
ТАКРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Давлятбоева Сарвиноз 
Абдумаликовна дар мавзуи «Шароитх,ои педагогии ташаккули 
фаъолнокии маърифатии донишчуён дар машгулиятх,ои сотсиологияи 
тарбияи чисмонй ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи 
ч,исмонии Точ,кистон ба номи С. Рахимов)», ки дар барои дарёфти 
даранаи илмии номзади илмхои педагоги аз руи ихтисоси 13.00.01 -  
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои 
педагоги) пешниход гардидааст

Дар чахони муосир, аз он чумла, дар Точикистон низ, ташаккули 
салох,иятх,ои калидии шахрвандони асри XXI бомаром идома дошта, 
имкониятх,оеро барои шахрвандон фарохдм меорад, ки бо ёрии онх,о 
инсон метавонад проблем ам и хдётии худро х,аллу фасл намояд. Дар 
чахорчубаи салох,иятхои мазкур фаъолнокии маърифатй чойгох,и вижа 
дошта, накдш асосиро дар ташаккули салох,иятх,ои асосй, аз к;абили 
махорати омухтан, эчодкорй, тафаккури интикодй, коммуникативй, 
хамкорй ва монанди инх,оро ичро мекунад.

Ташаккули фаъолнокии маърифатиро дар муассисах,ои тах,силоти 
олии касбй мухим мешуморем, зеро дар шароити имруза чомеа ва давлат 
ба рушди салох,иятнокии хатмкунандагони муассисахои тахсилоти олии 
касбй талаботи барзиёду баландтар матрах, менамоянд.

Мух,имтарин намуди мустак;илияти шахе, фаъолнокии маърифатии 
уст, ки тах,ти таъсири бисёр омилх,о к;абл аз х,ама тахти таъсири 
муассисах,ои тахсилоти олии касбй ташаккул меёбад.

Аз ин лихоз, мавзуи интихобнамудаи Давлятбоева Сарвиноз 
Абдумаликовна «Шароитх,ои педагогии ташаккули фаъолнокии 
маърифатии донишчуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи 
чисмонй ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбияи чисмонии 
Точикистон ба номи С. Рахимов)» дар шароити кунунй яке аз 
мухимтарин масоили муассисахои таълимй махсуб меёбад.

Д ар баробари ин тахлили маълумоти'эмпирикй ва санадхои меъёрву 
хукукй шаходат медиханд, ки донишчуёни муассисахои тахсилоти олии 
касбй дар муайян кардани максадхои фаъолнокии мустакилонаи 
маърифатии худ, дар раванди банакшагирии амалхои худ барои расидан 
ба хадафхояшон, хосатан хатмкардагони муассисахои таълимии равняй 
варзиш ва тарбияи чисмонй, ба душворихои чиддй ру ба ру мешаванд. 
Онхо дар ин кор муносибат ва шаклхои хеле махдуди фаъолнокии 
мустакилонаи маърифатиро истифода менамоянд.



Аз ин нуктаи назар, унвончуй мавзуи бисёр мухимеро барои тахкики 
интихоб кардааст ва хеле дуруст таъкид менамояд, ки фаъолнокии 
маърифатии донишчуёни дар сурате ба таври дилхох ташаккул меёбад, 
агар батанзимдарории раванди тахсилот, яъне махсусиятхои хатмй ва 
раванди мархилавии азхудкунии вазифахо аз тарафи донишчуён ва 
амалисозии фаъолнокии мустацилонаи маърифатй дар машгулиятхои 
сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш дар ДТЧ,Т ба номи С. Рахимов 
хамчун яке аз хадафхои пешбар, ба рушди фаъолнокии маърифатии 
донишомузон нигаронида шавад ва мачмуи шароитхои педагогии 
таъминкунандаи самаранокии ташаккули фаъолнокии маърифатии 
донишчуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш 
дар ДТЧ.Т ба номи С. Рахимов фарохам оварда шавад.

Бо дарназардош ти ин довталаби дарачаи илмй модели ташаккули 
фаъолнокии маърифатии донишчуён дар машгулиятхои сотсиологияи 
тарбияи чисмонй ва варзиш дар ДТЧ,Т ба номи С. Рахимов тахия ва 
пешниход намудааст, ки яке аз дастовардхои асосии тахкикоти 
диссертатсионй мебошад.

Натичахои дар раванди тахк;ик;от бадастовардаи унвончуй 
мацсаднокии истифодаи амсилаи озмоишй ва шароити педагогии 
пешниходнамударо хангоми ташкили раванди таълим тавассути роху 
усулхои гуногуни ташаккули фаъолияти маърифатии донишчуён дар 
чараёни машгулиятхо аз фанни сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш 
ба сифати омили мухими баланд бардоштани дарачаи сифати таълим ва 
маърифати шогирдон тасдик; намуданд.

Бояд зикр кард, ки мавзуи тахкикоти диссертатсионй аз лихози 
назариявй ва амалй то ба имруз ба кадри кофй аз чониби олимони сохаи 
педагогикаи точик мавриди тахкик карор нагирифта, вобаста ба ин 
мухаккик дар ин чода кори илмй-тахкикотии шоёнеро, шогирдона бошад 
хам, ба анчом расонидааст. Зеро барои донишчуён-хатмкунандагони 
муассисахои таълимии равияи тарбияи чисмонй ва варзишдошта, ки бештар 
ба обутоби бадан машгул туда, ба рущди маърифатнокии хеш камтар 
таваччух зохир мекунанд, сохиби фаъолияти маърифати баланд шудан аз 
асоситарин максаду вазоифи раванди таълиму тарбия дар ин гуна 
муассисахои таълимй бояд бошад.

Аз ин дидгох, унвончуй тахкикоти шоёну мухимеро ба сомон 
расонидааст, ки дархури ниёзхои чомеаи имруза мебошад.

Андешахои дар боло иброзшуда арзиши илмию амалии 
диссертатсияи Давлатбоева Сарвинозро собит сохта, дар ичрои кори



тахкикотй салохиятнокии илмй, мустакипият, тафаккури илмй доштан ва 
сохиби майорату малакаи ич,рои корхои илмй-тахк,ик,отй будани 
унвончуйро нишон додааст.

Диссертатсияи Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна дар мавзуи 
«Шароитх,ои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишчуён 
дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш (дар 
мисоли Донишкадаи тарбияи чисмонии Точкистон ба номи С. Рахимов)» 
ба талаботи бандхои 10,11,12,14 и 16 “Низомномаи намунавй оид ба 
тартиби додани дарачахои илмй ва унвонхои илмй’'-и КОА-и назди 
Президенти Ч,умхурии Точикистон, ки бо карори Хукумати Ч,умхурии 
Точикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти №505 тасдик гардидааст, 
комилан ва пурра чавобгуй буда, муаллифи он Давлатбоева Сарвиноз 
Абдумаликовна ба дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои педагогй аз 
руи ихтисоси 13.00.01 - Педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва 
тахсилот (илмхои педагогй) сазовор мебошад.

Доктори илмхои педагогй, 
профессори кафедраи забоншиносии 
умумй ва типологияи мукоисавии
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