
ТАЦРИЗИ

мукарризи расмй ба диссертатсияи Бобоева Гулбахор Шарифовна дар 
мавзуи “Технологиям ташаккули салохияти иттилоотии донишдуёни 
макотиби олй зимни таълими силсилаи фан\ои педагогй дар шароити 
татбики низоми кредитии тахсилот”, барои дарёфти дарадаи илмии 
номзади илмхои педагогй аз руи ихтисоси 13.00.01- педагогикаи умумй, 
таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагогй).

Мух;иммияти мавзуи тщцицот барои илм ва амалияи педагогй

Таххихоти диссертатсионии Бобоева Гулбахор Шарифовна ба 

муаммохои рузмарраи ахамияти мухим дошта, барои омодагии донишдуён ба 

фаъолияти педагогй, ташаккули салохияти иттилоотй хангоми таълими 

силсилаи фанхои педагогй дар низоми кредитии тахсилот бахшида шудааст. 

Яке аз проблемахои рузмарраи низоми маориф ташаккул ва рушди 

салохиятхои омузгорони оянда мебошад. ^орй намудани муносибати 

босалохият дар мадди аввал ба бухроне алохаманд аст, ки дар худи сохтори 

таълим вудуд дорад. Бухрони мазкур дар мухолифатхои байни махсадхои 

имрузаи тараххиёти дахони муосир ва муносибати у ба талаботи анъанавй 

нисбат ба донишдуён, байни талаботи домеа ва худрати хонеъ нагардонидани 

онхо дар низоми тахсилот, байни якрангй ва талаботи худи шахсият дар 

таълим дида мешавад.

Чрмеаи имруза арзишхои навинро ба вудуд овардааст, ки ба он сохиб 

гаштани донишдуён ба дониш, махорат ва малакахо зарур бошад хам, вале 

онхо дастоварди кифояткунандаи натидаи тахсилот нестанд. Аз омузгори 

оянда талаб карда мешавад, ки дар олами иттилоотй мавхеи худро муайян 

намояд, технологияи навинро аз худ кунад, муттасил омузад, сифатхои 

тафаккури хаматарафа, суръатнок ва серхаракатиро доро бошад.

Муносибати босалохиятро хамчун рохи баромад аз вазъияти 

проблемавие, ки дар натидаи мухолифати байни зарурияти таъмини сифати 

тахсилот ва мушкил будани халли он бармеояд, тибхи таълими анъанавй аз 

хисоби афзудани ахбори азхудшаванда, дида баромадан мумкин аст.
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Аз нуктаи назари педагога салохиятнокй натидаи самарабахши 

тахсилотест, ки донишду дар рафти он ба мадмуи салохиятхо сохиб мешавад. 

Салохияти иттилоотй дар шумори салохияти касбии омузгор мадмуи 

амалхоест, ки хамгироии донистан, фахмидан ва идро карданро дар назар 

дорад. Муносибати босалохият дар мадди аввал фаъолият, амалро нисбати 

иттилоот ё проблема мегузорад. Яке аз кисматхои дудонашавандаи 

салохиятхои касбй, салохияти иттилоотй мебошад, ки дар худ идрок ва 

тарзхои кабулу фахмиши маводи таълимиро аз дониби донишдуён тадассум 

менамояд.
Аз ин нуктаи назар, мавзуи диссертатсияи Бобоева Г. Ш. мухим ва 

мубрам буда, дар низоми омода намудани омузгорони оянда пурра коркард 

нагардидааст. Аз руи мохият ва мундарида ташаккули салохияти иттилоотй 

дар мадмуи дигар салохиятхои касбй ба сифати дузъи асосии тахсилоти 

кредита баромад мекунад, ки дар муассисахои тахсилоти олии касбй 

рохандозй шуда истодааст.

Диссертант муътаккид аст, ки имкониятхои муосири идтимоию 

иктисодй, маориф ва илми Чумхурии Тодикистон, равандхои дахонишавй 

талаб мекунанд, ки раванди омода намудани омузгорони оянда тавассути 

низоми кредитии тахсилот ва дар заминай он ташаккули салохияти 

иттилоотй барои бехтар тайёр намудани омузгорони сохибтахассус мусоидат 

мекунад.
Бешубха, чунин тарзи гузориши масъала, ба андешаи мухаккик, ба он 

алокаманд аст, ки дар “Стратегияи миллии маорифи Думхурии Тодикистон 

то соли 2020” муайян кардааст. Дар худдати мазкур хайд гардидааст, ки 

‘Тахсилоти ба ташаккули салохиятнокй равонашуда хадафу вазифахои 

тахсилотро вобаста ба натидаи он муайян намуда, дарадаи ташаккули 

салохиятхои асосии мухассилинро дар баробари дониш, махорат ва малака ба 

сифати яке аз натидахои тахсилот баррасй менамояд”.

Чуноне, ки муаллиф кайд мекунад номгуи салохиятхо ва таснифоти 

нишондихандаи онхо аз дониби як зумра олимон якхел нестанд. Ин ба
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шароити мушаххас, ба фарханги мухаккик, доираи хадафхои тахкикоти у ва 

шароиту замони пешниход аз дониби олимон вобаста аст.

Аммо, дар аксари онх,о як фикри умумй дойр ба салохияти иттилоотй 

хамчун салохияти умумй барои дилхох мутахассис мушохида мегардад. 

Тахкикоти диссертатсионии такризшаванда дар назария ва амалияи 

педагогика нихоят мухим аст, зеро солхои охир дар Думхурии Тодикистон 

нисбат ба ин масъала таваддухи хоса зохир мегардад ва тахкики хаматарафаи 
он дурнамои ин масъаларо равшан мекунад.

Максади асосии тахдикот баррасии принсипхо, вижагихо, методхо ва 

воситахои ташаккули салохияти иттилоотй дар раванди таълими фанхои 

силсилаи педагога дар шароити технологияи кредитии тахсилот мебошад.

Натица^ои асосии илмй ва а^амияти онх̂ о барои назария ва амалияи

илми педагогика

Дар ташаккули салохиятхои касбии омузгори оянда омузиши якдояи 
малакахои кор бо ахбори таълимй дар ташаккули салохияти иттилоотй 

мавкеи махсус дорад. Он бояд кисми таркибии хдтмии раванди таълим дар 

муассисахои гахсилоти олии касбй бошад. Ин шакли кор самаранокии 

раванди заълимро дар муассисах,ои тахсилоти олй баланд мебардорад. 

К,обилияти якдоя кор кардан дар машгулиятхо бо омузгорони оянда, 

махсусан мухим аст. Дар баробари афзудани самаранокии кор дар ин 

машгулиятхо салохиятхое ташаккул меёбанд, ки барои фаъолияти 

муваффаки педагога лозиманд: кобилияти хамкорй бо гурух, кабул намудани 

акидахои дар домеа тахияшуда, кобилияти дар домеа кор кардан, гуш 

кардани хамкорон, пешниходи акидахо, кобилияти ба хамкорон расонидани 

андешаи худ, боваркунонй ва гайра. Фаъолияти ояндаи омузгорй ба кор дар 

домеа ва омодагй ба ин кор хануз дар синфхонаи донишду ташаккул дода 
мешавад.

Гайр аз ин, донишду метавонад оянда ин стратегияхоро дар фаъолияти 
корни худ истифода барад.

Дар кори диссертатсионии Бобоева Г.ILL халли масъалахои ташаккули 
салохияти иттилоотй халлу фасл гардидаанд. Аз думла:
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- дойр ба масъалаи мундарида ва технологиям ташаккули салохияти 

иттилоотии донишдуён хднгоми машгулиятхои силсилаи фанзой педагогй 

тахкдщоти махсус гузаронида шудааст;

- мундарида ва технологиям ташаккули салохияти иттилоотии 

омузгорони оянда муайян гардида, нишондодхо ва тавсифи мундаридаи 

салохияти иттилоотй, сохтор ва мазмуни малакахои кори донишдуён бо 

иттилооти таълимй ошкор ва асоснок карда шудааст;

- сохтори мадмуи таълимию методй аз руйи фан, бо назардошти усулу 

шаклхои кор бо маводи иттилоотии таълимй аз нукдаи назари ташаккули 

салохияти иттилоотии донишдуён тахия гардидааст;

- мазмун ва технологиям ташаккули салохияти иттилоотй дар раванди 

тахсилоти донишдуёни равияхои педагогй асоснок ва муайян карда шудааст;

- технологиям самараноки ташаккули малакахои донишдуён дар кор бо 

маводи иттилоотии таълимй дамчун воситаи ташаккули салохияти иттилоотй 

дар амалия коркард ва пешнивдд карда шудааст.

Айни замон, оид ба масъалаи муносибати босалохият аз дониби 

олимони ватанию хоридй тахддщоти зиёде андом дода шудаанд. Албатта ин 

тахдикот оид ба данбахои гуногуни ташаккули салохиятнокй мухим ва 

заруранд. Аммо дар тахкикоти мавдуда тафсири илмй оид ба ташаккули 

салохияти иттилоотии донишдуён зимни таълими фанхои педагогй ва 

махсусан дар шароити татбици низоми кредитам тахсилот ба таври кофй 

ифода наёфтаанд. Муаллифи диссертатсия ба ин масъала дамадониба 

таваддух кардааст, ки ин навгонихои кори мухакдахро собит месозад.

Дарацаи асоснокии нишондодх^ои илмй, хулоса ва тавсиях;о

Аз дониби муаллифи диссертатсия дастовард ва корхои илмии 

мухакдакони дигар оид ба масъалаи мазкур мавриди тахлил карор 

гирифтааст. Дар асоси натидахои ба даст омадаи таххикот диссертант ба 

чунин хулоса меояд:

дар дараёни амалигардонии низоми кредитам тахсилот дустудуйи 

роххои баланд бардоштани сифат ва самаранокии ташаккули салохияти 

касбии омузгорони оянда мавкеи хос дорал. Ташаккули салохияти иттилоотй
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дар ин самт мавкеи махсусро ишгол мекунад, чунки дараёни таълими 

муттасилро таъмин месозад ва яке аз вазифахри асосии муассисахои 

таълимии олии касбй, махсусан аз руйи ихтисосхри педагога махруб меёбад.

Дар натидаи тахдали адабиёт ва тадрибаи татбик;и низоми кредитии 

тахрилот ошкор кардааст, ки дар ин низом рохдндозй намудани муносибати 

босалохрят бамаврид аст, ки аз чунин шароит бармеояд:

-  ташкили дараёни таълим дар асоси муносибати босалохдят ба 

коркарди сохту мазмуни салох^ияти касбии омузгорони оянда алок;аманд аст;

-  ташкили муназзами дараёни ташаккули салохдмти касбии донишдуён 

ба асосноккунии илмии технологияи ташаккули салохрятнокй дар шароити 

низоми кредитии тахрилот вобаста аст;

-  барои баланд бардоштани сифати омодагии сало^ияти омузгорони 

оянда коркарди барномаву дастурхри методй заруранд.

Са^ех;ият ва эътимоднокии натица^ои тах^цицот
Натидахре, ки муаллифи диссертатсия ба он ноил шудааст, ба максаду

вазифахри тахдикрт пурра мувофикат мекунанд, методхри истифода намудаи 

у ба хдматарафа равшанй андохтан ба масъалаи тахдищпаванда мусоидат 

карда, тадрибаи озмоишй фарзияи пешгузошташударо собит кардааст.

Л^амияти назариявии тахдикрт

Муаллифи диссертатсия шартхри мухами созмон додани мухрти 

таълимиро бахри ташаккули сало^ияти иттилоотии донишдуён ошкор 

намудааст. Дар ин замина шакл, методу усулхри кори самаранок бо 

иттилооти таълимй дар дараёни таълими низоми кредитиро асоснок кардааст.

Арзииш амалии кор

Маводи диссертатсия хулоса ва тавсияхри онро метавон хднгоми 

банащиагирии дараёни таълим, тахдяи барномахр ва китобхри дарсй, 

ташкили машгулиятхри таълимй дар муассисахри тахрилоти олии касбй 

истифода бурд.
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Эрод ва камбудих;ои тахщицот

Дар диссертатсия дангоми тадлил дар баробари муваффадиятдои зиёд 

баъзе нудтадои бадсталаб ба назар мерасанд, ки ислоди минбаъдаи ондо, 

боиси боз дам баланд бардоштани сатду сифати рисолаи илмй ходад буд:

1. Дар фарзияи таддидот дайд дарда шудааст, ди ташаддули салодияти иттилоотй

аз дуруст муайян дардани модият ва технологияи тайёрии дасбии омузгорони 

оянда дар шароити дредитии тадсилот вобаста аст, вале дар дохили дор дадид 

муайян нашудааст, ди дар дадом дуддати меъёрии содаи маориф ин 

нишондидандадо инъидос ёфтааст.
2. Муаллиф дайд меду над, ди ташаддули салодияти иттилоотй мавдеи махсусро

дар баланд бардоштани сифату самаранодии ташаддули дасбй ишгол 

медунад. Ба муаллиф зарур буд, ди робитаи байни салодияти иттилоотй ва 

дигар салодиятдои омузгори дасбиро муфассалтар баррасй медард.

3. Ташаддули салодияти иттилоотй тандо ба фандои силсилаи педагогй хос 

набуда, дар он таълими фандои дигар низ садм доранд. Агар муаллиф ба 

дидати универсалии ташаддули салодияти иттилоотй диддат медод, адамияти 

назариявии дор меафзуд.
4. Дар матни диссертатсия хатогидои имлои ва хусусияти технидидошта ба назар

мерасад ислоди баъдинаи ондо ба нафъи дор аст.

Бояд зидр дард, ди норасоидои зидршуда адамияти назариявй ва амалии 

диссертатсияро доста намедунанд ва ба арзиши умумии мусбии он таъсирнод 

нестанд. Муаллиф вазифаву дадафдои илмии дар назди худ гузоштаашро 

комилан дал намудааст.
Хулоса

Диссертатсия дори илмию тахассусии дар дарадаи баланди илмй ба 

андом расонидаи муаллиф мебошад. Диссертатсия бо заоони фадмо, 

босаводона навишта шуда, ороиши хуб дорад. Оид ба дар боби дор хулосадои 

алодида ва дар мадмуъ хулоса ва тавсияхои дадид бароварда шудаанд. 

Натидадои ба даст овардаи муаллиф садеду эътимоднод, хулосаву тавсияхо

асосноданд.



Хулосаю тавсиях,ои муаллифи диссертатсия пурра ба мак;саду 

вазифах,ои тахдицот мувофикдт карда, фарзияи онро комилан собит месозад, 

ки аз дарадаи баланди мустакилият ва саводнокии назариявии унвонду 

шах,одат медихдц. Андешакои илмй, сохтор ва мундаридаи тахдикоти 

диссертатсионии интихобнамудаи Бобоева Гулбахдр Шарифовна дуруст 

буда, дар ду боби диссертатсия алодаи мантией дошта, манзараи томи далли 

вазифаи мудими илми педагогиро ифода менамояд.

Автореферат ва интишороти муаллиф ба таври кофй гоя, мазмуну 

мундаридаи диссертатсия ва хулосадои асосии онро инъикос мекунанд.

Диссертатсия ба талаботи КОА - и назди Президента Думдурии 

Тодикистон нисбат ба кори диссертатсионй барои дарёфти дарадаи илмии 

номзади илмдои педагога аз руи ихтисоси 13.00.01 Педагогикаи умумй, 

таърихи педагогика ва тадсилот (илмдои педагога) давобгу буда, муаллифи 

он Бобоева Гулбах;ор Шарифовна барои дарёфти дарадаи илмии номзади 

илмхои педагоги аз руи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи 

педагогика ва тахсилот (илмдои педагога) сазовор мебошад.

Мукарризи расмй:
номзади илмдои педагога, мудири 
кафедраи математикаи олй ва 
информатикаи Донишкадаи кудию

Сурога: 735730, Думдурии Тодикистон, 
ш.Бустон, кучаи Баротов А. 6.
Тел:+992927531988;
E-mail: Shohin-8888@mail.ru 
12.11.2021с.

Имзои Ш. Ту ев —ро тасдиц
Сардори РК ва КМДонишкс
металлургии Тоцикистон Сулейманова Н.А.
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