
ТАКРИЗ

ба автореферата диссертатсияи Холова К;урбонмох Абдухоликовна дар 

мавзуи “Муносибати давлатй ба тарбияи маънавии наели наврас”, ки 

барон дарёфти даранаи илмии номзади илмхои педагога аз рун ихтисоси 

13.00.01 -  Педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахеилот (илмх,ои 

педагоги) нешниход шудаасг.

Асосгузори сулху вахдати миллй. Пешвои миллат, Президента 

Чумхурии Тодикистон, Чдноби Олй, мухтарам Эмомалй Рахмон ба 

халки Тодикистон барои интихоби озоди хаёти худ шароит ба вудуд 

оварда, оид ба масъалаи ташаккулёбй ва рушди шахсияти инсон 

ихлосмандии вохеии худро ифода намудаанд. Дар шароити хозира 

далб ва ворид намудани инсон ба хаёт бе таълиму тарбияи пайваста ва 

махсус тайри кобили тасаввур аст. Махз тарбия ба унвони василаи 

мухимтарине хидмат мекунад, ки бо ёрии он барномаи идтимоии 

рушди шахе, нишонахои истеъдод ва кобилиятхои у амалй карда 

мешавад, тарбия дар баробари мухит ва нишонахои биологй хамчун 

омили мухими рушд ва ташаккули шахе хидмат мекунад.

Тахдилу истифодаи методхои тадк;ик;отии педагогй, мак;саду 

вазифадои онро хуччатхои меъёриву хук;ук;й ва озмоишхои 

мухараркунанда методхои мухоисавй-таърихй ва дидактикй, 

моделсозй, синтези маводи эмпирикй; тахлили мукоисавии маълумоти 

аидухташуда, сухбат бо падару модарон ва муаллимон, тахлили 

барномахои муассисахои таълимй тасдих менамояд.

Муаллифи рисола Холова Курбонмох Абдухоликовна методикаи

илмии тарбияи кудакон дар шароити муосири Тодикистон дар

мутобикат бо Консепсияи миллии тарбия тахия намуда, ал окай

мутакобилаи байни самтгирии таълимй-тарбиявй ва махсусиятхои

маънавй-ахлокии шахеи мутаносиб рушдёфтаро ошкор кардааст,

хамчунин аз нитохи назариявй истифодаи тахлили муназзам ва сохторй-
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функсионалй, ки имкон медихад консепсия ба унвони системам устувори 

худтанзимкунандаи тарбия баррасй карда шавад асоснок намудааст.

Маводи диссертатсияро метавон дар муассисахои таълимй- 

тарбиявии кудаконе ки муддати дурудароз ба тарбияи онхо касе машгул 

нашуда буд, истифода кард, ки натидахои тахкикот дар барномахои 

курсхои омодасозии педагогии системам маориф истифода карда 

мешаванд. Маводи тахкикот метавонад дар раванди такмили тахассус, 

азнавтайёркунии муаллимон ва мураббиёни мактабхои миёна истифода 
карда шавад, нишон дода шудааст.

Корхои озмоишй-тадрибавии тахкикот бо хонандагони 

мактабхои №12,26,59 ш.Душанбе, нохияхои тобеи думхурй гузаронида 

шудааст, ки натидахои он тахдилу хулосабарорй карда шудааст.

Дар боби якум бобати масъалахои марбут ба заминахои 

назариявй-методологии тарбияи маънавии шахе дар илмхои 

психология ва педагогика, арзишхои маънавии тодикон дар тафеири 

мутафаккирони гузашта, зарурати идтимоии тахия ва вазъи татбики 

Консепсияи миллии тарбия дар муассисахои тахеилоти умумии 

Думхурии Тодикистон мавриди тахлил карор гирифта, аник карда 
туда ид.

Дар боби дуюм дойр ба омилхои педагога ва мундаридаи тарбияи 

маънавй дар заминай Консепсияи миллии тарбия, усулхо ва махакхои 

интихоби мундаридаи тарбия дар хамохангй бо Консепсияи миллии 

тарбия дар ДумхурииТодикистон, технологияи татбики тарбияи 

маънавй, алокаи оила, мактаб ва домеа дар татбики Консепсияи миллии 

тарбия ва муносибгардонии мухтаво ва технологияи тарбияи маънавй 

дар Чумхурии Тодикистон маълумот гирд оварда шудаанд, ки дар 

таълиму тарбияи хонандагон накши мухим доранд.

Маводи тахкикот метавонад дар муассисахои тахеилоти умумй, 

раванди такмили тахассус, азнавтайёркунии муаллимон ва мураббиёни 

мактабхои миёна истифода карда шавад. Натидахои тахкикотро
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метавон, дар барномахои курской омодасозии педагогии системам 

маориф истифода карда, року усулхои боз хам бехтарро дар дараёни кори 

худ аз он истифода намоянд.

Тахдили адабиётхои пешниходшудаи автореферат ва корхои 

чогпнуда аз он шаходат медихад, ки таддидоти гузаронидаи Холова 

Курбонмох Абдухолидовна ба мазмун ва мундаридаи диссертатсия 

мувофид аст.

Умуман, автореферата Холова Цурбонмох Абдухолидовна дар 

асоси талаботдои Низомномаи намунавии “Тартиби додани дарада ва 

унвонхои илмй (дотсент, профессор) идро гардида, муаллиф барои 

дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои педагоги аз руи ихтисоси 

13.00.01 -  Педагогикаи умумй, таърихи педагогика ва тахсилот 

(илмхои педагога) сазовор аст.

Номзади илмхои педагогй, декани 

факултети табиатшиносй ва тарбияи дисмонии 

Донишкадаи омузгории Тодикистон дар

ш.Пандакент Абдуллоев Шавкат

Усмонович

;ид менамоям.
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