Щастур оид ба истифодаи максадноку бехатарикомпютер ва кор бо шабакаи Интернет дар муассисацои тахсилоти

умумии шацри Щушанбе. / Ш.Норматов. - !ушанб е-20|7;
[5-м] ш. Норматов. \омеа ба чавонони болаёцат ниёз дорадlк}дакони болаёщат - захираи ацIонии кишвар: маводи Конференсияи

илмй-амалй (ш.Щушанбе, 25 майсоли 201S)-Щушанбе: Бебок ,2018 . с. 6-2l[6-м] Ш.Норматов. Интернети бехатар. Тах.пили хатарцоипотенсиалй дар шабакаи виртуалй дар байни мактаббачагони цацри

[7-м] Ш. Норматов. Методикаи ташкил ва баргузории олимпиадацо
аз фанни технологи яи итгилоотй!l МачrУа" маколахои илмй-методй дарпартавИ эълоН гардидаНи солхои 2020-2040 '.Бистсолаи ошфзиш ва рушдифанцои табиатшиносй, дакик ва риёзй дар соцаи илму маориф''. - Щушанбе-2020. с.256-266;

Бо назардошти хулосацои мукарризон
чаласа карор кард:

1. ЩиссерТатсияИ Каримзода ТIIавкат Карим <Дсосцои педагогиитаълими хонаIцагони болаёцат аз фанни технологияи иттилоотй дармуассисацои тахСилоти иJIовагй>>, ки дар чаласаи шуъбацои фанцоитабий, риёзй ва технологияи иттилотии Паж!цишгоц муцокимашудааст, кори илмии мустацилона баанчомрасида цисобида шавад.2. Щиссертатсияи Каримзода Шавкат Карим кАсосцои педагогиитаълими хонандагони болаёцат аз фанни технологияи иттилоотй дармуаФисахои тацСшIотИ,IJIовагй>>, бароИ ларёфти дарачаи илмииномзадиилмцои педагогй 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи педагогика ватацсилот (илмцои педагогй) чавобг! мебошад.
з. Щиссертатсияи Каримзода Шавкат Карим <<Асосцои педагогиитаълими хонандагони болаёщат аз фанни технологиrIи итгlzлоом дармуассисацои тахсиJIоти иJIовагй>>, баъд аз ислоци камбУди{о ба Ш!роицимоя пешницод кардп шавад.
Раиси чаласа,

ва муцокимаи диссертатсия



номзади илми филология,
муовини директори ПРМ
ба номи А. {омии АТТ: Каримзода М.Б.

Котиби чаласа, ташхисгар, ,{ ( , /) _
ноМЗаДи иЛМцои педагогй' 

,,_, l ( ( iфr' Лутфуллоева П,

римзода М.Б. ва Лутфуллоева П. дуруст аст.

{акимова Х.
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