
Такриз

ба фишурдаи диссертатсияи Камолов Бахтиер Цамолович дар мавзуи 
унвони «Ташаккули салохиятнокии коммуникативны донишчуён- 
варзишгарони варзиши сабук дар мухити иттилоотй-таълимии 
муассисаи тахсилоти олии касбй» барои дарёфти дарадаи илмии номзади 
илмхои педагога аз руйи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи умумй, таърихи 
педагогика ва тахсилот (илмхои педагога)

Самтхо ва муносибати салохиятнокй дар системаи маориф яке аз 
унсурхои асосй махсуб меёбад, ки он дар тамоми санадхои стратегии 
сохаи маориф нишон дода шудааст. Аз ин ру, таххихи данбахо ва 
пахдухои салохияти коммуникативй хамчун як унсури маърифатй- 
омузишй дорой ахамияти нихоят мухим мебошад.

Пас аз мутолиаи фишурдаи диссертатсияи унвонду Камолов Бахтиёр 
Цамолович ба хулосае омадан мумкин аст, ки муаллиф дар интихоби 
мавзуъ муносибати диддй намуда, мавзуеро интихоб кардааст, ки дар 
хахихат, он ниёз ба пажухиш дорад.

Кори ба андомрасонидаи унвонду Камолов Б.Ч, аз мухаддимма ду 
боб ва фехристи адабиёт иборат буда, мадолахои интишорнамудаи у 
инъикоскунандаи мохият ва мухтавои диссертатсия ба шумор меравад.

Дар мухаддимаи рисола мухимият, методхо, махсад ва вазифахо 
сардашмахо ва дигар бандхое, хи ба мухаддимаи кори илмй дахл 
дорад,аз дониби мухаххих нишон дода шуда, дар боби аввали 
дессертатсия, ки аз се зербоб иборат аст, сухан дар бораи асосхои 
назариявй ва методологии ташаккули салохиятнокии коммуникативии 
донишдуён-варзишгарони варзиши сабук дар мухити иттилоотй - 
таълимй муассисахои тахсилоти олии касбй меравад.

Дар баёни мавзуи мазкур мухаххих ба асархои олимони ватанй ва 
хориди кишвар такя намуда, маводи фаровонеро родеъ ба ин самт 
дастраси хонандагон гардонидааст.

Боби дуюми диссертатсия давоми мантихии боби аввал буда, 
муаллиф пас аз гузаронидани тадрибаю озмоишхо дар се хисм: 
забоншиносй, маърифатй ва инфиродй бо овардани нахшаву 
диаграммах© сатхи ташаккули хисмхои таркибии салохияти 
коммуникативиро ба хисоби фоиз пешниход гардонидааст.

Дар хисмати хулоса натидахои илмию амалии бадастовардаи 
муаллиф марбут ба проблемаи ташаккули салохияти коммуникативии 
донишдуён-варзишгарони варзиши сабук дамъбаст гардидааст. Махола 
ва дастурхои таълифнамудаи унвонду инъикоскунандаи мухтавои 
диссертатсия ба шумор меравад.



Бо вудуди муваффакиятхои зиёди бадастовардаи муаллиф ба 
андешаи мо дар тахияи фишурдаи диссертатсия баъзе галатхои дузъи низ 
дой доранд:

1. Хуб мешуд, аз дониби мухакдик, схема, диаграмма ва инстаграмма 
зиёдтар оварда мешуд.

2. Дар тахияи фишурда баъзе калимаву иборахр чандин маротиба 
такрор ёфтааст (салодияти коммуникативй, тахсилоти олии касбй, 
мухити иттилоотй ва г.).

Хатохои дузъие, ки дар тахияи фишурдаи диссертатсия рол ёфтааст, 
ахамияти илмию амалии диссертатсияро коста намегардонад ва кори 
мазкурро метавон бо боварии комил тахкиди пурра баандом расида 
арзёбй кард ва ба андешаи мо муаллиф сазовори дарёфти дарадаи 
номзади илмхои педагогй аз руи ихтисоси 13.00.01-педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй) мебошад.
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