
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Мансурова 
Моҳчеҳра Абдусаломовна “Хусусиятҳои савтӣ ва луғавию фразеологии 
матни барномаҳои фарҳангиву фароғатии радиои “Тоҷикистон”” барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.01 - Забони тоҷикй

Диссертатсияи Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна «Хусусиятҳои 
савтӣ ва луғавию фразеологии матни барномаҳои фарҳангиву фароғатии 
радиои «Тоҷикистон»» ба таҳқиқи хусусиятҳои савтӣ, луғавию 
фразеологии барномаҳои фарҳангиву фароғатии радиои «Тоҷикистон» 

бахшида шудааст. Муҳаққиқ барҳақ қайд менамояд, ки омӯзиши 

медиаматнҳо дар заминаи маводи матбуот шуруъ шудааст, аммо забони 
барномаҳои радио ҳанӯз таҳқиқ нагардидааст. Бинобар ин 
диссертатсияи Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна дар ин самт яке аз 
таҳқиқоти аввалин аст, ки дар он вижагиҳои савтӣ, луғавӣ ва 
фразеологии барномаҳои фарҳангиву фароғатии радиои “Тоҷикистон”, 
ки ба гуфтор оҳангу тобишҳои хоса мебахшанд, мавриди баррасӣ қарор 

дода шудааст.
Дар рисола муҳаққиқ забони барномаҳои фарҳангиву фароғатии 

радиои «Тоҷикистон»-ро, ки яке аз масъалаҳои басо мубрам ва 

саривақтӣ маҳсуб мешавад, таҳқиқ намудааст.
Муаллиф мақсад гузоштааст, ки дар асоси маводи гуфторҳои 

барномаҳои фарҳангиву фароғатии радиои «Тоҷикистон» хусусиятҳои 
савтӣ, луғавию фразеологии забони зиндаи тоҷикиро мавриди омӯзиш 

қарор диҳад. Азбаски барномаҳои фарҳангиву фароғатии радио ба 
аудиторияи васеи шунавандагон нигаронида шудаанд, журналистон бо 
маҳорати худ бояд диққати онҳоро ҷалб намоянд. Аз ин рӯ онҳо бояд 

дониши мукаммали забонӣ дошта бошанд, то барномаашон ҷолибу 

шуниданӣ гардад. М.А. Мансурова ба ин ҷиҳати фаъолияти радио низ 
таваҷҷуҳ кардааст, ки паҳлуи дигари таҳқиқотро ташкил медиҳад.



Навгонии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки таҳқиқи хусусиятҳои 

савтӣ ва луғавию семантикии воҳидҳои фразеологии матни барномаҳои 

фарҳангиву фароғатии радиои «Тоҷикистон», ки то айни замон омӯхта 
нашуда буданд, бори аввал мавриди таҳқиқи амиқу муфассал ва 

ҳаматарафа қарор дода шудаанд ва натиҷаҳои он ба пажуҳишгарону 
тадқиқотчиён ва олимоне, ки соҳаҳои мухталифи фразеологияро 
мавриди тадқиқ қарор доданианд, ҳамчун раҳнамо хизмат менамояд.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни 

соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Диссертатсия 

аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои мазмун ва 

мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои 

ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 

медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи 

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология 

10.02.01. - Забони тоҷикӣ мувофиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 8 

мақола, аз ҷумла 4-то дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия батабърасида 

инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи диссертатсия бевосита алоқаманданд. 

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи унвонҷӯ 

фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии 
интишорёфтаи муаллиф ва теъдоди маводи чопшуда ба талаботи 

бандҳои 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат 

менамоянд.
Дар диссертатсияи Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна 

истифодаи мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъхаз ба назар 

намерасад. Ин аз риоя шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои 



илмӣ гувоҳӣ медиҳад.
Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти 

масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ 
таъйин шудааст. Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва 

арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи экспертӣ ба чунин 
хулоса омад, ки диссертатсияи Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна дар 
мавзуи «Хусусиятҳои савтӣ ва луғавию фразеологии матни барномаҳои 

фарҳангиву фарогатии радиои «Тоҷикистон»» кори таҳқиқии анҷомёфта 
буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони 

тоҷикӣ ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи экспертӣ дар асоси банди 60-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Мансурова Моҳчеҳра Абдусаломовна мавзуи 

«Хусусиятҳои савтӣ ва луғавию фразеологии матни барномаҳои 

фарҳангиву фарогатии радиои «Тоҷикистон»» барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01. - Забони 

тоҷикӣ дар ҷаласаи шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя 

қабул карда шавад.
2. Комиссияи экспертӣ муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ- 

таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ мувофиқат доранд, 

ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

- Султон Ҳасан Баротзода - доктори илми филология ,узви 

вобастаи Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарходими 
илмии шуъбаи фарҳангнигорӣ ва истилоҳоти Институти забон ва 
адабиёти ба номи Рӯдакӣ;

- Насруллоев Муҳаммад Нуруллоевич - номзади илми филология, 
дотсенти кафедраи забони тоҷикии Донишкадаи давлатии забонҳои 

Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода.



3. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи славянии Россия ва 

Тоҷикистон пешниҳод мешавад.
4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва 

автореферати он дар сомонаҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани 

он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.
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