
ТАКРИЗ

ба автореферата диссертациям Турсуматова Раъно Ахмадчоновна дар 

мавзуи «Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи 

хонандагони муассисахои тахсилоти миёнаи умумй (дар асоси маводхои 

забони хоричй)», ки барон дарёфти даранаи илмии номзади илмхои 

педагогй аз руи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи умумй, таърихи педагогика

ва тахсилот (илмхои педагоги) пешниход гардидааст.

Яке аз масралахои мухими маориф таъмини ракобатпазирии 

тахсил ва омодагии мутахассисон мебошад, ки талаботи ислохоти 

муосири низоми маорифро конеъ мегардонанд. Вобаста ба ин, вазифаи 

асосии омузгори имруза интихоби дурусти методу шаклхои ба рох 

мондани фаъолияти таълимиест. ки ба хадафи гузошташудаи рушди 

шахсияти мактаббачагон ба вачхи бехтарин ва самарабахш мувофикат

дошта бошад.
Аз ин сабаб, аз тарафи унвончу Турсуматова Р. А. ба сифати 

рисолаи илмй интихоб шудани ин муаммо дар мавзуи «Имконоти 

педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони 

муассисахои тахсилоти миёнаи умумй (дар асоси маводхои забони 

хоричй)» хеле бамаврид ва мувофики максад мебошад. Мухимияти 

муаммои тахкикшаванда аз тарафи мухаккик вобаста аз зарурияти халли 

ин муаммо дар сатхи умумидавлатй, сохавй ва касби асоснок карда

шудааст.
Крбили кайд аст, ки аз чониби муаллифи диссертатсия Турсуматова 

РА. вобаста ба чамъбаст ва хулоса намудани натичахои ба 

дастовардашуда марбут ба доираи муаммои тахкикот кори чиддии 

назариявй ва озмоишй гузаронида шудааст. Муаллиф дар тахкикоти

илмии худ чунин навгонихоро ба даст овардааст:

- сохтори барномаи имконияти педагогии (коидахо ва мундарича) 

амалй намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон коркард 

шудааст;
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- мох,йят, функсияхо ва методхои амалй намудани дидгохи ба 

амалия тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон муайян гардиданд;

- амсилаи сохтории амалй намудани таълими ба амалия 

тамоюлдошта дар дарсхои за бон и англисй коркард шудааст;

- имконияти педагогии амалй намудани таълими ба амалия 

тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсхои забони англисии муассисахои 

тахсилоти миёнаи умумии Чумхурии Точикистон асоснок ва тарики 

озмоиш санчида шуданд.

Натичахои тахкикот бо тахлили хамачонибаи методологии мавзуи 

таххщшаванда, истифодаи мачмуи методхои хамдигарро пурракунандаи 

тадк,ик,оти педагоги, ки ба вазифахои гузошташуда муносиб мебошанд. 

имкони такроран баргузор намудани худи хамон объектхои озмоиш, 

давра ба давра арзёбй намудани натичахои дар рафти ичрои корхои 

тачрибавй-озмоишй ба даст оварда. тахлили микдорй ва сифатии онхо бо 

истифода аз методхои илмй, тасдици фарзияи озмоиш таъмин мегарданд.

Тахлили автореферата диссертатсияи Турсуматова Р.А. имкон 

медихад хулоса намоем, ки муаллиф хадаф ва вазифахои гузошташудаи 

тахкикотро хал намудааст, хулосахо ва тавсияхо тибки вазифахои 

пешгузоштаи тахкикот асосноканд, мундаричаи рисола ба таври 

мантикй шакл гирифта аст ва муаллиф сохиби кобилияти тахкикотй аст. 

Тахкикоти гузаронидашуда дар рушди назария ва амалияи илми 
педагогика сахми муайян мегузорад.

Мухтаво ва мундаричаи асосии диссертатсия дар автореферата он 

пурра инъикоси худро ёфтааст. Бахшида ба масъалахои тахкикшаванда 

10 маколаи муаллифи рисола чоп шудаанд, ки 4 адади мак,ола дар 

мачаллахои такризшавандаи аз тарафи КОА-и назди Президента 

Чумхурии Точикистон эътирофшуда нашр гардидаанд.

Дар умум, диссертатсияи Турсуматова Р.А. кори таххикртии 

мустакилона ба анчомрасидаи илмй-тахассусй буда, ба талаботи 

бандхои 10, 11, 12, 14, ва 16-уми Низомномаи намунавии “Тартиби
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додани дарачах,ои илмй ва унвони илмй"-и КОА-и наши Президента 

Нумхурии Точикистон, ки бо Каро?;-: Хукумати Чумхурии Точикистон 26 

ноябри соли 2016 тахта №505 тзсдик гардидааст, чавобгуй мебошад ва 

муаллифи рисола ба дарёфти ларачаи илмии номзади илмхои педагоги 

аз руи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй. таърихи педагогика ва 

тах,силот (илмх,ои педагоги) арзанда мебошад.

Номзади илмхои педагоги.
Муаллимаи калони кафедраи забонхои хоричии 

Донишкадаи иктисод ва савдои Донишгохи 

давлатии тичорати Точикистон Насриддинова 
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