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ХУЛОСАИ
Пажухишгохи рушди маориф ба номи Абдурахмони Домии 

Академияи тахсилоти Тодикистон 
Диссертатсияи унвондуйи Пажухишгохи рушди маориф ба номи 

Абдурахмони Домии ATT 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 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот.

Рохбари илмй -  Сафаров Ш.А, доктори илмхои педагогй, 
профессор.

Давлятбоева Сарвиноз 13.11.1983 дар ш. Турсунзода, дамоати 
Кдратог, дехаи Куйбышев (хозираи Дахбед) таваллуд шудааст. 
Донишкадаи тарбияи дисмонии Тодикистон ба номи С. Рахимов -  ро бо 
ихтисоси омузгори фанни тарбияи дисмонй (соли 2010) бо дипломи аъло 
хатм намудааст. Фаъолияти мехнатиашро аз соли 2007 ба хайси 
омузгори фанни тарбияи дисмонй ва мураббй оид ба намуди варзиши 
сабук дар мактабхои бачагонаи захирахои олимпй огоз намуда, аз соли 
2010 ба хайси омузгор дар кафедраи менедмент ва сайёхии Донишкадаи 
тарбияи дисмонии Тодикистон ба номи С. Рахимов фаъолият дорад.

Дар рафти мухокима чунин хулоса пешниход шуд:
Диссертатсияи номзадии Давлятбоева Сарвиноз мубрам ва дархури 

замон буда, мавзуи таххидотй тадозо менамояд, ки дар шароити муосир 
домеа ва давлат ба рушди салохиятнокии хатмкунандагони МТОК 
таваддухи хоса зоуир менамоянд. Интизор меравад, ки хатмкунандагони 
МТОК на танхо ба идрои шаклхои алохидаи кори мустадилона, балки ба 
амалисозии фаъолияти мустакдлонаи маърифатй дар раванди тахсилоти 
муттасил давобгу бошанд.

Ин масъала, дар мазмун ва мундаридаи маълумоти умумй 
дурнамои таълим бисёр равшану возех нишон дода шудааст.



Ояндабинии дастгириву гамхоридо ба кормандони сода, махсусан 
омузгори фанни тарбияи дисмониро водор менамояд, ки бо саъю кут и т  
ва кордонии хеш шогирдонро даматарафа тарбия намоянд. Дар замони 
муосир, Тодикистон дидати оммавигардонии варзиши идтимой 
шароитдои муосир фародам овардааст.

Макради таддикрт ва фарзияи пешнидодгардида идрои вазифадои 
зеринро талаб менамоянд:

- равшан кардани зарурат ва адамияти дорй кардани фанни 
таълимии «Сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш» дар муассисадои 
тадсилоти олии касбй;

- муайян кардани вижагидои методологй ва педагогии таълими 
сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш;

- ошкор сохтани шароити педагогии ташаккули фаъолияти 
маърифатии донишдуён дар машгулиятдои сотсиологияи тарбияи 
дисмонй ва варзиш;

- муайян кардани механизмдои таъмини тайёрии омузгор ба 
ташаккули фаъолияти маърифатии донишдуён дар машгулиятдои 
сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш;

- муайян намудани самти ташкили раванди тадсилот мутобик, бо 
амсилаи тадриси фанни таълимии «Сотсиологияи тарбияи дисмонй ва 
варзиш»;

- родандозй таддикрти тадрибавии шароити педагогии ташаккули 
фаъолияти маърифатии донишдуён дар машгулиятдои сотсиологияи 
тарбияи дисмонй ва варзиши Донишкадаи тарбияи дисмонии 
Тодикистон ба номи С. Радимов.

Адаммияти амалии таддидот дар он аст, ки:
1) методхри омузиши муназзами дастовардхр ва мушкилотхри 

донишдуён дар халли масъалахри амалисозии фаъолияти мустакдлонаи 
маърифатй дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи дисмонй ва 
варзиши муассисахри таълимии тарбияи дисмонии Думхурии 
Тодикистон пешнихрд ва тасвиб гардидааст, ки он имкон медидад ба 
донишомузон дар рушди фаъолияти маърифатии ондо кумак намояд;

2) мадмуи вазифадои махсустарродишудаи амалисозии фаъолияти 
мустакилонаи маърифатии донишдуён дар машгулиятдои сотсиологияи 
тарбияи дисмонй ва варзиши Донишкадаи тарбияи дисмонии 
Тодикистон ба номи С. Радимов коркард ва амалй гардидааст, ки 
имкони таъсиррасонии дадафмандонаро ба рушди фаъолияти 
маърифатии донишдуён фародам меорад;



3) усулхо ва шаклхои фарогирии донишдуён ба фаъолияти 
мустакдлонаи маърифатй дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи 
дисмонй ва варзиши муассисахои таълимии тарбияи дисмонии Ч^умхурии 
Тодикистон дар раванди халли масъалахои таълимию маърифатй ва 
таълимию амалии фаъолият пешниход карда шудааст;

4) барномаи тайёрии омузгорон ва падару модарон дихати рушди 
фаъолияти маърифатии донишдуён дар шароити кунунй тахия ва тасвиб 
гардидааст.

Дар боби якуми рисола “Асосхои назариявию методологй ва 
вижагихои педагогии машгулиятхои сотсиологияи тарбияи дисмонй ва 
варзиш ва нахши онхо дар ташаккули фаъолияти маърифатии 
донишдуён” -  оид ба зарурияти дохил намудани фанни “Сотсиалогияи 
тарбияи дисмонй ва варзиш” дар муассисахои олии касбй, алалхусус 
методология ва хусусиятхои педагогии таълими сотсиалогияи тарбияи 
дисмонй ва варзиш гуфта шуда, шароитхои педагогии ташаккули 
маърифатй фаъолнокии донишдуён дар машгулиятхои Сотсиологияи 
тарбияи дисмонй ва варзиш муайян карда шудааст.

Боби дуюми рисола, ки «Таххихоти тадрибавии шароити 
педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишдуён дар 
машгулиятхои сотсиологияи тарбияи дисмонй ва варзиш дар 
донишкадаи тарбияи дисмонии Тодикистон ба номи С. Рахимов» 
номгузорй шудааст, асосан масъалаи таххихоти озмоиширо дар бар 
мегирад. Диссертант дар боби мазкур диххати асосиро ба ташкили 
дараёни таълим дар мувофикд ба амсилаи педагогии таълимии фанни 
Сотсиалогияи тарбияи дисмонй ва варзиш равона менамояд.

Хулоса, тадрибаи ташкилнамуда оид ба ташкил додани раванди 
таълим дар сохаи сотсиологияи варзиш ва тарбияи дисмонй ба кор 
бурдани равишхоеро дар назар дорад, ки аз усули анъанавй бо талаботи 
бештари худ ба омухта шудани маводи дастурию методй ва назариявй аз 
тарафи таълимгирандагон дар сохаи донишхои мавриди баррасии мо 
тафовут дорад.

Натидахои таххихоти рохандозишуда мадсаднокии истифодаи 
амсилаи озмоишй ва шароити педагогии пешниходнамударо хангоми 
ташкили раванди таълим оид ба сотсиологияи варзиш ва тарбияи 
дисмонй ба сифати омилхои мухими баланд бардоштани дарадаи 
сифатии тахсилоти умумй дар сохаи мавриди таххих тасдик, намуданд.

Натидаи корхои озмоишй дар андоми хар як мархила тахлилу 
дамъбаст гардида, махолахои нашрнамудаи унвондуй пурра мазмуни 
рисоларо инъикос менамоянд, ки чунинанд:



ИНТИШОРИ НАТИЧДХОИ АСОСИИ ТАХКИКОТ 
Мацолауо дар нашрияуои такризшавандаи тавсиянамудаи КО А назди 

Президента Цумуурии Тоцикистон нашр гардидаанд:
[1-М] Давлятбоева, С.А. Мушкилоти сотсиологии тарбияи дисмони 

ва варзиш / С.А. Давлятбоева // “Паёми Пажухишгохи рушди маориф ,
№ 2 Душанбе - 2019, сах. 61-64

[2-М] Давлятбоева, С.А. Ахамияти тарбияи дисмонй ва варзиш дар 
^аёти инсон/ С. А. Давлятбоева // “Паёми Донишгохи миллии 
Тодикистон” № 3, Душанбе - 2019, сах- 288 - 291

[3-М[ Давлятбоева, С.А. Омилхои асосии рушди оммавияти тарбияи 
дисмонй ва варзиш / С. А. Давлятбоева // “Паёми Донишгохи миллии 
Тодикистон”, № 8, Душанбе - 2019, сах- 306 - 308

[4-М] Давлятбоева, С.А. Тамили сотсиологии муносибати 
донишдуён нисбати арзишхри фарханги бадан ва тарбияи дисмони / С.
А. Давлятбоева // “Паёми Донишгохд миллии Тодикистон , Х° 10, 
Душанбе - 2019, сах,. 311 - 316

II. Маколахо ва маводи илмии дар дигар мадаллахои илмй ва мадмуахо 
интишорёфта:

[5-М] Давлятбоева, С.А.Мухиммияти омузиши тарбияи дисмонй дар 
муассисахои таълимй / С. А. Давлятбоева// Нашрияи Вазорати маориф ва 
илми Думхурии Тодикистон. “ Маърифати омузгор”, Х« 4, Душанбе - 2020,

сах. 57-61
Бо назардошти хулосахои мукарризон ва мухокимаи диссертатсия 

даласа карор кард:
1. Диссертатсияи илмии Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна дар 

мавзуи “Шароитхои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии 
донишдуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи дисмони ва варзиш 
(дар мисоли Донишкадаи тарбияи дисмонии Тодикистон С. Рахимов)”, 
ки дар даласаи шуъбаи технологияи мехнат, тарбияи дисмони ва 
омодагии ибтидоии харбии назди Пажухишгохи рушди маориф ба номи 
Абдурахмони Домии Академияи тахсилоти Тодикистон мухокима ва 
баррасй шудааст. Кори илмй мустакдлона баандомрасида хисоо карда
шавад.

2. Диссертатсияи илмии Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна дар 
мавзуи “Шароитхои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии 
донишдуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи дисмони ва варзиш 
(дар мисоли Донишкадаи тарбияи дисмонии Тодикистон ба номи С. 
Рахимов)” барои дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои пгдагош



13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои
педагога) чавобгу аст. _

3. Диссертатсияи Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна дар мавзуи 
“Шароитх,ои педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии донишчуён 
дар машгулият^ои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш (дар мисоли 
Донишкадаи тарбияи чисмонии Точикистон ба номи С. Рахимов) барои 
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхри педагога 13.00.01 -  баъд аз 
ислох;и камбудщо ба Шурой х;имоя пешних;од карда шавад.

Раиси чаласа
номзади илмх,ои педагога  ̂у „
муовини директори ПРМ ба номи А. Домии ATT: Туронов С.Ш.

Котиби чаласа, ташхисгар, 
номзади илмх,ои педагога, 
мудири шуъбаи ПРМ ба номи А. Д Лутфуллоева П.

Имзои Туронов С. ва Лутфуллоев; 
! Мудири шуъбаи кадрхои ПРМ ATT а  Ахророва Ф.


