
ХУЛОСАИ ниҳои
шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи диссертатсия оид ба 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори шурои диссертатсионӣ аз 15-уми сентябри соли 2022, № 18

Барои сазовор донистани Назаров Тавакал Айниевич, шаҳрванди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва 
муқоисавӣ.

Диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич дар мавзуи «Вижагиҳои 
луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар муқоисаи 
забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, 
қиёсӣ ва муқоисавӣ бо қарори шурои диссертатсионии бП.КОА-021-и 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони 
Рӯдакӣ, 17) аз 23 июни соли 2022, суратмаҷлиси №10 ба ҳимоя қабул 
гардидааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Назаров Тавакал Айниевич 15-уми 
феврали соли 1988 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 
2011 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистонро бо ихтисоси 
омӯзгори забони олмонӣ ва соли 2017 шуъбаи аспирантураи Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистонро хатм намудааст. Айни ҳол дар вазифаи муаллими 
калони кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои олмонӣ ва фаронсавии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолият менамояд.

Диссертатсия дар кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои олмонӣ ва 
фаронсавии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмй: доктори илми филология, профессор, ректори 
Филиали Донишкадаи рушди менеҷменти Сингапур дар ш. Душанбе 
Мухторов Зайнидин.

Муқарризони расмй:
Каримов Шӯҳрат Бозорович - доктори илми филология, декани 

факултети забони англисии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон 
ба номи С. Айнӣ;

Бобоева Мадина Маъруфовна - номзади илми филология, муаллими 
калони кафедраи забонҳои Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М. 
Осимӣ.
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Муассисаи тақриздиҳанда - Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода дар тақризи мусбати худ, ки аз 
ҷониби мудири кафедраи забоншиносии муқоисавӣ ва назарияи тарҷума, 
н.и.ф., дотсент Соҳибназарова Ҳавасмоҳ Тиллоевна, д.и.ф., профессори 
кафедраи мазкур Турсунов Фаёзҷон Милибоевич ва аз ҷониби ректори ин 
муассиса, доктори илми филология, профессор Гулназарзода Ҷило тасдиқ 
шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсияи Назаров Тавакал Айниевич 
дар мавзуи «Вижагиҳои луғавию маъноӣ ва сохтории истилоҳоти 
даҳонпизишкӣ дар муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ» ба талаботи 
бандҳои 31-37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми 
филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, 
қиёсӣ ва муқоисавӣ сазовор аст.

Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти 
бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 
шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва 
муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони 
бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ 
фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳои зиёде 
таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи 
мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи диссертатсия 16 мақолаи 
илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва як фарҳанги 
сезабона (олмонӣ-русӣ-тоҷикӣ) дар соҳаи даҳонпизишкӣ ба нашр 
расонидааст. Маводи интишоргардида нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва 
мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро собит 
менамоянд.

I. Муҳимтарин интишороти унвонҷӯ аз рӯйи мавзуи диссертатсия
[1-М] Веи18с11-ги8818сМас18сЫк18с1181оша1о1о§1емюг1егЬис11 Фарҳанги 

истилоҳоти даҳонпизишкии олмонӣ-русӣ-тоҷикӣ. - Душанбе: ҶДММ 
«Ашуриён», 2022. - 111 с. 18В^ 978-99985-56-45-4

II. Дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

[1-М] Назаров Т.А. Номгӯи истилоҳоти бемориҳо дар соҳаи 
дандонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ //Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ 2020/ №2. - С. 75-78. 18!Т№ 
2413-516Х
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[2-М] Назаров Т.А. Таърихи пайдоиш, инкишоф ва мушкилоти 
истилоҳоти тиббӣ дар забони олмонӣ. //Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ 2020. - №3. - С. 57-62. 188Х 2413- 
516Х

[3-М] Назаров Т.А. Омӯзиши назариявии роҳҳои ташаккули 
истилоҳоти илмӣ. //Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ Нашрияи Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ №1(90) 
Душанбе, 2021.188М 2219-5408

[4-М] Назаров Т.А. Вижагиҳои сохтории истилоҳоти 
дандонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ. Авҷи Зуҳал Донишгоҳи 
давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино. - №4 (45). - 
Душанбе, 2021. - С. 150-156.188К 2616-5252

III. Маҷалла ва маҷмуаҳои илмии дигар
[5-М] Назаров Т.А. Синонимия ва сабабҳои пайдоиши он дар 

истидоҳоти дандонпизишкӣ. Маводи конференсияи илмӣ-назариявии 
дбнишгоҳӣ дар мавзуи «5500-солагии Саразми бостонӣ», «700-солагии 
шоири барҷастаи тоҷик Камоли Хуҷандӣ» ва «20-солагии омӯзиш ва 
рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф 
(солҳои 2020 2040)» 22.04.2020. - Душанбе. - С. 128-140.

[6-М] Назаров Т. А Муносибатҳои анатомӣ дар истилоҳҳои 
дандонпизишкӣ. Маводи конференсияи илмӣ-назариявии донишгоҳӣ дар 
мавзӯи «5500-солагии Саразми бостонӣ», «700-солагии шоири барҷастаи 
тоҷик Камоли Хуҷандӣ» ва «20-солагии омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020 2040)» 
22.04.2020. - Душанбе. - С. 155-159.

[7-М] Назаров Т. А. Истилоҳҳоти номгӯи доруворӣ ва маводҳобарои 
пломбаи дандон. Маводи конференсияи илмию назариявии донишгоҳй 
дар мавзуи «Истилоҳоти хориҷӣ дар соҳаи сайёҳӣ ва туризм». - Душанбе, 
23 майи соли 2020. - С. 116-119.

[8-М] Назаров Т. А. Мушкилотҳои асосии муайян кардани истилоҳ 
ҳамчун мафҳуми асосӣ дар истилоҳшиносӣ. Маводи конференсияи илмию 
назариявии донишгоҳӣ дар мавзуи «Истилоҳоти хориҷӣ дар соҳаи сайёҳӣ 
ва туризм». - Душанбе, 23 майи соли 2020. - С. 123-132.

[9-М] Назаров Т.А. Асосҳои назариявии истилоҳоти дандонпизишкӣ 
дар забоншиносии муосир. Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ- 
амалӣ таҳти унвони «Масъалаҳои муҳимми омӯзишу тадриси забонҳои 
хориҷӣ дар шароити рушди инноватсионӣ». - Душанбе 28.04.2021. С.110- 
115.

[10-М] Назаров Т.А. Сохтори истилоҳоти дандонпизишкӣ дар 
забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ. Маводи Конференсияи донишгоҳӣ дар 
мавзуи «Нақши забоншиносии муқоисавӣ дар рушди забони тоҷикӣ». - 
Душанбе, 7-уми майи соли 2021. - С. 15-27.
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[11-М] Назаров Т.А. Омӯзиши назария ва масоили мубрами 
истилоҳшиносӣ Маводи Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ таҳти 
унвони «Масъалаҳои муҳимми омӯзишу тадриси забонҳои хориҷӣ дар 
шароити рушди инноватсионӣ». - Душанбе, 28.04. 2021. - С. 110-116.

[12-М] Назаров Т. А. Омӯзиши истилоҳоти тиббӣ ва даҳонпизишкӣ 
дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ. Маводи Конфёренсияи ҷумҳуриявии 
илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Нақши омӯзиши забонҳои аврупоӣ дар 
пешрафти ҷомеаи муосир: Мушкилот ва дурнамо». - Душанбе, 2022. - 
С.24-37

[13-М] Назаров Т.А. Вижагиҳои истилоҳоти бемориҳои 
даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ Маводи Конференсияи 
ҷумҳуриявии илмй-амалӣ таҳти унвони «Нақши омӯзиши забонҳои 
аврупоӣ дар пешрафти ҷомеаи муосир: Мушкилот ва дурнамо». - 
Душанбе, 2022.

[14-М] Назаров Т.А. Истилоҳоти даҳонпизишкӣ ва хусусиятҳои 
лексико-семантикии онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ. Маводи 
конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ. - Душанбе, 2022.

[15-М] Назаров Т.А. Вижагиҳои истилоҳоти бемориҳои 
даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ Маводи конференсияи 
донишгоҳӣ дар мавзуи «Нақши забони тоҷикӣ дар омӯзиши забонҳои 
хориҷӣ» бахшида ба «Солҳои рушди саноат (солҳои 2022-2026)» ва 
«Бузургдошти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ». - Душанбе, 2022. - С. 121- 
127.

[16-М] Назаров Т.А. Истилоҳоти даҳонпизишкӣ ва хусусиятҳои 
лексико-семантикии онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ Забон - ҳастии 
миллат (Маҷмуи мақолаҳои конференсияи байналмилалии «Рушди 
забони адабии тоҷик дар замони истиқлол: мушкилот ва дурнамо», 15-уми 
июни соли 2022). - Душанбе, 2022. - С. 149-154.18ВМ 978-99985-73-72-7

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба шурои диссертатсионй ворид шудаанд:

1. Дар тақризи доктори илми филология, профессор, мудири 
кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқи хориҷии Донишгоҳи 
давлатии Самарқанд ба номи Ш. Рашидов Ҳамроев Ҷ. ва доктори фалсафа 
оид ба фанҳои филология (РЬО)-и кафедраи мазкур Хонхуҷаева А. ба 
автореферати диссертатсия чор нукта ба сифати эрод қайд гардидааст:

- дар боби дуюми кор номи фаслҳо оварда шудааст, вале зерфаслҳо 
зикр нагардидааст;

- дар фасли сеюми боби сеюм истилоҳоти соҳаи даҳонпизишкии 
мураккаб таҳлил мегардад, вале мисол оварда намешавад. Хуб мешуд 
чанд мисол чун намуна барои тақвияти андеша оварда мешуд.

- дар рафти таҳқиқот такрори фикр ба мушоҳида мерасад.
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- ҷо-ҷо ғалатҳои имлои, техники ва услуби ба назар мерасанд (с. 
4,6,8,10).

2. Дар тақризи доктори илми филология, профессор, мудири 
кафедраи забонҳо ва фанҳои гуманитарии Филиали Донишгоҳи миллии 
таҳқиқотии технологӣ “МИСиС” дар ш. Душанбе Нозимов Абдулҳамид 
Абдуалимович автореферати диссертатсия мусбат арзёбӣ гардида, барои 
беҳтар гардидани сифати кор чунин нуктаҳо ҳамчун эрод пешниҳод 
гардидаанд:

- ҷо-ҷо ғалатҳои техникӣ, услубӣ ва имлоӣ роҳ ёфтаанд, ки ислоҳи 
онҳо боиси боз ҳам хубтар гардидани кор мегардад (с. 18).

- баъзе ибораву таркибҳо таҳрирталаб буда, баёни илмӣ ба адабӣ 
наздик шудааст.

3. Тақризи номзади илми филология, дотсенти кафедраи назария ва 
амалияи забони англисии факултети забонҳои хориҷии МДТ “ДДХ ба 
номи академик Б. Ғафуров” Орипова Мусаввара Ҳафизуллоевна мусбат 
буда, дар он пешниҳодҳои зерин манзур шудаанд:

- ҷо-ҷо ғалатҳои техникӣ, услубӣ ва имлоӣ роҳ ёфтаанд, ки ислоҳи 
онҳо боиси хубтар гаштани кор мегардад (с. 18).

- дар автореферат баъзе ҷумлаҳо такрор омадаанд, ки ислоҳи онҳо 
барои мазмун ва мундариҷаи кор хеле назаррас мебошад.

4. Дар тақризи номзади илми филология, дотсент, мудири кафедраи 
забонҳои МТҒ “Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон” Шарифова 
Адолатхон Шарифовна низ ба ҳайси эрод чанд нукта зикр гардидаанд:

- дар автореферати мавриди назар баъзан таркибу ибора ва ҷумлаҳо 
такрор ба такрор омадаанд, ки ин ҳолат то ҷое тарзи баёни муаллифро 
халалдор сохтаанд. Чунончи, чунин ақида дорад, чунин қайд менамояд, 
ки .... ва амсоли инҳо.

- истифодаи артикл дар исмҳои забони олмонӣ нақши хеле муҳим 
доранд, ки дар автореферати диссертант дар мисолҳо истифода 
нашудаанд.

- ихтисораҳо ба пуррагӣ шарҳ дода нашудаанд (с. 18).
Муқарризон дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои 

диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти ҷанбаҳои 
назариявию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, дастовардҳои илмии 
муаллифи диссертатсияро таъкид карда, ӯро барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20-Забоншиносии 
муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ сазовор донистаанд.

Шурои диссертатсионӣ қайд менамояд, ки аз тарафи довталаби 
дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:
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- аз нигоҳи сохт ва корбурд истилоҳоти даҳонпизишкӣ воҳидҳои 
истилоҳии яккалимагӣ (истилоҳ-калимаҳо) ва бисёркалимагӣ (истилоҳ- 
ибораҳо)-ро дар бар мегиранд дар забоншиносӣ коркард карда шудааст;

- гурӯҳбандии мавзуӣ дар системаи истилоҳоти даҳонпизишкии 
забонҳои тоҷикӣ ва олмонӣ, ки дар заминаи муносибатҳои субъективию 
мантиқӣ бо назардошти таносуби маъноӣ гузаронида шудааст ва низоми 
муайяни мафҳумҳои соҳавиро инъикос менамояд, пешниҳод гардидааст;

- истилоҳоти муосири даҳонпизишкӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва 
олмонӣ вобаста ба самти ифодаи мафҳумҳои ягона ва умумӣ рушд карда, 
раванди истифодаи бамавриди вожагон ҳамчун яке аз омилҳои муҳим дар 
рушди истилоҳоти даҳонпизишкӣ ба шумор рафта, басомади мушаххаси 
тақсимот дар луғатҳои мухталифи соҳаи даҳонпизишкӣ муайян 
гардидаанд;

- аксари истилоҳоти даҳонпизишкӣ дар забонҳои 
муқоисашаванда новобаста ба сохтор ва мансубият ба гурӯҳи мушаххас, 
аз нигоҳи алоқамандии вожаҳо ва морфемаҳо, мувофиқати хусусиятҳои 
ҳамшаклии калимаҳои мураккаби забони олмонӣ бо ҷузъҳои ибораҳои 
забони тоҷикӣ хусусиятҳои мушаххаси фарқкунанда доранд, исбот 
шудааст.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқ дар он зоҳир мешавад, ки дар асоси 
вижагиҳои сохторӣ ва лексикӣ меъёрҳои таснифи истилоҳоти мавриди 
таҳқиқ аз рӯйи таносуби мавзуӣ муқаррар карда шудаанд. Таҳлили 
муқоисавии сохтори истилоҳоти забонҳои муқоисашаванда дар омӯзиши 
истилоҳоти соҳаи дигар низ истифода мешавад. Натиҷаҳои таҳқиқи илмӣ 
ба муқаррар намудани қонунҳои умумӣ ва мушаххаси рушду таҳаввули 
низоми истилоҳоти даҳонпизишкӣ, инчунин, муайян кардани воситаҳо ва 
усулҳои самараноки ташаккули истилоҳоти навин дар соҳаи 
даҳонпизишкӣ нигаронида шудаанд.

Дар ҷараёни таҳлилу баррасии мавзуъ осори илмию назарии 
муҳаққиқони барҷастаи ватанию хориҷӣ, аз қабили С. Назарзода, О. 
Қосимов, Д. Саймуддинов, Н. Маъсумӣ, М. Қосимова, П. Нуров, М. Ҳ. 
Султонов, Ҳ. Саидов, Сулаймонов С, Л., Ҷаматов С. С., Бесекирска, Д. 
Буриго, Г. О. Винокур, Е. Вюстер, Б. Н. Головин, П. Хорн, А. Д. Хаютин, 
М. Ҳ. Султонов, И. С. Соатов, Раҷабалиев Ш. Ф. ва дигарон дар ҳалли 
бисёр масоили назарӣ омӯхта ва истифода шудаанд.

Дар диссертатсия аз методҳои таърихӣ-муқоисавӣ, методи 
индуктивӣ-дедуктивӣ, усули таҳлили лексикӣ, лексикӣ-маъноӣ, оморӣ, ва 
таҳлили сохторӣ истифода шудааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти 
дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад, ки мундариҷаи
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диссертатсия ҳамчун замина ва асоси назариявӣ барои омӯзиши 
минбаъдаи истилоҳоти тиббӣ дар соҳаи даҳонпизишкӣ қарор дода 
мешавад. Ғайр аз ин, хулосаҳои илмии таҳқиқот ба фаҳмиши дуруст ва 
истифодаи бамавриди истилоҳот дар соҳаи даҳонпизишкӣ барои хубтару 
беҳтар намудани фаъолияти мутахассисон мусоидат мекунанд. Маводи 
амалии ҷамъовардашуда ва натиҷаҳои таҳлили он барои истифода дар 
назария ва амалияи тарҷума, хусусан ҳангоми таҳияи луғатҳои соҳавӣ, 
муҳим ба шумор мераванд. Натиҷаҳои илмии диссертатсияи мазкурро 
барои таҳияи маводи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, таҳияи 
лексияҳо барои курсҳои махсус, навиштани рисолаҳои магистрӣ, корҳои 
дипломӣ ва корҳои курсӣ дар факултетҳои даҳонпизикии донишгоҳҳои 
тиббӣ истифода кардан мумкин аст.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар 
таҳқиқи диссертатсионӣ консепсияҳои илмӣ ва назарияи забоншиносони 
хориҷию ватанӣ истифода шудаанд. Аз ҷумла, назарияҳои илмии С. 
Назарзода, О. Қосимов, Д. Саймуддинов, А. Маҳмадназаров, Н. 
Маъсумӣ, М. Қосимова, П. Нуров, М. Ҳ. Султонов, Ҳ. Саидов, 
Сулаймонов С, Л., Ҷаматов С. С., Ж. Багана, У. Вайнрайх, В. А. 
Виноградов, В. Т. Клоков, Л. П. Крисин, А. П. Майоров, Н. Ф. Михеева, 
ва дигарон дар баррасии мавзуъ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқияти 
маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои 
таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интихоби усули таҳқиқ бармеояд. Хулоса ва 
тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назариявӣ 
пешниҳод карда шудаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмиро дараҷаи дарки 
масъалаҳои дар диссертатсия баррасишуда, натиҷаҳо ва хулосаҳои асосии 
кор, муқаррароти ба ҳимоя пешниҳодшуда ва мустақил ифода шудани 
нуқтаи назари ӯ нисбат ба мавзуи таҳқиқ таъйид мекунанд. Саҳми фардии 
муаллиф, ҳамчунин, дар омӯзиши назарияҳои олимони муосири ватанию 
хориҷӣ дар робита ба мавзуи баҳси рисола таҳлилу таҷзия ва муқоисаи 
онҳо, таҳияи формулаю ҷадвалҳо, омода намудани мақолаю маърузаҳо 
доир ба мавзуи таҳқиқ зоҳир мегардад. Муносибати методологии 
муаллиф нисбат ба мавзуи мавриди таҳқиқ саҳми шахсии ӯ дар омӯзиши 
мавзуъ буда, барои ҳалли илмии масъала замина фароҳам овардааст.

Муаллиф дар таҳияи равиши илмии баррасии масъалаҳо, 
пешниҳоди усулҳо, таҳлилҳои оморӣ, тафсири вижагиҳои сохтории 
даҳонпизишкӣ, ба низом даровардан ва ҷамъбаст кардани натиҷаҳои 
бадастомада, пешниҳоди маълумот ва пешфарзҳо барои тадқиқот, 
интихоби мавод ва интишори натиҷаҳои таҳқиқ фаъолона иштирок 
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намуда, дар ин муддат тӯли 8 моҳ ба Ҷумҳурии Федеролии Олмон сафар 
карда, дар ин самт мақолаҳои илмӣ таълиф намуда, дар конференсияҳои 
илмии сатҳи гуногун суханронӣ кардааст.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6В.КОА-021 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон аз 15 сентябри соли 2022 дар бораи сазовор донистани 
Назаров Тавакал Айниевич ба дараҷаи илмии номзади илми филология 
қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар шурои 
диссертатсионӣ 15 нафар, аз ҷумла 5 нафар докторони илм аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва 
муқоисавӣ иштирок доштанд.

Дар овоздиҳӣ 15 нафар иштирок намуд. Аз 15 нафар аъзои ба ҳайати 
шурои диссертатсионӣ шомилбуда овоз доданд: тарафдор - 15 нафар, 
муқобил - нест, бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор - нест.

ураева М.

Хоҷаев Д.
Раиси шурои диссертатсиони, 
доктори илми филология, проф

Котиби илмии шурои диссертатсй 
доктори илми филология, профессо^К-2

15.09.2022
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