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ТАҚРИЗИ 
роҳбари илмӣ ба диссертатсияи 

Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна

Кенҷаева Озодамо Убайдуллоевна. Саромӯзгори кафедраи 

забоншиносӣ ва таърихи забон. 11.11.1964 дар шаҳри Кӯлоб дар оилаи 

коргар таваллуд шудааст. Солҳои 1971-1981 хонандаи МТМУ №6. Солҳои 

1982-1986: донишҷӯи факултети забон ва адабиёт (ҳоло филологияи тоҷик 

ва журналистика)-и Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи 

Рӯдакӣ (ихтисоси омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик). Солҳои Солҳои 1986 - 

2008: омӯзгори МТМУ №30 шаҳри Кӯлоб. Аз соли 2008 инҷониб омӯзгори 

кафедраи забони тоҷикӣ (ҳоло кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон)-и 

ДДК ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Солҳои 2014-2016: мудири кафедраи 

забони тоҷикии донишгоҳ.

Муаллифи беш аз 10 мақолаи илмӣ. Соҳиби панҷ фарзанд.

Дар муддати кор аз болои диссертатсия Кенҷаева О.У. худро 
ҳамчун мутахассиси масъулиятнок, бофаросат ва донишманд дар 
соҳаи таҳқиқи масъалаҳои вобаста ба забоншиносии тоҷик нишон 
додааст.

Қобили тазаккур аст, ки кори диссертатсионии Кенҷаева О.У. 

чандин сол аст, ки зимни кору фаъолияти омӯзгориаш дар шакли 
маърузаҳо ва ташкилу гузаронидани дарсу машғулиятҳои амалӣ аз 
фанҳои тахассусӣ бо истифода аз усулҳои анъанавӣ ва интерактивӣ дар 

асосу заминаи мисолу намунаҳо сурат мегиранд, ки баъдан заминаи 
таҳқиқоти диссертатсиониро ташкил кардаанд.

Мубрамии мавзуи мавриди таҳқиқ аз он иборат аст, ки кори 
диссертатсионӣ дар забоншиносии тоҷик нахустин маротиба ба таҳқиқи 

хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию маъноии феълҳои таркибии номй дар 

насри бадеии Сотим Улуғзода бахшида шудааст. Таҳқику омӯзиши осори 

хаттии адибони давраҳои гуногун имкон медиҳад, ки нозукиҳои сарфу наҳв, 

захираи луғавии забони муосири тоҷикӣ ба таври амиқу густурда муайян 
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карда шавад. Тахдилу баррасии забон ва услуби эҷодии шоирону 

нависандагони мушаххас водор месозад, ки паҳлуҳои то ҳол таҳқиқнашудаи 

сарфу наҳви забони осорашон ба таври дақиқ омӯхта шавад.

Дар миёнаҳои асри XX дар муҳити адабии тоҷик чеҳраҳои шинохтае 

ташаккул ёфтанд, ки дар рушду инкишофи адабиёти муосири тоҷик ва забону 

фарҳанги он саҳми арзандаи худро гузоштанд. Дар радифи чунин чеҳраҳои 

шинохта, бешак, метавон адиби варзидаи тоҷик Сотим Улуғзодаро ном бурд, 

ки тавассути кӯшишу заҳматҳояш меъёрҳои истеъмолии забони адабии 

муосири тоҷик такомул дода шуданд.

Ҳангоми пешбурди таҳқиқоти диссертатсионӣ Кенҷаева О.У. 
худро ба тариқи мусбат нишон дода тавонист. Муҳаққиқ собит намуд, 
ки ӯ як таҳқиқотгари андешаманд ва мулоҳизакор буда, минбаъд 

метавонад ба тариқи мустақилона ва мушаххас ҳадафу вазифаҳоро 
муайян намуда, натиҷаҳои дастрасшударо бошуурона ва амиқан дарку 

фаҳм кунад, натиҷаҳои онҳоро таҳлил ва баррасӣ намояд ва роҳу усул ва 
воситаҳои ба ҳадаф мувофиқро барои анҷом додани таҳқиқот муайян 
кунад.

Баррасиҳои илмӣ-назариявии гузаронидаи муҳаққиқ Кенҷаева О.У. 

дар робита “Феълҳои таркибии номӣ, хусусиятҳои морфологӣ ва лексикию 

маъноии онҳо дар насри бадеии Сотим Улуғзода” дар 6 мақолаҳои 

илмии нашрнамудаи ӯ, аз ҷумла, дар маҷаллаҳои илмии аз ҷониби 
Муассисаи давлатии КОА-и назди президенти ҶТ инъикос ёфтаанд.

Дар маҷмуъ муҳаққиқ Кенҷаева О.У.-ро ҳамчун мутахассиси 
илмӣ-педагогӣ арзёбӣ ва тавсиф карда, таъйид кардан мумкин аст, ки 
метавонад мустақилона ҳалли супоришу вазифаҳои гузошташударо уҳда 

кунад.
Хдмчун роҳбари илмии муҳаққиқ, таҳқиқоти диссертатсионии 

Кенҷаева О.У.-ро ба тариқи мусбат ва ҳамчун таҳқиқоти пурра 
анҷомёфта арзёбӣ намуда, онро ҷиҳати дифоъ барои дарёфти дараҷаи 
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илмии номзади илмҳои филологӣ, аз руйи ихтисоси 10.02.01 - Забони 

тоҷикӣ тавсия менамоям.

Роҳбари илмӣ: 
доктори илмҳои филологӣ, 
Корманди шоистаи Тоҷикистон, 
профессори ДДКбаноми 
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