
ХУЛОСАИ
ШУРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6D КОА-027 

оид ба додани дарадаи илмии номзади илмхои педагоги ба 
Турсуматова Равно Аумаддоновна

Диссертатсияи Турсуматова Раъно Ахмадуоновна дар мавзуи 
“Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи 
хонандагони муассисауои таусилоти миёнаи умумй (дар асоси маводуои 
забони хоридй)”, дар шакли дастнавис аз руи ихтисоси 13.00.01 — 
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва таусилот (илмхои педагогй) бо 
кдрори (№14 аз 16 декабри соли 2020), шурои диссертатсионии 6D КОА- 
027-и назди Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоуи давлатии Худанд 
ба номи академик Бободон Гафуров» (735700,ш. Худанд, г. Мавлонбеков 
1) ба уимоя идозат дода шудааст.

Мавзуи кори диссертатсионии Турсуматова Раъно дар Шурои 
олимони Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоуи давлатии Худанд ба 
номи академик Бободон Гафуров» аз 28.12.2017, №5 тасдик, шудааст.

Диссертатсияи Турсуматова Раъно дар даласаи васеи кафедраи 
педагогикаи идтимой ва касбии Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгоуи давлатии Худанд ба номи академик Бободон Гафуров» дида 
баромада шуда, аз 28 августи соли 2020, суратдаласаи №1, мууокима ва 
тасдик; гардида, барои уимоя пешниуод шудааст.

Аз руйи мавзуи диссертатсия 10 мадолаи илмй интишор шуда, 3 
номгуй аз онуо дар мадаллауои тадризшавандаи аз дониби КОА-и назди 
Президента Ч,умдурии Тодикистон тавсияшуда, ба табъ расидаанд.

Рохбари илмй: Шаропов Шавкатдон Ахмадович -  доктори илмхои 
педагогй, профессори кафедраи педагогикаи идтимой ва касбии 
Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоди давлатии Худанд ба номи 
академик Бободон Гафуров”.

МУКАРРИЗОНИ РАСМЙ:
Мирзоев Абдулазиз Радабович -  доктори илмдои педагогй, профессори 
кафедраи кафедраи риёзиёт ва низоми иттилоотй дар идтисодиёти 
Донишкадаи сайёуй, сох,ибкорй ва хизмат.
Максудов Зафардон Очилдиевич -  номзади илмхои педагогй, декани 
факултети филологияи Донишкадаи омузгории Тодикистон дар шаури 
Пандакент.

МУАССИСАИ ПЕШБАР
Донишгох,и давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллоуи Рудакй

Ба автореферата диссертатсия тащшзхо аз тарафи шахсони зерин ба 
Шурой диссертатсионй ворид шудааст:

Негматов Саъдуллодон Эргашевич -  доктори илмхои педагогй, 
профессор, сармутахассиси шуъбаи назария ва таърихи педагогикаи 
Академияи таусилоти Тодикистон. Мукарриз эрод надорад.

Насриддинова Майсара Муйдиновна -  номзади илмхои педагогй,
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муаллимаи калони кафедраи забощои хоридии Донишкадаи идтисод ва 
савдои Донишгоди давлатии тидоратии Тодикистон. Мукарриз эрод 
надорад.

Мухаметов Гапур Бобоевич -  доктори илмх,ои педагогй, декани 
факултети филологиям руси Донишгоди миллим Тодикистон. Мукарриз 
эрод надорад.

Файзализода Ч,умахон Хол -  доктори илмх,ои педагогй, директори 
МД “Китобхонаи Миллй”-и Дастгох,и идроияи Президента Дум^урии 
Тодикистон. Мукарриз эрод надорад.

Тибки натичаи химояи кушод Шурой диссертатсионй к;айд 
менамояд, ки дар асоси тах,цик;оти андомдодаи унвонду корхои зерин идро 
шудаанд:

ТСохтори барномаи имконияти педагогии (коидахо ва мундарида) 
амалй намудани таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон коркард 
шудааст.

2. Мохият, функсияхо ва методхои амалй намудани дидгохи ба 
амалия тамоюлдошта нисбат ба таълими хонандагон муайян гардидаанд.

3. Амсилаи сохтории амалй намудани таълими ба амалия 
тамоюлдошта дар дарсхои забони англисй коркард шудааст.

4. Имконияти педагогии амалй намудани таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсхои забони англисии муассисахои 
тахсилоти миёнаи умумии Ч^умхурии Тодикистон асоснок ва тарики 
озмоиш сандида шуданд.

Ахамияти назариявии тахкикот бо он асоснок шудааст, ки дар он:
- функсияхо ва коидахои имконияти педагогии амалй намудани 

таълими ба амалия тамоюлдошта муайян гардиданд, ки аз дониби 
хонандагон фарогирии низоми донишу махорати хаётан мухим, дар 
амалия даркорй, инкишофи кобилияти эдодии онхоро замина мегузорад;

- мафхуми «таълими ба амалия тамоюлдошта» хамчун тавсифи 
хамгирошуда, инкишофёбандаи раванди таълим ифода гардид;

- робитахои конунй, якдигарро таъйинкунандаи байни дузъхои 
амалишавии дидгохи ба амалия тамоюлдошта ба таълим ошкор шуданд.

Ахамияти амалии натидахои тахкикотии хосилкардаи унвондуй дар 
он зохир мегардад, ки:

натидахои асосй ва хулосахои тахкикот метавонанд дар таддиди 
барномахои таълимии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи 
хонандагон дар шароити муосири тахсилот; дар коркарди мундарида ва 
методикам амалигардонии таълими ба амалия тамоюлдоштаи 
хонандагон; дар таъмини педагогии раванди омодагии омузгорон барои 
ташаккули донишу малакаи хонандагон ба воситаи ташкили раванди 
самараноки амалигардонии таълими ба амалия тамоюлдоштаи 
хонандагон истифода шаванд.
Асоснокй ва боэътимодии натидахои тахкикот бо он муайян карда 
шудааст. ки:
- натидахои тахкикот ба маълумотхои илман маълум ва тасдикшуда такья
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намудааст ва бо маводдои чопшудаи тахдидоти гузаронидашуда 
мувофикд менамояд;
- мударрароти методолога, ки дар асоси ин тахкикот дарор гирифтаанд, 
истифодаи комплексии методхри назариявй - методолога барои хдлли 
масъалахо, натидадои кордой тадрибавй-озмоиширо таъмин менамоянд;
- ба методологияи илмй, низоми методдо ва методикадо, ки дамдигарро 
пурра мекунанд, асос ёфтаанд;
- бо мувофидии интихоб ба тавсифхо, сандиши методикахои озмоишй дар 
амалияи кори муассисахои тахсилоти миёнаи умумй, коркарди 
математики!'! маълумоти эмпирикй таъмин гардидаанд.

Садми шахсии унвонду дар таддидоти мазкур аз инхо иборат аст:
иштироки бевоситаи муалиф дар тамоми мархилахои таддидот, дар 
масъалахои тадлилии кори илмй, дамъоварии мавод ва тахдили амиди 
адабиёти илмй, тахдил ва шарху тафсири маълумоти дарёфтшуда ва ба 
низом дароварии ондо, коркарди ’ мушохида ва тадрибаву озмоиш бо 
зикри натидадои ноилшуда; тахдик намудани сохтор ва мундаридаи 
раванди таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон; муайян кардани 
мундаридаи имконияти педагогии амалй намудани таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон; коркард ва тариди озмоиш сандидани 
самаранокии имконияти педагогии амалй намудани таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон; амалй карда шудани кори тадрибавию 
озмоишй, мавриди тахдил ва арзёбй дарор додани натидаи кордой 
таддидотй; интишори мадолаву дастурдои илмй дойр ба мавзуъ ва дар 
семинару конфронсдои илмй-назариявии умумидумдуриявй ва 
донишгодй ба сифати маъруза муаррифй намудан.

Диссертатсия масъалахои асосии дадафдои илмии тахкидот - 
коркарди мундаридаву технологияи ташаккули таълими ба амалия 
тамоюлдоштаи хонандагон дар дарсхои забони англисй дар муассисахои 
тахсилоти миёнаи умумии Думхурии Тодикистон, ки ба меъёри ягонагии 
дохилй мутобид аст, фаро мегирад ва боэътимодии он бо пояи мустадками 
методолога, надшаи садеди коркарди муназзам ва мунтазами илмй ва 
хулосадои мантидй арзёбй шудааст.

Аз дидати мазмун диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 13.00.01 -  
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тадсилот (илмдои педагога) 
мутобидат мекунад.

Хднгоми овоздидии пиндонй Шурой диссертатсионй дар дайати 13 
нафар иштирокчиёни даласа, аз ондо 8 нафар доктори илм аз руйи 
ихтисоси самти диссертатсия баррасишаванда, чунин натидагирй шуд: 

тарафдори додани дарадаи илмй 13 нафар, 
мудобили додани дарадаи илмй - нест. 
бюллетендои беэътибор -  нест.
Шурой диссертатсионй дар даласаи худ аз 18 марти соли 2021 ба 

чунин хулоса омад, ки диссертатсияи Турсуматова Раъно Адмаддоновна 
дар мавзуи “Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия
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тамоюлдоштаи хонандагони муассисахои тадсилоти миёнаи умуми (дар 
асоси маводхои забони хоридй)”кори тахкикотии анчомёфтаи илмиву 
тахассусй буда, ба талаботи бандхои 10,11,12,14 ва 16-и Низомномаи 
«Тартиби додани дарадахои илмй ва унвонхои илмй (дотсент, 
профессор)», ки бо Кдрори Хукумати Ч,умхурии Тодикистон аз 26 ноябри 
соли 2016, тахти 14° 505 тасдик, шудааст, комилан чавобгуй мебошад ва дар 
ин замина

К A POP МЕКУНАД:
1.Ба Турсуматова Равно Адмаддоновна дарачаи илмии номзади 

илмхои педагоги аз руйи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи 
педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй) дода шавад.

2.Хулоса ва карори шурои диссертатсионии 6 D . K O A - 0 2 7  дар 
назди Муассисаи давлатии таълимии “Донишгохи давлатии Худанд ба 
номи академик Бободон Гафуров” дар мувофика бо “Тартиби додани 
дарадахои илмй ва унвони илмй (дотсент, профессор)”, ки бо Кдрори 
Хукумати Думдурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016 тадти №505 
тасдик; гардидааст, тасдик; карда шавад.

З.Аз КОА-и назди Президента Думхурии Тодикистон дархост карда 
шавад, ки хулоса ва карори шуроро тасдик намояд ва ба Турсуматова 
Равно Аумаддоновна дипломи дарадаи илмии номзади илмхои педагогй 
дода шавад.

Раиси^а^^Щ^[ссертатсионии 6 D . K O A - 0 2 7 ,  ^  ^  
до а го гй, профессор

К о(^ |р^лщ ^^|рои диссертатсионии 6 D . K O A - 0 2 7 ,  
номзади илм\()и цела i oi й. дотсент
18.03.2Шдхг^ " >;  у х а

Шаропов Ш.А.

Бобоева С.Б.
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