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Фан/модуль 

коди 

DHNT112 

  

Ўқув 

йили 

2022-

2023 

Семестр 
1-2 

Кредитлар 
6/2 

Фан/модуль 

тури 
Мажбурий 

Таълим тили 

Ўзбек/рус 
Ҳафтадаги дарс соатлари 

6/2 

1. 

Фаннинг номи 

Аудитория 

машғулотлари 

(соат) 

Мустақил 

таълим 

(соат) 

Жами 

юклама 

(соат) 

Давлат ва ҳуқуқ 

назарияси тарихи 

 

120 

 

120 

 

240 

2. І. Фаннинг мазмуни. 

        Фанни ўқитишдан мақсад –  давлат-ҳуқуқ масалалари туғрисидаги 

тушунча ва категорияларни ўрганиш, давлат ва ҳуқуқни ўзига хос 

хусусиятларини ифодаловчи асосий коида ва тамоййилларини ўзлаштириш 

ҳамда умумназарий билимларнинг амалий фаолиятдаги аҳамиятини 

англашдан иборат. 

Фаннинг вазифаси -  давлат ва ҳуқуқни инсон ва жамиятга нисбатан 

фаолиятининг моҳияти, ижтимоий қиммати ва аҳамияти ҳакида илмий 

дуньёкарашни ҳамда уларнинг кейинги давлат ҳуқуқий фаолиятларида 

норматив хужжатларни шархлаш ва кўллаш моҳаратини  ўрганилади.   

Ижтимоий муаммоларни шахс ва жамият манфаатларидан келиб чиқиб ва 

давлат-ҳуқуқий нуқтаи-назарида туриб хал этиш уқуви ва малакасини 

шакиллантиришдан фан сифатида   тушунчалари очиб берилади. 

Маърифий ва тарбиявий вазифаларни бажариб, замонавий ижтимоий 

сиёсий ҳаётда ижобий хулк атворини шакллантиришга ёрдам беради.    

 

ІІ.   Назарий қисм (маъруза машғулотлари) 

ІІ.І. Фан таркибига қуйидаги мавзулар киради: 

I – МОДУЛЬ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси 

 

 1-мавзу: Давлат ва ҳуқуқ назарияси  -умумназарий фан 

 

Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи фанининг предмети ҳамда унинг 

ўзига хос хусусиятлари. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи фанининг 

сиёсацҳунослик, социология, иқтисодиёт назарияси, тарих ва бошқа 

гуманитар фанлар билан алоқаси. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи -

юридик фанлар тизимида. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи фанининг 

методлари. Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи фанининг функциялари. 

Давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини либераллаштириш, ислоҳ 

қилиш ва модернизациялашда давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи 

фанининг роли. 

 

 



2-мавзу: Давлат ва ҳуқуқ назарияси келиб чикиши 
Давлатгача бўлган жамиятларда: ижтимоий нормалар ва ижтимоий 

ҳокимият. Давлат – жамият мавжуд бўлишининг бир шакли сифатида. 

Давлат ва ҳуқуқни вужудга келиши тўғрисидаги диний, патриархал, 

ирригацион, зўравонлик, ижтимоий – шартнома, психологик, тарихий-

материалистик ва бошқа назариялар. Ўзбекистон Республикасининг 

Конституциясида жамият, давлат ва ҳуқуқ масалалари.   

3-мавзу: Давлат ва ҳуқуқни ижтимоий фойдали қиммати. 

Давлат ва ҳуқуқнинг пайдо бўлиши ҳақидаги: диний, патриархал, 

ирригацион, зўрлик, ижтимоий – шартнома, психологик ва  тарихий-

материалистик назариялар. Давлат тушунчаси ва белгилари. Давлат 

моҳияти ва унинг ижтимоий аҳамияти тўғрисидаги турли назариялар. 

Давлат ҳокимияти – ижтимоий ҳокимиятнинг муҳим шакли сифатида. 

Давлат ҳокимиятининг белгилари.  

  4-мавзу: Давлат типологияси ва функциялари. 
 Давлат типологияси муаммосига формациявий ва цивилизациявий 

ёндашувлар.   Давлатнинг шакллари тушунчаси ва унинг таркибий 

элементлари. Давлат шаклларининг ривожланиши ва ўзгаришига таъсир 

этувчи омиллар. Давлатнинг бошқарув шакллари: республика ва монархия. 

Давлатнинг тузилиш шакллари: унитар, федератив ва конфедератив. 

Сиёсий режим: тушунчаси ва турлари. Ўзбекистон Республикаси давлат 

шаклининг ўзига хос хусусиятлари.  

Давлат функциялари тушунчаси. Давлат функциясининг давлат 

мақсади ва вазифалари билан ўзаро нисбати. Давлат функцияларини турли 

асосларга кўра таснифлаш. Давлат функцияларини амалга ошириш 

шакллари. Давлат функцияларининг ривожланиши ва ўзгаришига таъсир 

этувчи омиллар. Ўзбекистон Республикасида демократик ҳуқуқий давлат 

қуриш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш шароитида давлат 

функцияларининг ўзгариши ва янгиланиши.  

          5-мавзу: Давлат механизми: тушунчаси, таркибий қисмлари. 

 Давлат механизмида ҳокимиятлар бўлиниши тамойили: назария ва 

амалиёт. Давлат аппарати тушунчаси. Давлат аппаратини ташкил этиш ва 

фаолиятини амалга ошириш тамойиллари. Давлат органлари тизими: 

тушунчаси, таснифи. Ўзбекистонда давлат ҳокимиятини амалга 

оширишнинг ҳуқуқий асослари. Ўзбекистон Республикасида жамиятни  

янгилаш ва демократлаштириш шароитида давлат механизмини ислоҳ 

қилиш масалалари. 

  6-мавзу: Ижтимоий муносабатлар тушунчаси. 

 Ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солишнинг объектив 

зарурияти. Ижтимоий нормалар тизими: урф-одат, диний, аҳлоқий 

нормалар, жамоат ташкилотлари қоидалари ва бошқа ижтимоий нормалар. 

Ижтимоий нормаларнинг умумий ва ўзига хос хусусиятлари. Ҳуқуқ - 

ижтимоий муносабатларни норматив тартибга солишнинг тури сифатида.  

 

 



7-мавзу: Ҳуқуқ тушунчаси, белгилари, моҳияти ва принциплари.  
Ҳуқуқнинг функциялари. Ҳуқуқнинг моҳияти ҳақидаги назариялар: 

табиий-ҳуқуқ, норматив, психологик, тарихий-ҳуқуқ, синфий ва ислом 

ҳуқуқи доктринаси. Ҳуқуқни тушунишга замонавий ёндашувлар.   

 

8-мавзу: Ҳуқуқий онг: тушунчаси, таркибий қисмлари.  
Ҳуқуқий психология ва ҳуқуқий мафкура. Ҳуқуқий онгнинг турлари ва 

даражалари. Ҳуқуқий онгнинг функциялари. Ҳуқуқий маданият: 

тушунчаси, тузилиши, даражалари. Ҳуқуқий тарбия – ҳуқуқий онг ва 

ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг зарур шарти. Ҳуқуқий нигилизм ва 

ҳуқуқий идеализм. Ҳуқуқий нигилизмни бартараф қилиш муаммолари. 

Ўзбекистонда фуқаролар ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришда 

“Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий Дастури”нинг 

аҳамияти.   

  

9-мавзу. Ҳуқуқий муносабатлар: тушунчаси, белгилари ва турлари.  
Ҳуқуқий муносабатларнинг юзага келиш асослари. Ҳуқуқий 

муносабатлар таркиби: субъект, объект, субъектив ҳуқуқ ва юридик 

мажбуриятлар. Юридик факт: тушунчаси ва турлари. Ҳуқуқдаги 

презумциялар ва функциялар. 

 

11-мавзу. Ҳуқуқ нормалари. 

Ҳуқуқ шакллари (манбалари). Ҳуқуқ ижодкорлиги. Ҳуқуқ тизими. 

Ҳуқуқни амалга ошириш. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш. Ҳуқуқий ҳулқ-

атвор. Ҳуқуқбузарлик ва юридик жавобгарлик. Қонунийлик ва ҳуқуқий 

тартибот. Ҳозирги замоннинг асосий ҳуқуқий тизим ва оилалари 

 

       II – МОДУЛЬ. Давлат ва ҳуқуқ тарихи 

 

       10-мавзу:  Давлат ва ҳуқуқ тарихи фанининг предмети, методи ва 

ўрганиш услублари 

 

       Фаннинг мақсад-вазифалари, предмети ва аҳамияти, давлат ва ҳуқуқ 

тарихининг ҳуқуқуқий фанлар тизимида тутган ўрни, давлат ва ҳуқуқи 

тариҳини даврларга бўлиб ўрганилиши, манбалар ҳақида қискача 

маълумот. 

 

       11-мавзу: Қадимги Шарқ, Юнонистон ва  Рим давлати ва ҳуқуқи 

 

 Қадимги Миср ва Бобилнинг давлати ва ҳуқуқи. Қадимги Хитой ва 

Ҳиндистон давлати ва ҳуқуқи. Қадимги Юнон ва Рим сиёсий тузумининг 

шаклланиши. Қадимги Юнонистон ва Рим ҳуқуқининг ривожланиш 

хусусиятлари 

 

 



12 мавзу: Илк давлатларнинг ташкил топиши ва ривожланиш 

восқичлари 

Ўзбекистон ҳудудидаги қадимги давлатларнинг ташкил топиши 

хусусиятлари. Узбекистон ҳудудидаги илк давлтларнинг келиб чиқиши 

шарт-шароитлари, сабаблари ва хусусиятлари 

Ўзбекистонда ҳуқуқнинг келиб чиқиши ва манбалари. “Авесто”-

қадимги даврнинг асосий ҳуқуқ манбайи. Қадимги даврда мулкий 

муносабатларнинг тартибга солиниши. Никоз ва оила ҳуқуқи 

 

13-мавзу:  Араб халифалигининг давлати ва ҳуқуқи 

 

        Араб халифалигининг олий, марказий ва маҳаллий ҳокимият 

органлари. Мусулмон ҳуқуқий тизимининг хусусиятлари. IX–XIIIасрларда 

Мовароуннаҳрда  давлатчиликнинг ривожланиши. IX–XIII асрларда 

Ўзбекистон ҳудудидаги давлатларнинг ижтимоий-сиёсий тузуми 
Ислом ҳуқуқнинг вужудга келиши ва ривожланиш хусусиятлари, 

ислом ҳуқуқи манбалари. Шариат бўйича мулкий муносабатларнинг 

тартибга солиниши. 

      Сомонийлар давати ва ҳуқуқи. Ғазнавийлар давлати ва ҳуқуқи. 

Қорахонийлар давлати ва ҳуқуқи. Салжуқийлар давлати ва ҳуқуқи. 

Хоразмшохлар давлати ва ҳуқуқи 

 

                   14 мавзу: Амир Темур ва Темурийлар давлати ва ҳуқуқи 

 

     XIV асрда Мвороуннаҳрда марказлашган давлатнинг ташкил топиши. 

Амир Темур давлатида бошқарув тизими. “Темур тузуклари”да давлат 

ҳуқуқи масалаларнинг тартибга  олниши. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи. 

Аштархонийлар давлати ва ҳуқуқи 

 

                15 мавзу: Ўрта Осиё хонликлари давлат ва ҳуқуқи 

 

Вухоро хонлигининг ижтимоий-сиёсий тузуми. Хива хонлигининг 

ижтимоий-сиёсий тузуми. Қокон хонлиги давлтчилиги ва ҳуқуқи 

 

      16-мавзу: Россия подшолиги мустамлакачилиги даврида  

Ўзбекистон ҳудудида давлат ва ҳуқуқ. 

 
     Ўрта Осиёнинг Россия подшолиги томонидан босиб олиниши ва 

Туркистон Ўлкасининг сиёсий тузуми. Россия подшолиги протекторати 

сифатида Бухоро амирлиги ва Хива хонлигининг сиёсий тузуми. ХХ аср 

бошларида Ўрта Осиё ҳудудида давлат ва ҳуқуқ. Ўзбекистон ССРнинг 

ташкил топиши ва унинг сиёсий-ҳуқуқий тизими. 
 

17-мавзу: Мустақил Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи  
 



 Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳокимияти органлари тизими. 

Ўзбекистон Республикаси миллий ҳуқуқий тизимининг шаклланиши. 

 

 

 

ІІІ. Амалий машғулотлар бўйича кўрсатма ва тавсиялар 

Амалий  машғулотлар учун қуйидаги мавзулар тавсия этилади: 

1. Давлат ва ҳуқуқ назариясининг ўзига хос хусусиятлари. 

2. Давлат тушунчаси, белгилари, моҳияти ва типлари. 

3. Давлат механизми. 

4. Ижтимоий муносабатлар ва ҳуқуқ. 

5. Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий маданиятни юксалтириш. 

6. Ҳуқуқий муносабатлар. Ҳуқуқ нормалари. 

7. Ҳуқуқ шакллари (манбалари). Ҳуқуқ ижодкорлиги. 

8. Ҳуқуқ тизими. Ҳуқуқни амалга ошириш. 

9. Ҳуқуқ нормаларини шарҳлаш. 

10.  Ҳуқуқий ҳулқ-атвор ва  ҳуқуқбузарлик. 

11.  Юридик жавобгарлик ва унинг турлари. 

12.  Қонунийлик ва ҳуқуқий тартибот. 

13.  Ҳозирги замоннинг асосий ҳуқуқий тизим ва оилалари. 

14.  Давлат ва ҳуқуқ тарихи фанининг предмети, методи ва вазифалари 

15.  Ўзбекистон ҳудудида қадимги давлатларнинг вужудга келиши ва 

ҳуқуқий муносабатларнинг шаклланиши қадимги шарқ, юнонистон 

ва рим давлати ва ҳуқуқи 

16.  Араб халифалигининг давлати ва ҳуқуқи. IX–XIII асрларда 

Ўзбекистон ҳудудида давлат ва ҳуқуқ 

17.   Мўғуллар ҳукмронлиги даврида Ўзбекистон ҳудудида давлат ва 

ҳуқуқ 

18.  Амир темур давлати ва ҳуқуқи 

19.   Ўзбек хонликларининг давлат тузуми ва ҳуқуқи 

20.  Янги давр Буюк Британия давлати ва ҳуқуқи 

21.  Янги давр Франция давлати ва ҳуқуқи 

22.  Америка қўшма штатлари давлати ва ҳуқуқи 

23.  Россия подшолиги мустамлакачилиги даврида  Ўзбекистон ҳудудида 

давлат ва ҳуқуқ 

24.   Ўзбекистон республикасида ҳуқуқий давлат ва  Фуқаролик 

жамиятининг шаклланиши 

 

 

V. Мустақил  таълим  ва  мустақил  ишлар 

 

Аудиториядан ташқари вақтда бажариладиган мустақил ишлар 

қуйидаги турларда амалга оширилиши тавсия этилади: 
- эссе – долзарб мавзу бўйича  шахсий фикрини танқид, 

публицистик ва бошқа жанрларда  ёзма баён қилиш; 



- докладлар тайёрлаш; 

- курс иши ёзиш; 

- конспект ёзиш; 

- глоссарий тузиш; 

- индивидуал ва гуруҳий ўқув лойиҳаси; 

- кейс-топшириқларини бажариш; 

- мавзули портфолиолар тузиш; 

- ахборот-таҳлилий материаллар билан ишлаш; 

- манбаалар билан ишлаш; 

- инфографика тузиш; 

- чизма-тасвирий моделлар (интеллект-карт, фрейм, мантиқий граф 

ва ҳ.к.) яратиш; 

- мултимедиали тақдимотлар яратиш; 

- дарсларнинг методик ишланмаларини тайёрлаш; 

- дарсдан ташқари машғулотлар ишланмаларини тайёрлаш; 

таълим йўналиши(мутахассислик)нинг хусусиятидан келиб чиққан 

ҳолда мустақил ишларнинг бошқа турларидан фойдаланиш мумкин. 

 

Тавсия этилаётган мустақил таълимнинг мавзулари: 
 

Мустақил таълим учун тавсия этиладиган мавзулар: 

1. Ахомийлар ҳуқуқмронлиги даврида ижтимоий-сиёсий тузумдаги 

ўзгаришлар 

2. Македониялик Искандар ва Салавкийлар даврида ижтимоий-сиёсий 

тузум хусусиятлари 

3. Жиноят ва жазо масалалари ҳамда суд ишларининг юритилиши 

4. Турк чоқонлигининг ўрнатилиши ва VI-VII асрларда Хоразм, Соғд ва 

Фарғона давлатлари 

5.  Араб халифалиги ҳумронлиги даврида Мовароуннаҳрнинг давлт 

тузуми 

6. Шариатга биноан жиноят ҳуқуқи ва суд ишларини юритиш тартиби 

  

3. VII. Таълим натижалари (шаклланадиган компетенциялар) 

Талаба билиши керак: 

      Давлат ва ҳуқуқ назарияси тарихи  ижтимоий фанлар тизимидаги 

ўрни, унинг предмети, ҳуқуқшунос-педагогнинг касбий-ҳуқуқий 

онгини шакллантиришдаги роли, ҳуқуқшунослик соҳасида 

қўлланиладиган тушунчалар ва категориялар тизими, давлат ва 

ҳуқуқнинг хозирги ривожланишига таъсир қилувчи асосий 

омиллари тўғрисида   тасаввурга эга бўладилар, тарғиб этишдаги    

билимга эга бўлиши;   

  

Талаба ўз билимларини таҳлил қилиш, норматив-ҳуқуқий 

хужжатлар лойиҳасини ишлаб чиқиш, норматив-хуқуқий 



хужжатларни шарҳлаш ва кўллаш имкониятига эга бўлади. Қабул 

қилинаётган норматив-ҳуқуқий хужжатларни Конституцияга ва 

халқаро-ҳуқуқий стандартларга мос келиши бўйича мониторинг 

ўтказиш, давлат ва ҳуқуқ назариясининг долзарб муаммолари 

бўйича ўзининг фикрини мустақил, тўғри ва асосланган холда 

ифода этиш сифатида кўриб чиқиш каби масалаларни ўрганади, 

тарғиб қилиш зарурлигини  билиши, кўникма ҳосил қилиш;   

  Талаба илмий, методик, педагогик ва ижтимоий фаолиятида назарий 

билимларни фанга қўллаш кўникмаларига эга бўлади  аҳамиятини 

асослаб бериш каби малакаларига  эга  бўлиши   лозим   

4.                    VIII. Таълим технологиялари ва методлари: 

 маърузалар; 

 интерфаол кейс-стадилар; 

 семинарлар (мантиқий фикрлаш, тезкор савол-жавоблар); 

 гуруҳларда ишлаш; 

 тақдимотларни қилиш; 

 индивидуал лойиҳалар; 

 жамоа бўлиб ишлаш ва ҳиоя қилиш учун лойиҳалар 

5.                 IX. Кредитларни олиш учун талаблар: 

      Фанга оид назарий ва услубий тушунчаларни, билимларни тўла 

ўзлаштириш, таҳлил натижаларини тўғри акс эттира олиш, ўрганилаётган 

жараёнлар ҳақида мустақил мушоҳада юрита олиш ва жорий, оралий 

назорати шаклларида берилган топшириқларни бажариш, якуний назорат 

бўйича топшириқларни бажариш 

6.  X. Асосий адабиётлар: 
1. Сайдуллаев Ш.Давлат ва ҳуқуқ назарияси Дарслик.-Т. ТДЮУ, 2018.-

220б 

2. Одилкориев Х.Т., Тультеев И.Т. ва бошк Давлат ва ҳуқуқ назарияси. 

Дарслик Т.Шарк, 2009.- 592 б. 

3. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси.-Т. Адолат, 2007.-916 б.  

4.  Лазарев В.В., Липень С.В., Саидов А.Х. Теория государства и права 

Учебник/ под  ред. Акад.Абдурахманова Қ.Х.-Мю Рос.екон 

акад.2008. -620 с. 

5. Мухамедов Ҳ.М. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи  2009.-384 б. 

 

XI. Қўшимча адабиётлар 

 

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-

интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг 

кундалик қоидаси бўлиши керак. Мамлакатимизни 2016 йилда 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва 2017 

йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор 

йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 

кенгайтирилган мажлисидаги маъруза, 2017 йил 14 январ / Ш.М. 



Мирзиёев. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 104 б.               

2. Мирзиёев Шавкат Миромонович.  Қонун устуворлиги ва инсон 

манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ 

фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 

қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали 

маросимдаги маъруза.  2016 йил 7 декабр /Ш.М.Мирзиёев. – 

Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – 48 б.  

3. Мирзиёев Шавкат Миромонович.  Буюк келажагимизни мард ва 

олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. Мазкур китобдан 

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2016 

йил 1 ноябрдан 24 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси, 

вилоятлар ва Тошкент шаҳри сайловчилари вакиллари билан 

ўтказилган сайловолди учрашувларида сўзлаган нутқлари ўрин 

олган. /Ш.М.Мирзиёев. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2017. – 488 б. 

4. Мирзиёев Шавкат Миромонович.  Янги Ўзбекистон стратегияси.-

Тошкент, 2021. -458 б. 

5. Жавлиев Н.Б. Ҳуқуқнинг моҳияти: анънавий ва замонавий 

назариялар. Ўқув қўлланма. .Т.: ТДЮИИ, 2010.-96 б. 

6. Нажимов М.К. Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқи маданият. –Т.: ТДЮУ, 2018.-66 б. 

7. Нажимов М.К. Давлат функциялари. –Т.: ТДЮУ 2018. 64 б. 

8. Одилкориев Х.Т., Якубов Ш.У. Миллий ҳуқуқий тизим ва ҳуқуқий 

кадриятлар. Монография. Т.: СМИ-АСИА, 2010 -400 б. 

9. Найитбоев Ф. Нажимов М. Хозирги замон асосий  ҳуқуқий тизимлари 

(қиёсий ҳуқуқшунослик).- Т.: ТДЮУ. 2018 -229 б. 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ  

ФАРМОНИ 

1. Ўзбекистон республикасини янада ривожлантириш бўйича 

ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. (Ўзбекистон Республикаси 

қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда)  

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 - йил 6 – ноябрдаги  

"Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим - тарбия ва илм - 

фан соҳаларини ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида " ги ПФ 

- 6108 - сон фармони. 

Ахборот манбаалари 
3. http://www.edu.uz–Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус 

таълим вазирлиги сайти. 

4. http:www.uzedu.uz – Ўзбекистон Республикаси Халқ  таълими 

вазирлиги сайти. 

5. http://www.gov.uz– Ўзбекистон Республикаси хукумати портали. 

6. www.pedagog.uz 

7. www.apkpro.ru/content/view 

8. www.prometeus.nsc.ru/contents/books/slasten 

9. www.relarn.ru/conf/conf2007  

http://www.edu.uz/
http://www.uzedu.uz/
http://www.gov.uz/
http://www.pedagog.uz/
http://www.apkpro.ru/content/view
http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/slasten


10. http://vilenin.narod.ru/Mm/Books/ 

11. http://www.allmath.ru/ 

12. http://www.ziyonet.uz/ 

http://window.edu.ru/window/www.astronet.ru  

 

7. Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети 

томонидан ишлаб чиқилган ва университет Кенгашининг 2022 йил 

“_______”   ___________даги қарори билан тасдиқланган. 

8.  Фан/модул учун масъул ва дастур муаллифлари: 
Сайдалиходжаева Н.Ф.  – ТДПУ, “Маънавият асослари ва ҳуқуқ 

таълими” кафедраси доценти, педагогика фанлари номзоди. 

 

9.  Тақризчилар: 

 А.А.Дадашева   -   Тошкент Давлат транспорт  университети  Ижтимоий 

фанлар кафедраси ю.ф.д., профессор   

М. Саттарова –Ташкент шаҳар юридик техникуми ўқитувчиси, юридик 

фанлари номзоди   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vilenin.narod.ru/Mm/Books/
http://www.allmath.ru/
http://www.ziyonet.uz/
http://window.edu.ru/window/
http://window.edu.ru/window/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


