
Тахризи
рохбари илмй ба диссертатсияи Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна 
дар мавзуи “Шароитхои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии 
донишдуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш” 
(дар мисоли Донишкадаи тарбияи дисмонии Тодикистон ба номи С. 
Рахимов) барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои педагогй аз руи 
ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот 
(илмхои педагогй)

Дар шароити кунунии тараххиёти босуръати домеа ва давлат дар 
тахсилоти олии касбй яке аз масъалахои мухим - ташаккули фаъолияти 
маърифатии донишдуён махоми хоса дорад. Аз ин лщоз мавзуи 
интихобкардаи Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна вохеан хам, яке 
аз мавзуъхои рузмарра ба хисоб меравад.

Мухимияти мавзуи диссертантка Давлятбоева Сарвиноз 
Абдумаликовна “Шароитхои педагогии ташаккули фаъолияти 
маърифатии донишдуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи 
дисмонй ва варзиш” (дар мисоли Донишкадаи тарбияи дисмонии 
Тодикистон ба номи С. Рахимов) боиси шубха нест, зеро масъалахои 
ташаккули фаъолияти маърифатии донишдуён дар раванди таълими 
фанни сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш яке аз раванди 
хадафмандонаи педагогии ташкилу хавасмандкунии фаъолияти 
таълимй-маърифатии донишдуён родеъ ба аз худ намудани донишхои 
илмй, рушди к,обшшятхои эдодй бо истифода бо роху воситахои 
дидактивии фаъолгардонии таълим яке аз масъалахои бахснок мебошад.

Диссертант фаъолгардонии шакл ва воситахои таълими босифат дар 
фаъолияти маърифатии донишдуёнро дар раванди таълими фанни 
сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш объекта тадкдщоти мавриди 
мухокима ва тахлилхои илмй харор додааст.

Навгонии илмии таххихот аз он иборат аст, ки бари нахуст мохияти 
педагогии маърифатнокшавии падару модарон родеъ ба масъалахои 
рушди фаъолияти маърифатии донишдуён тавассути таълими фанни 
сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиши дар мисоли Донишкадаи 
тарбияи дисмонии Тодикистон ба номи С. Рахимов мавридди баррасй ва 
тахлил карор дода шуда, дар асоси мушохида ва тахкидоти озмоишй 
дараёни фаъолияти маърифатии донишдуён ва душворихое, ки бо онхо 
дар раванди амалисозии фаъолияти маърифатй ба миён меояд, назару 
андешахои илмии худро баён намудааст.

Диссертатсияи Давлятбоева Сарвиноз аз мухаддима ва ду боб, бо 
номхои: Боби 1 “Асосхои назариявию методолога ва вижагихои



педагогии машгулиятхои сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш ва 
накши он дар ташаккули фаъолияти маърифатии донишдуён ва боби 2 
“Таххикоти тадрибавии шароитхри педагогии ташаккули фаъолияти 
маърифатии донишдуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи 
дисмонй ва варзиш дар Донишкадаи тарбияи дисмонии Тодикистон ба 
номи С. Рахимов, ки дар яке боз ба зергурухдо дудо мешаванд ва 
хулосаву адабиёти истифодашуда иборат мебошад.

Асоси методологй ва назариявии тахкикоти мазкурро назарияи 
педагогика, усулхои фаъоли таълими ба муносибати босалохият ба 
таълим нигаронидашуда ташкил медихдд, ки дар тахдик, ва тахияи 
диссертатсия диссертант кушиш ба хард додааст аз манбаъхр ва асархои 
илмй-тахкикотии дастрасшуда, аз думла тахкикотхои олимони сохаи 
педагогикаи ватанй ва асархои олимони Федератсияи Россия васеъ 
истифода барад.

Дар диссертатсия вобаста ба талаботхои нав мохияти яке аз 
принсипхои асосии таълим - принсипи фаъол буданро ошкор карда, 
хамзамон роххои татбики методхо ва шаклу воситахои нави ташкили 
таълими фанни сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзишро дар замони 
муосир дар асоси натидаи гузаронидани озмоишу тахкикотхои илмй бо 
истифода аз чунин методхои тахкикотй: тартиб додани пурсишномахо аз 
руи мушохидахо, сухбат, пурсиш, ташхиси психологй, озмоиши педагога 
баён ва пешниход менамояд.

Дар хулоса диссертант масъалахои ба миёнгузоштаашро мавриди 
омузишу тахкиди амид ва диддй карор медихад, натидагирй менамояд ва 
родеъ ба мухиммияти хар дисмати он андешаву назари худро иброз 
дошта, хулосаи мантидй мебарорад. Дар охири хар боб озмоишу 
пажухиши амалй ва натидаи таккидоташро дамъбаст мекунад.

Тахлилхои илмй, хулоса ва тавсияхое, ки дар тахкидоти мазкур 
андом дода шудаанд, метавонад барои мутахассисони сохаи педагогика, 
психология ва сотсиология барои тахияи дабхахои педагогии ташаккули 
фаъолияти маърифатии донишдуён кумак расонад.

Диссертант дар тахкики рисолаи илмй вокеан хам захмати зиёд 
кашида, худро хамчун як мутахассиси донандаи сохаи худ муаррифй 
карда тавонистааст. Бинобар бо боварии том метавон диссертатсияи 
Давлятбоева Сарвиноз Абдмаликовнаро кори илмии баандомрасида 
хисобид. Хдмчунин хайд кардан бамаврид аст, ки диссертанта мазкур 
хамаи имтихонхои номзадиро низ бомуваффакият супоридааст.

Автореферат низ ба талабот давобгу буда, мухтавои диссертатсияро 
пурра инъикос менамояд. Натидаи тахкикотхои муаллиф дар шакли



макрлахо дар нашрияхои дар КОА тасдищпуда мавриди чоп харор 
ёфтаанд.

Хулоса, диссертатсияи Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна 
“Шароитхои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишдуён 
дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш” (дар 
мисоли Донишкадаи тарбияи дисмонии Тодикистон ба номи С. 
Рахимов) ба талаботи Низомномаи Комиссияи олии аттестатсионии 
назди Президента Думхурии Тодикистон барои до дани дарадахои илмй 
дасвобгу мебошад ва муаллифи он барои дарёфти дарадаи илмии 
номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй) сазовор аст.

Рохбари илмй, доктори 
илмхои педагогй, профессор, 
ректори Донишкадаи тарбияи дисмонии 
Тодикистон ба номи С. Рахимов Ш.А. Сафаров

Имзои Сафаров Шодй Асомуродовичро 
тасдик мекунам: Сардори шуъбаи 
кадрхои Донишкадаи тарбияи 
дисмонии Тодикистон 
ба номи С. Рахимов
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