
ТАКРИЗ

ба автореферата диссертатсияи Давлятбекова Сарвиноз Абдумаликовна дар 
мавзуи “Шароитхои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии 

донишчуён дар. машгулиятхои сотсиологияи тарбияи чисмонии Точикистон 
ба номи С. Рах,имов) барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмхои педагога 

аз руи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва
тахсилот (илмхои педагога)

Масъалаи ташаккул ва рушди фаъолнокии маърифатй дар донишчуёни 
факултетхои тарбияи чисмонй ва варзиш яке аз вазифахои мубрами 
педагогикаи муосир буда, фарохам овардани шароитхои пдагогии зарурй ва 
тадбики технологияхои инноватсионй имконият медиханд, ки донишу 
малакахои зехнии донишчуёни кабил муассисахои таълимй ба вокеияти 
ич;тимой-ик;тисодй мутобик гардида, минбаъд дар пешрафту инкишофи 
кишвари худ сахми назаррас расонида тавонанд.

Тахкику омузиш ва баррасии автореферат диссертатсия собит мекунад, 
ки машгулиятхо аз фанни сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш дар 
рушди фаъолнокии маърифати донишчуёни муассисахои таълимии варзиш 
ва тарбияи чисмонй накдш назаррас бозида метавонанд. Муаллифи 
диссертатсия ковишхои зиёди илмй анчом дода, пахлухои гуногуни ин 
масъаларо равшан намуда, барои баланд бардоштани сатхи фаъолнокии 
маърифати донишчуён пешниходхои мушаххаси амалии чолиби диктат ироа 
намудааст.

Рисолаи унвончу Давлятбоева С. А. Дар мавзуи “Шароитхои педагогии 
ташакулли фаъолнокии маърифатии донишчуён дар машгулиятхои 
сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш (дар мисоли Донишкадаи тарбия 
чисмонии Точикистон ба номи С. Рахимов), бархак; дар ин самт кушиши 
аввалину саривактй ва чолиби диккат буда, он дар доираи талаботхои 
навтарини корхои илмй руйи кор кардааст.

Унвончуй бо анчом расонидани тахкикоти диссертатсионй муносибати 
тафрикавй ба рушди фаъолияти маърифатии донишчуён дар машгулиятхои 
сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзишро дар факултетхои Донишкадаи 
тарбияи чисмонй Точикистон ба номи С. Рахимов дар асоси ба хисобгирии 
шавку рагбат ва дастовардхои онхо дар фаъолияти мустакилонаи маърифатй, 
хамгироии шаклхои инфиродй ва гурухии ташкили фаъолияти маърифатй ва 
ягонагии фаъолиятро асоснок карда, дар асоси маълумоти озмоишй 
вижагихои фаъолияти маърифатии донишчуёнро ошкор ва душворихое, ки ба 
онхо ба раванди амалисозии фаъолияти мустакилонаи маърифатй мувачех 
мешаванд, чудо кардааст, хамчунин, вобастагии рушду фаъолияти



маърифатии донишчуёнро аз кумакх,ои “бефуругшавандаи” омузгорон ва 
рафикон исбот карда, ахамият ва имкони интик;оли мутакобилаи малакахои 
халли масъалахоро дар вак;ти берун аз даре нишон додааст ва барои нахустин 
бор м о х и я т и  педагогии маърифатнокшавии падару модаронро оид ба 
мушкилоти рушди фаъолияти маърифатии донишчуён мавриди барраей 
карор додааст.

Мачмуи вазифахои махсус тарохишудаи амалисозии фаъолияти 
мустакилонаи маърифатии донишчуён дар машгулиятхои сотсиологияи 
тарбияи чисмонй ва варзишро дар факултетхои Донишкадаи тарбияи 
чисмонй Точикистон ба номи С. Рахимов, барномаи тайёрии омузгорон ва 
падару модарон чихати рушди фаъолияти маърифатии донишчуён дар 
шароити кунунй, ки аз чониби муаллифи тахкикоти диссертатсионй коркард 
ва амалй гардидааст, имкони таъсиррасонии хадафмандонаро ба рушди 
фаъолияти маърифатии донишчуён фарохам месозад.

Мухакик натичаи кори ба анчом расонидаашро дар мукдцдима, ду боб 
ва хулоса инъикос намуда, аз адабиёти добили кдбул истифода бурдааст.

Довталаби дарачаи илмй дар боби якуми диссертатсия дар асоси 
тахлили назариявй, синтез ва чамъбасткунии методика ва методологияи 
тахкикотро муайян карда, тавсифи мохиятии мафхумхои “фаъолияти 
маърифатй”, “рушди фаъолияти маърифатй”-ро равшан сохтааст, зухуроти 
асосии фаъолияти маърифатиро ошкор карда, инчунин мушкилоти синнусолй 
ва имконоти донишчуёнро дар сохаи рушди фаъолияти маърифатии онхо 
мавриди омузиш к;арор додааст, мачмуи вазифахои намунавии амалисозии 
фаъолияти мустакилонаи маърифатй аз тарафи донишчуёнро асоснок ва 
имконоти Донишкадаи тарбияи чисмонй Точикистон ба номи С. Рахимов дар 
рушди фаъолияти маърифатии донишчуён ошкор кардааст.

Дар боби дуюм бошад барномаи тахкикотии тачрибавию озмоиширо 
оид ба рушди шароити педагогии ташаккули фаъолияти маърифатии 
донишчуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзишро 
дар факултетхои Донишкадаи тарбияи чисмонй Точикистон ба номи С. 
Рахимов коркард ва амалй кардааст. Дар чараёни татбик;и барномаи мазкур 
шароити педагогии рушди фаъолияти маърифатии данишчуёнро мавриди 
озмоиш карор дода, дар рафти мархилаи тахаввулии озмоиш ба таври даврагй 
фаро гирифтани донишчуёнро дар халли масъалахои фаъолияти 
мустакилонаи маърифатй амалй кардааст.

Дар хулосаи диссертатсия танзиму таснифи натичахои озмоиши 
педагогиро ба субут расонида, натичагирй кардааст ва вобаста ба натичахои 
ноилшуда хулосаву тавсияхои зарурй ироа кардааст.



Лозим ба ёдоварист, ки тахдик;оти диссертатсионй арзипщш 
назаррасро мохдб буда, муътамадй, асосноккунй ва возех,ии он дар гузориши 
проблема ва роххои халли он, хадаф, вазифа, фарзия ва ахдмияти назариявию 
амалии он андешахои фавкро собит месозад.

Мувофики натичдхои автореферат баррасигардии кори диссертатсионй дар 
мавзуи “Шароитхои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии 

донишчуён дар машгулиятхои сотсиологияи тарбияи чисмонй ва варзиш” 
(дар мисоли Донишкадаи тарбияи чисмонй Точикистон ба номи С. Рахимов) 

тахкикоти илмии анчомёфта махсуб ёфта, хачм дастгоххои илмй, арзиши 
назариявй ва амалии он ба талаботи КАО -и  назди Президента Чумхарии 

Точикистон чавобгу буда, муаллифи он ба дарёфти дарачаи илмии номзади

умуми, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй) сазовор мебошад.

Номзади илмхои педагогй

и. в. Дотсент, омузгори кафедраи

Забонхои Донишгохи техникии Точи]

илмхои педагоги аз руи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи

ба номи академик М. С. Осимй 
Саймузафар

734042, ш. Душанбе, хиёбони академ] , ____

Ахмадзода Бунафша

ttu.tj; (992)985053454 abunafsh@mail.ru

Шарипова Д.
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