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Муассисаи пешбар - Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба
номи Садриддин Айнй ба диссертатсияи Бобоева Гулбахор Шарифовна
дар мавзуи «Технологияи ташаккули салохияти иттилоотии донишчуёни
макогиби олй зимни таълими силсилаи фанхои педагоги дар шароити
татбики низоми кредитии тахсилот», ки барон дарёфти дарачаи илмии
номзади илмхои педагоги аз руйи ихтисоси 13.00 .01- иедагогикаи умумй,
таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагоги) пешниход шудааст.
Мууиммияти мавзуи диссертатсия
Вобаста ба шароит ва рушди чомеаи муосир, раванди азнавсозй ва
низоми омодасозии омузгорони оянда талаботхои нав арзи вучуд
кардаанд.
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ташаккули салохияти иттилоотии донишчуёни макотиби олй зимни
таълими силсилаи фанхои педагога дар шароити татбики низоми
кредитии тахсилот тадкикоти ин масъаларо хеле мухим арзёбй мекунад.
Бинобар ин муаллифи рисола кушиш ба харч додааст, ки омузиши
силсилаи фанхои педагогй дар мактаби олй вобаста ба талаботи замон
зимни тайёр кардани мутахассисони оянда таъсиргузор гарданд ва
роххои мукамалсозии онхоро аз нигохи илмй нишон додааст.
Дарача ва сазхи рушди маориф яке аз мухимтарин зернизомхои
ичгимой, нишонаи умумии низом дар чомеа ба хисоб меравад. Тачрибаи
пешкадами давлатхои мутараккй ва кишвархои дар холати рушдбуда, ки
дар даврахои гуногуни таърихи худ вазъиятхои таърихиро аз cap
гузарониданд, нишон медпхад. ки рушди босуръат ва муваффаконаи
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иктисоди, идтимои ва сиёси аз дуруст ба рох мондани сиёсат ва
стратегиям
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сармоягузорй дар сиёсати давлатро собит месозад.
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омузгорони оянда ба фаъолияти минбаъда мавриди тачдиди назар карор
гирифта, дар низоми тахсилоти олии касбй, аз чумла дар рохандозй
кардани муносибати босалохият ислохоти чиддй амалй карда мешавад.
Бояд зикр кард, ки дар шароити бамиёномада талаботи ичтимой ба
ташкили корхои максаднок оид ба ташаккули салохияти касбии
донишчуёни муассисахои тахсилоти олии касбии омузгорй ба вучуд
меояд. Нуктаи мазкур дар санадхои меъёрию хукукии амалкунандаи
Ч,умхурии Точикистон, ба монанди Цонуни Ч,умхурии Точикистон «Дар
бораи маориф» (2013), «Дар бораи тахсилоти олии касбй ва баъд аз
муассисаи олии касбй» (2003), «Стратегияи миллим рушди тахсилоти
олии касбй дар Думхурии Точикистон барои солхои 2007-2015» (2007) ва
тайра махсус таъкид карда шудааст.
Тазаккур бояд дод, ки чунин тарзи масъалагузорй дар худ ахамият
ва арзишмандии махсусро фаро гирифта, барои халли бисёр масъалахои
раванди технологиям ташаккули салохияти иттилоотии донишчуён
зимни таълими силсилаи фанхои педагога дар шароити татбики низоми
кредитии тахсилот дар муассисахои тахсилоти олии касбй мусоидат
карда метавонад.
Навгонщои илмии тси$к1ик1от муносибати махсуси тавзехи мавзуи
мавриди омузиш ва тахлилро ифода мекунад, ки асоси методологиям
самараноки гузаронидани тахкикоти ба ин монандро таъмин менамояд
ва дар нишондодхои муайяни зерин пешниход карда шудаанд.
— мундарича ва технологиям ташаккули салохияти иттилоотии
омузгорони оянда муайян гардида, нишондодхо ва тавсифи
мундаричаи салохияти иттилоотй, сохтор ва мазмуни малакахои
кори донишчуён бо иттилооти таълими ошкор ва асоснок
гардидааст;

— сохтори
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иттилоотии таълими аз нуктаи назари ташаккули салохияти
иттилоотй тахия гардидааст;
— мазмун ва технологиям ташаккули салохияти иттилооти дар
раванди тахсилоти донишчуёни равияхои педагоги асоснок ва
муайян карда шудааст;
— технологиям самараноки ташаккули малакахои донишчуён дар
кор бо маводи иттилоотии таълимй хамчун воситаи ташаккули
салохияти иттилоотй дар амалия коркард ва пешниход карда
шудааст.
Сауеуият ва эьтимоднокии натщауои т ащ щ от дар диссертатсия
ба он асос меёбад, ки хамбастагии максаду вазифахои пешниходшуда,
методхои истифодашудаи тахкикот ба муаллиф имконият додааст то
натичахои асосноки вокеиро тавассути санчиши озмоишии фарзия ва
тачрибаи шахсиаш ба сифати педагог ба даст оварад.
Омузиш ва татбики натичахои тахкикоти диссертант ба таври заил
пешниход карда мешавад:
- Натица^ои асосии тащикот ва хулосауо аз тарафи диссертант, дар
хамоишхои илмии чумхуриявию байналхалки пешниход карда шудаанд,
- Тахкикот дар асоси накшаи КИТ, ки дар кафедрам педагогика ва
психологиям Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба
рок монда шудааст, ичро гардидааст. Хама маводи корхои озмоишй,
коркарду тахлили натичаи онхо дар кафедрам педагогика ва психология
бо иштироки бевоситаи худи унвончу ташкил карда гузаронида шудаасг,
- Мазмун ва мухтавои корхои тахкикоти дар 22 номгуи интишороти
унвончу, аз чумла 8 макола дар нашрияхои мансуб ба номгуи нашрияхои
асосии илмии такрнзшаванда, ки КОА-и назди Президенти Думхурии
Точикистон тавсия намудааст, инчунин 14 макола дар дигар нашрияхои
чумхурй нашр гардидаанд.

Дар ин но, бояд дар хусуси ахамияти назариявии тахкикот истода
гузарем, ки он дар коркарди мачмуи шартхои ташкили мухити таълимй
ба мак;сади ташаккули малакахои кори донишнуён бо иттилоот дар
шароити технологияи кредитии тахсилот, ошкор ва асоснок кардани
шаклу методхои самараноки кор бо маводи иттилоотй дар чараёни
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мустакилонаи донишнуён бо мазмуни таълимй ба максади ташаккули
салохияти иттилоотй ифода ёфтааст.
Арзиши амалии кории тахкикоти мазкур дар он аён мегардад, ки
натичахои он ба ворид намудани мундарича ва технологияи кори
донишнуён бо иттилооти таълимию методй на танхо дар фанхои
педагогй, инчунин дигар фанхои гуманитарй имконият до да, ташаккули
салохияти иттилоотии омузгорони ояндаро таъмин карда метавонад.
Сохтори диссертатсия аз мукаддима, ду боб, хулоса, фехристи
адабиёт иборат мебошад. Мазмуни тахкикот дар 152 сахифаи чопи
компютерй чойгир карда шудааст. Дар матни диссертатсия 8 чадвалу 4
раем пешниход карда шудааст. Фехристи адабиёт аз 156 номгуй иборат
мебошад.
Боби якуми диссертатсия «Ташаккули салохияти касбии омузгорони
оянда дар шароити низоми кредитии тахсилот» номгузорй шуда, аз се
зербоб иборат мебошад.

Боби мазкур масъалахои вазъи феълии

масъалахои ташаккули салохияти касбй, аз чумла салохияти иттилоотй
дар низоми салохиятхои умумикасбй ва сохтору мундаричаи ташаккули
салохияти иттилоотии

омузгорони

ояндаро дар

шароити

низоми

кредитии тахсилот дар бар гирифтааст.
Боби дуюми тахкикот, ки тахти унвони «Корхои тачрибавйозмоишй оид ба ташаккули салохияти иттилоотии донишнуён дар
шароити низоми кредитии тахсилот» пешниход карда шудааст, дар се
зербоб барраей шудааст.
Ин боб асосан ба тахкикоти корхои тачрибавй-озмоишй бахшида
шуда, масъалахои максад, вазифахо, арзёбй ва шархи натичахои корхои
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тачрибави-озмоиши, мазмун ва технологиям ташаккули салохияти
иттилоот ии омузгорони оянда, ташаккул ва арзёбии салохияти
иттилоотии донишчуён дар машгулиятхои таълимии низоми тах,силоти
кредитиро ифода кардааст.
Унвончу дар раванди гузаронидани корхои тавдикотй худро хамчун
мухаккики кобилиятнок ва мустакил муаррифй карда тавонистааст.
Тахкикоти пешниходшуда барон ташаккул ва рушди бархурди нав дар
раванди ташаккули салохияти иттилоотии донишчуёни муассисахои
тахсилоти олии касбй зимни таълими силсилаи фанзой педагоги дар
шароити гатбики низоми кредигии тахсилот метавонад мусоидат намояд
ва натичахои санчишу таъйиди тахкикот дурустии нуктахои асосии
назариявии онро тасдик мекунад.
Дар рафти ташкил ва гузаронидани коркой тахкикотй Бобоева
Гулбахор Шарифовна
худро хамчун мухаккик нишон дода
тавонистааст. Унвончу собит кардааст, ки у як мухаккики мулохизакор,
дакик ва пухтарасида буда, дар оянда метавонад мустакилона ва
мушаххас хддаф
ва вазифахоро
муайян
намуда,
натичахои
дастрастшударо амикан, бошуурона ва аз диди мантик дуруст дарку
фах,м намояд, натичахои бадастомадаи тахкикотро баррасй ва тахлил
намояд ва методхо, тарзу усулхои ба максад мувофикро барои ба сомон
расонидани тахкикот рохандозй намояд.
Баррасихои илмй-назариявй ва корхои озмоишй-тачрибавии
гузаронидаи Бобоева Г. Ш. оид ба проблемам технологиям ташаккули
салохияти иттилоотии донишчуёни макотиби олй зимни таълими
силсилаи фанхои педагоги дар шароити татбики низоми кредитии
тахсилот бо роху равиш ва тарзу усулхои муосир дар 22 макола, аз
чумла 8 адад дар мачаллахои илмии такризшаванда, ки КОА-и назди
Президента Чумхурии Точикистон тавсия намудааст, инъикос
гардидааст. Бобоева Г. Ш. дар конференсия^ои илмй-назариявй ва
амалии Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомузии кормандони сохаи
маорифи вило яти Хатлон ва хдйати профессором, омузгорон ва
донишчуёни ДДБ ба номи Носири Хусрав аз доираи мавзуи
тахдикотиаш бо маърузахзэ баромад кардааст.
Бояд зикр намуд, ки дар баробари комёбихои арзандаи илмйтаадикотй дар рисола нуктахое ба назар мерасанд, ки ба ислох
ниёзманданд вале онхо ба мухтаво, мазмун ва мундаричаи асосии
диссертатсия таъсир намерасонанд.
Диссертатсия кори илмии ба анчомрасида буда, барои дарёфти
дарачаи илмии номзади илмхои педагога, аз рун ихтисоси 13.00.01 -
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пелагогикаи умуми, таърихи педагогика ва тахсилот (илмхои педагоги)
мувофик аст.
Дар умум, диссертатсияи Бобоева Гулбахор Шарифовна дар мавзуи
«Технологиям ташаккули салохияти иттилоотии донишдуёни макотиби
оли зимни таълими силсилаи фанхои педагоги дар шароити татбики
низоми кредитам тахсилот» ба талаботи Низомномаи намунавй оид ба
Шурой диссертатсионй ва Тартиби додани дарадаи илмй ва унвони илмй
(дотсент, профессор), ки бо КДрори Хуку мата Думхурии Тодикистон, аз
26 ноябри соли 2016, №505 тасдик гардидааст, пурра давобгу буда,
муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии номзади илмхои
педагога, аз руи ихтисоси 13.00.01 - педагогикаи умумй, таърихи
педагогика ва тахсилот (илмхои педагога) мебошад.
Диссертатсия дар семинари илмй-назариявии кафедраи педагогикаи
умумии Донишгохи давлатии омузгории Тодикистон ба номи Садриддин
Айнй бо иштирок ва баромади унвонду Бобоева Гулбахор Шарифовна
баррасй ва мухокима гардида, бо овоздихии кушоди кулли иштирокчиён
такризи мазкур тасдик карда шуд.
Такриз аз тарафи ташхисгар, Шукурова Нодира номзади илмхои
педагога, дотсент омода карда шудааст.
(Кдрори даласаи кафедра №4/2 аз 08 ноябри соли 2021).
Рохбари семинари илмй-назариявии кафедра
Номзади илмхои педагога Арбобова Ф.
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Эксперт, номзади илмхои педагоги, дотсент Шукурова Н.
Мудири кафедраи умумидонишгохии педагогикаи
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