
«ТАСДИҚ МЕНАМОЯМ» 
Ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб

юҳи Рӯдакӣ,
едагоги, профессор 

Мирализода А.М.
соли 2021

ТАҚРИЗИ
муассисаи тақриздиҳанда ба диссертатсияи Маҳмудов Исмоилҷон 

Маҳмудҷонович дар мавзӯи «Ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорони 
ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир (дар 

раванди таълими математика)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 -  Педагогикаи умумӣ, 

таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)

Мубрамияти мавзӯи кори диссертатсионӣ.
Таҳқикоти диссертатсионии И.М. Маҳмудов ба муаммои 

ташаккули салоҳияти касбии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо 
истифодаи технологияҳои муосир (дар раванди таълими математика) 
бахшида шудааст. Мубрам будани муаммо ва зарурати таҳқики мавзӯъро 
афзудани таваҷҷуҳи давлат ва ҷомеа ба рушди илмҳои табиӣ, дақик ва 
риёзӣ, воридшавии техника ва технологияҳои муосир ба соҳаву самтҳои 
гуногуни фаъолияти инсон, устувор шудани мавқеъ ва нақши 
технологияҳо дар илму амалия асоснок менамояд, ки эътибори ҷиддии 
аҳли ҷомеаро ба масъалаи салоҳиятнокии мутахассисон таҳрик дода, 
муҳаққикону педагогҳоро барои ҷустуҷӯи роҳу воситаҳои натиҷабахши 
ташаккулу инкишоф додани салоҳиятнокии касбии омӯзгорон бо 
истифодаи густурда ва пурсамари иктидори технологияҳои муосир водор 
менамояд.

Дар диссертатсия, бо назардошти аҳамияти муҳим будани яке аз 
ҳадафҳои таҳсилоти муосир-ташаккул ва инкишоф додани рағбату 
таваҷҷуҳи хонандагон ба омӯзиши фанҳои дакиқ аз зинаҳои нахустини 
таҳсилот, ки аз омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ корбурди воситаҳои 
гуногуни таълимро, хусусан дар асоси технологияҳои муосир такозо 
менамояд, коркарди амсилаи ташаккул додани салоҳиятнокии касбии 
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ тавассути технологияҳои муосир амалӣ
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гардида, тарики кори таҷрибавӣ-озмоишӣ бо татбиқи методҳои мувофик 
ба ҳадафҳои озмоиш дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ санҷида шудааст.

Дар боби якум - «Инъикоси масъалаҳои таълими математика бо 
истифода аз технологияи иттилоотӣ дар адабиёти педагогию 
равоншиносӣ» диссертант дар заминаи баррасиву таҳлили адабиёти 
марбут ба муаммои таҳқикот мавкеъ ва аҳамияти воситаҳои техникии 
таълимро дар амалӣ намудани ҳадафу вазифаҳои педагогӣ, татбиқи 
имконияти густурдаи онҳоро дар раванди таълим баррасӣ намуда, 
таъкид менамояд, ки маҳорату малакаи истифодаи самараноки 
технологияҳои муосир яке талаботи таҳсилоти муосир нисбат ба сатҳи 
салоҳиятнокии омӯзгорон мебошад, ки ба андозаи назаррас 
муваффақияти онҳоро дар раванди тадрис таъмин менамояд.

Бо такя ба дидгоҳҳои муҳаққикон диссертант мафҳумҳои 
воситаҳои техникии таълим, салоҳиятнокии касбии омӯзгорро баррасӣ 
карда, моҳияту махсусияти раванди ташаккули салоҳиятнокии касбии 
омӯзгорон, принсипҳои асосии ташкили онро асоснок менамояд 
коркарди меъёрҳо ва нишондиҳандаҳо, сатҳҳои ташаккули 
салоҳиятнокии касбии омӯзгорро зимни таълими фанни математика бо 
истифода аз воситаҳои таълим дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои 
таълим анҷом дода, шартҳои ташаккули салоҳиятнокии касбии 
омӯзгорробо истифода аз воситаҳои таълим муайян менамояд.

Дар боби дувум - «Самаранокии ташаккули салоҳияти касбии 
омӯзгори оянда тавассути таълими математика бо истифода аз 
технологияҳои иттилоотӣ» амсила ва технологияи ташаккули 
салоҳиятнокии касбии омӯзгор зимни таълими фанни математика бо 
истифода аз воситаҳои таълим коркард шуда, дар рафти озмоиши 
педагогӣ мавриди санҷиш қарор дода шудааст.

Дар заминаи таҳлили раванди тадрису таълим, диссертант кайд 
менамояд, ки ба даст овардани натиҷаҳои хуб барои омӯзгороне муяссар 
мегардад, ки дар фаъолияти педагогӣ аз технологияҳо истифода бурда, 
бо ин роҳ на танҳо ба ҳадафи инкишофи зеҳну тафаккури муҳассилин, 
балки ба инкишофи шахсият ва маҳорати касбиашон мусоидат 
менамояд. Технологияи таълим бояд бо назардошти тамоми унсурҳо 
таҳия гардад. Дар рафти кори таҷрибавӣ-озмоишӣ унвонҷӯй фаъолияти 
таълимию амалии донишҷӯёнро мавриди таҳлил қарор дода, дар 
баробари ин, мувофиқи имконият ба мундариҷаи фанни таълимӣ 
тағйирот низ ворид намудааст, то донишҷӯён - омӯзгорони ояндаи фанни 
математика маҳорату малакаҳои касбиро ба таври кофӣ фаро бигиранд.
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Иштироки мушаххаси муаллиф дар ҳосил кардани натиҷаҳо.
Иштироки шахсии муаллиф дар нуктаҳои зерин ифода меёбад:

1. Иштироки бевоситаи муаллиф дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот, 
дар ҷиҳатҳои таҳлилии кори илмӣ, ҷамъоварии мавод ва таҳлили амиқи 
адабиёти илмӣ, таҳлил ва шарҳу тафсири маълумоти дарёфтшуда, ба 
низом даровардани онҳо, коркарди мушоҳида ва таҷрибаву озмоиш бо 
зикри натиҷаҳое, ки ба даст омаданд.

2. Муайян кардани асосҳои муназзам ташаккул ёфтани 
салоҳиятнокии касбии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо 
истифодаи технологияҳои муосир дар раванди таълими математика.

3. Коркард ва таҳияи амсилаи ташаккули салоҳиятнокии касбии 
омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои 
муосир дар раванди таълими математика.

4. Тариқи корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ санҷидани таъсири 
технологияи коркардшуда дар ташаккули салоҳиятнокии касбии 
омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои 
муосир дар раванди таълими математика.

Навгонии илмии таҳқиқот, натиҷаҳо, хулоса ва тавсияҳо.
Навгонии таҳқиқот:
- мафҳуми салоҳиятнокии касбии омӯзгор шарҳу тавзеҳ ёфта, 

хусусиятҳои сохтории он муайян карда шудаанд;
- моҳият ва махсусияти раванди ташаккули салоҳиятнокии касбии 

омӯзгор ва принсипҳои асосии ташкили он асоснок шудаанд;
- коркарди амсила ва технологияи ташаккули салоҳиятнокии 

касбии омӯзгор зимни таълими фанни математика бо истифода аз 
воситаҳои таълим анҷом дода шудааст;

- меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва дараҷаҳои ташаккули 
салоҳиятнокии касбии омӯзгор зимни таълими фанни математика бо 
истифода аз воситаҳои таълим дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои 
таълим коркард ва муайян шудаанд;

- шартҳои ташаккули салоҳиятнокии касбии омӯзгор зимни 
таълими фанни математика бо истифода аз воситаҳои таълим ошкор 
гардидаанд.

Аҳаминти амалии натиҷаҳои таҳқиқот дар матлабҳои зерин ифода 
ёфтаанд:

- шартҳои педагогии инкишофи салоҳиятнокии омӯзгории 
донишҷӯён дар рафти таълими фанни математика, ки ба татбиқи 
минбаъдаи потенсиали касбии онҳо нигаронида шудааст, коркард ва 
тариқи кори таҷрибавӣ-озмоишӣ санҷида шудаанд;
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- усулҳои ташкили фаъолияти мустақилонаву илмии донишҷӯёни 
факултетҳои педагогӣ зимни омӯзиши фанни математика шарҳу тавзеҳ 
ёфтаанд, ки ба инкишофи потенсиали илмӣ ва шахсии донишҷӯён 
мусоидат мекунанд;

- меъёрҳои бо ҳам алоқаманди салоҳиятнокии касбии омӯзгорони 
ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои муосир дар 
раванди таълими математика муайян гардида, ҳамчунин, маҷмӯи роҳу 
усулҳои муайян намудани сатҳи салоҳиятнокии омӯзгории донишҷӯён 
дар раванди озмоиши педагогӣ дар амал татбиқ гардидаанд;

- маҷмӯи супоришҳои хусусияташон эвристӣ, таҳқиқотӣ ва эҷодӣ, 
ки барои кори мустакилонаи донишҷӯён ҳангоми таълими математика ва 
бедор кардани шавқу рағбати онҳо ба касби ояндаашон пешбинӣ 
гардидаанд, таҳия ва коркард шудаанд;

- маҷмӯи тестҳои санҷишӣ таҳия гардидаанд, ки барои назорат 
кардани ташаккули салоҳияти омӯзгории худ аз ҷониби донишҷӯён 
пешбинӣ шудаанд.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфта бо
дидгоҳҳои методологӣ ва матлабҳои илмӣ, хулосаҳо ва тавсияҳо, амиқии 
кори назариявӣ ва методологӣ, мутобиқати усулҳои таҳқиқ бо такя ба 
репрезентативй будани натиҷаҳои бадастомада; мутобикати таҳқиқоти 
илмӣ ва таҷрибавӣ, таҳлили сифатӣ ва миқдории натиҷаҳои бадастомада, 
истифодаи усулҳои оморӣ зимни коркарди маълумотҳо, истифодаи 
маҷмӯи усулҳои илмии мутобиқ ба фарзияи кор; ҳамбастагии маҷмӯи 
методҳое, ки ба вазифаҳои марҳалаҳои таҳқикот мувофиқанд; таҷрибаи 
кории муаллиф ба сифати педагог таъмин мегардад.

Баҳогузории ягонагии дохилии натиҷаҳои бадастомада.
Ягонагии натиҷаҳои бадастомадаро аз ҷониби диссертант риоя 

гардидани муҳлати марҳалаҳои таҳқиқот, мавриди истифода карор 
додани методҳои мувофиқ ба объект, мавзӯъ, ҳадаф ва вазифаҳои 
таҳқиқот, интихоби дурусти микдору ҳаҷми гурӯҳҳои озмоишӣ, 
имконияти воқеии такрори озмоиш дар амалияи таҳсилот таъмин 
намудаанд.

Эродҳо ба кори диссертатсионӣ.
Бо вуҷуди дастовардҳои илмӣ дар диссертатсия як қатор норасоиҳо 

ба назар мерасанд:
1. Дар рисола китобҳои таълимии синфҳои ибтидоӣ, ки барномаи

мобилии “математикаи шавқовар” аз рӯйи ҳамон таҳия шудааст,
дар рӯйхати адабиёт зикр нашудааст.
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2. Инъикоси технологияи аабрӣ”(обновление) барои аз навкунии 
пойгаҳи додаҳои барнома ба накша гирифта нашудааст.

3. Тавсия дода мешавад, ки диссертант аз мақолаҳои олимони 
Амрико ва Аврупо огоҳӣ пайдо карда, дар оянда барои такмил 
додани барномаи таҳия шуда истифода барад.

4. Дар диссертатсия баъзе хатоҳои хусусияташон имлоӣ ва услубӣ ба 
назар мерасанд, ки бартараф намудани онҳо ба манфиати кор 
хоҳад буд.
Тасдиқи пуррагии кофии ингишороти нуктаҳои асосй, натиҷаҳо, 

ҷамъбасту хулосаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои дар марҳалаҳои таҳқикот 
бадастомада дар ҷаласаҳои кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии 
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров», дар конференсияҳои ҳамасола ва 
анъанавии илмӣ-амалии ҳайати устодону профессорони донишгоҳи 
мазкур, конференсияҳои илмии муҳаққиқони вилояти Суғд пешниҳод ва 
муҳокима шудаанд. Мувофиқи мавзӯи диссертатсия 12 маводи илмӣ ба 
нашр расонида шудааст.

Дар таҳқиқоти диссертатсионии И.М. Маҳмудов моҳияти 
мафҳумҳои салоҳиятнокии касбии омӯзгор ва истифодаи технологияҳои 
муосир дар асоси риояи принсипҳо ва қоидаҳои таълим аз ҷиҳати 
назариявӣ асоснок ва муайян гардида, меъёрҳо, нишондиҳандаҳо ва 
сатҳҳои ташаккули салоҳиятнокии касбии омӯзгор зимни таълими фанни 
математика бо истифода аз воситаҳои таълим ошкор карда шудаанд; 
ҳамчунин, шартҳои ташаккули салоҳиятнокии касбии омӯзгор зимни 
таълими фанни математика бо истифода аз воситаҳои таълим баррасӣ ва 
муқаррар шуда, дар рафти озмоиши педагогӣ коркарду санҷиши амсилаи 
технологияи ташаккули салоҳиятнокии касбии омӯзгор дар раванди 
таълими фанни математика бо истифодаи воситаҳои муосири таълим 
амалӣ гардида, диссертант дар ҳалли муаммои ташаккули салоҳияти 
касбии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи 
технологияҳои муосир саҳмгузор буда, ба ҳамин васила фарзияи 
таҳқиқот тасдиқ гардидааст.

Ҳадафу вазифаҳо, фарзияи илмии таҳқикот ба мавзӯи он комилан 
мутобиқ мебошанд. Дастгоҳи илмии диссертатсия ба мантиқи таҳқикот 
мувофиқ буда, доираи кофии сарчашмаҳои илмиву методӣ, методология 
ва методҳои дар таҳқикот истифодашуда, интихоби пойгоҳи корҳои 
таҷрибавӣ-озмоишӣ, тамомияти сохтори диссертатсияро таъмин 
намудаанд.

Дар маҷмӯъ, таҳқиқоти дисссертатсионии И.М. Маҳмудов дар
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коркарди дидгоҳҳои методологи, назарияви ва амалии ҳалли муаммои 
ташаккули салоҳиятнокии касбии омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ 
бо истифодаи технологияҳои муосир саҳми назаррас мегузорад.

Мувофиқати автореферат ва мундариҷаи диссертатсия. Дар
автореферат марҳалаҳои таҳқиқот, натиҷаҳои кори таҷрибавӣ-озмоишӣ, 
хулосаву тавсияҳои асосии таҳқикот пурра ифода ёфта, автореферат 
мундариҷаи мухтасари таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос менамояд.

Дар хулоса қайд кардан лозим аст, ки диссертатсияи Маҳмудов 
Исмоилҷон Маҳмудҷонович дар мавзӯи «Ташаккули салоҳияти касбии 
омӯзгорони ояндаи синфҳои ибтидоӣ бо истифодаи технологияҳои 
муосир (дар раванди таълими математика)» кори мустақилонаи 
тахассусӣ ва дорои аҳамияти назарраси илмӣ буда, ба талаботи бандҳои 
10, 11, 12, 14 ва 16 - и “Низомномаи намунавӣ оид ба тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмй” - и КОА- иназди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри 
соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардидааст, пурра ҷавобгӯй буда, муаллифи 
он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи 
ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот 
(илмҳои педагогӣ) сазовор арзёбӣ мегардад.

Диссертатсияи И.М. Маҳмудов дар семинари илмӣ-назариявии 
кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба 
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ баррасӣ ва муҳокима гардида, тақризи 
мазкур якдилона тариқи овоздиҳии кушоди ҳозирин тасдиқ карда шуд 
(протоколи №10 аз 19 майи соли 2021).

Тақриз аз тарафи эскперт, номзади илмҳои педагогӣ, саромӯзгори 
кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳии ДДК ба номи А. Рӯдакӣ 
Бобоева Маҳбуба Ҷурахоновна омода карда шудааст.

Роҳбари семинари илмӣ-назариявии 
кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳии

Исоева Дилором Сайдаҳмадовна

Котиби семинари 
илмӣ-назариявӣ

Эксперт, номзади илмҳои 
педагогӣ



Мудири кафедраи педагогикаи умумидонишгоҳии 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллохи

Маълумот барои тамос: 735360, Чумҳурии Тоҷикистон, 
ш.Кӯлоб, кӯчаи С.Сафаров 16.
Тел:(83322)235-06 
Е-таП: 1пГо@кеи.1:1

Имзоҳои Д.С.Исоева, С.Т.Набиева,
М.Ҷ.Бобоева, П.Ҷ.Лоиқовро 
тасдиқ менамоям. Сар^

Рудаки, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Лоиқов Парвиз 
Ҷумахонович

19.05.2021 с.

кадрҳо ва КМ-и ДДК б 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ: айзуллохоҷа Азизович
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