ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии шурои якдафъаинаи диссертатсионии 6В.КОА-023и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба кори диссертатсионии
Партов Насурло Зулфиқорович дар мавзуи «Методикаи таълими фасли
муқаддимавии «Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои китобат» дар синфҳои 5
таҳсилашон ба забони тоҷикӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктор
аз рӯйи ихтисос (РЫЭ) 60012100.01 - Назария ва методикаи таълим
(таҳсилоти миёнаи умумӣ) пешниҳод шудааст.
1. Диссертатсияи илмии Партов Н. 3. ба яке аз масъалаҳои мубрами

таълими забони тоҷикӣ таҳти унвони «Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои
китобат» дар синфҳои 5 муассисаҳои таҳсилоташон ба забони тоҷикӣ»

бахшида шудааст. Мубрамияти таълими мавзуи мазкур, пеш аз ҳама, дар
он ифода меёбад, ки маҳз тавассути донишҳои аз ин фасл гирифтаи
хонанадагон, ки мавзуъҳои фарогираш пеш аз таълими қисмати аввали

грамматика, яъне пеш аз фасли «Морфология», омӯзонида мешавад,
масъалаи дар алоқамандии ҳамдигар таълим додани қисматҳои забони
модарӣ (тоҷикӣ), ки яке аз принсипҳои умумидидактикии таълим маҳсуб

меёбад, метавонад, амалӣ гардад. Маҳз ҳамин ҷиҳати масъала дар
диссертатсияи Н.З. Партов дар баробари пешниҳоди коркарди методии
ҳар як мавзуи ба фасли мазкур («Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои

китобат») иртиботдошта аз оғоз то интиҳои рисола чун хатти сурх дар
мадди назари рисоланавис қарор гирифтааст.

2. Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани
дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30

июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ мебошад.

Дар тадқиқоти мазкур коркарди' методии тамоми масъалаҳои
фарогири фасли муқаддимавии «Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои
китобат»: ибора, ҷумла ва хелҳои он (ҷумлаҳои содда), сараъзо ва
аъзоҳои пайрави ҷумла, ҷумлаҳои чидааъзо ва аломатҳои китобат дар
онҳо, ҷумлаҳои мураккаб, нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда бо
тартиби дар барнома омадаашон зимни такя намудан ба маводи
гуногуни илмию методӣ, ки дар доираи экспериментҳои педагогӣ ҳам
санҷида шудаанд, пешниҳод шудааст. Аз ин рӯ, метавон, пеш аз хама,
дар раванди таълими фасли муқаддимавии «Синтаксис (наҳв) ва

аломатҳои китобат», ки дар синфи 5-и муассисаҳои таҳсилоташан ба
забони тоҷикӣ ва баъдан дар синфи 5 муассисаҳои таҳсилашон ба забони
ғайридавлатӣ, ки забони давлатӣ (тоҷикӣ)-ро низ меомӯзанд, метавон
истифода бурд. Инчунин, аз натиҷаҳои он метавон дар раванди таълими
курси методикаи таълми забони тоҷикӣ дар факултетҳои филологии
мактабҳои олӣ, дар курсҳои такмили ихтисоси муаллимони забон ва
адабиёти тоҷик ва дар семинару конфренияҳои омӯзгорони забон ва
адабиёти тоҷик қироат ва баррасӣ намуд.
3. Мавзуъ ва муҳтавои диссертатсионии Партов Насурло
Зулфиқорович дар мавзуи «Методикаи таълими фасли муқаддимавии
«Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои китобат» дар синфҳои 5 таҳсилашон ба
забони тоҷикӣ» ба шиносномаи ихтисоси илмии 6П012100.01 - Назария
ва методикаи таълим (таҳсилоти миёнаи умумӣ), ҳамчунин, ба Феҳристи
КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2017
таҳти №5 /2 мутобиқат мекунад.
Диссертант дар рисолаи хеш коркарди методии мавзуъҳои дар
доираи фасли мазкури «Синтаксис (наҳв) ва аломатҳои китобат»
баррасишавандаро, ки барои таълимашон барнома 14 соат муқаррар
намудааст, зимни такя намудан ба маводи назариявӣ - методӣ, ба
натиҷаҳои озмоишҳои педагогии дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи
умумӣ таъсисдодааш ва, албатта, дар заминаи ақидаҳои шахсиаш
пешниҳод намудааст, ки аз ҷумлаи дастовардҳои муҳим ва дигари ӯ
маҳсуб меёбад.
Аз ин нуктаи назар, мавзуи рисолаи Партов Насурло
Зулфиқорович мубраму муҳим буда, аз ҷиҳати назариявию амалӣ низ
шоистаи дастгирист.
Диссертатсияи мазкур мутобиқ ба талаботи Низомнома дар бораи
шурои диссертатсионӣ, ки 30 июни соли 2021 таҳти №267 ба тасвиб
расидааст, таълиф шудааст. Ва ин кори диссертатсионӣ дар шуъбаи
фанҳои филологияи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони
Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон иҷро шуда, бо қарори
ҷалласаи васеи Семинари илмӣ - методии муассисаи мазкур муҳокима ва
ба ҳимоя пешниҳод шудааст (Суратҷаласа аз 19. 05. 2022, №4).
Дар хулосаи шуъба ва ҷаласаи васеи Семинари илмӣ - методии
Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи
таҳсилоти Тоҷикистон ба диссертатсия баҳои объективию ҳаматарафа
дода шудааст.
4. Натиҷаҳои асосии кори диссертатсионӣ дар шуъбаи фанҳои
филологияи Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва дар конфренсияи илмӣ - амалии

ҷумҳуриявӣ таҳти унвони «Роҳҳои такмили сифати таълими забонҳои
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар партави Паёми Пешвои Миллат» (аз 26
декабри 2019) дар таърихи 22 май дар ДДЗТ ба номи С. Улуғзода қироат
гардида, инчунин, боэътимодии коркарди методии мавзуҳои фасли
мазкур дар мавриди таъсиси эксперименти (озмоиши) педагогии таълимӣ
дар мактабҳои таҷрибавӣ санҷида шудааст. Ҳамчунин, натиҷаҳои асосии
тадқиқоти мазкур дар 6 мақолаи илмӣ (аз ҷумла, дар маҷаллаҳои
эътирофнамудаи КОА-и Федератсияи Россия 4 мақола) нашр шудааст.
Теъдоди интишороти довталаб дар нашрияҳои тақризшаванда ё
худ эътирофшуда ба талаботи банди 34 - Тартиби додани дараҷаҳои
илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли

2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад.

■' 5. Маводи диссертатсия бо истифода аз ишораҳои мувофиқ ба
муаллифони онҳо ва ба сарчашмаҳои иқтибосшуда корбаст шудааст, ки

ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувофиқат мекунад.
6. Диссертатсия ба талаботи банди 53-и Низомнома дар бораи
шурои диссертатсионӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз

30 июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, аз ҷониби

муаллиф фикрҳои ҷолиб пешниҳод шудааст. Инчунин, дорои ягонагии
дохилӣ, натиҷаҳо ва муқаррароти нави илмӣ барои ҳимояи ошкор

мебошад, ки аз саҳми шахсии муаллифи таҳқиқоти диссертатсионӣ дар

илми педагогика ва методикаи таълим шаҳодат медиҳад.
7. Талаботи Низомнома дар бораи шурои диссертатсиониро ба
инобат гирифта, комиссияи экспертӣ оид ба диссертатсияи Партов
Насурло Зулфиқорович тавсия мекунад, ки:
а) диссертатсияи Партов Насурло Зулфиқорович дар мавзуи
«Методикаи таълими фасли муқаддимавии «Синтаксис (наҳв) ва
аломатҳои китобат» дар синфҳои 5 таҳсилашон ба забони тоҷикӣ» барои
ҳимоя дар шурои якдафъаинаи диссертатсионии бП.КОА-023-и назди
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷозат дода шавад;
б) ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдулло Рӯдакӣ пешниҳод карда шавад;
в) ба сифати муқарризони расмӣ Негматов Садуллоҷон Эргашевич
- доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи забоншиносии умумӣ
ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва Аминов
Сайдамир Ашурович - номзади илмҳои педагогӣ, мутахасиси пешбари

Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назли ВМИ - и Ҷумҳурии
Тоҷикистон, узви вобастаи АТТ,таъин карда шаванд.

8.
Барои муайян кардани вақти ҳимоя, нашр ва ҷойгир кардани
эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферат дар сомонаҳои
Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, нашр ва паҳнкунии автореферат иҷозат дода шавад.
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