
АбУаблчллоци Рудакй [Суратцаласаи j\b5 аз 25.|2.2019] ва цамчунин дар
чаласаи Пажуцишгохи рушди маориф ба номи Абдурацмони {омии
Академияи тацсилоти Точикистон [Суратцаласаи JS2 аз 22.02.20211
муцокима ва ба цимоя тавсия дода шудааст

Аз руйи мавзуи диссертатсия 5 мацолаи илмй интишор шуда, З

номгуи он дар мачаллацои тацризшавандаи аз цониби КОА-и назди
Президенти lумцурии Тоlикистон ва ВМ ФР тавсияшуда, ба табъ
расидаанд.

Рохбари илмй:
- Каримзода Мирзо Бадал номзади илмцои филология,

саркотиби илмии Академияи тацсилоти. Точикистон, мушовири
илмй доктори илмцои педагогй, профессор, академики
Академияи тацсилоти. Тоцикистон Шарифзола Файзулло.

МУКАРРИЗОНИ РАСМЙ:
- Нуров Абдулбоцй, доктори илмцои педагогй, профессори

кафедраи педагогика ва психологияи таълими ибтидоии ,Щонишгоци
давлатии омузгории Точикистон ба номи С. Айнй.

- Хоников Шацтут Мавлоназарович, номзади илмцои педагогй,
омузгори кафедраи педагогика ва равоншиносии ДДХ ба номи М.
Назаршоев.

МУАССИСАИ ПЕШБАР
- УIуассисаи такриздиханда: - Щонишгохи давлатии Бохтар ба номи

Носири Хусрав.

хулосАи
шурои диссЕртАтсионии бD кол_027

оид ба додани дарачаи илмии номзади илмхои педагогй ба
НАМОЗОВ ЧАМШЕД АШУРМЛДОВИЧ

Щиссертатсияи Намозов \амшед Ашурмадович дар мавз!и
кАсосцои назариявии демократикунонии низоми идоракунй дар
шароити ислоцоти фаъолияти муассисацои тахсилоти миёнаи умумй> дар
шакли дастнавис аз руи ихтисоси 13.00.0l - педагогикаи умумй, таърихи
педагогика ва тацсилот (илмцои педагогй) бо царори J\t!28 аз 24 апрели
соли 202|, шурои диссертатсионии бD КОА-027-и назди Муассисаи
давлатии таълимии <Щонишгоци давлатии Ху.lанд ба номи академик
Бобоцон Гафуров> (735700,ш. Хуцанд, г. Мавлонбеков 1) ба {имоя
ичозат дода шудааст.

Мавзуи кори диссертатсионии Намозов \амшед Ашурмадович дар
шурои олимони дар Пажуцишгоци рушди маориф ба номи Абдурацмони
\омии Академияи тацсилоти То.lикистон аз 30.0З.2018, JЮ3 тасдик
шудааст.

Щиссерт атсияи Намозов \амшед Ашурмадович дар чаласаи васеи
давлатии Кулоб ба номикафедраи педагогикаи Щонишгоци

Ба автореферати диссертатсия тацризхо аз тарафи шахсони зерин ба
Шурой диссертатсионй ворид шудааст:
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Тацризи l. Котибова Ш.А Номзади илмхои педагогй,
кафедраи методикаи таълими !онишкадаи давлатии
Точикистон ба номи Сотим Удугзола. Муrqарриз эрод надорад.

Тацризи 2. Набиев \урабек Ганиевич номзади илмхои

дотсенти
забонхои

педагог}I,
мудири кафедраи педагогика, психология ва раrqобатшиносии
Щонишгохи давлатии Щангара. Муцарриз эрод надорад.

давлатии Кулоб ба номи Абуабдуллох,и Рудакй. IVIуцарриз эрод надорад.
Тацризи 4. \алолова З.А. - номзади илмцои педагогй, дотсенти

кафедраи забони давлатии ва забонхои хоричи !оишкадахи кухию
металургии Точикистон. Муцарриз эрод надорад.

Тибки натичаи химояи кушод шурои диссертатсионй цайд
менамояд, ки дар асоси тацкикоти анчомдодаи унвон.lу корцои зерин
ичро шудаанд:

- вазъи низоми идоракунй дар муассисацои тацсилоти миёнаи

умумии То.lикистон тацIил карда шудааст;
- мухтаво ва меъёрцои босамари идоракунии низоми маорифи

То.lикистон тация гардидааст;
- масъалацои ташкили шароит барои чорй намудани механизми

судманди идоракунй дар фаъолияти муассисаNои тацсилоти миёнаи

умумй муайян шудааст;
- амсилаи (модели) асоснокшудаи босамари идоракунй ва татбики

он дар фаъолияти муассисацои тахсилоти миёнаи умумй та\ия карда
шудааст.

Ахамияти назариявии тахцшцот:
- хусусиятцои хоси низоми идоракунии фаъолияти муассисацои

тацсилоти миёнаи умумй муайян карда шудаанд;
- муносибати интикодй нисбати идоракунии анънавй дар

муассисахои тацсилоти миёнаи умумии муосир ба роц монда шудааст;
- тацIили цолати муосири низоми идоракунии соцаи маориф ва

тавсияцои мушаххас оид ба ташкили масъалацои педагогй, шароит
барои чорй намудани низоми судманди идоракунй дар фаъолияти
муассисахои тацсилоти миёнаи умумй сурат гирифтааст;

- зарурати гузариш ба истифодаи босамари низоми идоракунй ва
асоснокии босамари татбици он дар фаъолияти муассисацои тацсилоти
миёнаи умумй асоснок гаштааст.

Ацамияти амалии тахцицот:
- техника ва технологияи тац4яи мундарича ва меъёрцои босамари

низоми идоракунии фаъолияти муассисацои тацсилоти миёнаи умумии
муосир муайян карда шудаанд;

- барномацои корй барои курсхои алохида ва маърУзацо оид ба
истифодаи босамари низоми идоракунй коркард шудаанд;

- тацияи курсу маърузацо барои баланд бардоштани тахассуси
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кормандони соцаи идоракунии маориф, директорон ва муаллимони
муассисацои тац,силоти миёнаи умумй коркард ва пешницод шудаанд;

Асоснокй ва боэътимодии натичахои тахцицот: нуктаю цолатцои
асосии тахцицот дар маърузахои илмй ва таълифоти муаллиф ифода
ёфта, дар курсхои такмили ихтисоси !онишкадаи чумхуриявии такмили
ихтисос ва бозомузии кормандони соцаи маориф ва филиали он дар
ш.Кулоб, дар машгулият ва семинарцо озмоиш карда шудаанд.
{,амчунин зимни ба цам мутобищат намудани таццикоти илмй ва
тацрибавй, тацлили сифатй ва микдории натичацои бадастомада,
истифодаи усулцои оморй зимни коркарди маълумотцо, истифодаи
мацм!и усулхои илмии мутобиц ба фарзияи кор, мащсад ва вазифацои
тацкикот ва инчунин дар раванди та.lрибаи кории унвонцу санчида
шудааст.

Сацми шахсии муаллиф:
- тацлили амики адабиёту сарчашмацои илмй, баррасй ва шарху

тафсири маълумоти дарёфтшуда ва ба низом дароварии онцо, коркарди
мушоцида ва тачрибаву озмоиш бо зикри натичацои ноилшуда;

- та\ия ва интишори мацолаву дастур\ои илмй доир ба мавзуъ;
- омузиш, тацIил ва арзёбии роцу усулцои гуногуни низоми

идоракунии муассисацои тацсилоти миёнаи умумй цамчун масъалаи
педагогй дар адабиёти илмй, педагогй ва равоншиносй;

- пешницод шудани тавсияцои методй оид ба низоми идоракн й дар
фаъолияти муасс иса\ои тацсилоти миёнаи умумй ;

- амалй карда шудани кори тацрибавию озмоишй, мавриди тацIил
ва арзёбй царор додани натичаи корхои тацкикотй.

Щиссертатсия масъалацои асосии цадафцои илмии та>{цицот

омузиши муцаррароти педагогй-психологии низоми идоракунй дар
фаъолияти муассиса\ои та{силоти умумии муосир ва чорисозии модели

фаъоли менечмент дар фаъолияти онхо, фароцамсозии низоми
гуногунандешии маориф, ки зимни ба роц мондани он тамоми тарафхои
манфиатдор дорои цукуки овоз ва дар раванди тагйирот масъулият
доранд, фаро мегирад ва боэътимодии он бо пояи мустацками
методологй, нацшаи сацеци коркарди муназзам ва мунтазами илмй ва
хулосахои мантицй арзёбй шудааст.

Аз чицати мазмун диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси l3.00.01 -
педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тацсилот (илмхои педагогй)
мутобицат мекунад.

\ангоми овоздих,ии пинцонй шурои диссертатсионй дар цайати |2
нафар, аз онцо 8 нафар доктори илм аз рУйи ихтисоси самти
диссертатсия баррасишаванда, чунин натичагирй шул:

тарафлори додани дарачаи илмй |2 нафар,
муцобили додани дарачаи илмй - нест
бюллетенцои беэътибор - нест.
Шурои диссертатсионй дар чаласаи худ аз 4 сентябри соли 2021 ба



чунин хулоса омад, ки диссертатсияи Намозов \амшед Ашурмадович
дар мавз!и кАсосцои назариявии демократикунонии низоми идоракунй
дар шароити ислоцоти фаъолияти муассисахои тацсилоти миёнаи умумй>
кори тахцицотии ан.lомёфтаи илмиву тахассусй буда, ба талаботи
бандцои 10,1l,|2,|4 ва |6-и Низомномаи <<Тартиби додани дарачацои
илмй ва унвонцои илмй (дотсент, профессор)>>, ки бо К,арори Х,укумати
\умцурии Точикистон аз 26 ноябри соли 201,6, тах,ти J\Гs 505 тасдик
шудааст, комилан .1авобгуй мебошад ва дар ин замина

ЩАРОР МЕКУНАД:
1. Ба Намозов ýамшед Аir_rурмадовиtt дарачаи илмии номзади

илмхои педагогй аз рУйи ихтисоси 13.00.0l педагоглIкаи умумй,
таърихи педttгогIlка ва тахсI{лот (илмцои педагогй) дода шавад.

2. Хулоса ва карори шурои диссертатсионии б D . К О А -02"7 д(ар
назди Муассlлсаи давлатиtt таълим}lи "fiонлtшгоци дАвлатии Ху.lаrrд ба
номи академl4к Бобочон Гафуров" дар мувофица бо "Тартиби доданI{
дараLlахолr илмрt Ril yHBoHpt rtлмй (дотсент, гlрофессор)", ки бо 1(арори

\укумати Чумцурии Тоцикистон аз 26 ноябри соли 201'6 тацти JЮ505
тасдищ гардидааст, тасдик карда шавад.

3. Аз KOA-I{ назди Президенти {умцурии Точикистон дархост карда
шавад, ки хулоса ва цapoplr шуроро тасдик намояд ва ба Намозов
{амшед Ашурмадович дипломи дараL{аи илмии номзадLI I{лмцоI{
педагогй дода шавад.

Раиси шурои диссертатсионии
6 D . К О А -027, доктори илм{ои
педагогй, профессор Шаропов Ш.А.

*Й'

номзади илмхои педа
4.09.202|с.

Ишматова Ш.А.


