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А бдумаликовна дар мавзуи “Шароитх,ои педагогии таш аккули
фаъолнокии

маърифатии

сотсиологияи

тарбияи

донишчуён

чисмонй

ва

дар

машгулиятх,ои

варзиш ”

(дар

мисоли

Д ониш кадаи тарбияи чисмонии Точикистон ба номи С. Рахимов)
барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмх,ои педагогй аз руи
ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва
тахрилот (илмх,ои педагогй)
Д ар арсаи чах,оншавй мунтазам тагйиру такмилёбии донишхо ва
васеъгардии доираи муоширату муносибатхо фаъолнокии маърифатии
шахе накши мухим дорад. Он омили мухими иртиботу муоширати
мутахассисон буда, дар раванди азхудкунии дониш

ва ташаккули

салохиятхои асосии шахе имконияту неруи арзиш м анд дорад. М уаллифи
рисола Д авлятбоева С арвиноз А бдумаликовна мавзуи “Ш ароищ ои
педагогии

таш аккули

фаъолнокии

маърифатии

донишчуён

дар

машгулиятх,ои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш ” (дар мисоли
Д ониш кадаи тарбияи чисмонии Точикистон ба номи С. Рахимов)-ро
мавриди омузиш ва таткикоти илмй карор додааст.
А рзиш мандии кори диссертатсионии С. Д авлатбоеваро ба таври
зайл арзёбй намудан мумкин аст:
- дастгохи илмии таткикот мувофики талабот ба ичрои корхои
илмй-тахкикотй дар сохаи педагогика тахия ва рохандозй карда шудааст;
- дар заминаи омухта шудани дарачаи коркарди мавзуъ аз тарафи
олимони рус ва точик

пахлух,ои гуногуни шароитхои

таш аккули

маърифатии донишчуён дар

фаъолнокии

педагогии

машгулиятх,ои

сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш мавриди тахлилу барраей
карор гирифтааст;
- мазмун
тахиякардаш уда

ва

мухдавои

мувофикат

кори
менамояд.

диссертатсионй
М уаллиф

ба

кушиш

накшаи
намудааст

масъаларо вобаста ба талаботхои чомеаи муосир ва имкониятхои з
донишчуёни Д ониш кадаи тарбияи ч,исмонии Точикистон ба номи С.
Рахимов тархрезй кунад. Барой ичрои ин амал кушиш намудааст аз
адабиётхои
маърифатии

зиёд

оид

ба

донишчуён

дар

роху

усулхои

машгулиятх,ои

таш аккули

фаъолнокии

сотсиологияи

тарбияи

ч,исмонй ва варзиш бахрабардорй намуда, маводи назариявиро бо
тачрибаи амалй алокаманд намояд;
- таш аккули фаъолнокии маърифатии донишчуён дар машгулиятх,ои
сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш аз вазоифи мухими таълими
фанни мазкур махсуб меёбад. Аз ин ру, муаллиф кушиш намудааст,
шароитхои педагогии таш аккули фаъолнокии маърифатии донишчуёнро
дар машгулиятхри сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш муайян ва
тахлил намояд;
- тахкикоти озмоишй оид ба фарохамсозии шароитхои педагога бо
максади

таш аккули

фаъолнокии

маърифатии

донишчуён

дар

машгулиятхои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш асос ёфтааст.
Мухаккик кушиш намудааст имкониятхои мустакилона таш аккул додани
фаъолнокии м аърифатиро дар донишчуён махсус тахкик намоя. Зеро
фаъолнокии маърифатй пеш аз хама махорати мустакилона ба даст
овардани донишу м аърифатро такозо менамояд менамояд;
- таш килу баргузории кори озмоишй ба муаллиф имконият додааст,
ки шароитхои

педагога

ва роху

усулхои

самарабахш и

таш аккули

фаъолияти марифатии донишчуёнро муайян намуда, рочеъ ба ин масъала
андешаю тавсияхои арзиш манди худро иброз намояд;
*
-

хулосахо ба бобхои аввал ва дуюм, хулосаи умумй ба максаду

вазифахои таткикот, мазмуни матн ва натичагирй аз кисмати назариявй
ва амалии кор мувофикат менамояд;
- хангоми ичрои рисолаи диссертатсионй муаллиф аз сарчаш махои
илмй- назариявй, таткикотхои олимон тачрибаи мутахассисони сохаи
сотсиология ва тарбияи чисмонй васеъ ва хеле хуб истифода бурдааст.

Диссертатсияи Д авлятбоева Сарвиноз А бдумаликовна дар мавзуи
“Шароитх,ои педагогии таш аккули фаъолнокии маърифатии донишчуён
дар машгулиятх,ои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш ” (дар
мисоли Д ониш кадаи тарбияи чисмонии Точикистои ба номи С. Рахимов)
ба талабот чавобгу буда, муаллифи он сазовори дарёфти дарачаи илмии
номзади илмхои педагоги аз руи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи умумй,
таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагоги) мебошад.

Н омзади илмхои педагоги,
мушовири ректори Дониш кадаи
чумхуриявии такмили ихтисос ва
бозомузии кормандони сохаи маориф
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