
ТАК,РИЗ
ба автореферата диссертатсияи Турсуматова Равно Ахмадчоновна 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.

Рушди дамъияти муосир ва такмили низоми тахсилоти мактабй, 
омузиш ва бахисобгирии таснифхои фардии хонандагон, дар онхо 
ташаккул ёфтани талаботи ангезанокии сохаи фаъолияти таълимй зарур 
мебошад. Х,аллу фасли ин масъалахо аз илми психологй-педагогй тахозо 
мекунад, ки данбахои гуногуни фаъолияти инсон ва роххои ташаккули 
он дар раванди таълим мавриди тадхихоти хаматарафа ва 
мадмуавйхарор до да шавад.Муносибати марбут ба салохиятнокй 
метавонад ба таълим самтнокии тамоюли амалидоштаро дихад, зеро дар 
айни хол консепсияи салохиятнокй хамчун заминай дар хонанда 
ташаккул додани хобилияти халии вазифахои мухимро ифода менамояд.

Аз ин лихоз, интихоби мавзуъ ва коркарди илмии он аз тарафи 
Турсуматова Р.А. дар мархилаи кунунии рушди маориф ва илми 
педагогика хеле долиби дихкат буда, ба таххикоти мубрам ва доги руз 
махсуб будани он далолат медихад.Рисолаи мазкурро бо тозагии мавзуи 
тадхикотии хеш метавон як кори мухими самти баррасии муаммои 
мухими педагогй -имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумй 
унвон кард, ки то кунун ба ин масъала дар шароити Думхурии 
Тодикистон камтар таваддух зохир гардидааст.

Рисола аз мухаддима, ду боб, хулоса, руйхати адабиёти истифода 
шуда иборат мебошад.

Дар мухаддимамубрамияти муаммои таххикдшванда асоснок 
гардида, объект, предмет, хадаф, фарзия, вазифахои он муайян шудаанд, 
асосхои методологй, мархалахо ва методхои таххикот таъйин шуда, 
навоварй, ахамияти назариявй ва амалй, боэътимодй ва асоснокии
натидахои таххихот,нуктахои барои дифоъ пешниходшаванда ифода 
ёфтаанд.
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Дар боби якуми рисола, ки“Асосхои назарй ва методологии 
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон”номгузорй 
шудааст, масъалахои муаммои асосхои илмй-педагогй ва 
назариитаълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; шакл ва модели 
(амсилаи) раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; 
имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи 
хонандагон мавриди тахдик гардидаанд.

Дар боби дуюм, ки “Технологияи педагогии амали гардонии таълими 
ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон” ном дорад, масъалахои 
хусусиятхои ташкили корхои тадрибавй-озмоишй оиди ташкили 
таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; методхои ташхиси 
ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; самаранокии 
маърифатии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони 
муассисахои тахрилоти миёнаи умумймавриди тахдик,у баррасйкдрор 
дода шуда, бо махсади муайян намудани роху воситахри самаранокии 
технологияи ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон 
корхои тадрибавй-озмоишй баргузор ва натидагирй карда шудааст.

Тахк,ик,оти назариявй ва озмоишии аз дониби муаллиф анчрмдодашуда 
аз руи мавзуи рисола, фарзияи ташаккулёфтаро тасдик намуданд ва ба у 
имкон доданд, ки хулоса ва тавсияхои арзишманди илмиро тахря намояд.

Тахдили назариявй, кори тадрибавй-озмоишй, коркарди микдорй ва 
сифатии натидахои он аз он гуводй медихднд, ки ташкили таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон бо инобати имконоти асосии педагогйба бехдар 
шудани вижагихои когнитивии ташаккули психологии хонандагон, афзоиши 
ангезанокии фаъолияти таълимй, ташаккули саводнокии хонандагон оварда 
мерасонад ва мувофикдн, фарзияи тадкдк;отро тасдик, менамояд.

Муаллифи рисола, ба фикри мо дуруст кайд менамояд, ки тахк,ик;оти дар 
доираи кори диссертатсионии мазкур анчрмёфта, даъвои онро надорад, ки 
муаммохри ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон кдтъиян 
ва пурра хдллу фасли худро ёфтаанд. Умедворй меравад, ки дар оянда 
дустучуи рохуои дигари ташкили таълими бефосилаи ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон дар хама мархалахо ва дарадахои дигар ва дар 
заминай таълими фанхои гуногун ба рох монда шуда, муаммои мавдудаи ин 
самти бисёр мухдм мукаммал карда мешаванд.

Дар нуктахои ба дифоъ пешниходшудаи муаллиф ба таври 
пурмаъно мохияти консепсияи мазкур дарк карда мешавад. Ба таври
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умум, консепсия ба кадри кифоя мувофик карда шудааст ва эроди 
чиддиро талаб намекунад. Мазмуни асосии он дар бобхои диссертатсия 
густурда шуда, мантики ифодагардии маводхои назариявй ва тавсифи 
тахкикоти эмпирикиро муайян кардааст. Мантики мазкури тахкикот ба 
дарки мавкеи ишголкардаи илмии муаллиф ва фахмидани гояи асосие, 
ки хамчун пояи базавии коркарди консепсияи педагогии муаллиф 
гузошта шудааст имконият медихад.

Дар умум, диссертатсияи Турсуматова Р.А. кори тахкикотии андом 
ёфтаи илмиву тахассусй буда, ба талаботи “Низомномаи намунавй оид 
ба тартиби додани дарадахои илмй ва унвони илмй”- и КОА- иназди 
Президента Думхурии Тодикистон давобгуй мебошад ва муаллифи 
рисола ба дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои педагогй арзанда 
мебошад.
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