
ТАКРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Давлятбоева Сарвиноз 

Абдумаликовна дар мавзуи “Ш ароитхои педагогии ташаккули 
фаъолнокии маърифатии донишчуён дар машгулиятхои 
сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш ” (дар мисоли 
Донишкадаи тарбияи чисмонии Точикистон ба номи С. Рахимов) 
барои дарёфти дарачди илмии номзади илмхои педагоги аз руи 
ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва 
тахсилот (илмхои педагоги)

Тахдицоти диссертатсионии Давлятбоева Сарвиноз 
Абдумаликовнаро дар мавзуи “Шароитх,ои педагогии ташаккули 
фаъолнокии маърифатии донишчуён дар машгулиятх,ои сотсиологияи 
тарбияи чисмонй ва варзиш” (дар мисоли Донишкадаи тарбияи 
чисмонии Точикистон ба номи С. Рах,имов) аз дидгохи талабот ба 
шахрвандони замони муосир мух,им ва мубрам мебошад, зеро масоили 
ташаккули фаъолнокии маърифатии донишчуён дар раванди таълими 
фанни сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш яке аз равандхои 
хддафмандонаи педагогии ташкилу хдвасмандкунии фаъолнокии 
таълимй-маърифатии донишчуён рочеъ ба аз худ намудани донишх,ои 
илмй, рушди к;обилиятх,ои эдодй бо истифода бо рох,у воситах,ои 
дидактикии фаъолгардонии таълим махсуб меёбад.

Дар иртибот ба сатхи омузиш ва коркарди мавзуъ бояд иброз кард, 
ки тах,к;ик;от барои кашфи мох,ияти фаъолнокии маърифатии донишчуён, 
омилхри он, шароити инкишофи он аз тарафи мух,ак;к;ик;он анчом дода 
шуда, бештар ба самти ошкор намудани имконоти рушди фаъолнокии 
маърифатй дар муассисахои тахсилоти олии касбй нигаронида шудаанд ва 
ин тахкикот бештар мох,ияти фаъолнокии маърифатиро мавриди баррасй 
к;арор додаанд. Д ар тахкикоти диссертатсионии Давлаятбоева С. бошад 
шароитхои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишчуён 
дар машгулиятх,ои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш дар мисоли 
Донишкадаи тарбияи чисмонии Точикистон ба номи С. Рах,имов 
мавриди тахдик; к;арор дода шудааст ва, аз ин нуктаи назар, кадами 
аввалинест дар илми педагогикаи миллй, ки аз чониби довталаб гузошта 
мешавад.

Мух,ак;ик; фаъолгардонии шакл ва воситахои таълими босифат дар 
фаъолнокии маърифатии донишчуёнро дар раванди таълими фанни



сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш объекти тах,кик;оти мавриди 
мухокима ва тахдилхри илмй к;арор додааст.

Навгонии илмии тахдик;от аз он иборат аст, ки бори нахуст 
мох,ияти педагога ва масъалах,ои рушди фаъолнокии маърифатии 
донишчуён дар чараёни таълими фанни сотсиологияи тарбияи чисмонй 
ва варзиши дар мисоли Донишкадаи тарбияи чисмонии Точикистон ба 
номи С. Рахимов мавридди баррасй ва тахдил к;арор дода шуда, 
унвончуй дар асоси мушохдца ва тахдицоти озмоишй рочеъ ба чараёни 
ташаккули фаъолнокии маърифатии донишчуён ва мушкилоте, ки дар 
раванди амалисозии фаъолнокии маърифатй ба миён меояд, назару 
андешах,ои илмй ва хулосаву тавсияхои худро баён намудааст.

Асоси методологй ва назариявии тахдицоти мазкурро назарияи 
педагогика, усулх,ои фаъоли таълими ба муносибати босалох,ият ба 
таълим нигаронидашуда ташкил медихдд, ки дар тахдик; ва тах,ияи 
диссертатсия диссертант кушиш ба харч додааст аз манбаъх,о ва 
асарх,ои илмй-тахдик;отии дастрасшуда, аз чумла тахдидотхри олимони 
сохди педагогикаи ватанй ва асарх,ои олимони Федератсияи Россия васеъ 
истифода барад.

Довталаб дар диссертатсия вобаста ба талаботи нав мох,ияти яке 
аз принсипх,ои асосии таълим - принсипи фаъол буданро ошкор карда, 
х,амзамон рох^ои татбик;и метод^о ва шаклу воситах,ои нави ташкили 
таълими фанни сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзишро дар замони 
муосир тавассути гузаронидани озмоишу тахдик;отх,ои илмй бо 
истифода аз методх;ои мухталифи тахдик;отй баён ва пешнихдц 
менамояд.

Дар охири ^ар боб озмоишу п аж ^и ш и  амалй ва натичаи 
тахдик;оташро чамъбаст кардааст. Дар хулоса диссертант масъалах,ои 
ба миёнгузоштаашро мавриди омузишу тахдици амик; ва чиддй к;арор 
дода, натичагирй менамояд ва рочеъ ба мух,иммияти х,ар к;исмати он 
андешаву назари худро иброз дошта, хулосаи мантик;й мебарорад.

Тахдилх,ои илмй, хулоса ва тавсияхое, ки дар тахдик;оти мазкур
*

анчом дода шудаанд, метавонад барои мутахассисони сохди педагогика, 
психология ва сотсиология барои тах,ияи чабх,ах,ои педагогии ташаккули 
фаъолнокии маърифатии донишчуён кумак расонад.

Диссертант дар тахк;ик;и рисолаи илмй воцеан хам зах,мати зиёд 
кашида, худро хамчун як мутахассиси донандаи сохди худ муаррифй 
карда тавонистааст.



Аз ин ру, бо боварии том метавон диссертатсияи Давлятбоева 
Сарвиноз Абдмаликовнаро кори илмии баанчомрасида ва арзиши 
илмии назариявй ва амалидошта х,исобид.

Автореферат низ ба талабот чавобгу буда, мух,тавои 
диссертатсияро пурра инъикос менамояд.

Дар умум, кори тахдикотии Давлятбоева Сарвиноз Абдумаликовна 
дар мавзуи «Ш ароит^ои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии 
донишчуён дар машгулиятх,ои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш 
(дар мисоли Донишкадаи тарбияи чисмонии Точкистон ба номи С. 
Рахимов)» ба талаботи Низомномаи намунавй оид ба тартиби додани 
дарачахои илмй ва унвонх,ои илмии КОА-и назди Президенти Ч,умхурии 
Точикистон, ки бо карори Х,укумати Ч,умхурии Точикистон аз 26 ноябри 
соли 2016 тахти №505 тасдик гардидааст, чавобгуй буда, муаллифи он ба 
дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои педагога аз руи ихтисоси 
13.00.01 - Педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои 
педагогй) сазовор мебошад.

Профессори кафедраи методикаи 
таълими Донишкадаи давлатии 
забонхои Точикистон ба номи 
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