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ТАКРИЗИ МУАССИСАИ ПЕШБАР 
Муассисаи давлатии таълимии “Доиишгохи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав” ба диссертятсияи номзадии Исматуллои Х,абибулои 
Напзутлозода дар мавзти “Вазифа ва масьулиитн мухаррири телевизиои 
(дар мисоли телеиизиоихон “Точикисгон” ва “СафинвТ барон дарефти 
да радам илмииw m w  илми филология аз руйи ихтисоси 10.01.11) -
Рузноманигорй

Мутобикати мухтавои диссертатсия ба ихтисос ё сохаи илми 
эълоншуда. Диссертатсияи номзадии Исматуллои Хдбибулои 
Нарзуллозода тахкидоти илмии андомёфта ба хисоб рафта, ба мавзуи 
вазифа ва масъулияти мухаррири телевизиои (дар мисоли телевизионной 
«Тодикистон» ва «Сафина») бахшида мешавад. Мухтавои он барои 
дарёфти дарадаи илмии номзади илми филология бо шиносномаи 
ихтисоси илмии 10.01.10- Рузноманигорй мувофихат менамояд.

Сахми илмии довталаб дар халли масъалаи илми ё коркарди 
проблемам илмй бо арзёбии ахаммияти он. Диссертант дар тахкики 
мавзуъ, да рада ва робитаи тахдид бо барномахо ва мавзуъхои илми. 
максади тахкик, вазифа, объект, фарзия, мархила, макон ва давран 
тахкик, асосхои назариявию методологи ва нангоини илми сахми худро 
гузоштааст. Масъалахои асосии тахкик тархрезй гардида, дустуду ва 
натидагирихои илмии унвонду дар диссертатсия, мадолахои илми, 
маъруза дар конференсияхои думхуриявй ва донишгохй инъикос

^  Натидахои тахдид эътимодбахш буда, аз тарафи муаллиф бевосита 
дар мархилахои гуногун коркард, тасвиб ва баррасй шудаанд. Муаллифи 
диссертатсия бо собидадорони телевизиои сухбатхои ихтисоси дойр 
намуда, аз соли хатм то имруз дар телевизиои фаъолияти амали дорад ва 
масъаларо хам аз лихози илмй ва хам амали ба риштаи тахкик 
кашидааст.

Илова бар ин, муаллифи диссертатсия дар мадола ва 
конференсияхои байналмилалию илмию амалии думхурияви 
пешниходхои худро дихати омушиш ва тадвият бахшидани ин самти то 
имруз пажухишнашуда дар илми журналистикаи ватании телевизиои
ироа намудааст.
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Добили тазаккур аст, ки диссертант дар халли як зумра масъалахои 
назариявй марбут ба мавзуи баррасишаванда муваффак шуда, 
андешахои илмиро коркард намудааст ва онхо барои рушди илми 
журналистикаи телевизиони ватанй метавонанд сахми назаррас 
гузоранд.

Муаллиф бо мисолхои мушаххас собит намудааст, ки дар 
телевизион робитаи мустакими муаллиф бо объект (кахрамонон) 
талаботи асосй дониста мешавад. Аломатхои телевизион дустудуйи роху 
воситахои таваддухи фаъолона ба сарнавишти инсон, тахкики хислат 
хамчун факт ва вокеа б а мушохида мерасанд.

Аз тахкикд диссертант бармеояд, ки мафхуми мухаррир аз замони 
таъсиси телевизион дар Тодикистон (соли 1959) пайдо шудааст, аммо 
мохиятан тахаввул ёфт. Акнун мухаррир журналист, муаллиф, баранда 
ва тахиягар аст. Бо чунин шева фаъолият намудан ва ранг гирифтани кор 
хушоянд набуда, бо назарияи журналистика мутобикат намекунад, вале 
тахкик нишон медихад, ки мухаррир кодир аст ба хайси баранда ва 
рохбари гурухи эдодй баромад намояд

Дар телевизион хаводисе ба вукуъ мепайвандад, ки интихобан руйи 
навор бардошта мешавад, яъне он на намой вокеии назди камера, балки 
сахна ва сужахои бошуурона инъикосёфта ё навори пайвандцида аст ва 
табиист, ки аз завки шахси эдодкор тавлид гаштааст.

Телевизион ца танхо дар равиши инъикоси афкори иттилоотй 
тахавуллоти бузург ба амал овард, балки хамчунон шакл ва натидаи 
таъсирро ба афкори идтимой хеле баланд бардошт. Дар ин замина накш 
ва сахми мухаррир кобили зикр мебошад.

Талаботи сохторй ба касби мухаррир дар телевизион ва дараёни 
муосири истехсоли барномахои телевизионй, кушиш дар самти 
шаклгирии данбахои гуногуни фаъолияти мухаррири телевизион ва дар 
мадмуъ, мушаххас намудани хусусиятхои баъзе пахдухои норавшани 
касби мухаррири телевизион дар шароити Тодикистон мухим арзёбй 
мегарданд. Дар асоси халли масъалахои дар тахкик матрахдпуда як катор 
хулосахое баровардан мумкин аст, ки кобили кабул будани мукаррароти 
барои дифоъ пешниходшударо тасдик мекунанд.

Исбот шудаааст, ки яке аз меъёрхои асосии сифатхои касбии 
мухаррири телевизион мусаллах будани у бо донишхои наву замонавй 
мебошад. Хусусан, дар замони имруза хар мухаррире, ки дар телевизион 
фаъолият мекунад, бояд на танхо дорой дониши замонавй, балки сохавй 
низ бошад.

Огох будан ва истифода намудани техникаи муосир низ бурди 
мухаррир аст. Ба таъкиди муаллиф, махсусияти мухаррир дар 
телевизионхои Тодикистон ба самти фаъолияти телевизион вобаста 
мебошад. Мухаррирони шабакахои давлатии телевизионй дар доираи 
сиёсати пешгирифтаи Хукумати мамлакат мунтазам барномахо о мода 
мекунанд.
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Т ази ки  диссертант Исматуллои Хдбибулои Нарзуллодоза нишон 
медихад, ки набудани мухаррир дар рафти барномасозй мунтазам дар 
телевизион эхсос мегардад. Таъсиррасонии мухаррир метавонад давраи 
сабтро тамоман дигар кунад. Ин дараён аз мухаррир касбиятро такозо 
мекунад. Агар то солхои 2000-ум танзиму тахияи барнома масъулияти 
танзимгару коргардон буд, имруз мухаррир бо диду дахонбинии муосир 
дар ин дараён фаъолона иштирок карда, сахм мегузорад.

Дигаргунихои техникиву технологй дар кори телевизион имкон ва 
шароит фарохам овард, ки рисолати мухаррир ва масъулияти у такмил 
ёбад, доманаи вазифахояш васеъ гардад.

Ба хулосаи муаллиф, тахкики мафхуми «мухаррири телевизион» 
нишон дод, ки вазифахои мухаррири телевизион танхо бо мадмуи 
барномахои махсус махдуд нестанд. Малака ва масъулияти мухаррир 
мадмуи мураккаби хусусиятхои рушдёбандаро ташкил медиханд. 
Таърихи касб ва амалияи имрузаи он хусусияти рушдёбандаи мадмуи 
вазифахои тахририяро исбот мекунад. Омузиши амики хусусиятхои кори 
мухаррир оид ба сенарияхои телевизионй нишон медихад, ки иштироки у 
дар тахия ва татбиди сенарияхои барномахои телевизионй яке аз роххои 
умдаи истехсоли маводи аудиовизуалй мебошад.

Муайян намудани шартхои зарурии инкишофи вазифахои 
мухаррир ва такмили минбаъдаи он имкон медихад ба хулосае оем, ки 
мухаррири телевизион касби рушдёбанда буда, талабот дорад ва имкони 
такмили минбаъда бояд ба назар гирифта шавад.

Натидахои мушаххаси илмй (бо нишон додани навгонй, ахаммияти 
илмй ва амалии он\о), ки барон он ба довталаб додани дарачаи илмии 
дархостшаванда мумкин аст. Навгонии илмии таххих дар он ифода 
меёбад, ки бори аввал фаъолияти мухаррир дар телевизионхои 
«Тодикистон» ва «Сафина» дар заминай талаботи муосири истехсоли 
барномахои телевизионй баррасй гардида, мадмуи проблемахо ва 
вазифахои фаъолияти мухаррир тахдил шудааст. Нахустин маротиба 
фаъолияти эдодии мухаррир дар баробари фаъолияти техникии у 
мавриди баррасй карор гирифта, барои домеаи журналиста мухим 
будани он арзёбй мегардад.

Мухтавои кори диссертатсионй донишхои назариявиро дойр ба 
мухаррир ва вазифахои у афзуда, ба корхои илмию тахкикии марбут ба 
фаъолияти мухаррири телевизион вусъат мебахшад.

Боз аз он дихат асоснок карда мешавад, ки дар он муносибати нав 
ба объекта тахдик сурат гирифта, тавассути сохтани низоми вазифахои 
хос кори мухаррир маънидод мегардад. Ба ибораи дигар, вазифахои 
мухаррир, ки фаъолияти уро дар давраи омодагй, наворбардорй, тахрир 
ва тахияи барномахои телевизионй дар жанрхои гуногун тавсиф 
мекунанд, ба худ хусусияти универсалй пайдо менамояд.

Диссертатсия дар шинохти «мухаррири телевизион» дар шароити 
Тодикистон сардашмаи нави илмй махсуб меёбад. Муаллиф шаклхои
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нави фаъолияти мухдррирро бозгу намуда, уро дар рафти барномасозй 
шахси аввал донистааст. Натидахои тахдик, барои такмили фаъолияти 
мухаррир дар телевизион, шинохти ухдадорихои у. татбиди хадафхои 
иттилоотонй, ташкили курсу семинархо дар факултаю шуъбахои 
рузноманигорй ва тахияи китобхои дарсй му сои дат мекунад (сах- И)- 
Хдмзамон домеаи журналистй ва шабакахои телевизионй метавонанд, 
дар татбиди сиёсати иттилоотй ва стратегияхои идории худ аз натидахои 
диссертатсия истифода намоянд.

Ахаммияти амалии тахкик боз дар он зохир мегардад, ки бори 
аввал дар илми журналистикаи телевизион данбахои амалй, талаботи 
расмй ва тайрирасмй нисбат ба мутахассисони соха дамъоварй шуда, 
роххои тахияи меъёрхои баходихди хусну кубх нишон дода шудааст.

Маводи кори диссертатсион про барои таълими асосхои касби 
мухаррирй дар мактабхои олй ва низоми такмили ихтисоси кормандони 
сохаи телевизион ва радиошунавонй истифода бурдан мумкин аст.

Бо максади исботи гуфтахои боло метавон ба данде аз натидахои 
илмии тахкики диссертатсионй ишора намуд, ки барои он метавон ба 
довталаб дарадаи илмй дода шавад:
• дар пешниходи якум муаллиф таклиф менамояд, ки дузъи аввали кори 
тахрирй хамбастагии кобилияти тахдилй ва эдодй, махорати сохтани 
мавод, бахо додан дар дараёни интихоби дурусту масъулиятнок бо нигох 
доштани тафаккури образнок мебошад. Ин раванд танхо дар сурате 
имконпазир аст, ки мухаррир хамчун шахсияти баркамол, бо 
дахонбинии созанда ва тарбияи ахлокй ташаккул ёфта бошад. Танхо 
чунин муносибат ба мухаррир хукуки муаллифй ва эдодй дода 
метавонад.
• диссертант пешниход мекунад, ки далби мухаррир дихати сайкали 
малакахои идоракунй дар раванди таълим, истифодаи технологияхои 
муосир, хавасмандй, эдод ва нигох доштани рухияи мусбати равонй аз 
афзалиятхои мухим буда метавонад. К,обилияти мухаррирон дар тахияи 
лоихахои муосири телевизионй самаранокии истехсолиро зиёд карда, 
роххои нави эдодй барномахои телевизиониро боз мекунанд в а бинандаи 
иловагй ба телевизион далб мегардад. Фаъолияти мухаррирони алохида 
дар ташкили чунин барномахо аз манфиат холй нест (сах- 158).
• дар пешниходи чахоруми худ диссертант зикр мекунад, ки 
гузаронидани тахкикоти идтимоию психологй оид ба мадмуи сифатхои 
корй ва шахсии мутахассисони телевизион ва махсусан мухаррирон дар 
телевизионхои «Тодикистон» ва «Сафина», тахияи навъхои гуногуни 
барномахои тестй, ки барои муайян кардани сатхи мутобикати касбии 
мухаррирон мусоидат мекунанд, зарур дониста мешавад. Ба андешаи мо, 
ин таклиф аз ахаммияти амалй ва назариявй холй набуда, дар ин самт 
метавонад нигохи тоза ва назари нав бошад.
• усулхои таълимй барои мухаррирон оид б а сохтани сенарияи
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барномаи телевизионй вобаста ба жанрхо ва шаклхои гуногуни 
барномахо низ ба манфиати кор аст.

Дар ин хисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи диссертатсия бо 
назардошти нуктахои илмй ва тавсияхои амалии ба химоя 
пешниходшаванда, ки хамагй навгонии илмй ба хисоб мераванд, ба 
дарадаи илмии дархостшаванда лоик мебошад.

Дойи зикр аст, ки “Дарадаи тахдихи мавзуъ” хеле фарогир тахдид 
гардида, омузанда аст. Гуфта мешавад, ки вазифаи мухаррири 
телевизион, мохияти он, меъёрхои касбй, махсусияти фаъолият, 
муносибати мухаррир ба сенария ва сенариянависй ва иштироки у дар 
давраи тахияи барнома аз масъалахое мебошанд, ки то имруз дар илми 
журналисткам ватанй ба пуррагй мавриди омузиш ва пажухиш дарор 
нагирифтаанд. Дар кори диссертатсонй аз пажухишхои мухаддидони 
ватанию хоридй васеъ истифода шудааст. Адабиёти назариявии марбут 
ба мавзуи тахдид ба андом расидаро муаллиф ба 3 дисм тасниф кардааст 
(сад. 7).

Эродхо ба диссертатсия. Дар баробари комёбихои иброзгардида, 
дар диссертатсия баъзе масъалахои бахсноку норавшан дой доранд ва 
онхоро ба таври зерин метавон манзур намуд: -

1. Хулосаи дуюми муаллиф дар боби якум тавзеди иловагй мехохад. 
Гуфта мешавад, ки вазифахои мухаррир ва журналист дар телевизион як 
мафхумро ифода мекунанд, аммо бо назардошти вазифахои идоравй ва 
шуъбахои фаъолияткунанда метавонанд фард намоянд.

2. Бо назардошти он, ки дар мухити илмии журналистикаи 
телевизион вобаста ба мавзуи тахдид адабиёти илмию таълимй хеле кам 
аст, муаллиф метавонист пурсишхои сотисиологй гузаронида, аз натидаи 
онхо дар рисола истифода намояд.

3. Х,ангоми таснифу тавсифи махсусияти сенарияи телевизионй 
аксаран ба андешаи мухаддидони рус такя шудааст. Имруз дар ин самт 
мухаддидони ватанй низ тахдиди зиёди арзишманде андом додаанд ва 
муаллифи рисола метавонист андешахои онхоро низ мавриди истифода 
дарор дихад.

Бо вудуди ин, эродхои мазкур ба мазмун ва мундаридаи 
диссертатсия таъсири диддй намерасонанд ва арзиши илмии онро коста 
намегардонад. ч

Мутобидати тахассуси илмии довталаб ба дарадаи илмй.
Диссертатсияи Исматуллои Хдбибулои Нарзуллозода дар мавзуи 
“Вазифа ва масъулияти мухаррири телевизион (дар мисоли 
телевизионхои “Тодикистон” ва “Сафина”)” ба талаботи бандхои 31, 33, 
34 ва 35 Тартиби додани дарадахои илмй, ки бо Кдрори Хукумати 
Думхурии Тодикистон аз 30 июни соли 2021, тахти №267 тасдик; шудааст, 
мутобикат менамояд ва муаллифи он сазовори дарёфти дарадаи илмии 
номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.01.10 -  Рузноманигорй 
мебошад.
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Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустакилона навишта шуда, 
дорои мазмуну мантики ягонаи дохилй аст. Сатхд навгонии илмии 
диссертатсионй, нуктахои илмй ва пешниходу тавсияхои амалие, ки ба 
хдмоя пешниход шудаанд, сахми шахсии муаллифро тасдик менамоянд. 
Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорй, халли онхо ва услуби тахкики 
илмй аз сахми шахсии муаллифи диссертатсияро дарак медихад.

Автореферати диссертатсия, гузоришхои илмй ва маколахои 
чопкардаи Исматуллои Хдбибулои Нарзуллозода мухтавои асосии 
диссертатсияро инъикос менамоянд.

Такризи муассисаи пешбар дар асоси мукаррароти мавдуда, 
махсусан бандхои 76, 77, 78 ва 81 Тартиби додани дарадахои илмй, ки бо 
Кдрори Х,укумати Чумхурии Тодикистон аз 30 июни соли 2021, тахти 
№267 тасдик шудааст, тахдя ва пешниход гардидааст.

Такриз аз дониби Махкамова Дилором Юнусовна -  номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи рузноманигории факултети филологияи 
тодик омода шуда, дар мадлиси кафедраи рузноманигории Муассисаи 
давлатии таълимии “Донишгохи давлатии Бохтар ба номи Носири 
Хусрав” мухокима ва донибдорй шудааст.

Дар даласаи кафедра иштирок доштанд: 7 нафар. Натидаи 
овоздихй: «тарафдор» -  7 нафар, «зид» -  нест, «бетараф» -  нест. 
Суратдаласаи кафедра тахти раками 7 аз 21 феврали соли 2023.

РАИСИ Ч.АЛАСА:
Мудири кафедраи рузноманигории 
факултети филологияи тодики 
Муассисаи давлатии таълимии 
“Донишгохи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав” 
номзади илми филология, дотсент Шарипов С.И.

ЭКСПЕРТ:
Дотсенти кафедраи рузноманигории 
факултети филологияи тодики 
Муассисаи давлатии таълимии 
“Донишгохи давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав” 
номзади илми филология Махкамова Д.Ю.

Котиби илмии даласа,
Дотсенти кафедраи рузноманигории
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факултети филологиям толики 
Муассисаи давлатии таълимии 
“Донишгохд давлатии Бохтар 
ба номи Носири Хусрав”
НОМЗаДИ ИЛМИ фиЛОЛОГИЯ eZZjxrf?

Имзоуои ТПприпов С,И., Мсщкамова Д.Ю. ва Маъмурзода Н.М.-ро 
тасдщ мекунам:

«сардори раёсати кадрхо ва корхои .
махсуси ДДБ ба номи Носири Хусрав^^^^Д^^^^А Шукурзод Д.А.

«21» феврали соли 2023.

Сурогаи муассисаи пешбар:
735140. Думхурии Тодикистон,
ш. Бохтар, кучаи Айни, 67
Тел.: (83222) 2-48-63; (83222) 2-54-81.
Сомона: http://btsu.tj/
E-mail: ktsu78@mail.ru
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