
ХУЛОСАИ ноҳоии
шурои диссертатсионии 6О.КОА-023-И назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон ба кори диссертатсионии Исматов Сулаймон 
Бобомуродович дар мавзуи “Методҳои инноватсионии таълими алифбои 
ниёгон дар асоси муносибати босалоҳият ба таълим”, ки барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогика аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - 
Назария ва методикаи таълиму тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи 
таҳсилот) (13.00.02.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, 
таҳсилоти миёнаи умумӣ) пешниҳод шудааст.

Парвандаи аттестатсионии №

Қарори шурои диссертатсионӣ аз 30.12.2022, № 6
Дар бораи сазовар донистани Исматов Сулаймон Бобомуродович, 

шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи таълиму 
тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот) (13.00.02.04 - Назария ва 
методикаи фанҳои гуманитарӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ)

Диссергатсияи Исматов Сулаймон Бобомуродович дар мавзуи 
“Методҳои инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси 
муносибати босалоҳият ба таълим”, ки барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои педагогика аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва 
методикаи таълиму тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот) 
(13.00.02.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, таҳсилоти 
миёнаи умумӣ) бо қарори шурои диссертатсионии 6Э.КОА-023-И назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони 
Рӯдакӣ,17) бо фармоиши Комиссияи олии аттестасионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.06.2022. №178/ҳя таъсис 
ёфтааст) аз 15-октябри соли 2022, № 5 ба ҳимоя қабул карда шудааст.

Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Исматов Сулаймон 
Бобомуродович 8-уми сентябри соли 1965 таваллуд шудааст. Пас аз 
хатми факултети забоиҳои Шарқи Унверситети давлатии Тоҷикистон ба 
номи В.И. Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) соли 1987 
фаъолияти меҳнатиашро ба ҳайси омӯзгори фанни забони форсии 
мактаби миёнаи №74 райони Ленин ( холо ноҳияи Рӯдакӣ) оғоз 
намудааст.

Аз соли 2020 то инҷониб ба ҳайси сармутахассиси шуъбаи 
педагогикаи муқоисавӣ ва мактаби муосири Акапдемияи таҳсилоти 
Тоҷикистон фаъолият дорад.

Исматов Сулаймон Бобомуродович солҳои 2014-2018 ҳамчун 
унвонҷӯи Пажуҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии 
Академияи Таҳсилоти Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария 
ва методикаи таълиму тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот) 
фаъолияти илмӣ- таҳқиқотӣ намудааст.

Диссертатсияи Исматов Сулаймон Бобомуродович дар шуъбаи 
фанҳои филологияи Пажухишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони 



Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон иҷро шудааст ва дар ҷаласаи 
васеи семинари илмӣ-методии Пажуҳишгоҳи рушди маориф ба номи 
Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон аз 17-феврали 
соли 2022,№02 муҳокима ва тасдиқ гардида, барои ҳимоя ба Шурои 
диссертатсионии 6Б.КОА-023-И назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
пешниҳод гардид.

Роҳбари илмӣ: Байзоев Азим Муҳамадиевич-номзади илмҳои 
филологӣ, сармутахассиси шуъбаи инноватсия ва технологияи таълими 
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.

Мушовири илмӣ: Лутфуллоев Маҳмадулло - доктори илмҳои 
педагогӣ, академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:
1. Хоҷаев Қурбон Тоҳирович- доктори илмҳои педагогӣ, профессори 

кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи байналмилалаии сайёҳӣ, 
соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон;

■ 2. Каримов Нарзулло Салимович - номзади илмҳои филологӣ, 
мудири кафедраи забони тоҷикӣ ва методикаи таълими забон ва 
адабиёти тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба диссертатсияи 
тақризҳои мусбат додаанд.

3. Муассисаи тақриздиҳанда- Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар 
тақризи мусбии худ, аз 18-ноябри соли 2022, суратҷаласаи №9, ки онро 
раиси ҷаласаи васеи семинари илмӣ мудири шуъбаи адабиёти муосири 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, номзади 
илмҳои филологӣ Беҳрӯзи Забеҳулло, эксперти таҳқиқоти 
диссертатсионӣ, номзади илмҳои педагогӣ, ходими калони илмии 
шуъбаи адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Саидов Ҷамолиддин ва котиби ҷаласа, ассистенти 
шуъбаи адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Шерғозиева Дилрабо имзо карда, директори 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори 
илмҳои филология Шарифзода Фарангис Худоӣ тасдиқ кардааст, ба 
диссертатсия асосан баҳои мусбат дода, аз он ҷумла, қайд намудаанд, ки 
мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ интихоб намудаи Исматов Сулаймон 
Бобомуродович бешак(к) мубрам буда, ба яке аз масъалаҳои замонавӣ 
ҳадафи асосии таҳқиқот таҳияи методологияи боз ҳам муассир ва 
инноватсионии таълими фанни алифбои ниёгон, муайян намудани 
роҳҳои баланд бардоштани салоҳияти омӯзгорон, ташаккули салоҳияти 
шахсӣ ва омӯзишии хонандагон бо назардошти арзишҳои миллӣ, 
ташаккули меҳру муҳаббат барои омӯхтани адабиёти ғании классикӣ, 
мустаҳкам намудани қобилияти баргардон кардани матн аз як алифбо ба 
алифбои дигар ифода меёбад.

Диссертатсия кори таҳқиқотии пурра ва мустақилона анҷомёфта ба 
ҳисоб рафта, арзиши илмию амалии он асоснок карда шуда, ба талаботи 
Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва Тартиби додани дараҷаи илмӣ 
(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021,№267) 



ҷавобгӯ буда, муаллифи он Исматов Сулаймон Бобомуродович барои 
дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - 
Назария ва методикаи таълиму тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи 
таҳсилот) (13.00.02.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, 
таҳсилоти миёнаи умумӣ) сазовор мебошад.

6 номгӯйи мақолаҳои илмии унвонҷӯ оид ба мавзуи диссертатсия 
дар маҷаллаҳои тақризшавандаи аз ҷониби КОА-и назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда нашр гардидааст, ки мазмуни асосии 
диссертатсияро ифода менамояд:

[1-М] Исматов, С. Истифодаи принсипи аёният дар раванди таълими 
фанни алифбои ниёгон [Матн] / С. Исматов // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикситон,- Душанбе : « Сино», 2016. № 3/7 (214). - С. 193-197.

[2-М] Исматов, С. Нақши воситаҳои аёнӣ дар ташаккули 
салоҳиятҳои хонандагон (дар мисоли фанни алифбо ва матни ниёгон) 
[Матн] /С. Исматов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
Душанбе: 2018. № 8/2018 Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума. - 
С. 281-286.

[3-М] Байзоев, А., Исматов, С. Хусусиятҳои татбиқи муносибати 
босалоҳият дар таълими алифбои ниёгон [Матн]: / А. Базоев. С. Исматов 
// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, № 9/2018 Маркази табъу 
нашр, баргардон ва тарҷума. ~ С. 281-286.

[4-М] Исматов, С. Мулоҳизаҳо оид ба китоби дарсии фанни алифбо 
ва матни ниёгон барои синфи 7-ум ва якчанд тавсияҳои методӣ ба 
омӯзгорони ин фан дар истифодаи салоҳиятнокӣ. [Матн] / С. Исматов // 
Паёми Академия таҳсилоти Тоҷикистон,№ 3,(36) 2020. - С. 66-69.

[5-М] Исматов, С. Заминаҳо ва рушди таълими алифбои ниёгон дар 
муассисаҳои таълимӣ [Матн] / С. Исматов // Паёми Академия 
таҳсилоти Тоҷикистон. № I, (38) 2021. - С. 95-103.

[6-М] Каримова, И. X., Исматов, С. Муқаррар намудани «гурӯҳи 
хатар» ва қоидаҳои он [Матн] / Каримова И. X., Исматов С. // Паёми 
Академия таҳсилоти Тоҷикистон. № 2, (39) 2021. - С. 17-22.

Ба шурои диссертатсионӣ 3- тақриз ба автореферати диссертатсия 
ворид шудааст:

1. Раҳмонова Дилбар Зикриёевна- номзади илмҳои педагогӣ, 
дотсенти кафедраи назария ва методикаи таълими забони модарии 
факултети таҳсилоти ибтидои ва педагогикаи махсуси Муассисаи 
давлатии таълимии “ Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 
Б. Ғафуров. Тақриз эрод надорад.

2. Саидов Ҷабор Зубайдович - мудири кафедраи забони тоҷикии 
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, номзади илмҳои 
филологӣ. Тақриз эрод надорад.

3. Рустамова Гулбаҳор Абдурашидовна - мудири кафедраи 
педагогика, психология ва методикаи таълими донишгоҳи славянии 
Россияву Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ. Рустамова Г.А. дар 
тақриз як-ду эродро овардааст, ки:



1. Баъзе калимаҳое, ки дар забони тоҷикӣ камистифодаанд, ҷо-ҷо ба 
чашм мерасад, дар услуби илмӣ истифода намешаванд.

2. Дар матни забони тоҷикии автореферат баъзе қоидаҳои имлои нав 
ва аломатҳои китобатии забони тоҷикӣ риоя нашудаанд.

Эродҳои пешниҳодшуда ба арзиши ва аҳаммияти илмии 
диссертатсия таъсир намерасонад.

Муқарризони ба автореферат тақриз пешниҳоднамуда қайд 
мекунанд, ки таҳқиқоти диссертатсионӣ ба талабот ҷавобгӯ буда, 
довталаби дараҷаи илмӣ Исматов Сулаймон Бобомуродович сазовари 
дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - 
Назария ва методикаи таълиму тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи 
таҳсилот) (13.00.02.04 - Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, 
таҳсилоти миёнаи умумӣ) мебошад.

Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар дар асоси 
қарори шурои диссертатсионии 6Э.КОА-023-И назди Донишгоҳи миллии 
Тбҷикистон, аз 15- октябри соли 2022, № 05 тибқи банди 61 Низомнома 
оид шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69 ва 74,75 Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- 
июни соли 2021, № 267 тасдиқ шадааст, асоснок гардидааст.

Шурои диссертатсионй қайд мекунад, ки дар асоси таҳқиқоти 
анҷомдодаи довталаб масъалаҳои вазъи таълим ва омӯзиши фанни 
Алифбои ниёгон ҳамаҷониба мавриди таҳқиқу таҳлил қарор дода, 
таърихи ташаккул ва рушди таълими ин фан дар ду давра - замони 
шуравӣ ва даврони истиқлолият ба тариқи муқоиса коркард карда шуд. 
Сабабҳо ва заминаҳои тағйироте, ки дар давраҳои гуногун дар нақша ва 
барномаҳои таълими ин фан ба вуҷуд омаданд, асоснок гардида, 
афзалияту норасоиҳои ҳар яке аз онҳо муайян гардиданд.Бори аввал 
ҳамаи китобҳои дарсии фанни Алифбо ва матни ниёгон ва барномаҳои 
таълими он дар се давра (ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта - соли 
2007; солҳои 2008-2016; соли 2017 то имрӯз) пурра таҳлил шуда, ҷанбаҳои 
мусбат ва норасоиҳои онҳо мушаххас ва ҷорӣ гардиданд. Бо назардошти 
муносибати босалоҳият ба таълим методҳои инноватсионии таълими 
ҳарфу овозҳо, қоидаҳои имло ва тарзи навишти калимаҳои иқтибосӣ бо 
хатти ниёгон дар заминаи муқоисаи онҳо бо кишварҳои ҳамзабон дар 
шакли мукаммал ва пайдарпайии мантиқӣ ва методӣ таҳия гардидаанд. 
Масъалаҳои ташкилӣ ва амалии тайёр кардани кадрҳои тахассусӣ оид ба 
ин фан таҳлил гардида, барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта, аз ҷумла, 
дастгирии методии омӯзгорон пешниҳодҳои мушаххас ироа гардиданд. 
Роҳу усулҳои инноватсионии таълим, баланд бардоштани сифати 
омӯзиш бо роҳи таҳияи маводи аёнӣ, муҷаҳҳаз сохтани кабинетҳои 
фаннӣ ва густариши дарсҳо дар заминаи муносибати босалоҳият ба 
таълим пешкаши муҳаққиқону омӯзгорон гардиданд.Салоҳиятҳои 
умумӣ ва фаннӣ, робитаи байни онҳо ва тарзу усулҳои рушди онҳо дар 
ҷараёни таълим муайян гардида, нақши таълими алифбои ниёгон барои 
тарбияи насли наврас дар рӯҳияи пос доштани мероси гаронбаҳои 



ниёгон, арҷгузорӣ ба намояндагони илму адаб ва ҳифзи арзишҳои миллӣ 
мушаххас гардиданд. Роҳу усулҳои таъмини сифати хуби таълим 
вобаста ба камбуди соатҳои таълимӣ бо роҳи таҳкими робитаҳои 
байнифаннй, пеш аз ҳама, ба роҳ мондани таълим дар ҳамбастагӣ бо 
забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик, ҳамчунин ташкили машғулиятҳои 
беруназсинфӣ таҳия шудааст.

Ҷорӣ намудани:
-ҷанбаҳои асосии муносибати босалоҳият ба таълими фанни 

“Алифбо ва матни ниёгон” дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 
таълимашон бо забони давлатӣ, истифода намудани салоҳиятҳои умумӣ 
ва фаннӣ, таквияти робитаҳои байнифаннӣ ва роҳҳои ба даст овардани 
онҳо дар раванди таълими фанни мазкур;

-методҳои мураттаб ва асоснокшудаи таълими ҳарфу овозҳо ва 
қоидаҳои имло;

-тарзу усулҳои навишти калимаҳои иқтибосии аврупоӣ 
(байналмилалӣ) бо дарназардошти хусусиятҳои миллии забони тоҷикии 
муосир;

- истифодаи намунаҳои маводи аёнии таҳияшуда дар дарсҳои фанни 
“Алифбо ва матни ниёгон” ҳамчун яке аз василаҳои муҳимми баланд 
бардоштани сифати таҳсилот;

- ба роҳ мондани курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисос дар баланд 
бардоштани сатҳи касбияти омӯзгорони ин фан.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот бо он асоснок карда шудааст, ки 
ҷанбаҳои илмӣ-педагогии таълими алифбои ниёгон пурра таҳлил ёфта, дар 
заминаи онҳо методҳои муассири таълими ҳарфҳо ва вазифаҳои онҳо, 
муҳимтарин қоидаҳои имло ва истифодаи хатти ниёгон дар замони муосир 
муайян гардиданд. Масъалаҳои таълими хат вобаста ба хусусиятҳои алифбои 
кириллӣ ва қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ, ки аз муҳимтарин хусусиятҳои 
таълими алифбои ниёгон дар Тоҷикистон мебошад ва маҳз ҳамин чиз 
тафовути асосии таълими ин хатро дар кишвари мо дар муқоиса бо 
кишварҳои ҳамзабон таъмин мекунад, ҳамаҷониба баррасӣ шудаанд. 
Ҳамзамон, истифодаи дониши бадастовардаи хонандагон дар ислоҳи 
норасоиҳои имлои забони тоҷикӣ ва нигоҳ доштани тозагиву равонии забони 
тоҷикӣ аз нуқтаи назари илмӣ асоснок гардид. Заминаҳои таъмини сифати 
таълим дар шароити камбуди миқдори соатҳои таълимӣ бо истифода аз 
роҳҳои инноватсионӣ, пеш аз ҳама, ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият 
ба таълим муайян гардида, дар асоси он методҳо ва омилҳои баланд 
бардоштани маҳорату малакаҳои хонандагон дар самтҳои хониш, навиштан 
ва баргардон кардани матн аз алифбои ниёгон ба алифбои кириллӣ ва 
баръакс пешниҳод гардиданд.

Вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия таҳлилу таҳқиқи 
ҳамаҷонибаи роҳу воситаҳои беҳтар кардани вазъияти мавҷуда ва 
баланд бардоштани сифати таълим муайян гардиданд:



- сабабҳои асосии сатҳи пасти касбии омӯзгорон омӯхта шуда, 
муайян гардид, ки то имрӯз методу усулҳои муассири таълими фанни 
алифбо ва матни ниёгон таҳқиқ ва таҳия нашудаанд;

- муайян карда шуд, ки дар шароити хеле кам будани соатҳои 
таълимӣ( 64-соат дар ҳар як соли хониш) муҳмитарин роҳи иловагии 
баланд бардоштани шавқу ҳаваси хонандагон таҳия ва нашри намунаҳои 
адабиёти классикӣ ва муосир бо ду хат - хатти ниёгон ва алифбои 
кириллӣ мебошад;

- таҳлили муқоисавии китобҳои дарсии ҷорӣ бо китобҳои дарсии 
қаблӣ дар диссертатсия баён гардидааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб дар амалия аз он 
иборат аст, ки натиҷаҳои он бевосита дар раванди таълим дар муассисаҳои 
таълимашон ба забони тоҷикӣ истифода хоҳанд шуд. Методҳои 
инноватсионии пешниҳодшудаи таълим метавонанд як ҷузъи ҷудонопазири 
барномаҳои такмили ихтисоси омӯзгоронро аз фанни Алифбо ва матни 
ниёгон ташкил диҳанд ва дар машваратҳои омӯзгорон мавриди истифода 
қарор дода шавад Истифода аз намунаҳои маводи аёнӣ раванди таълимро 
шавқовартар намуда, шавқу ҳаваси хонандагонро ба омӯзиши хатти ниёгон 
бештар мекунад. Ҳамчунин таҳияи маводи аёнӣ аз рӯйи намунаҳо барои 
муҷаҳҳаз намудани кабинетҳои фаннӣ кумаки амалӣ мерасонад. Натиҷаҳои 
таҳқиқот метавонанд аз ҷониби муҳаққиқони дигари соҳа ва муаллифону 
мураттибони китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ ва маводи дигари иловагии 
таълим истифода намоянд.

Баррасии эътимоднокии натичаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки 
таъмини эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот чунин фаъолиятҳо доир 
гардиданд:

-таҳияи методҳои инноватсионии таълим ва дастраси омӯзгорон 
гардонидани онҳо дар муассисаҳои озмоишӣ (аз ҷумла, намунаҳои маводи 
аёнӣ ва дарсҳои намунавӣ),

-гузаронидани семинарҳои машваратӣ, пурсиши афкори омӯзгорон ва 
таҳлилу коркарди омории натиҷаҳои он, муқоисаи натиҷаҳои таҳқиқот бо 
омӯзишҳое, ки аз ҷониби кормандони АТТ дар шаҳру ноҳияҳои дигар сурат 
гирифтаанд,

- таҳия ва нашри мақолаҳо оид ба ҷанбаҳои гуногуни таҳқиқот, санҷиши 
маводи диссертатсия, аз ҷумла фарзия ва ҳадафҳои таҳқиқот дар раванди 
таълими фан ва мушоҳидаи бевоситаи дарси омӯзгорон мебошад.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аз он иборат аст:
-иштироки бевоситаи унвонҷӯ дар се марҳилаи таҳқиқот (2014-2015, 

2016-2018, 2018-2021) дар раванди таҳлил ва натиҷагирӣ ;
-дар ҷамъоварии мавод ва таҳлили адабиёти илмӣ- таълимии ватанӣ ва 

хориҷӣ оид ба масъалаҳои мавзуи таҳқиқот;
- дар ташкили машваратҳои методӣ бо омӯзгорони ин фан ва дарсҳои 

кушоди таҷрибавӣ дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри 
Душанбе, гузаронидани пурсишномаҳо ва хулосабарорӣ аз натиҷаи онҳо;



- дар коркарди маълумот ва маводҳои озмоиши, корҳои хаттии 
санҷишии хонандагон;

- дар таҳия ва пешниҳоди маводҳои аёнии таълимӣ барои ҷолиб ва 
муассир гардидани мавзуъҳои алоҳида дарс;

- дар таҳия ва нашри мақолаҳои илмӣ ва тавсияҳои методӣ ва иштироки 
фаъол дар машварату конференсияҳои илмӣ-амалӣ, ироаи натиҷаҳои 
таҳқиқот, ҷамъбасти натиҷаҳои бадастомада.

Дар ҷаласаи Шурои диссертатсионӣ аз 30- декабри соли 2022 ,№ 6 қарор 
қабул кард, ки ба Исматов Сулаймон Бобомуродович дараҷаи илмии номзади 
илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 - Назария ва методикаи 
таълиму тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот) (13.00.02.04 - 
Назария ва методикаи фанҳои гуманитарӣ, таҳсилоти миёнаи умумӣ) 
дода шавад.

Ҳангоми овоздиҳии пинҳонӣ шурои диссертатсионӣ дар ҳайати 13- 
нафар, аз онҳо5-нафар доктор аз рӯйи ихтисоси самти диссертатсия 
бйррасишаванда, чунин натиҷагирӣ шуд: тарафдор 13- нафар, муқобил - 
нест, бюллетенхои беэътибор-

Раиси шурои диссертатсио
доктори илмҳои педагогӣЛ

Котиби илмии шурои дисс^
Доктори илмҳои педагогӣ,

нест.

Мухаметов Г. Б.

Рузиева Л.Т.

30-декабри соли 2022


