
ХУЛОСАИ
эксперта ба диссертатсияи Назарзода Рустам Саидмурод дар мавзуи 
“Имтидондои марказонидаи дохилшавй хамчун воситаи арзёбии сифати 
тахсилот (дар мисоли низоми тахсилоти миёнаи умумии Чумдурии 
Тодикистон)”, ки барон дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои педагоги 
аз руйи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва 
тахсилот (илмхои педагогй) пешниход шудааст.

Дар мархалаи муосир масъалаи ташаккул ва рушди шахсияте 
меистад, ки ба татйироти олами атроф ва дигаргунихои инноватсионй 
боэътимод мутобик мешавад, хамчунин ба фаъолияти мехнатй ва рушди 
касбии минбаъда омода аст. Дар зиндагй барои инсон на танхо захираи 
бузурги донишхояш, балки добилияти дуруст арзёбй намудани татйироти 
олами атроф ва имконияти татбиди босаводонаи махорату донишхояш 
дар амалия заруранд. Яке аз воситахои имконпазири халли ин масъала 
низоми имтидондои марказонидаи дохилшавй дар шакли тестгузаронии 
мутамарказ ва фарогир ба фазой тахсилоти Думдурии Тодикистон мебошад. 
Имтидондои марказонидаи дохилшавй илм ва хонандаро ба хам пайваста, 
робитахои байни донишхо ва хаёти рузмарраи одамон, муаммохои пеши 
онхо пайдошавандаро ошкор менамояд ва барои сохиб шудани давонон 
ба унвонии толибилмони муассисахои тахсилоти миёнаи касбй ва олй 
мусоидат менамояд.

Интихоби мавзуъ ва коркарди илмии он аз тарафи Назарзода Рустам 
Саидмурод дар мархилаи кунунии рушди маориф ва илми педагогика 
хеле долиби диддат буда, ба тахдидоти мубрам ва мухим махсуб будани 
он далолат медихад.Унвонду оид ба мавзуи интихобнамуда маъхазхои 
зиёди илмиро мавриди омузишу тахлил карор дода, дар хамин асос 
мундарида, вазифа, навигарй, ахамияти амалию назариявй, нуктахои 
илмии ба химоя пешниходшавандаи диссертатсияро тархрезй намудааст.

Мухимияти муаммои таддикшаванда аз тарафи мухаддид вобаста 
аз зарурияти халли ин муаммо дар сатхи умумидавлатй, сохавй ва касбй 
асоснок карда шудааст.

Диссертатсияи мазкур аз мудаддима, ду боб, хулоса, руйхати 
адабиёти истифода шуда, замима иборат мебошад.

Асоснокй ва боэътимодии натидахои таддидот, хулосадо ва тавсиядои 
дар рисола пешнидод гардида, бо консепсияи илмии педагогй, усулдои 
назарй ва эмперии таддидот, инчунин тахдили шароит ва натидадои 
кордой озмоишй-тадрибавй, тасдиди нуктадои дар фарзияи таддидот 
пешнидод гардида, истифодаи усулдои таддидоти илмии ба вазифадои
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мардаладои асосии таддидот мутобид ва тадрибаи амалии муаллиф 
таъмин гардидааст.

Адамияти назариявии кори диссертатсионй дар он зодир меёбад, ки 
таддидоти мазкур дар самти асоснокии назария ва рушди гояи муаммо. 
мударрар намудани модияти усул ва роддои ташкили низоми самараноки 
имтидондои марказонидаи дохилшавй дар шакли тестгузаронии мутамарказ 
(дар мисоли низоми тадсилоти миёнаи умумии Думдурии Тодикистон) садми 
назаррас мегузорад.

Дар нуктадои ба дифоъ пешнидодшудаи муаллиф ба таври пурмаъно 
модияти консепсияи мазкур дарк карда мешавад. Ба таври умум. 
консепсия ба кадри кифоя мувофик карда шудааст ва эроди диддиро талаб 
намекунад. Мазмуни асосии он дар бобдои диссертатсия густурда шуда. 
мантиди ифодагардии маводдои назариявй ва тавсифи таддидоти 
эмпирикиро муайян кардааст. Мантиди мазкури таддидот ба дарки 
мавдеи ишголкардаи илмии муаллиф ва фадмидани гояи асосие, ки 
дамчун пояи базавии коркарди консепсияи педагогии муаллиф гузошта 
шудааст, имконият медидад.

Тадлили назариявй, кори тадрибавй-озмоишй, коркарди миддорй ва 
сифатии натидадои таддидот аз он гуводй медиданд, ки ташкили имтидондои 
марказонидаи дохилшавй дар шакли тестгузаронии мутамарказ бо инобати 
имконоти асосии педагоги ба бедтар шудани вижагидои когнитивии ташаккули 
психологии хонандагон, афзоиши ангезанокии фаъолияти таълимй, ташаккули 
саводнокии хонандагон оварда мерасонад ва мувофидан, фарзияи таддидотро 
тасдид менамояд.

Омузиш ва тадлили диссертатсия комиссияи экспертиро ба хулоса овард. 
ки навгонидои илмии таддидот, ки дар нуктадои зерин инъикос ёфтаанд, ба 
таври асоснок ва боэътимод арзёбй шудааст:

1) бори нахуст дар таърихи низоми маорифи Чумдурии Тодикистон
мавриди таддид дарор дода шудани масъаладои марбут ба родандозии низоми 
ИМД;

2) муайян кардани мураккабию бисёрдабдагии мафдуми «сифати 
тадсилот» ва пешнидоди гунаи мукаммалтари он дамчун мафдуми интегралию 
комплексй;

3) асоснок карда шудани усули тестгузаронии педагога дар шакли 
мутамарказ ва фарогир дамчун яке аз воситадои самаранок ва муосиру 
ояндадори сандиш ва арзёбии дастоварддои таълимии омузандагон;

4) асоснок карда шудани ИМД дамчун татбидгари усули тестгузаронии 
мутамарказ ва фарогир дар асоси вижагидои хоси низоми ИМД дар сандишу 
арзёбидои дастоварддои таълимии омузандагон;
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5) тахия ва пешниход гардидани ду у сули муаллифй барои коркард ва 
тахлили натидахои ИМД: усули баргардонидани холхои тест ба бахохок 
анъанавй ва усули мукоиса кар дани бузургихои хамгун.

Омузиш ва тахлили рисола аз он далолат медихад. ки навоварихоп 
илмии рисола дар асоси тахкикоти дидцй ва дар сатхи баланди илмй. 
мутобик ба талаботи мавдуда гузаронидашуда, ба даст оварда шудаанд ва 
боэътимоданд.

Сахми шахсии унвонду дар тахкики мавзуи интихобшуда назаррас 
мушохида карда мешавад ва нуктахои зеринро дарбар мегирад: -иштироки 
бевоситаи муаллиф дар хамаи мархалахои тахкикот: банакшагирй, интихоб ва 
асосноккунии мавзуъ, тартиб додани сохтори рисола, муайян кардани максаду 
вазифа ва объекту предмет, дустуду ва дарёфти адабиёти зарурй дойр ба 
мавзуи тахкикот, дамъоварй ва мураттабсозии натидахои ИМД хамчун 
додахои тадрибавй ва коркарди онхо, тахлили натидахои коркарди додахои 
тадрибавй, тахия ва нашри маколахои илмй, иштирок дар чорабинихои илмй, 
даъбасти натидахои бадастомада ва тахияи диссертатсия.

Тахлили диссертатсияи Назарзода Р.С. имкон медихад, хулоса 
намоем, ки муаллиф хадаф ва вазифахои гузошташудаи тахкикотро 
равшану возех хал намудааст, хулосахо ва тавсияхо тибки вазифахои 
пешгузоштаи тахкикот асоснок ва боэътимоданд, мундаридаи рисола ба 
таври мантикй шакл гирифтаанд ва муаллиф сохиби кобилияти тахкикоти 
аст. Тахкикоти гузаронидашуда дар рушди назария ва амалияи илми 
педагогика сахми назаррас мегузорад.

Дар кисмати хулосаи рисола, натидахо ва хулосахои тахкикоти 
гузаронидашуда, тавсияхои мушаххас ва боэътимод оид ба самаранокии 
ташкили имтихонхои марказонидаи дохилшавй дар шакли тестгузаронии 
мутамарказ (дар мисоли низоми тахсилоти миёнаи умумии Думхурии 
Тодикистон) ироа гардидаанд. Натидагирихои унвонду аз он дарак 
медиханд, ки у барои дар амал татбик намудани консепсияи назарии хеш 
дар раванди ташкили имтихонхои марказонидаи дохилшавй дар шакли 
тестгузаронии мутамарказ (дар мисоли низоми тахсилоти миёнаи умумии 
Думхурии Тодикистон) пешниходхои мушаххас аз тадриба ва озмоишхои 
андомдода омода намудааст ва он метавонад, дар асоснок карда шудани 
ИМД хамдун татбикгари усули тестгузаронии мутамарказ ва фарогир дар 
асоси вижагихои хоси низоми ИМД дар сандишу арзёбихои дастовардхои 
таълимии омузандагон сахми арзишманд гузорад.

Дар умум, муаллиф хадафхои пешгузошташудаи тахкикотро пурра 
хал намудааст, хулосахо тибки вазифахои пешгузоштаи тахкикот
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асосноканд, мундаридаи рисола мутобиди назари мантидй шакл 
гирифтаанд ва муаллиф содиби кобилияти хуби илмофарй мебошад.

Мудтаво ва мундаридаи диссертатсияи Назарзода Р.С., ки дар 
автореферат инъикос ёфта, ба шиносномаи ихтисоси 13.00.01-педагогикан 
умумй, таърихи педагогика ва тадсилот (илмдои педагогй) мутобгщ аст.

Комиссияи ташхисй тибки талаботи Низомнома оид ба “Тартиби 
додани дарададои илмй ва унвони илмй(дотсент,профессор)”, ки бо 
Карори Хукумати Нумдурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016, тадти 
№505 тасдик гардидааст, андешадои фавкро ба дисоб гирифта, пешнидод 
менамояд:

1. Диссертатсияи Назарзода Рустам Саидмурод дар мавзуи 
“Имтидондои марказонидаи дохилшавй дамчун воситаи арзёбии сифати 
тадсилот (дар мисоли низоми тадсилоти миёнаи умумии Думдурии 
Тодикистон)”, барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмдои педагогй аз 
руи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва 
тадсилот (илмдои педагогй), ба димоя тавсия карда шавад.

2. Ба дайси мударризони расмй аз руйи диссертатсияи мазкур 
шахсони зерин тавсия карда мешаванд:

1) . Мухаметов Гапур Бобоевич - доктори илмдои педагогй, профессор, 
декани факултети филологиям руси Донишгоди миллим Тодикистон.

2) . Хурбонова Робия Туйчиевна -номзади илмдои педагогй, и.в. 
дотсенти кафедраи фандои дамъиятшиносй ва гуманитарии Филиали 
Донишгоди давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов дар шадри 
Душанбе.

3) . Ба дайси муассисаи гадриздиданда Донишгоди давлатии 
омузгории Тодикистон ба номи Садриддин Айнй тавсия карда мешавад.

3. Барои нашри эълон оид ба димоя ва чойгир намудани автореферат 
дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Думдурии Тодикистон идозат дода шавад.

илмдои педагоги, г
Раиси комиссияи э)
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