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ТАДРИЗИ
муассисаи пешбар ба диссертатсияи Турсуматова Раъно Ахмаддоновна
дар

мавзуи

«Имконоти

педагогии

ташкили

таълими

ба

амалия

тамоюлдоштаи хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумй (дар
асоси маводхои забони хоридй)», ки барои дарёфти дарадаи илмии
номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй,
таърихи

педагогика

ва

тахсилот

(илмхои

педагогй)

пешниход

гардидааст.
Мухимияти мавзуи тахкикот.

Низоми маорифи Тодикистон дар кори таълиму тарбияи наели
наврас ба натидахои назаррас ноил гардидааст. Дар замони муосир дар
Тодикистон муаммои таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагонро
аз дихати назариявию амалй асоснок намудан халли нихоии худро
«

наёфтааст, вале дар ин самт кадамхои аввалин аллакай гузошта
шудаанд.

Мухим будани муаммои ташкили таълими

тамоюлдоштаи

ба амалия

хонандагон дар КДнуни Думхурии Тодикистон «Дар

бораи маориф» хамчун вазифаи конуни мазкур: «тарбияи шахсияти
дорой эхеоси масъулияти баланди шахрвандй бахри иштироки фаъолона
дар хаёти дамъиятию сиёсй, иктисодй ва фархангй» кайд гардидааст. Дар
«Стратегияи миллии рушди маорифи Думхурии Тодикистон то соли
2020»

кайд

шудааст,

ки

ташаккули

салохиятнок

макради

аввалиндарада
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шахсияти
махсуб

аз

дихати

мегардад.

касбй

Он самти

модернизатсияи сохаи маорифро муайян менамояд, ки на танхо ба
азхудкунии хадми муайяни донишхо, малакаю махорат, балки ба
тарбияи хонандагон дар рухияи мустакилона дастрас, тахлил, тархбандй
ва самаранок истифода намудани иттилоот бо максади харчй пурратар
амалй намудани имкониятхои шахсй ва иштироки фаъолона дар хаёти
♦

чомеа (салохиятнокй) нигаронида шудааст.
Ба мухимй ва зарурияти муаммои мазкур аз тарафи Х,укумати
Чумхурии Тодикистон эътибори махсус дода шуда, кабул шудани як
зумра санадхои мухими давлатй далели равшан ва возехи он аст. Аз ин
лихоз, интихоби мавзуъ ва коркарди илмии он аз тарафи Турсуматова
Р.А. дар мархилаи кунунии рушди маориф ва илми педагогика

хеле

чолиби диккат буда, ба тахкикоти мубрам ва доги руз махсуб будани
он далолат медихад.
Диссертатсияи

ба

итмом

расонидаи

Турсуматова

Р.А.

аз

мукаддима, ду боб, хулоса ва руйхати адабиёти истифода шуда иборат
аст.
Дар

мукаддима

мубрамии

муаммои

тахкикшаванда

асоснок

гардида, объект, предмет, хадаф, фарзия, вазифахои он муайян шудаанд,
асосхои методологи, мархалахо ва методхои тахкикот таъйин шуда,
навоварй, ахамияти назариявй ва амалй, боэътимодй ва асоснокии
натичахои тахкикот, нуктахои барои дифоъ пешниходшаванда ифода
ёфтаанд.
Дар боби якуми рисола, ки “Асосхои назарй ва методологии
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон” номгузорй

\
шудааст, масъалахои муаммои асосхои илми-педагоги ва назарии
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; шакл ва модели
(амсилаи) раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон;
имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи
хонандагон мавриди тахкик гардидаанд. Аз нуктаи назарй муаллиф
таълими ба амалия тамоюлдошта - ин раванди хамкории муаллим ва
хонанда бо максади ташаккул додани шахсият мебошад, ки аз як тараф
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ба

такмил

тафаккур,

додани

хусусиятхои

ангезанокй),

аз

психологии

тарафи

дигар

аз

хонандагон
дониби

(диктат,

хонандагон

мустакилона аз худ шудани донишхои нав, пешбурди тадрибаи амалии
истифодаи онхо дар вокеияти атроф хангоми халлу фасли вазифахо ва
муаммохои мухим, рушду нумуи дахонбинй ва имкониятхои эдодии
хонандагон равона гардидааст. Дарки мохияти таълими баамалия
тамоюлдошта ба воситаи муайян намудани таркиби он кушода мегардад.
Хдрчанд дар айни хол, муносибати аз дихати илмй асоснокгардида
нисбат ба дузъиёти таълими баррасишаванда дарёфт нагардидааст, вале
кадамхои аввалин дар ин самт аллакай гузошта шудаанд. Дар боби
мазкур оид ба шартхои дидактики маълумот дода шуда кайд шудааст, ки
алокахои байни фаннй назария ва амалияро ба хам муттахид намуда,
барои дар амал татбик намудани донишхо мусоидат мекунанд. Аз думла
таъкид шудааст, ки алокахои байни фаннй дар атрофи се сохаи мухити
вокей:

табиат, хаёти маишй ва истехсолот муттахид гардида, ба

ташаккул ва ганигардонии дониши хонандагон дар бораи ходисахои
табиат, татбики он дар истехсолот ва умуман хаёт мусоидат менамоянд.
Дар

боби дуюм,

ки

“Технологиям

педагогии

амалигардонии

таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон” ном дорад, масъалахои

хусусиятхои ташкили корхои тадрибавй-озмоишй оид ба ташкили
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; методхои ташхиси
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; самаранокии
маърифатии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони
муассисахои \гахсилоти миёнаи умумй мавриди тахкику баррасй карор
дода шуда, бо максади муайян намудани роху воситахои самаранокии
технологияи ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон
корхои тадрибавй-озмоишй баргузор ва натидагирй карда шудааст.
Барои халлу фасли вазифахо оид ба баланд бардоштани муваффакият
дар таълим ва фаъолнокии маърифатии хонандагон татбики воситахои
техникии таълим ёрдам расонид, ки ба таври муносиб ва функсионалй
з

истифода бурдани онхоро мувофихи максадхо, вазифахо ва шаклхои
ташкилии таълим дар назар дорад, кори андомдодаи тадрибавй-озмоишй
мукаррароти назариявии пешниходшуда тасдики худро пайдо намуданд.
Дар рисола технологиям коркардшуда ва озмудашудаи таълими ба
амалия тамоюлдошта самаранокии баланди таълими забони хоридиро
%
нишон додааст. Дар рафти озмоиш индунин зарурати дудо кардани
вакти бёштар (кариб 50-60%) барои шакли дастадамъонаи таълим ва
истифодаи муназзами он дихати баланд бардоштани натиданокии
раванди таълим муайян гардидааст.
Натидахои кори озмоишию тадрибавй самарабахш будани татбики
шартхои аз дониби диссертант муайяншударо тасдих намудаанд.
Эрод ва пешниход нисбати камбудихои мавдудбуда:

Бовудуди дастовардхои дар боло зикршуда, диссертант ба якданд
норасоихо рох додааст:
1. Хуб мешуд, ки баъзе мавзухои китоби дарсии забони англисй, ки
мохияти ба амалия тамоюлдошта доранд шарху эзох дода мешуданд;
2. Дар матни рисола микдори зиёди дадвалхо оварда шудааст, хуб мешуд,
ки маводи онхоро мувофики мохияти далелхои баррасй гардида якдоя карда
шуда, хулосахои умумй бароварда шавад;
3. Дар матни диссертатсия хатохои услубй ва имлой ба назар мерасанд,
хамчунин дар таррохии техникии кори диссертатсионй хатохои дузъй
дида мешаванд.
Норасоихои зикршуда арзиши таххикотро кам намекунанд ва ба
натидахои аЬосии назариявй ва амалии диссертатсия таъсири манфй
намерасонанд.
ХУЛОСА

Тахкикоти илмии андомёфтаро хамчун коркарди аз дихати илмй
асоснок, ки халли масъалахои мухимро дар сохаи илмхои педагога
таъмин мекунанд, тавсиф намудан мумкин аст. Рафти тахкикот, хулосахо
ва тавсияхое, ки муаррифй гардиданд, асоснок мебошанд. Рисола бо
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забони хуби илмй навишта шуда, баёнгари он аст, ки унвондуй дар
атрофи мавзуи интихобнамудааш аз огози тахдик;оташ то охир диддан
тахдили кори илмй бурдааст.
Натидахои тахкикот дар даласахо

ва семинархои кафедраи

педагогикаи идтимой ва касбии МДТ “Донишгохи давлатии Худанд ба
♦
номи академик Бободон Гафуров”, дар конференсияхои байналмилалй,
думхуриявй,

умумидонишгохй

ироа

гардиданд.

Матлабхои

асосй,

натидахо ва хулосахои тадкикот дар 10 махолахои чопшудаи муаллиф
инъикос ёфтааст, ки 3 адади он дар нашрияхои бонуфузи тахризии КОА
назди Президента Думхурии Тодикистон ва ВАК-и Федератсияи Ру сия
чоп шудаанд.
Дар асоси мукаррароти назариявй ва натидаи корхои тадрибавйозмоишй барои омузгорони муассисахои тахсилоти миёнаи умумй оид
ба ташкили раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон
тавсияхои методй тахия гардидаанд.
Дар хулоса хайд кардан лозим аст, ки диссертатсияи Турсуматова
Равно Ахмаддоновна дар мавзуи «Имконоти педагогии ташкили
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисахои тахсилоти
миёнаи умумй (дар асоси маводхои забони хоридй)» кори мустакилонаи
тахассусй ва дорой ахамияти назарраси илмй буда, ба талаботи бандхои
10,11,12,14 и 16 “Низомномаи намунавй

оид ба тартиби додани

дарадахои илмй ва унвони илмй” -и КОА - и назди Президента
Чумхурии Тодикистон, ки бо карори Хучсумати Думхурии Тодикистон аз
26 ноябри сс^ли 2016 тахти №505 тасдик; гардидааст, комилан ва пурра
давобгуй буда, муаллифи он барои дарёфти дарадаи илмии номзади
илмхои педагога аз руйи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи
педагогика ва тахсилот (илмхои педагога) шоиста мебошад.
Диссертатсияи Турсуматова Р.А. дар семинари илмй - назариявии
кафедраи педагогикаи умумидонишгохии ДДК ба номи Абуабдуллохи
Рудакй баррасй ва мухокима гардида, тахризи мазкур якдилона тарики
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овоздщии кушоди х,озирин тасдик карда шуд. (Кдрори №8 аз 13 феврали
соли 2021).
Такриз аз тарафи эскперт, номзади илмкои педагогй, саромузгори
кафедраи педагогикаи умумидонишгох,ии ДДК ба номи Абуабдуллоки
Рудакй Бобоева Макбуба Дурахоновна омода карда шудааст.
Рокбари семинари илмй-назариявии
кафедраи педагогикаи умумидонишгокии
ДДК ба номи Абуабдуллоки Рудакй,
номзади илмкои педагогй

Исоева Дилором Сайдах,мадовна

Котиби семинари
илмй-назариявй

Набиева Савлат Тилавкуловна

Эксперт, номзади илмдои
педагогй

Бобоева Мах,буба Дурахоновна

Мудири кафедраи педагогикаи умумидонишгокии
Донишгох,и давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллоди
Рудакй, номзади илмх,ои педагогй, дотсент ф

Лоисов Парвиз
Думахонович

13.02.2021с.
Маълумот барои тамос:. 735360, Чумкурии Точикистон, ш.Кулоб,
хиёбони С.Сафаров 16. Тел: (83322) 235-06 E-mail: info@kgu.ti
Имзох,ои Д ^ ® ё ^
тасдик менаш

С.Т.Набиева, М.Д.Бобоева, П.Д.Лоиковро
ш кадрко ва КМ ДДК ба номи
Амиров Файзуллохода Азизович

Абуабдуллох

6

