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ХУЛОСАИ
Шурои олимони факултети филологияи хориҷии Донишгоҳи давлатии 

Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ба диссертатсияи Саидова Нилуфар 
Абдулмаҷидовна дар мавзуи «Таҳлили луғавӣ - грамматикии зарф дар 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси асари “Ёддоштҳо”- и С. Айнӣ» 
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии қиёсӣ-таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ

Довталаби дараҷаи илмӣ Саидова Нилуфар Абдулмаҷидовна соли 2015 
факултети забонҳои хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва соли 2017 зинаи магистратураи Донишгоҳи мазкурро 
хатм намуда соҳиби дипломи аълои дараҷаи мутахассис ва магистр аз рӯйи 
ихтисоси «муаллими забони англисӣ» гардид. Аз соли 2020 мавсуф ба ҳайси 
унвонҷӯи кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. - 
Забоншиносии қиёсӣ-таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ ба кори илмӣ - 
таҳқиқотӣ машғул аст..

Мавзуи диссертатсияи Саидова Нилуфар Абдулмаҷидовна дар мавзуи 
«Таҳлили луғавӣ - грамматикии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар 
асоси асари “Ёддоштҳо”- и С. Айнӣ» дар ҷаласаи Шурои олимони 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз 25 феврали 
соли 2020, таҳти № 7/6-9 тасдиқ гардидааст.

Роҳбари илмӣ - Ҷоматов Самиддин Салоҳиддинович доктори илмҳои 
филологӣ, профессори Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 
мебошад.

Диссертатсияи мавриди назар дар кафедраи забоншиносӣ ва 
типологияи муқоисавӣ (14.04.2022, № 9) ва дар Шурои олимони факултети 
филологияи хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи 
Рӯдакӣ (21.05.2022, № 10-3/1) мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода 
шуда, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Ҷаласаи васеи Шурои олимони факултети филологияи хориҷии 
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номиАбуабдуллоҳи Рӯдакӣ диссертатсияи 
мазкурро бо ширкати муқарризони холис - доктори илмҳои филологӣ, 
профессор, ректори Филиали Донишкадаи Рушди менеҷменти Сингапур 
дар шаҳри Душанбе Мухторов З.М. ва номзади илмҳои филологӣ, мудири 



кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Муродов Б.Р. баррасӣ ва муҳокима 
намуд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ
Диссертатсия дар мавзуи “Таҳлили луғавӣ-грамматикии зарф дар 

забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи “Ёддоштҳо”-и Садриддин 
Айнӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ бо 
шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ- 
таърихӣ, типологӣ ва муқобалаӣ мувофиқат мекунад.

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Яке аз он масъалаҳое, ки имрӯз аз 
мадди назари забоншиносон набояд дур монад, таҳлилу муқоисаи 
категорияҳои алоҳидаи дастури забонҳои тоҷикиву англисӣ дар ҷанбаи 
қиёсу муқобала ба шумор меравад. Тавре зикр гардид, дар доираи сарфи 
забон ҳиссаҳои нутқ омӯхтаву таҳқиқ карда мешаванд ва зарф яке аз 
ҳамон ҳиссаи мустақилмаънои нутқест, ки то ҳоли ҳозир баъзе аз 
паҳлуҳои номакшуфи он аз лиҳози муқоиса ниёз ба омӯзишу пажуҳиш 
дорад.

Маҳз таҳқиқу омӯзиш ва қиёсу муқобалаи зарфи забонҳои тоҷикӣ 
ва англисӣ мубрамияту аҳамияти диссертатсияи мазкурро созмон 
медиҳад.

Навгонии илмии таҳқиқот, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мешавад, ки 
таҳлили муқоисавии хусусиятҳои сохториву семантикии зарф бори нахуст 
дар забоншиносии муқоисавӣ дар асоси маводи «Ёддоштҳо»-и Садриддин 
Айнӣ мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Зарфҳо дар мисоли забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ бо такя ба исмҳо, сифатҳо, шумораҳо, ҷонишинҳо, 
феълҳо ва пешояндҳо бо дарназардошти роҳҳои корбурди онҳо мавриди 
таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда
> Баррасии заминаҳои таҳаввул ва ташаккули зарфҳои забонҳои 

тоҷикӣ ва англисӣ;
> Тасвири нақши омилҳои ғайризабон дар ташаккулу такомули 

зарфҳо;
> Шарҳу тавзеҳи вижагиҳои сохторӣ, луғавӣ ва маъноии зарфҳо 

дар забонҳои муқоисашаванда;
> Баёни нақши омилҳои дохилӣ ва берунӣ дар ташаккул ва 

такомули зарфҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
> Муайян ва мушаххас намудани қолабҳои маъмули зарфсозӣ ва 

роҳҳои корбурди онҳо дар забонҳои муқоисашаванда.
Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Дар раванди 

таҳқиқ корҳои зерини анҷомдодаи муаллифи диссертатсия дар назар аст: а) 
2 



таҳлили шарҳи назариявии адабиёти илмӣ мансуб ба зарф дар забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ; б) ҷамъоварӣ ва банизомдарории мавод аз сарчашмаҳои 
мушаххас, яъне аз дастурҳои тоҷикӣ ва англисӣ; в) таснифи сохторӣ, маъноӣ 
ва луғавии зарфҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ; г) дарёфти вижагиҳои 
монанд ва фарқкунанда ҳангоми таҳлили зарфҳо; г) хулосаву пешниҳодҳои 
мушаххас, ки аз натиҷаи таҳқиқ ба даст омаданд.

Доир ба мавзуи диссертатсия диссертант 4 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 7 мақолаи 
илмӣ дар нашрияҳои гуногуни ҷумҳурияӣ ба табъ расонидааст, аз ҷумла:

Руйхати мақолаҳои нашршудаи муаллифи диссертатсия, ки дар 
нашрияҳои тақризии бонуфузи тавсияшудаи КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА-и Вазорати илм ва таҳсилоти олии 
Федератсияи Русия ба табъ расидаанд:
[1-М]. Саидова Н.А. Роҳҳои ифодаёбии зарфи замон дар забонҳои тоҷикӣ 
ва англисӣ (дар асоси “Ёддоштҳо”-и С. Айнӣ / Н. Саидова // Паёми 
Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон. - Душанбе, 2021, № 6. - С. 93- 96.
[2-М]. Саидова Н.А. Таҳлили семантикию синтаксисии зарфи микдору 
дараҷа дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / Н. Саидова // Паёми Донишгоҳи 
омӯзгории Тоҷикистон. - Душанбе, 2020, № 5.(89) - С. 42-45.
[3-М]. Саидова Н.А. Нақши калимасозии сарфӣ дар созмони зарфҳои 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи “Еддоштҳо”-и С.Айнӣ) /Н. 
Саидова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - Душанбе, 2022 № 5. - 
С. 121- 128.
[4-М]. Саидова Н.А. Таркиби морфологии зарфи тарз дар забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводи “Ёддоштҳо”-и С.Айнӣ) / Н. Саидова 
// Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, шуъбаи илмҳои 
ҷамъиятшиносӣ . - Душанбе, 2022, № 3.

Мақолаҳо ва фишурдаи интишорот дар маҷмуаи маводи конфронсҳо
[5-М[. Саидова Н.А. Общая характеристика наречий в таджикском и 
английском языках / Н.А. Саидова // Маводи конференсияи 
байналмилалии илмӣ- назариявӣ дар мавзуи «Ҷанбаҳои лингвистию 
муқоисавии омӯзиш ва тадриси забонҳои хориҷӣ дар шароити 
бисёрфарҳангии таҳсилот». - Душанбе, 2021. С. 320-325.
[6-М]. Саидова Н.А. Хусусиятҳои типологии зарфи макони забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ / Н.А. Саидова [Матн] // Маводи конференсияи 
ҷумҳуриявии илмӣ- амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами 
забоншиносӣ, тарҷумашиносӣ ва адабиётшиносӣ». - Душанбе, 2021. С. 
130-131.
[7-М[. Саидова Н.А. Ибораҳои масдарӣ дар забони англисӣ / Н.А. 
Саидова [Текст] // Материалы республиканской научно-практической 
конференции «Инновационно-интегративный подход к профессионально- 
направленному обучению иностранным языкам». - Душанбе, 2020. С. 180- 
18.2.
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[8-М]. Саидова Н.А. Ибораҳои зарфӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисй /
H. А. Саидова [Матн] // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ- амалӣ 
дар мавзӯи «Забоншиносии муосир: мушкилот ва роҳҳои ҳалли он». - 
Душанбе:, 2021. С.279-281.
[9-М|. Саидова Н.А. Таҳлили лексикӣ-грамматикии зарф дар забонҳои 
тоҷикӣ ва англисӣ /Н. А. Саидова [Матн] // Паёми донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. - Душанбе, № 1(24) 2020. С. 108- 
113.
[10-М[. Саидова Н.А. Раванди зарфшавӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ 
/ Н.А. Саидова [Матн] // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати 
профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба натиҷагирии корҳои илмӣ- 
таҳқиқотӣ дар соли 2019 бахшида ба солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш 
ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ». - Кӯлоб, 2020. С. 148- 
150.
[11-М]. Саидова Н.А. Хусусиятҳои грамматикии зарфи тарзи амал дар 
забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / Н.А. Саидова [Матн] // Паёми Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ . - Кӯлоб, 2016. С. 124- 
127.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муҳтавои 
диссертатсия дар маърузаву гузоришҳо дар конференсияҳои илмию амалӣ ва 
илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорони Донишгоҳи давлатии 
Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Донишкадаи давлатии забонҳои 
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва 
соҳибкории Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Данғара ва дигар 
конференсияҳои минтақавию ҷумҳуриявӣ (солҳои 2016-2022) мавриди 
муҳокимаву баррасӣ қарор гирифтааст.

Таркиби диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва рӯйхати адабиёт 
иборат мебошад.

Ҷаласа пас аз баррасии масъалаи мазкур ва фикру андешаҳои 
баёнгардида,

ҚАРОРҚАБУЛ КАРД:
I. Диссертатсияи Саидова Нилуфар Абдулмаҷидовна дар мавзуи «Таҳлили 
лугавӣ - грамматикии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси 
асари “Ёддоштҳо”- и С. Айнӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. - Забоншиносии қиёсӣ- 
таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ таҳқиқоти илмии баанҷомрасида буда, ба 
талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30.06.2021, № 267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

2. Таҳқиқоти диссертатсионии Саидова Нилуфар Абдулмаҷидовна 
дар мавзуи «Таҳлили луғавӣ - грамматикии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва 
англисӣ дар асоси асари “Ёддоштҳо”- и С. Айнӣ» барои дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20. - 
Забоншиносии қиёсӣ-таърихӣ, типологӣ ва муқоисавӣ барои дифоъ ба 
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Шурои диссертатсионии 6Б.КОА-021 назди Донишгоҳи милли Тоҷикистон 
пешниҳод карда шавад.

Хулоса дар ҷаласаи васеи Шурои олимони факултети филологияи 
хориҷии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ қабул 
карда шудааст.

Дар ҷаласа иштирок доштанд: аз 14 нафар аъзои Шӯрои олимон 13 
нафар иштирок доштанд, 1 нафар бо сабабҳои узрнок иштирок надошт. 
Дар кори маҷлис шахсони даъватшуда иборат аз 12 нафар иштирок 
доштанд. Пешниҳод шуд, ки маҷлис кушода эълон карда шавад, 
пешниҳоди дигаре нест? Нест. Якдилона қабул карда шуд.

Натиҷаи овоздиҳй: “тарафдор” - 25 нафар (бинобар сабаби узви Шуро 
будани худи диссертант), “муқобил” - 0 нафар, - 0 бетараф, суратҷаласаи № 
10-3/1 аз 21 майи соли 2022.

Гуламадшоев Ш. Ш.

ОизИапое

Мухторов 3. М.

Муродов Б. Р.

Раисикунанда:
номз.ади илмҳои филологӣ,

Муқарризони холис: 
доктори илмҳои филол 
профессор, ректори ф 
рушди менеҷменти 
Сингапур 
дар шаҳри Душанбе

Номзади илмҳои филологӣ, 
мудири кафедраи забоншиносӣ 
ва типологияи муқоисавии ДДК ба 
номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Котиби Шурои олимони факултет: 
номзади илмҳои педагогӣ, 
саромӯзгори кафедраи забонҳои хориҷӣ ва 
методикаи таълими
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб 
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Шарипов Х.А.

Имзоҳои Гуламадшоев Ш.Ш., Мухтрров З.М., Муродов Б.Р., ва Шарипов 
Х.А.-ро тасдиқ мекунам: 
Сардори РК КМ ДДК /

Амиров Ф.А.ба номи Абуабдуллоҳи Рудакт^/ 
Нишонӣ: 735360, ш.Кӯлоб, кӯчаи С.Сафа 
Донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абуг цуллоҳи Рудаки

Факс: (833-22) 2-35-06
Сомона:
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