
ХУЛОСАИ
комиссиям ташхисии шурои диссертатсионии 6D.KOA -  027 назди 
Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Бободон Гафуров оид ба 
диссертатсияи Файзуллоева Зебунисо Буходировна “Данбахои таърихй- 
педагогии арзишхои миллим мардумони Осиёи Марказй ва макоми онхо дар 
таълиму тарбияи наели наврас”, ки барои дарёфти дарадаи илмии номзади 
илмхри педагога аз руи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи 
педагогика ва тахеилот (илмхои педагога) пешниход гардидааст.

Дар шароити дигаргунихои куллй дар хаёти маънавии домеаи 
муосир - пайваетшавии Тодикистон ба фазой умумидахонии тахеилот, 
тагйири парадигмам тахеилот коркард ва татбиди омузиши данбахои 
таърихй-педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй ва 
истифодаи онхо дар таълиму тарбияи наели наврас ахамияти махсус касб 
менамояд.

Муаммои барои тахкик интихобкардаи Файзуллоева З.Б., дорой 
ахамияти мухими илмй буда, барои эхъё гардидани данбахои таърихй- 
педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй сахми муайяни худро 
дорад.

Муаллиф дар асоси омузиш ва тахлили адабиёту рисолахои 
тяхкиктттула. ба хулосае меояд, ки дар шароити думхурии мо то кунун 
тахкикоти алохидаи муаммои мазкур мавдуд нест. Дар асоси гуфтахои 
болой метавон ба чунин хулоса омад, ки мавзуи барои пажухиш интихоб 
гардида, масъалаи басо мухими илми педагогикаро дарбар мегирад ва 
тахкики илмии он барои халли муаммохои мавдуда оид ба тахкики 
данбахои таърихй-педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй ва 
роххои истифодаи он дар таълиму тарбияи наели наврас бозёфтхои тозаи 
илмиро дастрас менамояд, ки онхо барои ганй гардонидани назария ва 
амалияи илми педагогикаи муосир мусоидат мекунанд.

Унвонду оид ба мавзуи интихобнамуда, маъхазхои зиёди илмиро 
мавриди омузишу тахлил карор дода, дар хамин асос мундарида, вазифа, 
навигарй, ахамияти амалию назариявй, мухтавои илмии ба химоя 
пешниходшавандаи диссертатсияро тархрезй намудааст.

Дар мукаддима талаботи мавдуда нисбат ба бандубасти кисмати 
илмии рисолахои илмй риоя гардида, кушиш ба хард дода шудааст, ки 
мубрамияти мавзуи интихобкардашуда ба таври илмй асоснок карда 
шавад.
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Аз тарафи унвонду, ба таври муфассал тах,к;ик;отх,ои илмии 
файласуфон, педагргхр, психологхо ва методистон вобаста ба мавзуъ 
омухта шудааст, ки дар онхо масъалахои умуминазариявй ва методологии 
данбахри таърихй-педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Маркази 
матрах гардидааст.

Дар диссертатсия дар баробари тахлилу арзёбй карда шудани 
нудтаи назари олимон, хамзамон камбудй ва муваффакиятхри 
тахдидотхои ба ин масъала бахшидашуда халлу фасл гардида, барои 
пурзур намудани тахдидотхо дар ин самт тавсияхои судманд пешниход 
карда шудааст.

Ба андешаи муаллиф, омузиши таърих, роду восита ва имкрноти 
истифодаи бедтарин ч,анбахои педагогии арзишхои миллй дар тадрибаи 
таълиму тарбияи имрузаи дунявй беш аз пеш ба масъалаи мубрами илмй 
табдил ёфтааст ва ба он хамчунин педагогикаи муосири миллии халдхои 
Осиёи Марказй ниёз дорад.

Муаллиф дайд менамояд. ки муаммои мазкур дар назди олимон ва 
муассисахои таълимй вазифаи бознигарии истифодаи данбадои таърихй- 
педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй дар таълиму тарбияи 
наели наврас дар домеаи зудтагйирёбанда мегузорад.

Муаллиф дар асоси омузиш ва тахлили адабиёту рисолахои 
тахдидшуда ба хулосае меояд, ки дар шароити думхурии мо тахдикоти 
алодидаи муаммои мазкур мавдуд нест. Дар асоси гуфтахои болой, хулоса 
кардан мумкин аст, ки мавзуи тахдидшаванда хеле рузмарра ва мухими 
илми педагогика мебошад ва коркарди илмии он барои халли муаммохои 
мавдуда оиди омузиши данбадои таърихй-педагогии арзишхои миллии 
мардумони Осиёи Марказй ва истифодаи он дар таълиму тарбияи наели наврас 
натидадои нави илмиро дастрас менамояд, ки он барои ганй гардонидани 
назария ва амалияи илми педагогика мусоидат мекунад.

Навгонидои илмие, ки дар натидаи тахдидоти шахсан 
гузаронидашудаи муаллиф ба даст оварда шудаанд, боварибахш ва 
боэътимод буда, дар нуктахои зерин инъикос ёфтаанд:
• донишдои таърихию педагога дар доираи арзишхои миллй муайян карда 
шуда, ба низом дароварда шудааст;
• хусусиятхои сарчашмахои таълимиву тарбиявии арзишхои миллй, 
омилхои пешдадами онхо кушода дода шуда, таъсири мусбии онхо ба тарбияи 
ахлодй ва худшиносии хонандагон муайян карда шудаанд;

2



• шароит ва методхои истифодаи данбахои педагогии арзишхои милли 
чун чузъи арзишхои умумибащарй дар таълиму тарбияи наели наврас коркард 
шудаанд;
• махом ва на.кттти арзишхои миллй дар раванди тарбияи худшиносии 
миллй ва рушди маънавиёти наели наврас муайян ва асоснок карда шудаанд.

Ахамияти назариявии таххихот аз он иборат аст, ки он барои афзун 
намудани донитттуои назариявй оид ба арзишхои миллй хизмат менамояд. 
Назари таърихию педагога ба масъалаи баррасишаванда имкон медихад, ки 
дар бораи махоми арзишхои миллй дар раванди бардавоми бархарор будани 
урфу одатхои мусулмонй дар Осиёи Марказй хулосаи зарурй барорем ва аз 
дидгохи дунявият роххои хамгиройии онхоро дар замони муосир дустуду 
намоем.

Дихати хуби таваддухкунандаи таххихот аз он иборат аст, ки 
муаллиф тавонистааст мадмуи имконоти педагогиро мутобих ба 
самаранок амалй гардидани данбахои таърихй-педагогии арзишхои миллии 
мардумони Осиёи Марказй коркард намояд.Тахлили микдорй ва сифатии 
натидахои таххихот ба таври сахех ва амих дар рисола ба шакли дадвал 
ва диаграмма инъикос шудаанд.

Бо баробари муваффахиятхои таххихот дар рисолаи мазкур, ба 
назари мо, инчунин камбудихои зерин ба назар мерасанд:
1. Оид ба баланд бардоштани рох ва усулхои истифодаи данбахои 
таърихй-педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй дар 
муассисахои иловагй тавсияхои методй коркард карда мешуданд.
2. Дар баъзе сахифахои рисола хатогихои имловй ва грамматикй 
мушохида карда мешаванд.

Умуман, камбудихои дар боло зикршуда шакли тавсиявй дошта, ба 
мундарида ва мохияти баланди илмии рисола таъсири манфй 
намерасонад.

Натида, хулоса ва тавсияхои муаллиф ба дарк ва фахмиши муаммои 
данбахои таърихй-педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй 
мусоидат намуда, барои самаранок ва бомуваффахият амалй гаштани ин 
раванд ва муайян намудани усулхо ва дигар пахлухои падидаи мазкур 
мусоидат менамоянд.

Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустахилона навишта шуда, дорой 
ягонагии дохилй мебошад. Натида ва нухтахои навини илмии барои 
химоя пешниходшуда, сахми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиханд.

Мавзуъ ва мазмуни таххихот бо шиносномаи ихтисоси 13.00.01. - 
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахеилот (илмхои педагога),
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ки аз руи он ба Шурой диссертатсионй мувофиди фармоиши Комиссиям 
олии аттестатсионии назди Президенти Думхурии Тодикистон аз санаи 7- 
уми декабри соли 2017, тахти №78 хукуки кабули диссертатсияхо барои 
химоя дода шудааст, мувофид мебошад. Хдмзамон тадкидот ба талаботи 
Фехристи ихтисосхое,ки аз руйи онхо дар Думхурии То дикисто н унвони 
илмй дода мешаванд, мувофидат мекунад.

Пояи тахдидотй ва татбики амалии нукоти илмй, методхои илмй -  
тахдидотй, корхои андомдода дар хар як давраи тахкикот, мантики 
фикрронй ба талаботи мавдуда давобгу мебошанд.

Дар рафти тахлили диссертатсия ошкор карда шуд, ки фарзияи он 
пурра тасдиди худро ёфтааст ва дар натидаи гузаронидани корхои зиёди 
тахдидотй унвонду Файзуллоева З.Б. оид ба омузиш ва истифодаи 
данбахои таърихй-педагогии арзишхои миллим мардумони Осиёи Марказй 
дар таълиму тарбияи наели наврас ба дастовардхои назарраси илмй ноил 
гаштааст.

Натидахои асосии тахдидот дар 8 мадоладои илмй, аз думла 6 макола 
дар мадаллахои илмии тадризшавандаи аз тарафи Комиссиям олии 
аттестатсионии назди Президенти Думдурии Тодикистон тавсия намуда, 
ба табъ расонида шудаанд ва хамаи онхо мазмун ва мухтавои рисолаи 
илмиро инъикос менамоянд.

Натидахои хосилшуда, ки дар хулосахои дамъбастии диссертатсия 
ифода ёфтаанд, фарзияи таддидро тасдид менамоянд ва халлу фасли 
доираи масъалахои онро собит месозанд.

Автореферат дар мутобидат бо мантиди таххихот тахия гардида, 
мухтавои асосии таххихотро инъикос менамояд. Натидахои илмие, ки 
унвондуй ба даст овардааст, мутобих ба ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи 
умумй, таърихи педагогика ва тахеилот (илмхои педагога) мебошад.

Комиссияи ташхией дар асоси Низомномаи намунавй оид ба Шурой 
диссертатсионй, ки бо Карори Хукмати Чумхурии Тодикистон аз 26 
ноябри соли 2016, тахти №505 тасдик гардидааст, пешниход менамояд:

1. Диссертатсияи Файзуллоева Зебунисо Буходировна “Данбахои 
таърихй-педагогии арзишхои миллим мардумони Осиёи Марказй ва мадоми 
онхо дар таълиму тарбияи наели наврас”, барои дарёфти дарадаи илмии 
номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01. -  педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тахеилот (илмхои педагога), ба Шурой 
диссертатсионии 6D. КО А -027-и назди Донишгохи давлатии Худанд ба 
номи академик Бободон Тафуров барои химоя кабул карда шавад.

2. Ба хайси мударризони расмй ба диссертатсияи мазкур, шахсони 
зерин тавсия карда мешаванд:
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- Файзализода Думахон Хол - доктори илмхои педагоги, профессори 
кафедраи психология ва сотсиологияи Академияи идоракунии давлатии 
назди Президента Думхурии Тодикистон

-Наврузова Гулшан Турсуновна - номзади илмхои педагоги, мудири 
кафедраи забони русии Донишгохи давлатии молия ва икдисоди 
Тодикистон.

3. Ба хайси муассисаи такриздиханда Донишгохи миллии 
Тодикистон тавсия карда мешавад.

4. Барой нашри эълон оид ба химоя ва дойгир намудани автореферат 
дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента 
Думхурии Тодикистон идозат до да шавад.

5. Барой чопи автореферат бо хукуки дастнавис идозат дода шавад.

Раиси комиссияи ташхисй:
доктори илмхои педагогй,профессор
аъзои шурои диссертатсионй

Ишматова Ш.А.

Азимова Н.С.
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