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оид ба додани дарадаи илмии номзади илмхои педагогй ба 
ФАЙЗУЛЛАЕВА ЗЕБУНИСО БУХОДИРОВНА

Карори шурои диссертатсионии 6D.KOA-027 аз 25.09.2021с.
Протоколи №47

Диссертатсияи Файзуллаева Зебунисо Буходировна дар мавзуи «Данбахои таърихй- 
педагогии арзишхои миллим мардумони Осиёи Марказй ва махоми онхо дар таълиму 
тарбияи наели наврас» дар шакли дастнавис аз руйи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи 
умуми, таърихи педагогика ва тахеилот (илмхои педагогй) бо дарори №32 аз 15 майи соли 
2021, шурои диссертатсионии 6D.KOA-027 назди Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Бободон Гафуров» (735700, ш. Худанд, г. 
Мавлонбеков 1) ба химоя идозат до да шудааст.

Мавзуи кори диссертатсионии Файзуллаева Зебунисо Буходировна дар Шурои 
олимони Пажухишгохи рушди маориф ба номи Абдурахмони Домии Академиям 
тахеилоти Тодикистон аз 30.04.2020, №04 тасдих шудааст.

Диссертатсияи Файзуллаева Зебунисо Буходировна дар даласаи шуъбаи педагогика 
ва психологиям Пажухишгохи рушди маориф ба номи Абдурахмони Домии Академиям 
тахеилоти Тодикистон 10.02.2021, №2 мухокима ва барраей гардида, барои химоя 
пешниход шудааст.

Рохбари илмй: — Номзади илмхои филологй, Каримзода Мирзо Бадал, мушовири 
илмй, доктори илмхои педагогй Гулмадов Файз. •

МУЦАРРИЗОНИ РАСМЙ:
- Файзализода Думахон Хол -  доктори илмхои педагогй, профессори 

кафедраи психология ва сотсиологияи Академияи идоракунии давлатии назди Президента 
Думхурии Тодикистон

- Наврузова Гулшан Турсуновна — номзади илмхои педагогй, мудири кафедраи 
забони русии Донишгохи давлатии молия ва иктисоди Тодикистон.

МУАССИСАИ ТАЦРИЗДИХДНДА 
Донишгохи миллии Тодикистон.

Муассисаи такриздиханда дар тахризи худ, аз 30 августа соли 2021, суратдаласаи 
№1, ки онро мураттиби тахриз — рохбари семинари илмй-назариявй, и.в. мудири кафедраи 
педагогикаи умумидонишгохии Донишгохи миллии Тодикистон Тошзода СД., 
ташхисгар, доктори илмхои педагогй, профессор Юнусова Н.М., имзо карда, ректори 
донишгох, доктори илмхои ихтисодй, профессор Хушвахтзода тасдих кардааст, ба 
диссертатсия бахои мусбат дода, аз он думла, хайд намудааст, ки омузиши таърих, 
фарханги миллй, мероси гаронбахои маънавии аддодй, ки дар мадмуъ арзишхои миллиро 
ташаккул медиханд, дар давхари худ омилхои гаронбахои таълиму тарбияро фаро 
мегиранд, ки дар баробари ворисияти наслхо аслияти онхо низ ру ба равнах буда, махз 
ифодакунандаи мазмун ва рухи замон ба шумор мераванд. Х^амвора роху восита ва 
имконоти истифодаи бехтарин данбахои педагогии арзишхои миллй дар тадрибаи 
таълиму тарбияи имрузаи дунявй беш аз пеш ба масъалаи мубрами илмй табдил меёбад ва 
бахусус педагогикаи муосири миллии халххои Осиёи Марказй ба он ниёз дорад.

Дар ин замина, интихоби мавзуъ ва натидахои таххихоти илмй, ки дар 
диссертатсияи мазкур инъикос ёфтааст, хобили таваддух аст. Зеро, аз тарихи таххихи 
данбахои таърихй-педагогии арзингхои миллй, илми муосири педагогика имконият пайдо 
хохад кард, ки дар коркарди фарзияхои навини замонавй дар хэмохэнгй бо арзишхои 
миллй, аз маълумотхои илман асоснок истифода намояд.

Автореферата диссертатсия дар сатхи баланд тахия гардидааст, ба матни 
диссертатсия мувофих ва дойр ба мохияти таххихоти гузаронидашуда ва натидахои
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бадастовардаи муаллиф тасаввуроти анид медихад. Рисолаи илмии Файзуллаева Зебунисо 
Буходировна кори тахдидотии андомёфтаи илмиву тахассусй буда, ба талаботи бандхои 
10,11,12,14 ва 16-и Низомномаи «Тартиби до дани дарадахои илмй ва унвонхои илмй 
(дотсент, профессор)», ки бо Карори Хукумати Чумхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 
2016, тахти № 505 тасдид шудааст, комилан давобгуй мебошад.

Аз руйи мавзуи диссертатсия 8 мадолаи илмй интишор шуда, 6 номгуи он дар 
мадаллахои тадризшавандаи аз дониби КОА-и назди Президенти Чумхурии Тодикистон ва 
ВМ ФР тавсияшуда, ба табъ расидаанд.

Интишороти мухимтарини муаллиф дойр ба мавзуи тадидшаванда:
1. Файзуллаева З.Б. Данбахои таърихй-фархангии таълиму тарбияи занон дар 

Осиёи Миёна. // «Педагогический журнал Башкортостана», №3 (82), 2019. -  с. 115-118.
2. Файзуллаева З.Б. Таълиму тарбияи занони Осиёи Марказй дар замони дадим. // 

«Замонавий таълим» / «Современное образование», №5 (78), 2019. -  с. 9-15.
3. Файзуллаева З.Б. Еоя ва арзишхои ислом дар мактабхои мусулмонии Осиёи 

Миёна. // «Номаи донишгох», №1 (62) 2020. -  с. 162-167.
4. Файзуллаева З.Б. Мавдеи китоб ва китобхонй чун арзиши исломй дар давраи 

Темуриён. «Замонавий таълим / «Современное образование», №11 (96), 2020. -  с. 39-44.
5. Файзуллаева З.Б. Родеъ ба инъикоси масоили тарбияи ахлодй дар барномахои 

таълимй (дар мисоли Тодикистон, Узбекистан, Кдзодистон ва Русия) / Паёми Академияи 
тахсилоти Тодикистон, № 4 (37), 2020. -  с. 101-104.

6. Файзуллаева З.Б. Ташаккули тахаммулпазирии этникй ва динии хонандагон дар 
китобхои дарсй тавассути арзишхои миллй. Паёми Пажухишгохи рушди маориф. №4 (32), 
2020, с. 180-184.

Ба автореферата диссертатсия тадризхо аз тарафи шахсони зерин ба Шурой 
диссертатсионй ворид шудааст:

Тадризи 1. Аз д.и.п., профессори кафедраи методикаи таълими Донишкадаи 
давлатии забонхои Тодикистон ба номи С.Улугзода -  Шербоев Саидбой. Кдйд 
гардидаааст, ки муаллиф бо назари дадиди илмй оид ба интихоби мавзуъ ва натидахои 
тахдидоти илмй, ки дар диссертатсияи мазкур тадаммоъ ёфтааст, маълумоти мукаммал 
до да до да тавонистааст ва тахдидоти шоёну мухимеро ба сомон расонидааст, ки дархури 
ниёзхои домеаи имруза мебошад. Тадриз эрод надорад.

Тадризи 2. Аз д.и.п., профессори кафедраи низоми иттиллоотй дар идтисодиёти 
Донишкадаи сайёхй, сохибкорй ва хизмат -  Мирзоев А.Р. Мударриз ба автореферат бахои 
мусбй дода дайд менамояд, ки тахдидоти мазкур аз дихати илмй арзишхои назаррасеро 
сохиб буда, муътамадй, асосноккунй ва возехии он дар гузориши проблема ва роххои 
халли он, хадаф, вазифа, фарзия ва ахамияти назариявию амалии он дуруст пайгирй 
шудааст. Тадриз эрод надорад.

Тадризи 3. Аз Собиров Сафарбек, н.и.п., мушовири ректори Донишкадаи 
чумхуриявии такмили ихтисос ва бозомузии кормандони сохаи маориф. Мударриз эрод 
надорад.

Тадризи 4. Аз Ахмадзода Бунафша -  н.и.п., омузгори кафедраи забонхои 
Донишгохи техникии Тодикистон ба номи академик М.С.Осимй. Мударриз эрод надорад.

Тибди натидаи химояи кушод шурои диссертатсионй дайд менамояд, ки дар 
асоси тахдидоти андомдодаи унвонду корхои зерин идро шудаанд:

-  донингдои таърихию педагога дар доираи арзишхои миллй муайян ва ба низом 
дароварда шуда, данбахои педагога, мазмун ва мохияти арзишхои миллй, ки дар асоси 
тахлили таърихй-педагогии даврахои таърихи халдхои Осиёи Маркавй мураттаб шудааст, 
муназзам тавсиф ёфтааст;

-  хусусиятхои сарчашмахои таълимиву тарбиявии арзишхои миллй, омилхои 
пешдадами онхо муайян карда шуда, таъсири мусбии онхо ба тарбияи ахлодй ва 
худшиносии хонандагон нишон дода шудаанд;

-  шароит ва методхои истифодаи данбахои педагогии арзишхои миллй чун дузъи
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арзишхои умумибашари дар таълиму тарбияи наели наврас коркард шуда, ахамияти 
тарбиявии арзишхои миллй дар рушди худшиноей ва тарбияи ахлокии наели наврас бо 
далелхои эътимоднок асоснок карда шудааст;

-  махом ва надши арзишхои миллй дар раванди тарбияи худшиносии миллй ва 
рушди маънавиёти наели наврас муайян ва асоснок карда шуда, ахамияти х&мгиройии 
данбахои тарбиявии арзишхои миллй дар ташкил ва риводи низоми таълими муосир 
нишон дода шудааст;

— дойгох ва макоми данбахои педагогии арзишхои миллй дар низоми таълиму 
тарбияи давру замонхо барраей шуда, ахамияти беназири онхо барои имруз нишон дода 
шудааст.

Ахамияти назариявии тахщщот аз он иборат аст, ки он барои афзун намудани 
донишхои назариявй оид ба арзишхои миллй хизмат менамояд. Назари таърихию педагога 
ба масъалаи баррасишаванда имкон медихад, ки дар бораи макоми арзишхои миллй дар 
раванди бардавоми баркарор будани урфу одатхои мусулмонй дар Осиёи Марказй 
хулосаи зарурй барорем ва аз дидгохи дунявият роххои хамгиройии онхоро дар замони 
муосир дустуду намоем. Барои далели назар, овардани ин нуктахо ноиз аст:

-  ба назарияи педагогика мафхуми «арзишхои миллй» ворид карда шуда, 
имконияти истифодаи данбахои педагогии ин арзишхо дар муассисахои таълимии дунявй 
исбот карда шудааст;

-  аз дихати назариявй истифодаи арзишхои миллй, дар нараёни таълиму тарбия дар 
муассисахои таълимй, ки нузъи арзишхои умумибашарй махсуб ёфта, дар раванди 
таълиму тарбияи муосир мавдеи мухим доранд, асоснок карда шудааст;

-  асосхои методолога ва назариявии истифодаи арзишхои миллй дар доираи 
омузиши фанхои гуногуни муассисахои таълимй дода шудааст;

мувофшщ синну сол ва хусусиятхои фардии бачагон омузиши назариявии 
арзишхои миллй тавсия карда шудааст.

Ахамияти амалии тахщщот — дар коркарду ташкили технологаяи баррасии 
арзишхои миллй дар муассисахои таълимй, такмили стандарт, барнома, дастурхои методй 
ва китобхои дарей ифода меёбад. Маводи дар диссертатсия пешниходшуда барои такмил 
додани накшаи мавзуъхои даре, тахияи китобхои дарсии нав, воситахои таълимй-методии 
муосир мусоидат намуда, истифодаи онхо дар курехои такмили ихтисос барои баланд 
бардоштани маърифати худшиносии омузгорон хизмат карда метавонад.

Асоснокй ва боэътимодии натинахои тахщщот. Ба манбаъхои таърихй асос 
ёфтани хулосахо оид ба макоми арзишхои миллй дар низоми таълиму тарбияи мардуми 
Осиёи Марказй, инчунин дар нашрияхои илмй нашр шудани маколахои илмй, дар 
конференсияхои нумхуриявй ва хоринй мавриди мухокима гардидани натинахои пажухиш 
эътимоднокии онро мукаррар мекунад.

Нащии мухак^ик дар тактики масъала аз инхо иборат аст: иштироки бевоситаи 
муалиф дар тамоми мархилахои тахкикот, дар масъалахои тахлилии кори илмй, 
намъоварии мавод ва тахлили амиди адабиёти илмй, тахлил ва шарху тафеири маълумоти 
дарёфтшуда ва ба низом даровардани онхо, коркарди мушохида ва танрибаву озмоиш бо 
зикри натинахои ноилшуда; муайянсозии нащп ва ахамияти арзишхои миллй дар низоми 
таълиму тарбияи мардуми Осиёи Марказй ва дар ин асос муайян кардани асосхои 
методолога ва назариявии истифодаи арзишхои миллй дар доираи омузиши фанхои 
гуногуни муассисахои таълимй дар системаи тахеилоти мактабй; муайян кардани 
мундарида ва хусусиятхои методикаи татбики мархилахои алохидаи истифодаи арзишхои 
миллй дар таълиму тарбияи наели наврас; санниш ва тахлили самаранокии методикаи 
тахияшуда. интишори маколаву дастурхои илмй дойр ба мавзуъ ва дар семинару 
конфронсхои илмй-назариявии умуминумхуриявй ва донишгохй ба сифати маъруза 
муаррифй намудан.

Аз нихати мазмун диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси 13.00.01 — педагогикаи 
умумй, таърихи педагогика ва тахеилот (илмхои педагога) мутобикат мекунад.
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Хангоми овоздихии пинхонй шурои диссертатсионй дар хайати 13 нафар, аз онхо 8 
нафар доктори илм аз руйи ихтисоси самти диссертатсия баррасишаванда, чунин 
натичагирй шуд:

тарафдори до дани дарадаи илмй 13 нафар, 
мухобили додани дарадаи илмй - нест, 
бюллетенхои беэътибор -  нест.

Шурои диссертатсионй дар даласаи худ аз 25 сентябри соли 2021 ба чунин хулоса 
омад, ки диссертатсияи Файзуллаева Зебунисо Буходировна дар мавзуи «Чднбахои 
таърихй-педагогии арзишхои миллии мардумони Осиёи Марказй ва махоми онхо дар 
таълиму тарбияи наели наврас» кори таххихотии андомёфтаи илмиву тахассусй буда, ба 
талаботи бандхои 10,11,12,14 ва 16-и Низомномаи «Тартиби додани дарадахои илмй ва 
унвонхои илмй (дотсент, профессор)», ки бо Карори ХУкУмати Чумхурии Тодикистон аз 
26 ноябри соли 2016, тахти № 505 тасдих шудааст, комилан давобгу мебошад ва дар ин 
замина

КАРОР МЕКУНАД:
1. Ба Файзуллаева Зебунисо Буходировна дарадаи илмии номзади илмхои 

педагога аз руйи ихтисоси 13.00.01 -  педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахеилот 
(илмхои педагога) до да шавад.

2. Хулоса ва харори шурои диссертатсионии 6 D . K O A - 0 2 7  дар назди 
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгохи давлатии Худанд ба номи академик Бободон 
Гафуров» дар мувофика бо «Тартиби додани дарадахои илмй ва унвони илмй (дотсент, 
профессор)», ки бо Дарори Хукумати Думхурии Тодикистон аз 26 ноябри соли 2016 тахти 
№505 тасдик гардидааст, тасдик карда шавад.

3. Аз КОА-и назди Президенти Думхурии Тодикистон дархост карда шавад, ки 
хулоса ва харори шуроро тасдих намояд ва ба Файзуллаева Зебунисо Буходировна 
дипломи дарадаи илмии номзади илмхои педагога дода шавад.

Раиси шурои диссертатсионии 
6 D . K O A - 0 2 , доктори илмхои 
педагогй, профессор

Котиби илмии шурои диссертатсионии 
6 D . K O  А - 0 2 7
номзади илмхои педагогй, дотсент 
25.09.2021с.

у

Шаропов Ш.А.

Бобоева С.Б.
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