
ХУЛОСАИ

комиссиям ташхисии Шурой диссертатсионии 6D КОА -  027 назди 
Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Бободон Fафуров оид ба 
диссертатсияи Хршимова Гулшан Гадойбоевна “Имконоти педагогии 
рутттди лаёкатмандии хонандагони синфхои ибтидоии муассисахои 
тахсилоти миёнаи умумии Думхурии Тодикистон”, ки барои дарёфти 
дарадаи илмии номзади илмдои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01 -  
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагога) 
пешниход гардидааст.

Муаммои барои тахкик интихобкардаи Хршимова Г.Г., ки дорой 
ахамияти мухими илмй мебошад, бо он асоснок мегардад, ки дар 
мархалаи имрузаи рушди Думхурии Тодикистон таваддух ба бачагоне, ки 
аз хамсолон пеш рафта, дорой нишонахои зехни нодир мебошанд, 
вазифаи мухимтарини муассисахои таълимист. Аз ин лихоз, муаммои 
лаёкатмандй имруз дар низоми тахсилоти думхурй торафт мубрам 
мегардад. Ин пеш аз хама, бо эхтиёд доштани домеа ба шахсияти 
эдодкори нотакрор алокдманд аст. Рушди низоми кор бо хонандагони 
лаёкдтманд яке аз вазифахои асосии илми муосири педагогика ва амалияи 
тахсилот дар шароити такмили низоми тахсилоти думхурй ба шумор 
меравад. Аз ин лихоз, коркарди нокифоя ва набудани тахкикрти махсуси 
муаммо дар ин самт имкон додааст, ки аз тарафи Хршимова Г.Г. мавзуи 
зерин барои тахкикот муайян карда шавад.

Ба андешаи муаллиф, барои рушди лаёкатмандии хонандагони 
синфхои ибтидоии муассисахои тахсилоти миёнаи умумй чорахои 
мушаххаси амалй ва имконоти мутобик ба он заруранд.

Муаллиф кдйд менамояд. ки муаммои мазкур дар назди олимон ва 
муассисахои таълимй вазифаи бознигарии роххои рушди лаёкатмандии 
хонандагони хурдсолро дар домеаи зудтагйирёбанда мегузорад. Аз ин ру, 
муассисахои таълимиро зарур аст, ки рушди созгори низоми амалиёти 
таълимии универсалиро дар таркиби амалхои шахсиятй, танзимкунанда, 
маърифатй ва коммуникативии бачагони боистеъдод ва лаёкатманд 
таъмин намоянд.

Муаллиф дар асоси омузиш ва тахлили адабиёту рисолахои 
тахкикшуда ба хулосае меояд, ки дар шароити думхурии мо тахкикоти 
алохидаи муаммои мазкур мавдуд нест. Дар асоси гуфтахои болой, хулоса 
кардан мумкин аст, ки мавзуи тахкикшаванда хеле рузмарра ва мухими 
илми педагогика мебошад ва коркарди илмии он барои халли муаммохои 
мавчуда оиди рушди лаёкатмандии хонандагони синфхои ибтидоии 
муассисахои тахсилоти миёнаи умумй натидахои нави илмиро дастрас



менамояд, ки он барон ганй гардонидани назария ва амалияи илми 
педагогика мусоидат мекунад.

Навгонихои илмие, ки дар натичди тахкикоти шахсан 
гузаронидашудаи муаллиф ба даст оварда шудаанд, боварибахш ва 
боэътимод буда, дар нуктахои зерин инъикос меёбанд:

- сохтори барномаи имконияти педагогии (коидахо ва мундарида)
инкишофи лаёкатмандии хонандагон коркард шудааст, ^

- хусусият ва мохияти мафхуми «лаёкатмандии бачагон» муайян
карда шудааст;

- асоси мундаридавй-технологии (меъёр ва сатх, ташхис, методика) 
инкишофи лаёкатмандии хонандагони хурдсол коркард гардидааст,

- шароит ва имконияти педагоги барои раванди самарабахши рушди 
лаёкатмандии хонандагони синфхои ибтидой муайян карда шудааст;

- имконияти педагогии амалисозии технологияи педагогии рушди 
лаёкатмандии хонандагони хурдсоли муассисахои тахсилоти миёнаи 
умумии Думхурии Тодикистон асоснок ва тарики озмоиш тасдик карда
шудааст.

Ахамияти амалй ва назарии тахкикоти диссертатсионии мазкур дар 
он аст, ки коркарди асосхои назариявй-илмии мавзуи мазкур чун пойгохи 
назариявй хизмат менамоянд ва дар амалия самаранок тадоик шудани 
раванди самарабахши рушди лаёкатмандии хонандагони синфхои
ибтидой накши мухим мебозад.

Дихати хуби таваддухкунандаи тахкикот он аст, ки муаллиф 
тавонистааст мадмуи имконоти педагогй мутобик ба самаранок амали 
гардидани рушди лаёкатмандии хонандагони синфхои ибтидоиро 
коркард намояд.Тахлили микдорй ва сифатии натидахои тахкикот ба 
таври сахех ва амик дар рисола ба шакли дадвал ва диаграмма инъикос
шудаанд.

Бо баробари муваффакиятхои тахкикот дар рисолаи мазкур, оа 
назари мо, инчунин камбудихои зерин ба назар мерасанд.
1 Хуб мешуд, ки дар рисола омилхои ба рушди лаёкатмандии 
хонандагони синфхои ибтидой таъсири манфй расонида муайян карда
шаванд. _
2. Оид ба баланд бардоштани рох ва усулхои рушди лаёкатмандии
хонандагони синфхои ибтидой дар курсхои такмили ихтисоси муаллимон
тавсияхои методй коркард карда мешуданд. _
3. Дар баъзе сахифахои рисола хатогихои имловй ва грамматики
мушохида карда мешаванд.



Умуман, камбудидои дар боло зикршуда шакли тавсиявй дошла, ба 
мундарида ва модияти баланди илмии рисола таъсири манфй 
намерасонад.

Натида, хулоса ва тавсиядои муаллиф фадмиши муаммои муосири 
рушди лаёдатмандии хонандагони синфдои ибтидоиро такмил дода, 
барои самаранок ва бомуваффадият амалй гаштани ин раванд ва муайян 
намудани унсурдо ва дигар пахдудои падидаи мазкур мусоидат 
менамоянд.

Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустакилона навишта шуда, дорой 
ягонагии дохилй мебошад. Натида ва нудтадои навини илмии барои 
димоя пешнидодшуда садми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
меди дан д.

Мавзуъ ва мазмуни таддидот бо шиносномаи ихтисоси 13.00.01. - 
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тадсилот (илмдои педагога), 
ки аз руи он ба Шурой диссертатсионй мувофиди фармоиши Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Думдурии Тодикистон аз санаи 7- 
уми декабри соли 2017, тадти №78 дукуди дабули диссертатсиядо барои 
димоя дода шудааст, мувофид мебошад. Хдмзамон таддидот ба талаботи 
Федристи ихтисосдое,ки аз руйи ондо дар Чумдурии Тодикистон унвони 
илмй дода мешаванд, мувофидат мекунад.

Натидадои асосии таддидот дар 25 мадоладои илмй, аз думла 6 
мадола дар мадалладои илмии тадризшавандаи аз тарафи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Чумдурии Тодикистон тавсия 
намуда, ба табъ расонида шудаанд ва дамаи ондо бо мазмун ва мавзуи 
рисолаи илмй бевосита алодаманд мебошанд.Дар интишорот натидадои 
асосй, хулосадои таддидот ва тавсиядои муаллиф инъикоси худро ёфтаанд.

Садми шахсии унвондуй дар таддид ва ба даст овардани натидадо 
дар навъдои гуногуни фаъолият: илмй, педагога, ташкилй ва методй зодир 
гардидааст.

Натидадои досилшуда, ки дар хулосадои дамъбастии диссертатсия 
ифода ёфтаанд, фарзияи таддидро тасдид менамоянд ва даллу фасли 
доираи масъаладои онро собит месозанд.

Автореферат дар мутобидат бо мантиди таддид тадия гардида, 
мудтавои асосии таддидотро инъикос менамояд. Натидадои илмие, ки 
унвондуй ба даст овардааст, мутобид ба ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи 
умумй, таърихи педагогика ва тадсилот (илмдои педагога) мебошад.

Дар таддидоти диссертатсионии Хршимова Г. Г. истифодаи мавод 
бидуни идтибос ба муаллиф ё маъхаз мавдуд набуда, дамаи сарчашмадои 
истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути идтибос ба



расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 109 -  и 
Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсионй гувохй медихад.

Комиссиям ташхисй тибки Банди 55-и Низомномаи намунавй оид ба 
Шурой диссертатсионй, ки бо Кдрори Хукмати Чумхурии Тодикистон аз 
26 ноябри соли 2016, тахти №505 тасдик гардидааст, ба хисоб гирифта, 
пешнидод менамояд:

1. Диссертатсияи Х,ошимова Гулшан Гадойбоевна “Имконоти 
педагогии рушди лаёкатмандии хонандагони синфхои ибтидоии 
муассисахои тахсилоти миёнаи умумии Чумхурии Тодикистон”, барои 
дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 
13.00.01. -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои 
педагога), ба Шурой диссертатсионии 6D. КОА -027-и назди Донишгохи 
давлатии Худанд ба номи академик Бободон Тафуров барои димоя хабул 
карда шавад.

2. Ба хдйси мукарризони расмй ба диссертатсияи мазкур, шахсони 
зерин тавсия карда мешаванд:

- Каримова Ирина Холовна -  доктори илмхои педагога, профессор, 
академик, ноиби Президента Академиям тахсилоти Тодикистон.

- Асхобиддини Шерали -  номзади илмхои педагога, директора 
Маркази рушди истеъдодхои назди Сарраёсати маорифи шахри Душанбе.

3. Ба хдйси муассисаи тахриздиханда Донишгохи давлатии 
омузгории Тодикистон ба номи С.Айнй тавсия карда мешавад.

4. Барои нашри эълон оид ба химоя ва дойгир намудани автореферат 
дар сомонаи Комиссиям олии аттестатсионии назди Президента 
Чумхурии Тодикистон идозат до да шавад.

5. Барои чопи автореферат бо хукуки дастнавис идозат до да шавад.
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