
ХУЛОСАИ
комиссиям ташхисии Шурой диссертатсионии 6D.KOA - 027 назди МДТ 
Донишгох;и давлатии Хуч,анд ба номи академик Бобовой Fафуров” оид ба 

диссертатсияи Холова 1^урбонмох, Абдухоликовна дар мавзуи 
Муносибати давлатй ба тарбияи маънавии наели наврас”, ки барои 

дарёфти дарачаи илмии номзади илмх;ои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01 
-  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тах;силот (илмх;ои педагога) 
пешних;од гардидааст.

Дар мархалаи муосир далб ва ворид намудани инсон ба хдёт бе 
таълиму тарбияи пайваста ва махсус тайри добили тасаввур аст. Махз 
тарбия ба унвони василаи мухимтарине хидмат мекунад, ки бо ёрии он 
барномаи идтимоии рушди шахе, нишонахои истеъдод ва хобилиятхои у 
амалй карда мешавад. Хдмин тавр, тарбия дар баробари мухит ва 
нишонахои биологй хамчун омили мухими рутил ва ташаккули шахе 
хидмат мекунад.

Рушди хаматарафа ва мутаносиби шахе хамчун идеали тарбия, ки 
инсоният иштиёкманди он аст, самти умумии кори таълиму тарбияро 
муайян менамояд. Ба ин маънй, он хамчун хадафи умумии тарбия хидмат 
мекунад. Барои тарбияи мактабй зарур аст, ки ин идеал дар мутобихат бо 
хамон шароити идтимой-ихтисодие, ки дар он вудуд дорад, мушаххас 
карда шавад.

Кайд кардан лозим аст, ки хар хадар давлат ва домеа тавассути 
меъёрхо, хоидахо ва нишондодхои ахлохй ба фард, яъне ба вохиди 
идтимой -  инсон, таъсир нарасонанд, хахихат дар ботини худи у хохад 
буд. Интихоби рохи ташаккул ва рушд, хамохангй бо олами атроф, нахши 
созанда ва муфид дар домеа аз интихоби худи шахе вобаста мебошад. Ин 
ва дигар омилхо мавзуи таххихоти мазкурро муайян намуданд.

Диссертант хайд менамояд, ки Консепсияи миллии тарбия дар 
заминай анъанаву суннатхои арзишманди миллати тодик ва халхияту 
миллатхои дигари Тодикистон тахия гардидааст. Он имконият медихад, 
ки тамоми ахолии Тодикистон, новобаста аз махалу миллат ва нажод, 
роххои гуногуни тарбияи инсони комилро интихоб ва амалй намоянд.

Консепсияи миллии тарбия тамоми вазорату идорахо, ташкилотхои 
эдодй, воситахои ахбори умум, хизбхои сиёсй ва иттиходияхои дамъиятй, 
муассисахои таълимию тарбиявй ва тамоми ахли домеаро вазифадор ва 
даъват менамояд, ки дар бобати тарбияи миллии ахолии кишвар фаъол 
буда, дар амалй намудани барномаю тадбирхои давлатии ин масъалаи 
ахамияти бузурги идтимоию ахлохидошта сахмгузор бошанд.

Муахаххих дар асоси омузиш ва тахдили адабиёту рисолахои 
сершумор ба хулосае омадааст, ки дар шароити думхурии мо то кунун 
таххиХоти алохидаи муаммои мазкур мавдуд нест. Аз ин лихоз, ба чунин 
хул оса омадан мумкин аст, ки мавзуи интихобнамудаи Холова
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К;урбонмох, Абдухолидовна дар мавзуи “Муносибати давлатй ба тарбияи 
маънавии наели наврас”, муаммои басо мудими илми педагогика махру б 
меёбад ва таддиди илмии он барон далли проблемадои мавдуда оид ба - 
муносибати нав ба тарбияи маънавии мактаббачагон дар заминай 
арзишдои миллй ва умумиинсонй тадия ва татбик карда шавад; мудтавои 
тарбияи маънавй ба дадафдо ва вазифадои ташаккули шадрванд ва 
ватандуст мутобид гардонида шавад; аз муаллимон на танхо донистани 
тамоми дузъди таркибии тарбия, балки мадорати кор карда тавонистан бо 
ондо низ талаб карда шавад; муаллимон дарсдои худро ба фаъолияти 
пурмадсули маърифатй равона созанд ва барои расидан ба ин хадаф аз 
василадои мухталифи таълим, аз думла аз шаклхои фаъоли таълим ва 
педагогикаи хамкорй истифода кунанд; надшадои тарбиявй мувофиди 
Консепсияи миллии тарбия давр Чумдурии Тодикистон тартиб до да 
шаванд; дангоми омодасозии кадрдои педагога дар муассисадои 
тадсилоти олй, ондо дадафмандона ба фаъолияти тарбиявй тайёр карда 
шаванд

Унвонду оид ба мавзуи таддидотиаш аз маъхаздои зиёди илмй 
истифода карда, дар дамин асос мундарида, вазифа, навигарй, адамияти 
амалию назариявй, мудтавои илмии ба димоя пешнидодшавандаи 
диссертатсияро тардрезй намудааст.

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 
тавсифи адамиятнокии идтимой ва надши консепсияи миллй дар домеаи 
муосири Тодикистон; мушаххас намудани махсусиятдои хоси тарбия дар 
мактабдо ва домеаи Тодикистон; ошкор намудани мушкилоти асосии 
тарбияи кудакон дар шароити оила ва домеаи Тодикистон;ошкор 
намудани махсусиятдои аки да до и педагогие ки дар Консепсияи миллии 
Чумдурии Тодикистон ва дамчунин дар асардои олимони муосир, ки ба 
ташаккули наели наврас бахшида шудаанд, инъикос ёфтаанд; 
муносибгардонии мудтаво ва технологиядои тарбияи маънавй дар 
заминай Консепсияи миллии тарбия дар Чумдурии Тодикистон кушода 
до да шуда, барои пурзур намудани кор дар ин самт тавсиядои судманд 
пешнидод карда шудааст.

Навоваридои илмии рисола- заминадои илмй-назариявии 
Консепсияи миллии тарбия дар Чумдурии Тодикистон муайян карда 
шуданд; махсусиятдои фардкунандаи тарбияи шахеи мутаносиб рушдёфта 
мушаххас карда шуданд; адамиятнокии идтимой ва афзалияти 
Консепсияи миллии тарбия дар домеаи муосири Тодикистон ошкор карда
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шуданд; модели муносиби хамкории мутакобилаи оила, муассисахои 
таълимй ва ахли домеа дар тарбияи кудакон илман асоснок карда шуданд. 
ки бори аввал баррасй шудаанд.

Дар рисола маводи фаровон аз тадрибаи МТМУ-и Думхурии 
Тодикистон оид ба тадрибаи таъмин иамудани хамкории мутадобилаи 
оила, муассисахои таълимй ва ахли домеа дар тарбияи кудакон илман 
тахлилу натидагирй карда шудааст.

Пояи таххихотй ва татбиди амалии нухоти илмй, методхои илмй - 
таххихотй, корхои андомдода дар хар як давраи таххихот, мантихи 
фикрронй ба талаботи мавдуда давобгу мебошанд.

Дар раванди тахлили кори диссертатсионй ошкор карда шуд, ки 
фарзияи он пурра тасдихи худро ёфтааст ва дар натидаи гузаронидани 
корхои зиёди тадрибавй - озмоишй унвонду Холова Курбонмох 
Абдухолиховна дар оид ба муайян намудани заминахои назариявии 
Консепсияи миллии тарбия дар Думхурии Тодикистон ва мушаххас 
намудани махсусиятхои идтимой-педагогии онхо ба дастовардхои нави 
илмй ноил гаштааст.

Дар рафти омузиш ва тахлили диссертатсияи Холова Курбонмох 
Абдухолиховна норасоихо ошкор карда шуданд, ки онхоро рисоланавис 
дар муддати муайян ислох намуд.

Натида, хулоса ва тавсияхои муаллиф ба муайян намудани 
заминахои назариявии Консепсияи миллии тарбия дар Думхурии 
Тодикистон ва мушаххас намудани махсусиятхои идтимой-педагогии 
онхо мусоидат менамоянд.

Диссертатсия бо талаботи банди 44 - и Низомномаи намунавй оид 
ба Шурой диссертатсионй, ки бо Дарори Хукумати Думхурии Тодикистон 
аз 26 ноябри соли 2016, тахти №505 тасдих шудааст, мувофих мебошад. 
Он фарогири масъалахоест, ки барои рушди илми педагогика мухим 
арзёбй мегардад.

Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустахилона навишта шуда, дорой 
ягонагии мантихй мебошад. Натида ва нуктахои навини илмии барои 
Химоя пешниходшуда сахми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиханд.

Мавзуъ ва мазмуни таххихот бо шиносномаи ихтисоси 13.00.01 -  
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй), 
ки аз руи он ба шурои диссертатсионй мувофихи фармоиши Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Думхурии Тодикистон аз санаи 7- 
уми декабри соли 2017, тахти №78 хукухи хабули диссертатсияхо барои 
Химоя дода шудааст, мувофих мебошад. Хдмзамон таххихот ба талаботи 
Фехристи ихтисосхое, ки аз руйи онхо дар Думхурии Тодикистон унвони 
илмй дода мешавад, мувофихат мекунад.

Натидахои асосии таххихот дар 7 махолахои илмй, аз думла 5 
махолаи дар мадаллахои илмии тахризшавандаи тавсия намудаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Думхурии Тодикистон
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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.

Натидадои досилшуда, ки дар хулосадои дамъбастии диссертатсия 
ифода ёфтаанд, фарзияи тадидро тасдид менамоянд ва даллу фасли 
доираи масъаладои онро собит месозанд.

Автореферат дар мутобидат бо мантиди таддид тадия гардида, 
мудтавои асосии таддидотро инъикос менамояд. Натидадои илмие, ки 
унвондуй ба даст овардааст, ба ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тадсилот (илмдои педагогй) мувофиданд.

Дар таддидоти диссертатсионии Холова Курбонмод Абдухолидовна 
истифодаи мавод бидуни идтибос ба муаллиф ё маъхаз мавдуд набуда, 
дамаи сарчашмадои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз 
тавассути идтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани 
банди 109 -  и Низомномаи намунавй оид ба Шурой диссертатсионй 
гуводй медидад.

Дар рисолаи илмй ва дигар дуддатдои пешнидод намудаи Холова 
Курбонмод Абдухолидовна маълумоти гайрисадед, аз думла дар бораи 
кордой аз тарафи унвондуй ба чоп расонида шуда, мавдуд намебошанд.

Комиссияи ташхисй тибди талаботи Низомнома оид ба “Тартиби 
додани дарададои илмй ва унвони илмй(дотсент,профессор)”, ки бо 
Кдрори Хукумати Думдурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016, тадти 
№505 тасдид гардидааст, андешадои фавдро ба дисоб гирифта, пешнидод 
менамояд:

1. Диссертатсияи Холова Курбонмод Абдухолидовна дар мавз}ш 
“Муносибати давлатй ба тарбияи маънавии наели наврас”, барои дарёфти 
дарадаи илмии номзади илмдои педагогй аз рун ихтисоси 13.00.01 -  
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тадсилот (илмдои педагогй), 
ба димоя тавсия карда шавад.

2. Ба дайси мукарризони расмй аз руйи диссертатсияи мазкур шахсони 
зерин тавсия карда мешаванд:

1) . Абдурадимзода Кудратулло Саид - доктори илмдои педагогй, 
профессор, ноибректор оид ба таълими Донишгоди давлатии Бохтар ба 
номи Носири Хусрав.

2) . Насриддинова Майсара Мудиддиновна -номзади илмдои 
педагогй, сармуаллимаи кафедраи забондои хоридии Донишкадаи идти- 
сод ва савдои Донишгоди давлатии тидорати Тодикистон.
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3). Ба хайси муассисаи тащшздиханда Пажухишгохи рушди маориф 
оа номи Абдурахмони Ч̂ омии Академиям тахсилоти Тодикистон тавсия
карда мешавад.

3. Барой нашри эълон оид ба химоя ва дойгир намудани автореферат 
дар сомонаи Комиссиям олии аттестатсионии назди Президента 
Чумхурии Тодикистон идозат до да шавад.

4. Барой чопи автореферат бо хухухи дастнавис идозат дода шавад.

Раиси комиссиям эксперта, доктори 
илмх,ои педагогй, профессор

Аъзоён:
доктори илмх;ои филология, профессор
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