ТАЦРИЗ
ба автореферата диссертатсияи Турсуматова Равно Адмадчоновна дар
мавзуи

«Имконоти

педагогии

ташкили

таълими

ба

амалия

тамоюлдоштаи хонандагони муассисадои тадсилоти миёнаи умумй (дар
асоси маводдои забони хоридй)», ки барон дарёфти дарадаи илмии
номзади илмдои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи умумй,
таърихи

педагогика

ва

тадсилот

(илмдои

педагога)

пешнидод

гардидааст.
Имруз . дар тадсилоти муосир масъалаи ташаккул ва рушди
шахсияте меистад, ки ба тагйироти олами атроф боэътимод мутобид
мешавад, дамчунин ба меднат ва худомузии минбаъда омода аст. Дар
зиндаги барои инсон на тандо захираи бузурги дошпщояш, балки
добилияти

дуруст

имконияти татбиди

арзёбй

намудани

босаводонаи

тагйироти

олами

атроф

ва

майорату донишдояш дар амалия

заруранд. Яке аз воситадои имконпазири далли ин масъала истифодаи
дидгоди ба амалия тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон
мебошад. Таълими ба амалия тамоюлдошта илм ва хонандаро ба дам
пайваста, робитадои байни донишдо ва даёти рузмарраи одамон,
муаммодои пеши ондо пайдошавандаро ошкор менамояд.
Бинобар ин, аз тарафи муаллиф Турсуматова Р. А. ба сифати
рисолаи илмй интихоб шудани ин муаммо дар мавзуи «Имконоти
педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони
муассисадои тадсилоти миёнаи умумй (дар асоси маводдои забони
хоридй)» хеле бамаврид ва мувофиди мадсад мебошад. Мудимияти
муаммои таддидшаванда аз тарафи мудаддид вобаста аз зарурияти далли
ин муаммо дар сатди умумидавлатй, содавй ва касбй асоснок карда
шудааст.
Муаллиф дар диссертатсия мадсад мегузорад, ки амалй намудани
таълими ба амалия тамоюлдошта аз дидати педагога самарабахш ходад
буд, агар:
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- муайян намудани функсиядо, коркарди доидадо ва мундаридаи
амалишавии он дар раванди таълим андом ёбад;
- имконияти тадсилотии дидгоди ба таълим тамоюлдошта нисбат
ба таълими хонандагон ошкор гарданд;
- асосдои мундаридавию технологии амалй намудани таълими ба
амалия тамоюлдошта коркард шаванд;
- таълими ба амалия тамоюлдошта дар заминай алокдмандии
таълим бо даёт ва мудит амалй гардад.
Барой

расидан

пешнйдодшуда

ба

муаллиф

дадафи

гузошта

вазифадои

ва

зерини

сандидани

таддидотро

фарзияи
мударрар

намудааст:
- андом додани тадлили вазъи амалй намудани таълими ба амалия
тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсдои забони англисй дар муассисадои
тадсилоти миёнаи умумии Ч,умдурии Тодикистон;
- таддид намудани сохтор ва мундаридаи раванди таълими ба
амалия тамоюлдоштаи хонандагон;
- муайян

кардани

мундаридаи

имконияти

педагогии

амалй

намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон;
- коркард ва тариди озмоиш сандидани самаранокии имконияти
педагогии

амалй

намудани

таълими

ба

амалия

тамоюлдоштаи

хонандагон.
Натидагиридои муаллиф дар заминай кордой тадрибавй-озмоишии
андомдода фарзияи дар аввали таддидот пешнидодшударо ошкор месозанд,
яъне агар раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон бо ба дисоб
гирифтани шароитдои ошкоршудаи дидактикй ба амал бароварда шавад, он
год сифати таълим баланд мегардад, зеро:
- вижагидои когнитивии инкишофи психологии хонандагон бедтар
мегарданд;
- ангезанокии фаъолияти таълимй меафзояд;
- сатди саводнокии функсионалии хонандагон баланд мешавад.
Мувофиди ин, муаллиф самаранокии раванди таълими ба амалия
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тамоюлдоштаи хонандагонро, ки натидаи дорй намудани модели кор карда
баровардашуда

дар

амалияи

мактаби

тахсилоти

умумй

мебошад,

дониби

мухакдик

тасдикменамояд.
Тадкщоти

назариявй

ва

озмоишии

аз

андомдодашуда аз руи мавзуи рисола, консепсияи тахкикотро тасдик
намуданд.
Тахлили автореферата диссертатсияи Турсуматова Р.А. имкон
медихад хулоса намоем, ки муаллиф хадаф ва вазифахои гузошташудаи
таххикртро хал намудааст, хулосахо ва тавсияхо тибкд вазифахои
пешгузоштаи тахкикот асосноканд,

мундаридаи рисола ба таври

мантикй шакл гирифтаанд ва муаллиф сохиби крбилияти тахкикотй аст.
Тахдикоти гузаронидашуда дар рушди назария ва амалияи илми
педагогика сахми муайян мегузорад.
Дар умум, диссертатсияи Турсуматова Р.А. кори тахк;ик;отии
мустахилона ба андомрасидаи илмй-тахассусй буда,

ба талаботи

бандхои 10,11,12,14 и 16-ми Низомномаи намунавии “Тартиб до дани
дарадахои

илмй

ва

унвони

илмй”-и

КОА-и

назди

Президента

Ч,умхурииТодикистон, ки 26 ноябри соли 2016 тахти№505 тасдик;
гардидааст, давобгуй мебошад ва муаллифи рисола ба дарёфти дарадаи
илмии номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи
умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй) арзанда
мебошад.
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