
Т А КРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Зарипова Шахноза Тохировна дар 

мавзуи “Хусусиятхои мундаридавй ва жанрии публитсистикаи 

Х,илолиён Аскар” барои дарёфти дарадаи илмии номзади илми 

филология аз руи ихтисоси 10.01.10 -  Рузноманигорй пешниход шудааст.

Тахдику баррасии масъалахои назария ва амалияи журналистика, 

таърихи матбуот дар солхои охир яке аз самтхои мухими пажухиш дар илми 

журналистика гардидааст. Дар ин замина, омузиш ва тахкики 

публитсистикаи чехрахои шинохтаи журналистикаи тодик низ аз шеваи 

мухим ба шумор меравад. Пажухиши илмии мухаккики давон Зарипова 

Шахноза Тохировна тахти унвони “Хусусиятхои мундаридавй ва жанрии 

публитсистикаи Хилолиён Аскар”, ки махз ба ин мавзуъ бахшида шудааст, 

шоистаи дастгирист.

Аз автореферати диссертант Зарипова Шахноза маълум мегардад, ки 

диссертатсия аз назари сохторй аз мукаддима, чор боб, хашт фасл, хулоса, 

тавсияхо оид ба истифодаи амалии натидахои тахкик ва руйхати адабиёту 

нашри таълифоти илмй дар мавзуи диссертатсия иборат аст.

Дар мукаддима дар бораи мубрамият ва дарадаи тахкики мавзуъ, 

робитаи тахкик бо барномахо ва мавзуъхои илмй, максад ва вазифахои 

тахкик, объект ва предмета тахкик, асосхои назарй, методолога ва 

сарчашмаи тахкик, навгонии илмии тахкик, нуктахои асосии ба химоя 

пешниходшаванда, ахамияти назарй ва амалии тахкик, мутобикати мавзуи 

диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмй, сахми шахсии довталаби 

дарадаи илмй дар тахкик, тавсиби амалии натидахои тахкик, нашри 

таълифоти илмй дар мавзуи диссертатсия ва сохтор ва хадми диссертатсия 

муназзам сухан меравад.

Дар боби аввали диссертатсия хдёту фаъолият ва эдодиёти 

публитсистии Х,илолиён Аскар дар такя ба матни водеиятхои сиёсй ва 

идтимоии асри XX баррасй гардидааст, ки ба назари мо яке аз дих,атх,ои



хуби диссертатсия ба шумор меравад. Вобаста ба ин, муаллиф 

кушидааст, ки накдш омилхри замон ва мух,ити идтимоиро дар 

ташаккули шахсияти Х,илолиён Аскар нишон дих,ад ва самтхри асосии 

фаъолияти уро муайян созад.

Дар боби дуюм хусусиятх,ои мавзуии публитсистикаи Х,илолиён 

Аскар, аз чумла унсурхо ва сохтори мундаридавй, хусусияли чех,рах,ои 

ичтимой ва ташаккулу тахдввули онх,о дар асархои алохддаи у ба таври 

возеху равшан мавриди тах,к,ик,у баррасй дарор гирифта, диссертант ба 

хулосахри долиб расидааст.

Дар боби сеюм масъалаи дойгохи публитсистикаи бадей дар 

эчодиёти нависанда баррасй гардида, муаллиф талош намудааст, ки 

данбахои публитсистии осори бадей ва консепсияи шахсиятро дар 

публитсистикаи Х,илолиён Аскар муайян намояд.

Боби чорум ба масъалахри жанрхри журналистй ва хусусиятхри 

сохтории он бахшида шудааст. Дар ин боб бештар махсусияти жанрии 

осори бадеию публитсистии адиб мавриди тахдицу баррасй к,арор 

гирифтаанд. Муаллиф дар ин дисмат кушидааст, ки дар заминай тахдили 

нигоштахри Х,илолиён Аскар ба андешахри хешро баён намояд ва то 

х,адде ба х,адаф расидааст.

Дар автореферата диссертатсия мудакдид дар раванди омузиш ва 

тахлили осори публитсистии Хрлолиён Аскар аз усули тадлили мукрисавй- 

таърихй ва киёсй-тахлилй истифода карда, махорату малакаи хеле хуби 

дамъоварию тахлил намудан ва хулосабарории аз диди назариявию амалй 

дакдх ва судмандро нишон додааст. Х,ар як фасл ва боб бо хулосахои 

мушаххаси диссертант ба андом расида, аз риояи талаботи асосии навиштани 

диссертатсияи илмй гувохй медихад. Дар хулосаи умумй бошад, мухаккик 

натидахои тахкикоти хешро дар 10 банд дамъбаст кардааст, ки дорой 

ахамияти назарй ва амалй буда, хар яке аз ин бандхо дар умум, хулосаи 

комили диссертатсияро нишон медиханд.



Автореферати диссертатсияи Зарипова Шахноза Тохировна бо услуби 

хоси баён, тарзи дурусти истифодаи икдибос, тахдяи бобу фаслхо, хулоса ва 

руйхати адабиёт дар асоси меъёрхои тахкикоти илмй таълиф гардидааст.

Дар баробари арзишхои илмию амалй дар автореферат баъзе норасоихри 

техникй ба назар мерасанд, ки арзиши онро кам намекунад. Автореферати 

диссертатсияи Зарипова Шахноза Тохировна бо забонхои тодикй ва русй 

дар мавзуи “Хусусиятхои мундаридавй ва жанрии публитсистикаи Хдлолиён 

Аскар” ба талаботи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президента 

Чумхурии Тодикистон мувофих буда, муаллифи он барои дарёфти дарадаи 

илмии номзади илми филология аз руйи ихтисоси 10.01.10-Рузноманигорй 

сазовор мебошад.
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