ХУЛОСАИ
комиссиям ташхисии Шурой диссертатсионии 6D.KOA - 027 назди МДТ
“Донишпщи давлатии Хучанд ба номи академик Бобовой Гафуров” оид ба
диссертатсияи Абдусамадзода Бахтулло Абдулмароб дар мавзуи
Шароитхои педагогии таъмин намудани мухити тандурустй ва ташаккули
тарзи хаёти солим дар хонандагони синфхои ибтидой”, ки барои дарёфти
дарачаи илмии номзади илмхои педагогй аз руи ихтисоси 13.00.01 педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй)
пешниход гардидааст.
Пешравихое, ки дар дахсолахои охир дар кишвари мо ба амал
омадаанд, талаботхои комилан навро нисбати раванди таълим, тарбия ва
ташаккули наели наврас дар мухити тахеилотй ба миён мегузоранд.
Вазифаи татйирнопазирро дар тарбия ва таъмин намудани саломатии
равонию дисмонии хонандагон дар хамаи зинахои тахеилотй, махсусан,
дар тарбия намудани хонандагони синфхои ибтидой —тарбия намудани
хаёти солим, ташаккули фарханги солими маънавию идтимой зери
таъсири омилхои мусбии берунй ва дохилии мухити зист ва
хавасмандгардонии онхо барои идрои талаботхои тиббй ва риояи крида
ва меъёрхои тозагй ташкил медихад.
Давраи тахеил дар мактаби ибтидой дар ташаккул ва тахкими
тандурустии мактаббачагон мавк;еи назаррасро ишгол мекунад. То
андозае бад шудани вазъи тандурустии мактаббачагон, ки дар солхои
охир мушохида карда мешавад, таваддухр бештар ва андешидани чорахои
мушаххасро барои тадвият ва тахкими он талаб мекунад.
Натидахои таддикрти сершумори вазъи тандурустии наели давон
боиси нигаронии диддй мебошад. Дар заминай дигаргунихои манфии
вазъияти экологй, мушкилоти идтимоию икдисодй, махдудияти
донишхои тиббй-профилактикй, болоравии теъдоди кудакони дорой
тандурустии заиф дар муассисахои таълимй, мушкилоти имрузаи
муассисахои тахеилотй ва волидон мебошад. Онхо барои мутобик; шудан
ба фаъолиятхои омузишй, тамаркуз ва андом додани вазифахои таълимй
мушкилй доранд. Ин холати имконияти истифодабарии технологияхои
пепщадами педагоги ва самаранокии онхоро кохиттт медихад ва идрои
барномаи рушди шахсиятро ба таври назаррас мушкил мекунад.
Шумораи кудакони солим кам шуда, бо ёрии тиббй-педагогй фарогирии
умумии онхо зиёд мешавад.
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Ба андешаи муаллиф, омили хдлкунанда, ки ба вазъи тандурустии
кудакон, уамчунин ба ирсият ва мухити атроф таъсир мерасонад, мухити
мактаб

мебошад.

Афзоиши сарбории

корй

дар дараёни мактаб

мушкилоти тандурустии хонандагони хурдтарро боз хам шадидтар
кардааст. Ба тандурустии мактаббачагон омилхои зерин таъсири зиёд
расонида метавонанд: гайрифаъол будан, яъне камхаракатй, махсусан дар
шароити шахр, зиёд шудани сарбории таълимй, камгизой ва риоя
накардани меъёрхои бехдоштй, мувофидат накардани хусусиятхои
синнусолии кудакон, норасоии рушноии табий ва гайра, хамчунин
иттилооти нокифоя дар бораи тандурустй ва тарзи хаёти солими кудакон,
омузгорон ва падару модарон, фаъолияти гайрикдноатбахши мактаб дар
ташаккули фарханги солим.
Диссертант дайд менамояд, ки тандурустй дузъи мухимтарини
бехбудии хаёти инсон, хушбахтй, дастрасй ба худудхои асосии инсон,
инчунин яке аз шартхои рушди муваффадонаи идтимой ва идгисодии
кишвар мебошад. Тандурустии ахолй вазъи идтимоию икдисодй,
демографй, экологй, санитарй ва гигиении кишварро инъикос мекунад ва
ба шиддатнокии пешрафти он таъсир мерасонад. Аз ин ру, тандурустй
нишондихандаи сифати хама гуна домеа мебошад.
Муададдид дар асоси омузиш ва тахдили адабиёту рисолахои
сершумор ба хулосае омадааст, ки дар шароити думхурии мо то кунун
тахдидоти алохидаи муаммои мазкур мавдуд нест. Аз ин лихоз, ба чунин
хулоса омадан мумкин аст, ки мавзуи интихобнамудаи Абдусамадзода
Бахтулло Абдулмароб, “Шароитхои педагогии таъмин намудани мухити
тандурустй ва ташаккули тарзи хаёти солим дар хонандагони синфхои
ибтидой” муаммои басо мухими илми педагогика махсуб меёбад ва
таххихи илмии он барои халли проблемахои мавдуда оид ба таъмин
намудани мухити тандурустй ва ташаккули тарзи хаёти солим дар
хонандагони синфхои ибтидой гояхои тозаи илмиро дастрас менамояд ва
онхо бахри пургановатсозии назария ва амалияи илми педагогика
мусоидат менамоянд.
Унвонду оид ба мавзуи тахдидотиаш аз маъхазхои зиёди илмй
истифода карда, дар хамин асос мундарида, вазифа, навигарй, ахамияти
амалию назариявй, мухтавои илмии ба химоя пешниходшавандаи
диссертатсияро тархрезй намудааст.
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Дар мудаддима талаботи мавдуда нисбат ба бандубасти дисмати
илмии рисоладои илмй риоя гардида, кушиш ба харч, дода шудааст, ки
мубрамияти мавзуи интихобкардашуда ба таври илмй асоснок карда
шавад.
Аз дониби диссертант ба таври муфассал таддидотдои илмии
файласуфон, педагогдо, психологдо ва методистон вобаста ба мавзуъ
омухта шудааст, ки дар ондо масъаладои умуминазариявй ва методологии
таъмин намудани мудити тандурустй ва ташаккули тарзи даёти солим дар
хонандагони синфдои ибтидой матрад гардидааст.
Дар рисола, баробари тадлилу баррасии андешадои олимон,
дамзамон камбудй ва муваффадиятдои муассисадои тадсилоти умумй дар
таъмин намудани мудити тандурустй ва ташаккули тарзи даёти солим дар
хонандагони синфдои ибтидой кушода дода шуда, барои пурзур намудани
кор дар ин самт тавсиядои судманд пешнидод карда шудааст.
Навоваридои илмии рисола - пешнидод намудани таъмини мудити
тандурустй ва ташаккулдидии тарзи даёти солим дар хонадагони синфдои
ибтидоии МТМУ, ки бори аввал баррасй шудаанд, заминадои назариявй
ва амалии робитаи ондо, аз дидати назариявй асоснок карда шудани
робитаи солимии дисмонй ва ташаккули дониш, мадорату малакадои
тарзи даёти солим дар хонандагони синфдои ибтидой, ошкор ва тавсиф
кардани дарададои омодагии хонандагони синфдои ибтидоии МТМУ
нисбати тарзи даёти солим шудаанд, муайян намудани асосдои илмии
мундаридаи ташаккули тарзи даёти солим дар раванди таълиму тарбияи
хонандагони синфдои ибтидой, тадияи натидадои назариявии таддидот
ки,

имкон

медиданд,

барои

далли

мушкилидои

тандурустии

донишомузони хурдсол равиши муассиртареро амалй созанд, ба дайси
комёбидои муаллиф арзёбй гардиданашон мумкин аст.
Дар рисола маводи фаровон аз тадрибаи МТМУ-и №1,3,4,5,6 ш.
Кулоби вилояти Хатлони Думдурии Тодикистон оид ба тадрибаи таъмин
намудани мудити тандурустй ва ташаккули тарзи даёти солим дар
хонандагони синфдои ибтидой тадлилу натидагирй карда шудааст.
Пояи таддидотй ва татбиди амалии нудоти илмй, методдои илмй таддидотй, кордой андомдода дар дар як давраи таддидот, мантиди
фикрронй ба талаботи мавдуда давобгу мебошанд.
Дар дараёни тадлили кори диссертатсионй ошкор карда шуд, ки
фарзияи он пурра тасдиди худро ёфтааст ва дар натидаи гузаронидани
кордой зиёди тадрибавй - озмоишй унвонду Абдусамадзода Бахтулло
Абдулмароб оид ба таъмин намудани мудити тандурустй ва ташаккули
з

тарзи даёти солим дар хонандагони синфдои ибтидой ба дастоварддои
нави илмй ноил гаштааст.
Дар рафти омузиш ва тахдили диссертатсияи Абдусамадзода
Бахтулло Абдулмароб норасоидо ошкор карда шуданд, ки ондоро
рисоланавис дар муддати муайян ислох, намуд.
Натида, хулоса ва тавсиядои муаллиф фадмиши муосири ташкили
кори тарбиявй-таълимиро таи родандозии таъмин намудани мудити
тандурустй ва ташаккули тарзи даёти солим дар хонандагони синфхои
ибтидой ва муайян намудани унсурдо ва данбадои зиёди падидаи мазкур
мусоидат менамоянд.
Диссертатсия бо талаботи банди 44 - и Низомномаи намунавй оид
ба Шурой диссертатсионй, ки бо Кдрори Х,укумати Чумдурии Тодикистон
аз 26 ноябри соли 2016, тахта №505 тасдид шудааст, мувофид мебошад.
Он фарогири масъаладоест, ки барои рушди илми педагогика мудим
арзёбй мегардад.
Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустадилона навишта шуда, дорой
ягонагии мантидй мебошад. Натида ва нуктадои навини илмии барои
димоя пешнидодшуда садми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон
медиданд.
Мавзуъ ва мазмуни таддидот бо шиносномаи ихтисоси 13.00.01 педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахрилот (илмхри педагогй),
ки аз руи он ба шурои диссертатсионй мувофик;и фармоиши Комиссияи
олии аттестатсионии назди Президента Ч,умх,урии Тодикистон аз санаи 7уми декабри соли 2017, тахди №78 худуди дабули диссертатсиядо барои
димоя дода шудааст, мувофид мебошад. Хдмзамон таддидот ба талаботи
Федристи ихтисосдое, ки аз руйи ондо дар Ч,умдурии Тодикистон унвони
илмй дода мешавад, мувофидат мекунад.
Натидадои асосии таддидот дар 1 монография, 5 мадоладои илмй,
аз думла 5 мадолаи дар мадалладои илмии тадризшавандаи тавсия
намудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президента Чумдурии
Тодикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии вазорати маориф ва илми
Федератсияи Россия ба табъ расонида шудаанд ва дамаи ондо бо мазмун
ва мавзуи рисолаи илмй бевосита алодаманд мебошанд. Дар интишорот
натидадои асосй, хулосадои таддидот ва тавсиядои муаллиф инъикоси
худро ёфтаанд.
Садми шахсии унвондуй дар таддид ва ба даст овардани натидадо
дар навъдои гуногуни фаъолият: илмй, педагогй, ташкилй ва методй
зодир гардидааст.
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Натидахои хосилшуда, ки дар хулосах,ои дамъбастии диссертатсия
ифода ёфтаанд, фарзияи так;ик;ро тасдик; менамоянд ва х,аллу фасли
доираи масъалах,ои онро собит месозанд.
Автореферат дар мутобикдт бо мантщ и тах,к;ик; тах,ия гардида,
мухтавои асосии тахдик;отро инъикос менамояд. Натидахои илмие, ки
унвондуй ба даст овардааст, ба ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй,
таърихи педагогика ва тах,силот (илмхои педагогй) мувофик;анд.
Дар тах,к;ик;оти диссертатсионии Абдусамадзода Б.А. истифодаи
мавод бидуни икдибос ба муаллиф ё маъхаз мавдуд набуда, х,амаи
сарчашмах,ои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути
икдибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 109 - и
Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсионй гувох,й медихдд.
Дар рисолаи илмй ва дигар хучдатхои пешних,од намудаи
Абдусамадзода Б.А. маълумоти гайрисахех, аз думла дар бораи корхои аз
тарафи унвондуй ба чоп расонида шуда, мавдуд намебошанд.
Комиссияи ташхисй тибки талаботи Низомнома оид ба “Тартиби
додани дарадах,ои илмй ва унвони илмй(дотсент,профессор)”, ки бо
Кдрори Хукумати Думх,урии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016, тахти
№505 тасдик; гардидааст, андешахри фавхро ба хрсоб гирифта, пешниход
менамояд:
1. Диссертатсияи Абдусамадзода Бахтулло Абдулмароб дар мавзуи
“Шароитхои педагогии таъмин намудани мухити тандурустй ва
ташаккули тарзи хаёти солим дар хонандагони синфхои ибтидой”, барои
дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои педагогй аз рун ихтисоси 13.00.01
- педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй),
ба химоя тавсия карда шавад.
2. Ба хайси мукарризони расмй аз руйи диссертатсияи мазкур
шахсони зерин тавсия карда мешаванд:
1)
. Иматова Лутфия Махмадуллоевна - доктори илмхои педагог
директори Пажухишгохи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ч,омии
Академияи тахсилоти Тодикистон.
2)
. Максудов Зафар Очилдиевич - номзади илмхои педагогй, декани
факултети филологияи Донишкадаи омузгории Тодикистон дар
ш.Пандакент
3). Ба хайси муассисаи тащшздиханда Донишгохи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав тавсия карда мешавад.
3. Барои нашри эълон оид ба химоя ва дойгир намудани автореферат
дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Чумхурии Тодикистон идозат до да шавад.
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4. Барой чопи автореферат бо *укук;и дастнавис идозат дода шавад.
Раиси комиссияи эксперта, доктори
ИЛМХ.ОИ педагоги, профессор
Аъзоён:
доктори илмх,ои педагогй, профессор

Азизов А.А.
Файзиев И.Д.
Шарифов Э.
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