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МУҚАДДИМА 

Дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон (ҶИА) ба монанди тамоми мамо-

лики сайёра, дар давраи рушди раванди илмию техникӣ ва саноатикунонии 

бошиддат, инчунин дар натиҷаи муқовимати ҳарбии бисёрсолаи ҷанги шаҳр-

вандӣ, масъалаи ифлосшавии муҳити атроф яке аз масъалаҳои мубрами рӯз ба 

ҳисоб меравад. Ин масъалаи ниҳоятдараҷа хатаровар бевосита ба сиришти 

одамизод таъсири манфӣ мерасонад, ки дар натиҷаи он тағийроти генетикии 

номатлуб ба миён меояд. 

Мутобиқи маълумоти омории Маърӯзаи умумиҷаҳонӣ оид ба маъюбият 

ва маводҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ) дар оғози асри ХХI 

дар ҷаҳон зиёда аз як миллиард одам бо ягон шакли мухталифи маъюбият умр 

ба сар мебаранд. Қариб 200 миллион нафар аз шумораи умумӣ дар зиндагии 

ҳамарӯзаи худ мушкилоти ҷиддие доранд. Сол аз сол шумораи чунин одамон 

зиёд шуда истодааст, ки ин боиси нигаронии тамоми ҷомеъаи ҷаҳонӣ гаштааст. 

Аҳолии сайёраи мо ба пиршавии босуръат дучор гардида, хатари маъюбият дар 

байни одамони пиронсол ба дараҷае баланд шудааст. Вақтҳои охир паҳншавии 

бемориҳои доимӣ ба монанди касалии қанд (диа-бет), норасогии рагҳои дил, 

саратон ва бемориҳои рӯҳии хусусияти гуногун-дошта бештар ба чашм мерасанд 

(ҷадвали 1). Дар тӯли 10 соли охир суръати таваллуди кӯдакони нуқсони гуногуни 

саломатидошта қариб 2 маротиба зиёд гардидааст [1, 2, саҳ. 3, 27, саҳ. 4, 28]. 

Дар асоси “Назари умумиҷаҳонӣ дар соҳаи тандурустӣ” қариб 785 мил-

лион нафар одамон дар синни 15 ва аз он зиёд (15,6%) бо ягон шакли маъюбият 

зиндагӣ доранд. Дар “Маърӯза оид ба вазъи беморӣ” ин шумора 975 миллион 

нафарро (19,4%) дар бар мегирад. Дар чорчубаи ин оморҳо, мувофиқи “Назари 

умумиҷаҳонӣ дар соҳаи тандурустӣ” 110 миллион нафар (2,2%) нуқсонҳои 

ниҳоят ҷиддии ҷисмонӣ доранд. Дар “Маърӯза оид ба вазъи беморӣ” бошад 190 

миллион нафар (3,8%) “дараҷаи вазнини маъюбият”-ро соҳиб мебошанд. Маъ-

лумот дар бораи маъюбияти кӯдакон (0-14 сола), ки дар  “Маърӯза оид ба вазъи 

беморӣ” оварда шудааст, 95 миллион (5,1%) нафар кӯдакро дар бар мегирад. Аз 

ин миқдор 13 миллион нафар кӯдакони маъюб (0,7%) “дараҷаи вазнини 

маъюбият”-ро доранд [1]. 
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Ғайр аз ин, шумораи одамони шаклҳои гуногуни маъюбиятдошта, хусу-

сан дар ҶИА, ба монанди дигар мамлакатҳое, ки фарогири ҷангҳои дохилӣ 

мебошанд, аз ҳисоби одамони дар натиҷаи ҷанг маъюбшуда пайваста зиёд шуда 

истодааст. Ин масъала, яке аз масъалаҳои ҳалталаби иҷтимоии тамоми баша-

рият буда, бо дастгирии тамоми мамалоки сайёра бояд аз рӯи имкон ҳалли 

дурусти худро ёбад [4, 5]. 

Миқёс ва андозаҳои маъюбияти одамон ногузирии ҷустуҷӯи роҳҳои муо-

сири самараноки ҳалли он ва шаклу чораҳои қатъии расонидани кӯмакро ба 

шахсони маъюб тақозо менамояд. Маъюбият набояд ягон монеъае дар фаъо-

лияти инсон, новобаста аз ҳолати саломатии ӯ эҷод намояд. Яке аз ҷанбаҳои 

ҳалли ин масъала тавонбахшии (реабилитатсияи) иҷтимоӣ ва меҳнатии одамони 

маҳдудияти маъюбидошта мебошад. 

Яке аз нақшҳои асосиро дар ҳалли масъалаи номбурда, аз ҷумла таълиму 

тарбия ва табобату азнавбарқароркунии кӯдакони маъюбияти мухталифдош-

таро ТУТ, ки намояндагони мамлакатҳои зиёдеро дар атрофи худ ҷамъ оварда-

аст, мебозад. Муҳимияти ҳалли ин масъалаи иҷтимоӣ бечунучаро равшан аст. 

Дар ҳалли масъалаи тавонбахшии иҷтимоӣ ва меҳнатии одамон, хусусан 

кӯдакони маъюб, ҳосил намудани малакаи меҳнатӣ ва ташкил намудани шаро-

ити зарурӣ барои фаъолияти ояндаи онҳо нақши аввалиндараҷаро мебозад. 

Ин масъалаи ҳалталаб дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон низ вуҷуд 

дорад. Ҳалли он пайгирона дар асоси Қонуни ҶИА дар бораи “Ҳифзи иҷтимоии 

маъюбон дар ҶИА” ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёриву ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад. 

Мутаассифона ҳоло дар ҶИА ҳисоботи омории аниқе оиди миқдору 

шумораи маъюбон вуҷуд надорад ва он дар навбати худ, чорабиниҳоро ҷиҳати 

тавонбахшии иҷтимоию меҳнатӣ ва расонидани кӯмаки амалиро ба онҳо хело 

мушкил мегардонад. 

Дар асоси маълумотҳои Шуъбаи афзоиши аҳолии Депортаменти Таш-

килоти Миллали Муттаҳид (ТММ) оид ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ 

ҳайати аҳолии ҶИА чунин мебошад: кӯдакон аз рӯзи тавлид то ба синни 14 

сола – 42%; аз15 то 24 сола – 22,2%; аз 25 то 54 сола – 29,4%; аз 55 то 64 сола – 

3,9%, 65 сола ва калонтар аз он 2,5%. 
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Ҷадвали 1.  

Маълумоти омории кӯдакони маюбиятдошта 

 

Афзоиши 

маъюбон 

 

ДАР ҶАҲОН 

1983 514 млн. 

2010 750 млн. 

2015 900 млн. 

СОЛИ 1981 АЗ ТАРАФИ ТММ “СОЛИ МАЪЮБОН” ЭЪЛОН ГАРДИДА БУД 

 ТАНОСУБИ ОДАМОНИ 

МАЪЮБИЯТДОШТА 

     
Аз рӯи маълумоти нопурраи 

Вазорати меҳнат, ҳифзи иҷтимоӣ ва 

корҳои маъюбону собиқадорони 

ҶИА ҳоло дар Афғонистон қариб 

800 ҳазор нафар маъюбон, ки қариб 

100 ҳазор нафарашонро кӯдакон 

ташкил медиҳанд, умр ба сар 

мебаранд. 

 

НОҚУСУЛ- 

АҚЛОН 
 

НУҚСОНИ 

УЗВҲОИ 

БИНИШДОШТА 
 

НУҚСОНИ 

УЗВҲОИ ТАКЯ ВА 

ҲАРАКАТ 

ДОШТА 
 

НУҚСОНИ 

УЗВҲОИ 

БИНИШДОШТА 
 

НУҚСОНИ 

УЗВҲОИ 

НУТҚДОШТА ВА 

ДИГАРОН 

 

 

 

 

 
 

 

 

Аз рӯи маълумоти нопурраи Вазорати меҳнат, ҳифзи иҷтимоӣ ва корҳои 

маъюбону собиқадорони ҶИА ҳоло дар мамлакат қариб 800 ҳазор нафар маъюбон, 

ки қариб 100 ҳазор нафарашонро кӯдакон ташкил медиҳанд, умр ба сар мебаранд. 

ҶИА ба рӯйхати 9 мамлакати ҷаҳон, ки шумораи зиёдтарини шахсони 

маъюб доранд шомил мебошад. Ҳамасола дар Афғонистан дар натиҷаи тар-

киши минаҳо садҳо одамон талаф ва маъюб мегарданд. Аз шумораи умумии 
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800 ҳазор нафараи маъюбони  мамлакат, бештари онҳо на маълумот доранд ва 

на соҳиби кор мебошанд. 

Тибқи маълумоти ташкилоти байналхалқии ғайридавлатии «Handicap 

International» соли 2015 дар ҳар як оилаи панҷуми афғон як шахси маъюб 

зиндагӣ дорад. 36%-и маъюбон осеби ҷисмонӣ, 26% бемориҳои узвҳои эҳсо-

сот, 20% бемории эпилепсия ва 10% маъюбони бемориҳои рӯҳидоштаро таш-

кил медиҳанд. Аз ин миқдор 70% - и одамони дар синни то 15 сола ва 73% - и аз 

синни 6 солагӣ маъюбшудагон дар оянда ягон намуди таълимотро соҳиб наме-

гарданд. Дар маърӯзаи ба нашр расидаи Фонди кӯдаконаи ТММ (ЮНИСЕФ) 

қайд гардидааст, ки дар оғози соли 2018 дар Афғонистон қариб 3,7 миллион 

кӯдакони синни мактабӣ, аз ҷумла кӯдакони маъюб, аз сабаби амалиётҳои 

ҷангӣ, қашшоқӣ ва поймолкунии ҳуқуқи занҳо оиди гирифтани маълумот, 

имконияти гирифтани таълимро надоранд.  

Дар асоси маърӯзаи мазкур қариб нисфи кӯдакони афғони синусоли 

мактабӣ, ки 60%-и онро духтарон ташкил медиҳанд, дар мактабҳо таҳсил наме-

намоянд. Бо вуҷуди ин, роҳбарият ва Ҳукумати мамлакат барои ҳалли масъалаи 

тавонбахшии иҷтимоию меҳнатии (таълим, табобат, тарбия ва бо кортаъ-

минкунӣ) шахсони маъюбиятдошта диққати ҷиддӣ медиҳад. 

Дар ҶИА тибқи ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ шахсони маъюбиятдошта ба маъю-

бони ҷанги дохила, маъюбони бемориҳои умумӣ, маъюбони бемориҳои кас-бӣ, 

маъюбони дар ҷойи кор нуқсон гирифта, маъюбони хизмати ҳарбӣ ва кӯдакони 

маъюб ҷудо мегарданд. 

Қонуни ҳифзи ҳуқуқи маъюбон ва аъзоёни оилаҳои онҳо, ки дар соли 

2013 дар Афғонистон қабул гардидааст, хусусияти иҷтимоӣ ва зиддибуҳронӣ 

дорад. Амалишавии он бо назардошти мақсадҳои рушди устувори ТММ то соли 

2030 барои ҷоннок гардонидани ҳифзи иҷтимоии маъюбон, аз ҷумла тавон-

бахшии тиббӣ ва иҷтимоии онҳо равона шудааст [6, 7]. 

Дар Афғонистон қонунгузории миллӣ дар соҳаи маориф дар асоси Конс-

титутсияи ҶИА (1990), Қонун дар бораи маориф (2001), Қонун дар бораи 

маълумоти олӣ (2003) ва дигар ҳуҷҷатҳои ҳуқуқиву меъёрии амалкунандаи 
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мамлакат, ки бо мақсади амалисозии бандҳои Конститутсия, чун Сарқонуни 

асосӣ амал менамояд. 

Вазифаҳои муосирро дар масъалаи тарбияи касбии насли наврас, омо-

дасозии онҳо ба меҳнати манфиатноки ҷамъиятӣ қонун дар бораи мактаби 

таҳсилоти умумӣ ва касбӣ, ки ба ҳайати он муассисаҳои иҷтимоӣ низ шоми-

ланд, муайян намудааст. Ин вазифаҳо рушд ва мустаҳкам намудани минбаъдаи 

пояи моддии таълимоти касбӣ ва тамоми соҳаи маорифро дар умум тақозо 

менамоянд [7, саҳ. 59-60]. Ҳалли масъалаҳои табобату тарбия, таълим ва бо 

кортаъминкунии одамони маъюбиятдошта дар ҶИА бояд бо асоснок-кунии 

илмӣ ба сомон расонида шавад. 

Бояд қайд намуд, ки бидуни чорабиниҳои нақшавӣ оиди тавонбахшии 

иҷтимоиву меҳнатии шахсони маъюб, ки қариб дар тамоми мамолики собиқ 

Шӯравӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёрии ягона гузаронида мешаванд, дар Афғо-

нистон лоиҳакашӣ ва сохтмони биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ барои маъюбон 

танҳо дар асоси фармоишҳои шахсони алоҳида ё бо сабабҳои ҷанги дохилӣ 

тамоман амалӣ карда намешаванд. Аз ин сабаб, сатҳу сифати фаъолияти ин 

гуна муассисаҳо ба пуррагӣ аз ташкилотҳои хайрияи дар мамлакат амал-

кунанда вобаста мебошад. Ин яке аз сабабҳои асосии таҳия нагардидани мавод-

ҳои илмии асосонокшуда барои лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ 

(минбаъд - МИ) барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта мебошад. 

Дар Афғонистон ба ҳалли масъалаи тавонбахшии иҷтимоии маъюбон, бо 

сабаби вазъи иқтисодиву сиёсии маълум диққати назаррасе дода намешавад. 

Тартиби тавонбахшии маъюбон бояд вазифаҳоро оиди тавонбахшии ибтидоӣ, 

таълимоти касбӣ дар корхонаҳои таълимию истеҳсолӣ, бо кор таъминнамоии 

босамар, баланд бардоштани малакаи касбӣ ва азхудкунии касбҳои мухталифро 

дар бар гирад. Ҳамзамон ба он бояд гирифтани маълумоти миёна, махсус ва 

олӣ, азхудкунии шаклҳои гуногуни таълимоти сиёсӣ, одобию ахлоқӣ ва эсте-

тикӣ шомил бошанд. Нақши асосиро дар ин ҷабҳа метаво-нанд МИ, ҳамчун 

шакли мукаммали ташкили раванди таълимию тарбиявӣ, истеҳсолот ва меҳнат 

барои кӯдакони маъюб бозанд.  
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Муҳимияти мавзӯи таҳқиқшаванда. Масъалаҳои такмилдиҳии муҳити 

меъморӣ барои фаъолияти таълимию тарбиявӣ ва истеҳсолии кӯдакони маъю-

биятдошта дар марҳилаи ҳозира ниҳоят муҳим мебошад. Бояд зикр намуд, ки 

ҳозир дар Афғонистон чунин муассисаҳо қариб вуҷуд надоранд ва ё дар бино-

ҳое ҷойгир шудаанд, ки муҳити меъмории онҳо тамоман ҷавобгӯи талаботи 

муосири раванди тавонбахшии иҷтимоиву меҳнатӣ нестанд. 

Мавҷуд набудани меъёрҳои мувофиқ барои лоиҳакашӣ ва лоиҳаҳои наму-

навии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта, аз он 

ҷумла кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта (КНУБ) самаранокии чорабини-

ҳоро оиди якҷоякунии (интегратсияи) ҷамъиятии онҳо паст намуда, барои 

иҷрои ин кори ниҳоят муҳим монеъа эҷод менамоянд. 

Аз ин лиҳоз, масъалаи самаранокии  истифодабарии лоиҳаҳои намуна-

вию инфиродии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта (минбаъд МИ) барои сохтмон ва вобаста ба он,  ногузирии таҳияи 

минбаъдаи асосҳои назариявии лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ 

барои кӯдакони маъюбиятдошта, ки ҷавобгӯй ба талаботи муосири раванди 

тавонбахшии иҷтимоиву касбии онҳо бошад, дар мадди аввал меистад. 

Сатҳи омӯзиши масъала. Ташаккули асоси таъинотии МИ бевосита бо 

талаботи тиббию педагогӣ ва иҷтимоиву психологӣ, бо назардошти  хусусияти 

бемории кӯдакони маъюб алоқамандии зич дорад. 

Бо сабаби он, ки дар таҷрибаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии 

биноҳои МИ дар Ҷумҳурии Афғонистон то ҳоло ягон коре ба анҷом расонида 

нашудааст, дар рисолаи мазкур асосан ба корҳои илмию таҳқиқотии олимони 

мамолики собиқ Шӯравӣ, хусусан Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон такя карда мешавад. 

Саҳми назаррасеро дар ташаккули асосҳои педагогӣ ва тиббии соҳаи 

баррасишаванда аз тарафи олимони шинохтаи рус, дефектолог ва гигиенистҳо 

Земцова Ц.И., Кулагин Д.А., Скороходова О.И., Рогачевская Л.Г., Феоктистова 

В.А., Литвак А.Г., Ермаков В.И. [8 - 13] ва дигарон гузоштаанд. 
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Ба ҳалли масъалаҳои интегратсияи иҷтимоии нобиноён ва бо кортаъ-

минкунии оммавии онҳо корҳои илмии олимон Зимин З.В., Агеев В.Д., 

Рагушин В.К., Сермеев Б.В., Николаев В.С., Радушинский А.А., Рейфман И.З., 

Хафизов У.А. ва Язвина A.П. [14 - 17] бахшида шудаанд. 

Бо баъзе масъалаҳои фаъолият ва лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои 

иҷтимоӣ барои маъюбон (асосан муассисаҳои мактабӣ ва томактабӣ) дар вақт-

ҳои мухталиф як қатор ташкилотҳои собиқ Вазорати сохтмони шаҳрвандии 

ИҶСС (ИМТИЛТ биноҳои таълимӣ, Киев ИМТИЛТ, ТашИМТИЛТ ва дигарон) 

сару кор доштанд. 

Ташаккулёбии сохтори меъмориву тарҳии биноҳои таъиноти таълимию 

тарбиявӣ, табобатию муолиҷавӣ ва биноҳои истиқоматӣ барои шахсони маъю-

биятдошта дар таҳқиқотҳои илмию амалии олимони соҳаи меъморӣ Чурилин 

В.М., Блохина Н.Б., Щетинина Н.А., Тюричева М.А., Жданов Ю.В.,  Бобкова 

К.О., Рудаков П.Г., Шарапенко В.Г., Хасанов Н.Н., Мосин О. ва Светкова Л.А. 

[18, 19, 20] дарҷ гардидаанд. 

Асоси назариявии лоиҳакашии мактаб-интернатҳои махсусгардонида-

шуда, ки аз тарафи доктори меъморӣ, профессор Степанов В.К. ҳанӯз дар сол-

ҳои 80-уми асри гузаштаи давраи Шӯравӣ таҳия гардида буд, дар инкишофи 

асосҳои ташаккулёбии муҳити меъморӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта нақши 

ниҳоят муҳим дорад. 

Асосҳои лоиҳакашии биноҳои таълимию истеҳсолӣ барои шахсони нуқ-

сони узвҳои бинишдошта (нобиноён), ки дар солҳои 90-уми асри гузашта аз 

тарафи номзади меъморӣ Ҳасанов Н.Н. [21, 22, 23 ] пешниҳод гардидаанд барои 

меъморони лоиҳакаш ҷолиб мебошанд. 

Бояд қайд намуд, ки то ҳол дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон барра-

сии ҳаматарафаи масъалаи ташаккулёбии муҳити меъмориву фазогӣ барои таъ-

лиму тарбия ва табобату азнавбарқароркунии  кӯдакони маъюбиятдошта маври-

ди амал қарор нагирифтааст. 

Зарурати баррасии ҳаматарафаи МИ, аз нуқтаи назари асоси моддии он, 

бо омӯзиши нокифоя ва мавҷуд набудани тавсияҳои илмии асоснокшуда оиди 
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тарҳрезии муассисаҳои мазкур, дастрас набудани маводи монанд ва тарзҳои 

муайянкунандаи асосҳои сохтори меъмориву тарҳӣ, ки барои ташкил додани 

шароити фароҳами самараноки раванди таълим ва тавонбахшии иҷтимоиву 

кории кӯдакони маъюб равона шудаанд, алоқаманд мебошад. 

Дар Афғонистон, бо сабаби муноқишаҳои ҳарбӣ ба масъалаҳои тарбия, 

таълиму саломатии насли наврас диққати кофӣ дода намешавад. Мактабҳо, 

истироҳатгоҳҳои мактабӣ, беморхонаҳои кӯдакона, осоишгоҳу табобатгоҳҳо на 

дар ҳамаи вилоятҳо вуҷуд доранд, гарчанде маълумоти умумӣ ва маориф дар 

ҶИА дар асоси Конститутсия кафолат дода мешавад. 

Ба лоиҳакашӣ ва сохтмони мактабҳои таъсилоти умумӣ дар мамлакат як 

қатори ниҳоят маҳдуди ташкилотҳои соҳавӣ машғул мебошанд. Вале, мута-

ассифона масъалаи ташаккули МИ, аз нуқтаи назари меъмориву сохтмонӣ то 

ҳол мавриди омӯзишу баррасӣ қарор нагирифтааст. 

Зикр намудан ба маврид аст, ки намуди дилхоҳи МИ, дар қиёс бо мак-

табҳои таҳсилоти умумӣ, як муассисаи сохтори мураккабдошта мебошад. Дар ин 

муасссиҳо, дар қатори ҳуҷраҳои таълимии доираи асосии таъинотӣ, боз ҳуҷраҳои 

қисми хизматрасонии тиббӣ, гурӯҳҳи ҳуҷраҳои хоб ва ошхона бо тамоми 

зерсохтораш бояд пешбинӣ карда шаванд. Ғайр аз ин, дар МИ хусусияти бемории 

табобатгирандагон ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии биноҳо таъсири ҷиддӣ мерасонад. 

Бояд қайд намуд, ки илми педагогика ва тибби ҷаҳонӣ дорои таҷрибаи 

ғании бисёрасраи тарбия ва табобати кӯдакони маъюбиятдошта буда, дар 

раванди таълимию тарбиявӣ ва табобатию азнавбарқароркунӣ тартиби муайяни 

сохторӣ ба амал оварда шудааст. Аммо, мутаассифона дар Афғонис-тон, дар 

соҳаи ҳалли меъмориву тарҳии биноҳо, ки барои ин раванд пешбинӣ шудаанд 

коре ба анҷом расонида нашудааст. То оғози таҳқиқотҳо (2015) дар мамлакати 

мо намудҳои МИ аз рӯи ғунҷоиш, сохтори бино, талаботи илмии асоснок оиди 

ҳалли ҳаҷмию тарҳии бино бо назардошти таъсироти маҷмӯи омилҳои 

иқлимию табии ҶИА муайян нагардида буданд. Инчунин, то ҳоло дар мамлакат 

ҳуҷҷатҳои меъёриву ҳуқуқӣ ва тавсияҳо оиди ҷойгиркунӣ ва андозаҳову 

таҷҳизонидани ҳуҷраҳои алоҳида таҳия карда нашудаанд. 
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Объекти таҳқиқот аз асосҳои лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ, ки дар 

тобияти Вазорати таҳсилоти миёна ва олии ҶИА қарор доранд, иборат мебошад.  

Мавзӯи таҳқиқот  намудҳои муассисаҳои иҷтимоӣ, ҳалли ҳаҷмию тарҳӣ, 

сохтори биноҳо, ҳайат ва алоқамандии ҳуҷраҳо, унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ, иқти-

содиёт ва сохти биноҳоро дар бар мегирад. 

Мақсади таҳқиқот. Ҳадафи кори диссертатсионӣ аз офаридани ғояи 

(консепсияи) ягона ва аз нуқтаи назари илмӣ ассонокӣ асосҳои лоиҳакашии 

биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ, ки дар онҳо шароитҳои мусоиди таълиму 

тарбия, табобату зиндагӣ ва омодасозии кӯдакони нуқсони узвҳои биниш-

дошта ба ҳаёту фаъолияти ояндаи онҳо фароҳам оварда шудааст, иборат мебо-

шад. Ғоя ташаккулёбии намудҳо, сохтори меъмориву тарҳӣ, сохт (композит-

сия) ва унсурҳои ҳаҷмию тарҳии муассисаҳои иҷтимоиро дар бар мегирад. 

Вазифаҳои таҳқиқот аз ҳадафи гузошташуда бар меоянд:  

- муайянсозии миқёси падида бо назардошти тағийрёбии шумораи КНУБ, 

ки ба ташкилёбии таъинотӣ ва сохтори ҳаҷмию тарҳии муассисаҳои иҷтимоӣ 

таъсир мерасонанд; 

- муайян намудани доираи талаботи тиббию педагогӣ ва иҷтимоиву 

психологӣ, ки бо хусусиятҳои физиологии кӯдакони маъюбиятдошта алоқа-

манданд ва ба ташаккули таъинотиву сохтори ҳаҷмию тарҳии биноҳои МИ 

таъсир мерасонанд; 

- таҳлил намудани таҷрибаи мавҷудаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифо-

дабарии МИ, бо назардошти талаботи дар боло зикргардида ва иқтисодиву 

меъморӣ; 

- таҳия намудани асосҳои ташаккулёбии МИ, намуд ва сохтори онҳо, 

сохти (композитсияи) меъморӣ ҳалли ҳаҷмию тарҳии унсурҳои он; 

- амалисозии санҷиши таҷрибавӣ ва дар таҷрибаи таълимию лоиҳакашии 

воқеии биноҳои муассисаҳои иҷтимоии ҶИА тадбиқ намудани ғояҳои асосии 

таҳқиқот. 

Методикаи таҳқиқот. Мавзӯи рисолаи илмӣ дар асоси методологияи 

ягонаи илмию таҳқиқотӣ, лоиҳакашии таҷрибавӣ, фаъолияти сохтмонӣ ва 
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истифодабарии биноҳо бо барномаи ягона таҳия гашта, амалисозии илмии 

методикаи таҳқиқот чунин мебошад: 

- таҳлили маълумоти оморӣ, ки ҳолат ва ҷараёни инкишофи тартиб ва 

фонди моддии муассисаҳои иҷтимоиро муайян месозад; 

- омӯзиши натиҷаҳои таҳқиқи воқеъии мактаб-интернатҳои мавҷуда, ки аз 

тарафи дигар муҳақиқон ва мутахассисон гузаронида шудаанд; 

- таҳқиқоти таҳлиливу танқидӣ дар асоси омӯзиши адабиётҳо оиди масъ-

алаҳои педагогика, тиб, сотсииология ва инчунин лоиҳакашӣ ва сохтмони 

мактаб-интернатҳои махсус, ки тимсоли муассисаҳои иҷтимоӣ мебошанд; 

- гузаронидани таҷрибаомӯзиҳои воқеӣ дар мактаб-интернатҳои амалку-

нанда, инчунин лоиҳакашии таҷрибавии (таълимӣ ва воқеӣ) биноҳо, бо мақ-

сади санҷиши дурустии тавсияҳои назариявии таҳиягашта, асоснокии мувофи-

қи мақсади иҷтимоӣ ва иқтисодӣ будани онҳо; 

- истифодабарии тавсияҳои назариявӣ дар лоиҳакашии воқеӣ, курсӣ ва 

дипломии донишҷӯён. 

Навгонии илмии кори диссертатсиониро натиҷаҳои зерин ташкил 

медиҳанд: 

1. Миқёси зуҳурот бо назардошти тағийроти дурнамои демографии ҳай-

ати КНУБ ва шароитҳои зарурӣ барои ташаккулёбии пояи таълимию моддии 

муассисаҳои иҷтимоӣ дар ҶИА муайян карда шудааст. 

2. Талаботи тиббию педагогӣ ва иҷтимоиву психологӣ, инчунин шароити 

табиӣ ва иқлимии Афғонистон, ки ба сохтори ташкиливу таъинотӣ ва ҳаҷмию 

тарҳии биноҳои МИ барои КНУБ таъсир мерасонанд, аниқ карда шудаанд. 

3. Таҳлили таҷрибаи ҷаҳонии лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии МИ 

барои КНУБ дар раванди рушди таърихиву меъморӣ, бо назардошти талаботи 

тиббиву педагогӣ ва иҷтимоиву психологӣ, инчунин талаботи иқти-содиву 

меъморӣ амалӣ карда шудааст. 

4. Нахуст маротиба дар соҳаи биноҳои таълимиву тарбиявӣ дар ҶИА 

амсилаи эҷоди ғояҳои ягонаи лоиҳакашии МИ барои КНУБ таҳия гардидааст. 
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Моҳияти назариявии кор аз таҳияи ғояи асосии лоиҳакашии меъмории 

биноҳои МИ барои КНУБ дар шароити ҶИА иборат мебошад. 

Моҳияти амалии кори илмӣ аз истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар таҳи-

яи меъёру қоидаҳои сохтмонӣ (МҚС) оиди лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои 

иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб, ҳамчун ҳуҷҷати асосии меъёриву ҳуқуқӣ дар 

соҳаи лоиҳакашии биноҳои МИ дар ҳудуди ҶИА, дар иҷрои кору лоиҳаҳои 

курсӣ ва дипломии донишҷӯёни ихтисосҳои меъморӣ ва сохтмонии факултети 

“Сохтмон ва меъморӣ”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 

М.С.Осимӣ ва Донишкадаи политехникии шаҳри Кобул иборат мебошад. 

Барои дифоъ ғояи асосии лоиҳакашии меъмории биноҳои МИ барои 

КНУБ, ки намуд, сохтор, сохт (композитсия) ва унсурҳои ҳаҷмию тарҳиро дар 

бар мегирад, пешниҳод карда шуда, мавқеъҳои зеринро дар бар мегирад: 

- арзёбии натиҷаҳои таҳлили таърихиву меъмории ташаккул ва рушди 

таҷрибаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодарии биноҳои таълимию тарбиявӣ 

барои КНУБ; 

- талаботи махсуси раванди тиббиву педагогӣ, шароитҳои табиӣ ва иқли-

мии ҶИА, ки ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии МИ барои КНУБ таъсир мерасонанд ва 

инчунин роҳҳои иҷрои ин талаботҳо дар ташаккулёбии намуд, ҳалли таъинотӣ 

ва эстетикии биноҳои МИ; 

- натиҷаи таҳқиқотҳо ҷиҳати муайянсозии номукаммалии сохтори муас-

сисаҳои мавҷуда, ки бо сабаби ҷудо намудани қисми таълимӣ аз қисми исти-

қоматӣ ба вуҷуд омадааст. 

Саҳми шахсии муаллиф нуқтаҳои зеринро дар бар мегирад: 

- муайянсозии талаботи асосии равандҳои педагогӣ ва тиббӣ, ки метаво-

нанд ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии биноҳои МИ таъсир расонанд, инчунин роҳҳои 

ба даст овардани натиҷаҳо ҷиҳати ташаккули намудҳои МИ ва ҳалли таъинотӣ 

ва эстетикии онҳо; 

- омӯзиш ва таҳлили таҷрибаи мамлакатҳои дигар оиди лоиҳакашӣ ва 

сохтмони МИ, ки дар натиҷаи он нодуруст будани сохтори ташкилии муасси-
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саҳои иҷтимоии амалкунандаи дар асоси ҷудосозии гуруҳи ҳуҷраҳои таълимӣ 

аз истиқоматӣ бавуҷудомада, муайян гардидааст; 

- иштироки бевосита дар таҳияи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ барои лоиҳакашии 

муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта. 

Рисолаи илмии мазкур яке аз аввалин корҳо оиди пешниҳоди ихтисоси 

илмӣ дар таҷрибаи илмӣ-таҳқиқотии ҶИА ба ҳисоб меравад. Тамоми таҳқиқо-ти 

назариявӣ дар раванди меъмориву сохтмонӣ, ки ба рисола ворид карда шуда-анд, 

аз ҷониби муаллиф зери роҳбарии бевоситаи роҳбари илмӣ иҷро карда шудаанд. 

Тадбиқи натиҷаҳои таҳқиқот: 

- дар МҚС ҶТ (СНиП РТ) 35-02-2019 “Муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯда-

кони маъюб” (“Социальные учреждения для детей инвалидов”) [24], ки аз тара-

фи Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тасдиқ гардидааст;  

 - асосҳои меъёрии таҳиягашта барои лоиҳакашии МИ, дар тарҳрезии 

корҳои курсӣ ва дипломии донишҷӯёни факултети “Сохтмон ва меъморӣ”-и 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ ва Дониш-

кадаи политехникии Кобул истифода шудаанд; 

- тавсияҳо оиди лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ дар дастури методии 

“Лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюбиятдошта” барои 

лоиҳакашии дипломии донишҷӯёни ихтисосҳои меъморӣ ва сохтмонии Дониш-

гоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ ва Донишкадаи 

политехникии Кобул ворид шудаанд. 

Тадбиқ ва истифодабарии натиҷаҳои кори диссертатсионӣ аз тарафи КВД 

ПИТ “Сохтмон ва меъморӣ”-и Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 

М.С.Осимӣ ва Донишгоҳи политехникии Кобул бо санадҳо тасдиқ карда 

шудаанд. 

Тасвибияти натиҷаҳои диссертатсия. Ҳолатҳои асосии диссертатсия 

дар чорабиниҳои зерини илмӣ баррасӣ гардидаанд: Конференсияи илмӣ-ама-

лии байналмилалии (КИАБ) «Об – омили муҳими рушди устувор» ба муосиба-
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ти даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, 2018-2028», ш. 

Душанбе, с.2018; КИАБ «Таҷриба, мушкилот ва дурнамои боло бурдани сифати 

корҳои сохтмонӣ дар заминаи истифодаи таҷрибаи пешрафти ватанӣ ва байнал-

халқӣ», ш. Душанбе, с.2018.; КИАБ «Глобальные вызовы развития естествен-

ных и технических наук», ш. Белгород, с.2018. 

Интишор. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 7 мақолаи илмӣ ба чоп раси-

даанд, ки аз онҳо 4 мақола дар нашрияҳои аз ҷониби КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда нашр гардидаанд. 

Ҳаҷм ва таркиби рисола. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса-

ҳои асосӣ, номгӯи адабиёт ва замимаҳо иборат буда, инчунин 164 саҳифаи чопӣ 

дорад, ки 19 ҷадвал ва 15 расмҳоро дар бар мегирад. 
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Боби 1. АСОСҲОИ ТИББӢ-ПЕДАГОГӢ ВА ТАЪИНОТИИ ТАШАККУЛИ 

МУҲИТИ МЕЪМОРИИ МУАССИСАҲОИ ИҶТИМОӢ 

Ташаккули муҳити меъмориву фазогӣ ва моддие, ки дар он кӯдакони 

маъюб аввали ҳаёту фаъолияти худро мегузаронанд ва он пайваста барои 

инкишофу ташаккулёбии шахсияти онҳо ҳамчун инсон ва организми кӯдакон 

таъсир мерасонад, яке аз омилҳои асоситарини раванди таълиму тарбия, табо-

бату азнавбарқароркунӣ, инчунин тавонбахшии иҷтимоӣ ва меҳнатии онҳо ба 

шумор меравад. 

Хусусиятҳои равандҳои таълимию тарбиявӣ ва табобатию барқароргар-

донӣ талаботи гуногуншакли тиббию педагогиро нисбати ташаккули муҳи-ти 

меъмории МИ муайян месозанд. Дар рисолаи илмии мазкур фақат он талаботе 

мавриди баррасӣ қарор мегирад, ки онҳоро метавон аз ҳисоби ҳалли ҳаҷмию 

тарҳии оқилонаву сарфакоронаи  биноҳои МИ дар умум ва ё унсурҳои ҳаҷмию 

тарҳии алоҳидаи он қонеъ гардонида шаванд. 

Тарбиягирандагони МИ барои кудакони маъюбиятдошта, вобаста ба иллати 

худ аз кӯдакони солим, ки дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил менамоянд, 

фарқияти ҷиддӣ доранд. Аз ин лиҳоз, пеш аз он, ки масъалаҳои ташаккулёбии 

муҳити меъмориву фазогӣ барои  чунин кӯдакон ҳаллу фасл гарданд, аз тарафи 

муаллиф як қатор хусусиятҳои рӯҳиву физиологӣ, хислат-ҳои хоси онҳо ҷиҳати 

дарки муҳити моддии воқеӣ, ки бо тарзу усули раванди таълим, тавсифи 

чорабиниҳои табобативу барқароргардонӣ, хусусиятҳои антропометрӣ ва 

эргонометрии хонандагон вобаста мебошанд, муайян карда шудаанд. 

 

1.1.Хусусияти рӯҳиву физиологии кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта  

Дар ташкил намудани муҳити моддиву фазогӣ барои шахсони нуқсони 

узвҳои бинишдошта, бояд дар назар дошт, ки онҳо дорои дараҷа ва шаклҳои 

гуногуни нуқсони биниш мебошанд. Тибқи нишондодҳои комиссияи экспертии 

тиббӣ-меҳнатӣ (КЭТМ), ки дар аксари мамолики ҷаҳон, аз ҷумла дар ҶИА низ 

фаъолият доранд, шахсони нуқсони узвҳои бинишдошта ба ду гурӯҳ ҷудо 

мегарданд: шахсони мутлақо нобино, бо тезии биниш аз 0 то 0,05 ва шахсони 

биниши сустдошта, ки биниши бақия бо тезии  аз 0,05 то 04 воҳиди ченак доранд. 
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Чунин тақсимот дар назди меъморону муҳандисон, педагогон ва табибо-

ни соҳаи беҳдоштӣ, ки баҳри ташаккули шароити мусоди ҳаёту фаъолияти 

шахсони нуқсони узвҳои бинишдошта фаъолият менамоянд, вазифаҳои муай-

янеро мегузорад.  

Шахсони биниши маҳдудошта қариб 86% шумораи умумии одамони 

нуқсони узвҳои бинишдоштаро ташкил медиҳанд. Таҳлили ҳайати синусолии ин 

гурӯҳи маъюбон нишон медиҳад, ки бештар аз 65%-ро шахсони аз 7 то 60 сола, 

яъне сину соли мактабӣ ва қобили меҳнат ташкил менамоянд [25] (расми 1.1). 

Нуқсони узвҳои биниш на танҳо ба ҳолати ҷисмонӣ таъсири номатлуб 

дорад, балки амалишавии равандҳои рӯҳонӣ, аз ҷумла тафаккури инсонро 

халалдор мегардонад. Кулагин Ю.А. меҳисобад, ки фарқияти тафаккури ода-

мони бино ва нобино аз миқдори бевосита дарк гардидаи хусусияту сифати 

ҷисмҳо ва падидаҳо иборат мебошад [26]. 

Дар қабули маълумот оиди муҳити атроф ва дарки воқеъияти объективӣ 

барои нобиноён ва шахсони биниши сустдошта, нақши ассосиро хусусиятҳои 

психологӣ, ба монандӣ ҳиссиёт, идрок ва тафаккур мебозанд. 

Ҳиссиёт, ин аз тарафи инсон дарк кардани хусусиятҳои алоҳидаи ҷисмҳо 

ва зуҳуроти воқеъияти объективест, ки бевосита ба узвҳои эҳсосоти ӯ таъсир 

мерасонад [26]. Бо гуфтаҳои Ленин В.И. “Ҳиссиёт аз майнаи сар, торҳои асаб ва 

аз моддаҳои муайяни ташаккулёфта вобаста мебошад” [27, cаҳ. 50].  

Дар қатори ҳиссиёт, таҳлили хусусиятҳои шахсони нуқсони узвҳои биниш-

дошта дар асоси боз нишондиҳандаи дигар, ба монанди идрок амалӣ мегардад. 

Ҳамин тариқ, нобиноён раванди инъикоси ҷисмҳо ва падидаҳоро ба воси-

таи узвҳои эҳсосоти солими худ дарк менамоянд. Сеченев И.М. дар яке аз асари 

худ мнависад, ки “ба воситаи чашм зиёда аз 8000, ба воситаи гӯш на аз он кам 

ва ба воситаи ҳаракати мушакҳои бадан боз бештар ҳиссиёт амалӣ гардида, 

ҳамаи санадҳои рӯҳӣ бо ҳам ба тариқи нав мепайванданд” [28].  
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Расми 1.1. Хусусиятҳои психо-физиологии кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта 

 

Дар одамони нуқсони узвҳои бинишдошта, бар иваз ё ҷуброни узвҳои 

биниши сустгашта ва ё мавҷуднабуда, дигар намуди ҳиссиёт, ба монанди 

қувваи сомеа, ломиса, шомма ва зиқа ниҳоят фаъол мебошанд (расми 1.1). 

Скороходова О.И. навиштааст: “Дастҳои ман қисман басират ва сомеаи 

маро иваз менамоянд. Пойҳоям бошад, дар ин ҳол нақши назаррасе доранд. 

Ман дар вақти ҳаракат пастшавии камтарини заминро эҳсос менамоям" [29-31]. 

Намунаи равшани ҷубронкунии нақши қувваи ломисаи нобиноён хонда-

ни ҳуруфоти Брайл мебошад. 

Нақши қувваи ломисаро дар раванди дарк намудани олами атроф, асос-

гузори физиология ва психологияи рус Сеченов И.К. чунин қайд намудааст: “Даст 
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на фақат узв барои доштани чизе мебошад, қисми нуги озоди он, панҷаи даст узви 

нозуки ҳиссиёт ба ҳисоб меравад. Кафи даст ба чашм шабоҳат дорад, ки барои 

дарки шакли ҷисмҳо хизмат мерасонад. Одами бино шакл, бузургӣ, ҳолат ва 

ҳаракати ҷисмҳои дар атрофи худ ҷойдоштаро ба воситаи чашм дарк намуда, барои 

инкишофи қобилияти идрокии  дастонаш намекушад. Барои нобиноён бошад дасти 

ҳисскунанда бар ивази чашми нобино хизмат менамояд” [28, саҳ. 896]. 

Таҳқиқотҳои гузаронидаи Кулагин Ю.А. нишон доданд, ки пусти бадани 

шахсони нуқсони узвҳои бинишдошта дорои хусусиятҳои ҳисси тас-вирӣ 

дорад, ки ба воситаи он нобиноён метавонанд рангҳо, тарҳи тасвир ва ҳатто 

рақаму ҳарфҳои ҳамворро низ фарқ намоянд [26]. 

Дар дарк намудани муҳити атроф шахсони нобино асосан тарзи ломи-

саву сомеавии идрок ва шахсони биниши сустдошта бошанд, ғайр аз он боз 

басирати боқимондаро истифода мебаранд. 

Мутахассисон имконият ва муҳимияти инкишофи басирати боқимондаро 

барои шахсони биниши сустдошта  исбот сохтаанд. Истифодаи он дар раванди 

таълиму тарбия ва истеҳсолӣ барои рушди  ҳиссиётҳои нав, ба монанди назар-

диди хуб ва фарқ намудани рангҳо мусоидат менамояд. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло, ташаккули муҳити меъморӣ барои шахсо-ни 

нуқсони узвҳои бинишдошта, бояд бо назардошти маҷмӯи хусусиятҳои махсус, ки 

тафаккури воқеияти объективиро ба вуҷуд меоварад, амалӣ карда шавад. 

 

1.1.1. Нишондодҳои антропометрӣ ва эргонометрии КНУБ 

Муайянсозии асосҳои меъёрии масоҳати ҳуҷраҳои муассисаҳои иҷти-моӣ 

барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта (минбаъд МИ), ба монанди 

ҳолатҳои муқаррарӣ асосан аз андозаҳои бадан ва суръати ҳаракати одамон 

вобаста мебошад. 

Тадқиқотҳои назаррас дар соҳаи муайянсозии нишондодҳои антропо-

метрӣ ва эргонометрии кӯдакони маъюбияти гуногундошта, дар муассисаҳои 

номбурда (мактаб-интернатҳои махсус) аз тарафи олимон, доктори меъморӣ  
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Степанов В.К. ва номзади меъморӣ Ҳасанов Н.Н. ҳанӯз дар солҳои 80-уми асри 

гузашта гузаронида шудааст [32, 3]. 

Бо назардошти хусусиятҳои антропометрӣ ва эргонометрӣ кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдоштаро ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо менамоянд (ҷадвали 1.2) [33]. 

Ба гурӯҳи 1-ум кӯдакони биниши сустдошта дохил мегарданд. 

Бояд қайд намуд, ки хусусиятҳои эргонометрии кӯдакони нуқсони узв-

ҳои бинишдошта вобаста ба иллати онҳо аз кӯдакони солим фарқ доранд. Вале 

андозаҳои бадани онҳоро, ки ба муайянсозии масоҳатҳои кории  ҳуҷра-ҳо ва 

вақти тахлия (эвакуатсия) аз бино таъсир мерасонанд дар асоси маълу-мотҳои 

ба дастовардаи мутахассисони Донишкадаи илмию тадқиқотии гигие-на ва 

ҳифзи саломатии кӯдакон ва наврасони (ДИТ ГҲСКН) Вазорати танду-рустии 

Россия (ҷадвалҳои 1.2, 1.3) ва профессор, д.и.т. Предтеченский В.М. [34, 35, 

саҳ. 120] қабул намудан мумкин мебошад. Андозаҳои калонтарини бадани 

наврасони ин тоифа ба андозаҳои миёнаи одами болиғ, ки масоҳати баданаш 

дар тарҳ f = 0,1 м
2
 (дар либоси тобистона) баробар мебошад. 

Ба гурӯҳи 2-юм кӯдакони нобино, ки гарчанде сохти антропометриашон 

халалдор набошанд ҳам, андозаҳои бадани онҳо бо истифодаи ҳатмии асоча аз 

кӯдакони солим фарқ мекунад, шомиланд. 

Ченкуниҳои бисёркаратаи профессор Степанов В.К. имконият додаанд, 

ки масоҳати миёнаи дар тарҳ банднамудаи хонандагони нобиноро бо назар-

дошти доираи “тафтиши” ёрирасон бо асоча муайян карда шавад. Барои хонан-

дагони қадбаланди синфҳои болоӣ (қади 175 см дошта) ин масоҳат f1 = 0,4 м
2
 

баробар мебошад
  
(ҷадвали 1.2). 

Кӯдакони ба дараҷаи якуми беморӣ шомилбуда, дар вақти ҳаракат кар-

дан дар тарҳ баъзе минтақаи иловагиро ишғол менамоянд, ки он ба  нақшаи 

горизонталии бадан илова мегардад,  аммо халалдоршавии ин минтақа наме-

тавонад аз тарафи муҳити атроф (одамон, ашёҳо, конструксияҳои иҳотавӣ) ба 

ҳаракати кӯдак (мисол, ӯро бозистонад) таъсири ҷиддӣ расонад. 
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Ҷадвали 1.1. 

Нишондодҳои антропометрии КНУБ ва баландии таҷҳизот 

 

И
ш

о

р
а 

 

 
Номгӯи ченаки 

андозаҳо 

Гурӯҳи қади КНУБ бо см 

До130 131-145 146-160 161-175 св.175 

НI Қад 123,5 138 153,7 168,8 179,5 

Н2 Баланди аз 
сатҳи фарш то 
хати чашм 

112 128 143,5 158 169 

Н3 Баланди аз 
сатҳи фарш то 
то дасти 
болобардошта 

140 160 180 200 220 

Н4 Баланди аз 
сатҳи фарш то 
хати чашм дар 
ҳолати 
нишастан 

88 98 109 120 128 

ВI Андозаи 
кундаланги 
байни 
ангуштони ба 
ду тараф рост 
кардаи дастон 

32,6 35,4 39 43,2 44,8 

В2 Андозаи байни 
ангуштони ба 
ду тараф рост 
кардаи дастон 

123 138 153 169 179 

В3 Андозаи 
қафаси сина  

16,5 17,5 19 21,4 22 

В4 Андозаи байни 
оринҷҳо  

50,6 53,6 58 62 62,5 

Н5 Баландии 
нишастгоҳи 
курсӣ 

32 36 40 44 48 

Н6 Баландии 
сатҳи корӣ 

54 60 66 72 78 

Н7 Баландии 
сатҳи кории 
таҷҳизот: 
дуредгарӣ; 
челонгарӣ. 

55 
 

75 

60 
 

85 

70 
 

95 

80 
 

105 

- 
 
- 

В5 Роҳрави байни 
мизҳо 

5 50 50 50 50 

 

Халалдоршавии минтақаҳои иловагии эргонометрии кӯдакони маъюб бо 

қатъ гардидани ҳаракат вобастагӣ доранд, ки ин маҷбур месозад майдони 

минтақаи воситаҳои иловагӣ ба майдони умумии нақшаи горизонталии онҳо  

ворид карда шавад.  
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Ҷадвали 1.3 

Андозаҳои кнуб дар тарҳ ва меъёри васегии роҳравҳо 
 

 

  

 

 

АНГОРАҲО 

I II III 

 

 
 

 

 
 

 

САМТИ 

ҲАРАКАТ 

ВАСЕЪГИИ ГУЗАРГОҲ ВА РОҲРАВҲО “А” бо 

воситаҳои интиқоли ҷиҳоз, мм 

Бо андозаи 

то 400 мм 

дастӣ 

Бо 

аробачаҳои 

андозаи то 

700мм 

Бо 

аробачаҳои 

андозаи то 

1200мм  

 

Яктарафа 

Дутарафа 

 

1000 

1400 

 

1300 

2000 

 

1800 

3000 

Яктарафа 2000 - - 

Яктарафа 

Дутарафа 

1000 

1400 

1300 

2000 

1800 

3000 

 

*    аз рӯи маълумоти профессор Предтеченский В.М.         

**  аз рӯи маълумоти профессор Степанова В.К. 

*** аз рӯи маълумоти Рейфмана М.Б. 

 

Барои муайян кардани вақти таҳлия, бари гузаргоҳ, ошён-нокии биноҳо, 

ба ғайр аз донистани нақшаи горизонталии бадан, инчунин суръати ҳаракати 

кӯдакони имконияти  ҳаракати сустдоштаро донистан зарур аст. 

Ченкунии чандинкаратаи суръати ҳаракатҳои аз тарафи профессор 

Степанов В. К. амалишуда нишон медиҳанд, ки ҳамаи КНУБ ба ду гуруҳи асосӣ 

ҷудо мегарданд: 

І – сустбинон; 

ІІ – нобиноён. 
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Бояд қайд намуд, ки муайян кардани шароити мусоидтари ҳаракатҳои 

КНУБ тадқиқотҳои амиқтари махсусро, ба мисли  рисолаи номзадии М.А 

Еремченко «Ҳаракати ҷараёни одамон дар биноҳои мактаб»-ро [36 - 40] талаб 

мекунад, ки он ба таҳқиқи мактабҳои таҳсилоти умумӣ бахшида шудааст. 

 

1.1.2. Муносибати дифференсатсионӣ дар раванди таълиму тарбия ва 

табобату барқароршавии хонандагон 

Раванди таълиму тарбия ва табобату барқароршавӣ танҳо дар мавриди 

мувофиқати он ба саломатии кӯдак таъсири мусбӣ расонида метавонад. 

Имкониятҳои физиологии ҳар як кӯдаки маъюбиятдошта гуногунанд ва бар-

расии пурраву амиқи шароитҳои гуногунро талаб мекунанд. Бар хилофи 

кӯдакони солим, ки имкониятҳои физиологиашон асосан аз сину солашон 

вобастагӣ дорад, қобилияти кӯдакони маъюб ба намудҳои гуногуни фаъолият 

ва зиндагӣ аз рӯи хусусият ва дараҷаи бемориашон муайян мегардад. 

Давомнокии фаъоли диққати кӯдак мутаносибан аз сину соли вай вобаста 

мебошад. Аз рӯи маълумотҳои Дьячкова А.И. [41, саҳ. 28] давомнокии фаъоли 

диққати кӯдакони сину соли 6-8 сола дар дарсҳо (яъне хонандагони синфҳои 

тайёрӣ ва 1-ум) 15-20 дақиқаро ташкил медиҳад. 

Имконияти давомнокии таълимии кӯдакони сину солашон гуногун мух-

талиф аст. Агар дар синфи як хониши беист қариб 15 дақиқа давом кунад, дар 

синфи чорум 25 дақиқа давом дошта, руйнависи беист дар синфи як 8-10 

дақиқа, дар синфи чор 17-20 дақиқа давом карда метавонад [28]. 

Мушоҳидаҳои олимони соҳа Носбаум Д.Х., Фокина С. нишон доданд, ки 

тарбиятгарандагони синфи як на танҳо 45 дақиқаи дарсро, балки давомнокии 

умумии кори 3-4 соатро бо мушкилӣ мегузаронанд [42]. Ин хусусиятҳои сину-

солиро ба инобат гирифта, камшавии давомнокии дарсҳоро дар гурӯҳҳои тай-

ёрӣ ва синфҳои як то 35 дақиқа ва зиёдшавии вақти танаффусҳоро аз 10 то 20 

дақиқа барои ҳамаи тоифаи КНУБ муайян намуданд [43 - 48]. 
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Хусусияти сину сол дар барнома, усулҳои таълим ва сохтани реҷаи та-

моми рӯз, аз ҷумла, давомнокии хоб ва сайру гашт, сари вақт хурок хурдан, 

иштирок кардан дар чорабиниҳои беруназсинфӣ ва ғайра дарҷ мегардад. 

Барои хонандагони сину соли гуногун барои иҷро намудани супоришҳои 

хонагӣ вақти мухталиф ҷудо карда мешавад. 

Ҷудокунии (диференсиатсияи) синусолӣ бояд дар ташкил кардани 

хурокхурии тарбиягирандагон  низ ба инобат гирифта шавад. Ташхисҳои мак-

таб-интернатҳои махсусгардонидашудаи амалкунанда, ки аз тарафи про-фессор 

Степанов В.К. гузаронида шудаанд, нишон доданд, ки меъёри хурок-ҳои 

мавҷудбуда фақат ҷамъи маҳсулоти шабонарӯзиро барои як хонанда пешбинӣ 

кардааст. Аммо «ҳарчанде, ки хусусиятҳои физиологии кӯдакони сину солашон 

гуногун ва талаботи онҳо ба моддаи ғизоӣ якзайл нестанд, яке аз талаботи 

ғизои дурусти кӯдакон ин ташкили дурусти он ба ҳисоб меравад». [49, саҳ. 71]. 

Кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта маълумотро дар сатҳи барномаи 

таълимии мактабҳои таҳсилоти умумӣ мегиранд, аммо барои аз худ кардани ин 

барнома вобаста аз шакли мактабҳо шумораи гуногуни соатҳо ҷудо карда 

мешаванд. Вобаста ба ин, дастабандии гурӯҳҳои синусолӣ барои шакли 

гуногуни мактаб-интернатҳои махсусгардонидашуда аз мактабҳои оддии 

таҳсилоти умумидошта фарқ мекунад. Бояд қайд намуд, ки  тақсимоти асосӣ ба 

гурӯҳҳои тарбиягирандагони хурдсол, миёна ва калонсолон ҳамон хел боқӣ 

мемонад. 

Ҳамин тавр, дар МИ барои КНУБ тарбиягирандагон ба синфҳои - I-IV 

(илова гурӯҳи тайёрӣ), синфҳои V-IX ва ба синфҳои X-XI ҷудо карда мешаванд. 

Албатта, дар тақсимоти тарбиягирандагон аз рӯи гурӯҳҳои синусолӣ дар 

МИ таъсири аниқи хусусияҳои беморӣ низ мерасад. Бояд тазаккур дод, ки 

бегуфтугӯ ташкили дурусти раванди таълиму тарбия бе назардошти хусуси-яти 

сину соли хонанда ва  бе ташкили шароитҳои хоси ҷудогона барои ҳар як 

гурӯҳи синусолӣ сохта намешавад. 

Бояд қайд намуд, ки фарқи хусусияти беморӣ ва зарурияти аз ин ҷо 

бармеомадаи зиндагӣ дар шароитҳои гуногун, дар раванди хусусиятҳои таълим 
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ва чорабиниҳои муолиҷавӣ талаб мекунанд, ки хонандагонро ба гурӯҳҳои 

диференсиалӣ ҷудо намуда, ин гурӯҳҳоро бо хуҷраҳои мувофиқ ва маҷмӯи 

таҷҳизоти зарурӣ таъмин созанд. 

Ҳалли ҳаҷмию тарҳии ҳамаи намуди МИ бояд чунин гурӯҳи ҳуҷраҳоро 

пешбинӣ намоянд, ки барои амалӣ гаштани муносибати дифференсатсионӣ 

барои ташкили корҳои таълиму тарбия ва табобатию барқароршавӣ бо кӯдакон, 

на танҳо дар асоси баҳисобгирии хусусиятҳои синусолӣ (чӣ хеле ки дар 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ) инчунин дар дохили гурӯҳҳои синусолӣ, дар 

асоси хусусиятҳои беморӣ мусоидат намояд. 

Дар натиҷаи косташавии ҳолати умумии саломатии КНУБ, онҳо назар ба 

хонандагони солими муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба касалиҳои 

сирояткунанда бештар дучор мегарданд.  

Чорабиниҳои карантинӣ дар он ҳолате таъсирбахш шуда метавонанд, ки 

ҷудокунии ҳайати тарбиягирандагон самаранок амалӣ гардад. Яъне чӣ қадар 

зиёдтар зергурӯҳҳои хурди ин ҳайат бо ҳалли ҳаҷмиву тарҳии биноҳои ҷудогона 

таъмин бошанд, ҳамон қадар чорабиниҳои карантинӣ натиҷабахш мешаванд. 

Таъмин намудани шароитҳои ҷудонигоҳдории гурӯҳҳои алоҳидаи хонан-

дагон дар ҳолатҳои ба вуҷуд омадани эпидемия бевосита аз қонеъ гардонидани 

талаботи гигиениву педагогӣ, дар асоси ҳалли дуруст ва фароҳами истифода-

барии биноҳои МИ вобаста мебошад. 

Аз нуқтаи назари гигиениву тиббӣ зуд ҷудо намудани кӯдакони бемор аз 

кӯдакони солим дар ҳолати сар задани эпидемия ва аз нав тақсимшавии гурӯҳҳо 

ва ташкил кардани шуъбаҳои пурраи карантинӣ ниҳоятдараҷа муҳим мебошад. 

 

1.2. Муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта, 

намуд ва сохтори ташкилии онҳо 

Масъалаи муолиҷа ва барқароркунии саломатии кӯдакони маъюб муто-

биқ бо қонунгузории Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва мамлакатҳои муш-

таракулманофеъ бояд дар МИ амалӣ карда шаванд, ки дар онҳо вазифаҳои 

зерин бояд ҳаллу фасл гарданд: 
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- таълим ва тарбияи кӯдакони маъюб дар асоси  барнома ва нақшаҳои 

таълимии махсус; 

- таълими касбӣ - меҳнатӣ ва шиносоии касбӣ, ки барои азхудкунии 

касбҳои барои ин гуна гурӯҳи одамон равона шудаанд; 

- ислоҳкунии нуқсонҳои инкишофи ақлӣ ва ҷисмонӣ дар раванди таълими 

умумӣ ва меҳнатӣ, корҳои тарбиявӣ, машғулиятхои махсус оид ба ислоҳкунии 

инкишофи нуқсонҳо, инчунин тадбирҳои табобатӣ – пешгирӣ. 

Мувофиқи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ оиди фаъолияти МИ, ки аз тарафи 

вазоратҳои ваколатдори аксари давлатҳои муштарокулманофеъ тасдиқ кардааст 

[43-48] мактаб-интернати махсусгардонидашуда барои кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдошта дар ду намуд ташкил дода мешавад: 

- 9-сола бо синфи тайёрӣ, ки маълумоти мактаби 8-соларо медиҳад; 

- 11-сола бо синфи тайёрӣ, ки маълумоти умумии миёнаро медиҳад [43]. 

Дар асоси бандҳои низомномаҳои намунавии тасдиқгардида [43-48] сох-

тори ташкилии МИ барои КНУБ чор зинаи сохториро дар бар мегиранд: 

Зинаи 1-ум – коллективи синф; 

Зинаи 2-юм – коллективи гурӯҳи тарбиягирандагон; 

Зинаи 3-юм – коллективи гурӯҳи синусолӣ; 

Зинаи 4-ум – коллективи умумимуассисавӣ. 

Коллективи синф 12-16 нафар хонандаро дар бар гирифта, дар сохтори 

ташкилии умумии муассисаи иҷтимоӣ банди (звенои) якум ба ҳисоб меравад. 

Коллективи синф барои инкишофи фардии шахсияти тарбиягиранда таъсири 

ҳалкунанда дорад. Чорабинии асосии коллективи синф – ин машғулиятҳои 

фаннӣ ва  тайёр кардани дарсҳо мебошад. 

Коллективи гурӯҳи тарбиягирандагон. Хусусияти хоси МИ, ин якҷояку-

нии коллективи ду синф ба як гурӯҳи тарбиявӣ ба шумор меравад. Дар ин гурӯҳ 

кӯдакон қисми асосии вақтро (14-16 соат дар як шабонарӯз) таҳти назорати 

мурраббӣ як қатор чорабиниҳоро вобаста ба корҳои беруназсинфӣ, истироҳат, 

амалҳои муолиҷавӣ ва табобатӣ, инчунин хоб ва муолиҷаҳои обиро мегузаро-
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нанд. Ин гурӯҳи тарбиявӣ маркази асосии ҳаёти коллективонаи мактаббачагон 

ба ҳисоб меравад. 

Вобаста аз ғунҷоиши мактаб  дар ин гурӯҳхои тарбиявӣ имконияти якҷоя 

намудани синфҳои мутавозӣ ё ин ки ҳамшафат ба миён меояд. Дар муассисаҳои 

якмаҷмуа (комплекта) синфҳо метавонанд, масалан аз синфҳои 1 ва 2, аз 

синфҳои 3 ва 4; дар думаҷмуа (комплекта) метавонанд аз ду синфи 1, аз ду 

синфи 2 ва дигарҳо иборат бошанд. Ин гуна коллективҳо дар МИ на танҳо дар 

асоси баҳисобгирии синусолӣ, балки аз характер ва дараҷаи бемории кӯдакон 

ташаккул меёбанд. 

Коллективи гурӯҳҳои синусолӣ,  кӯдакони хурдсол, миёнасол ва калон-

солонро якҷоя мекунад. 

Барои коллективи ҳар як гурӯҳи синусолӣ реҷа ва тартиботи рӯзи худ 

пешбинӣ шудааст, ки хусусиятҳои физиологӣ ва усулҳои корҳои таълиму 

тарбиявии кӯдакони ҳамин сину солро ба ҳисоб мегирад. 

Дар коллективҳои гурӯҳҳои синусолӣ як катор чорабиниҳои фаъоли 

мактабӣ гузаронида мешаванд, ки аз рӯи характери худ танҳо ба кӯдакони 

гурӯҳи сину соли аниқдошта мансуб аст. 

Коллективи умумимуассисавӣ дар ба амал овардани вазифаи асосии тар-

бияи ватандустии насли наврас нақши ҳалкунандаро мебозад. 

Дар коллективҳои умумимуассисавӣ чорабиниҳои маърифатӣ – оммавӣ 

ба монанди шабнишиниҳои умумимуассисавӣ, баромади худфаъолиятӣ, 

лексияҳо, кинофилмҳо ва ҳоказо гузаронида мешаванд, ки ҳамаи кӯдакони 

гурӯҳҳои синусолиро якҷоя мекунанд.  

 

1.3. Давраҳои функсионалии фаъолияти МИ, ки блокҳои сохтмониро муа-

йян мекунанд. Алоқамандии таъинотии гурӯҳҳои асосии ҳуҷраҳо 

1.3.1. Давраҳои функсионалӣ 

Омӯзиши «Низомномаҳои намунавии мактаб-интернатҳои махсус» [44 - 48], 

«Нақшаи намунавии таълимӣ» [50], «Барномаҳои таълимӣ дар мактаб-интер-

натҳои махсус» [51 - 54] ва реҷаи рӯз [42, 49]  имконият медиҳанд, ки давраҳои 
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асосии раванди таълиму тарбия ва табобату барқароршавӣ  ва барои амалишавии 

онҳо блокҳои зарурии функсионалии ҳуҷраҳо муайян карда шаванд (расми 1.2). 

А. Машғулиятҳои азхудкунии донишҳо дар доираи мактаби ибтидоӣ, 

машғулиятҳои гурӯҳӣ ва фардӣ барои ислоҳкунии нутқ ва дигар норасоиҳои 

инкишоф, инчунин як қатор машғулиятҳои маҳфилҳо ва тайёр намудани 

вазифаҳои хонагӣ дар синфҳонаҳо гузаронда мешаванд, ки зарурияти пешбинӣ 

намудани блоки функсионалии синфхонаҳоро ба миён меоварад. 

Б. Дар синфҳои болои омӯхтани фанҳои адабиёт, математика, таърих, 

география, биология, физика, химия, информатика ва забони хориҷӣ дар 

кабинетҳо ва озмоишгоҳҳои махсусгардонидашуда гузаронида мешаванд, ки он 

дар блоки ҳуҷраҳои таълимии умумимуассисавӣ амалӣ мегардад. 

В. Таълими меҳнат, тайёрии истеҳсолӣ – меҳнатӣ ва касбинтихобкунӣ 

қисмҳои ҷудонашавандаи на танҳо раванди таълимӣ – тарбиявӣ, балки табобатӣ -  

барқароршавӣ низ ба ҳисоб мераванд, зеро ки ба КНУБ таъсири мусбӣ мера-сонанд. 

Таъминоти асоси материалӣ-техникии фаъолияти меҳнатии тарбияги-рандагон дар 

блоки умумимактабии ҳуҷраҳои таълимию истеҳ-солӣ амалӣ мешавад. 

Г. Истиқомати шабонарӯзии тарбиягирандагон дар муассисаи иҷтимоӣ бо 

хоби рӯзонаю шабонаи онҳо вобастагӣ дорад, ки ин зарурияти пешбинӣ 

намудани блоки ҳуҷраҳои хобро ба миён меорад. 

Д. Таъмини чоркаратинаи ғизои тарбиягирандагон пешбинӣ намудани 

блоки ошхонаро тақозо менамояд, ки ҳайати ҳуҷраҳои он бояд ба техноло-гияи 

коркарди маҳсулоти хом мувофиқат кунад. 

Е. Ҷудонигаҳдории қитъии тарбиягирандагони МИ аз олами атроф, 

зарурияти ба сохтори муассиса ворид намудани ҳуҷраҳои клуби инкишоф-

ёфтаро талаб менамояд, ки дар он чорабиниҳои умумимуассисавӣ (шабниши-

ниҳои ботантана, тамошои кинофилмҳо, машғулиятҳои драмавӣ ва маҳфил-ҳои 

сурудхонӣ ва ғайраҳо) гузаронида мешаванд. Бо ин мақсад блоки ҳуҷ-раҳои 

толори маҷлисӣ дар назар гирифта шудааст. 
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Расми 1.2.  Мавқеъмуайянкунии кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта 

дар муҳити атроф 

 

Ж. Машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ барои ҳамаи гурӯҳҳои КНУБ дар 

раванди таъсири умумитандурустӣ ва муолиҷавӣ ба организми кӯдак нақши 

аввалдараҷа мебозад. Блоки ҳуҷраҳои толори варзишӣ, ки дар он ҷо машғу-

лиятҳо гузаронида мешаванд, новобаста аз равияи муассиса таҷҳизоти ба худ 

хос дорад. 

З. Ҳуҷраҳо ва кабинетҳои маъмурияти мактаб, ҳайати педагогӣ ва хоҷа-

гӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, меҳмонхонаҳо барои волидайнон, амборҳо ва ғай-

раҳо дар блоки ҳуҷраҳои маъмурӣ – хоҷагӣ ва ёридиҳанда ҷойгир карда 

мешаванд. 
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И. Корҳои табобатӣ – профилактикӣ, санитарӣ – гигиенӣ ва барқарор-

шавӣ бо кӯдакон, зарурати ба вуҷуд овардани блоки тиббии инкишофёфтаро 

пешбинӣ мекунад. 

К. Тарбияи ҷамъиятӣ ва табобатии як қисми кӯдакони ба МИ дохилшу-

дагон (қариб 10% аз шумораи умумӣ) аз сину соли томактабӣ сар мешавад. Ба 

амал татбиқ кардани тарбияи томактабӣ ва мактабӣ дар маҷмӯъ аз рӯи 

андешаҳои тиббӣ-педагогӣ муттасилии сину сол, назорати ягона аз рафти 

инкишофи муолиҷаи кӯдак, инчунин андешаҳои тартибӣ иқтисодӣ, вобаста ба 

васеъ гардонидани биноҳо мувофиқи мақсад аст. Вобаста ба ин ба МИ блоки 

ҳуҷраҳои шуъбаҳои томактабӣ дохил мешаванд. 

 

1.3.2. Алоқамандии таъинотии гурӯҳҳои асосии ҳуҷраҳо  

Дар ин қисмати рисола дурустӣ ва самаранокии ҷойгиршавии байниҳам-

дигарии ҳуҷраҳо танҳо бо омилҳои педагогӣ ва тиббӣ асоснок карда шуда-анд. 

Дигар нуқтаи назари ин масъала дар бобҳои дигари рисола дида баромада 

мешаванд. Ба ин омилҳо дохил мешаванд: 

- таъсири реҷаи рӯз ба шумораи рафтуои тарбиягирандагон, ки дар муд-

дати шабонарӯз байни блокҳои ҳуҷраҳои функсионалии алоҳида амалӣ 

менамоянд; 

- корҳои синфӣ ва беруназсинфӣ, ки бандшавии ҳуҷраҳоро муайян мекунад; 

- ташкили муносиби раванди таълиму тарбия ва табобату барқароршавӣ 

барои омӯзгорону муррабиён; 

- таъсири рӯҳии ташаккули  меъмории фазои бинои муассисаи иҷтимоӣ. 

Бо назардошти ҳуҷҷатҳои меъёрии дар ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ амал-

кунанда, дар сурати таҳияи реҷаи рӯз барои муассисаи иҷтимоӣ реҷаи рӯзи 

мактаб - интернати таҳсилоти умумии муқаррарӣ ҳамчун асос қабул шудааст, 

ки ба онҳо ислоҳотҳои ҷузъи вобаста ба давомнокии зисти кӯдакон дар фазои 

кушод ворид шудаанд.  

Таҳлил ҷадвали истифодабарии ҳуҷраҳоро дар як шабонарӯз, ки дар асоси 

«Реҷаи намунавии рӯз» сохта шудааст, нишон медиҳад, ки қариб 9 соати қисми 
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асосии вақти рӯзонаро тарбиягирандагон дар блоки синфхонаҳо мегузаронанд. 

Дар он дарсҳои таълимӣ, иҷро намудани вазифаи хонагӣ, қисми кори маҳфилҳо 

ва дигар корҳои беруназсинфӣ гузаронида мешаванд. 

Ҳамзамон дар давоми рӯз тарбиягиранда бояд якчанд маротиба ба хонаи 

хоби худ равад, ки дар ҷевонаш якчанд намуди либосҳояш нигоҳ дошта 

мешаванд. Шумораи намудҳои либосҳо; - хонагӣ, дарсӣ, варзишӣ, либоси 

расмии идӣ ва корӣ дар МИ аз 3 то 5 намуд мебошад. 

Ба ғайр аз ин, агар дар муассисаҳои муқаррарӣ аз рӯи қоида истифода-

барии ҳуҷраҳои хоб танҳо ҳангоми хоби шабона иҷозат дода шуда бошад, дар 

МИ бошад, бо назардошти бемории тарбиягиранда ҳуҷраҳои хоб бояд барои 

истироҳати рӯзонаи ӯ низ истифода бурда шаванд. 

Умуман, чӣ тавре ки тадқиқотҳои мактаб-интернатҳои махсуси амалку-

нанда ва таҳлили реҷаи рӯз нишон доданд, ҳар як тарбиягиранда дар давоми  

рӯз бояд аз 9 то 13 гузаришро дар байни синфҳо ва ҳуҷраҳои хоб амалӣ намояд 

Табиист, ки дарозӣ ва мушкилии ин гузаришҳо барои КНУБ бояд камтарин 

бошанд. Бо назардошти талаботи ҷудонамоии ҳайати тарбиягиран-дагон вобаста 

ба синусол ва хусусиятҳои бемории онҳо наздикшавии ҳуҷраҳои блоки 

синфхонаҳо ба ҳуҷраҳои хоб ва бо ин роҳ пайдо намудани унсури сохтории 

ибтидоӣ - қисми (ячейкаи) таълимӣ – истиқоматӣ мувофиқи матлаб мебошад. Ин 

унсури сохторӣ синфхонаҳо, ҳуҷраҳои хоб ва ёридиҳан-даро якҷоя намуда, 

меҳмонхонаҳои истироҳатӣ (рекреатсионӣ), қисмҳои санитарӣ (ҳоҷатхонаҳо ва 

ҳуҷраҳои шустушӯӣ) ҳуҷраҳои нигоҳдорӣ ва хушкунии либос, ҳуҷраи муррабӣ 

ва амборҳоро барои гурӯҳҳои тарбияги-рандагони иборат аз ду синф, ки барои 24 

(12+12) хонанда ё 32 (16+16) хонанда пешбинӣ гаштаанд, дар бар мегиранд.  

Ба ҷуз аз зарурияти камкунии ҷадвали ҳаракатҳо, ташаккули қисми 

таълимӣ – истиқоматӣ барои аз тарафи омӯзгорон ва муррабиён  дар сатҳи 

баланди педагогӣ амалӣ гардидани раванди таълиму тарбияро таъмин мена-

мояд. Ҳаҷми асосии кори таълиму тарбия бо хонандагон дар гурӯҳҳои тарбиявӣ 

гузаронда мешаванд, ки аз ду синф иборат мебошанд. Дар шароитҳои мавҷуди-

яти ячейкаи таълимӣ - истиқоматӣ, ки шумораи бисёри ҷамъшавии кӯдакон 
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дида намешавад ва ҳамаи ҳуҷраҳо новобаста ба якдигар наздик ҷойгир 

шудаанд, амалисозии назоратро аз болои тарбиягирандагон дар вақти машғули-

ятҳои синфӣ ва беруназсинфӣ, хоб, муолиҷаҳои гигиенӣ ва дар либосхонаҳо 

хеле осон аст. Дар муассисаҳои  анъанавии ҷойгиршавии ҳуҷраҳои хоб ва 

қисмҳои таълимӣ дар иморатҳои гуногун ҷойгир шудаанд, ки он назоратбарии 

кормандонро душвор мегардонад. 

Омили муҳим дар зиндагии тарбиягирандагон ин таъсири рӯҳии ташак-

кули меъмории фазои муҳит ба онҳо мебошад. 

Кӯдакони бемор дар МИ шабонарӯзӣ, муддати солҳои тулонӣ зиндагӣ 

мекунанд ва чӣ хеле ки тадқиқотҳо нишон доданд, онҳо ҷое надоранд, ки ба 

танҳои нишаста ба наздиконашон мактуб нависанд, дар шароити ором китоб 

мутолиа намоянд ё ин ки ақалан дар хомӯшӣ оромона истироҳат кунанд. 

Ҳангоми истеъмоли хурок кӯдакон дар байни 80-100 нафар, дар синф дар байни 

12-16 нафар хонанда, чорабиниҳои беруназсинфӣ, ки метавонанд 20-80 нафарро 

дар бар гиранд, ҳангоми ба хоб омода шудан дар меҳмонхонаҳо 30-40 нафар 

кӯдакон, дар вақти танаффус дар байни 60-80 нафар ҷойгиранд. 

Мутахассисони соҳаи беҳдоштӣ (гигиена)  муқаррар кардаанд, ки исти-

қомати дуру дарози ҳатто кӯдакони солим дар байни нафарони зиёд ба 

саломатӣ, ба инкишофи рӯҳӣ ва мувофиқан ба организми онҳо умуман мета-

вонад таъсири манфӣ расонад. 

Аз нуқтаи назари амалӣ гардидани давраи таъинотии асосӣ «Таҳсил - 

маишат» ҷойгиркунии тарбиягирандагон дар ячейкаҳои таълимӣ – истиқома-

тии алоҳида сарбории мӯътадил ва якхелаи ҳуҷраҳоро таъмин мекунад. 

Дар ячейкаҳои таълимӣ – истиқоматӣ алоқамандии дохила хеле осон 

мешаванд, ки ин бисёр барои кӯдакони нуқсон дошта муҳим аст. Чӣ қадаре ки 

доираи ҳаракаткунӣ васеъ бошад, ҳамон қадар дар он муайян кардани мавқеи 

худ мушкил мегардад [55]. 

Аз нуқтаи назари психологӣ низ ҳалли ин масъала муҳим мебошад. Ҳар 

як одам, ҳар як кӯдак мехоҳад “хонаи худ” - ро дошта бошад. Кӯдак наметаво-
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над ин ақидаро дар муассисаи иҷтимоӣ, ки садҳо кӯдакон, муррабиён ва 

омӯзгорон мавҷуд мебошанд, истифода барад. Вай наметавонад ҳатто ҳуҷраи 

хобашро «хонаи худ» ҳисоб кунад, чунки ӯро ба он ҷо танҳо шабона роҳ 

медиҳанд. 

Ячейкаи таълимӣ-истиқоматиро бо шумораи на он қадар зиёди аъзоё-наш, 

ки якдигарашонро хуб мешиносанд, бо рафиқ - муррабии доимиашонро бо 

«манзили калон», ки дар он “оилаи калон” зиндагӣ мекунад, муқоиса кардан 

мумкин аст. Ин ячейка анна ҳамон «хонаи худ» барои кӯдак тарби-ягирандаи 

муассисаи иҷтимоӣ мебошад [56, 57, 58]. 

Ақидаи ташкил намудани ячейкаи таълимӣ – истиқоматӣ аз тарафи 

доктори меъморӣ, профессор Степанов В.К бо якҷоягии педагогҳо ва гигие-

нистони мактаб –интернати №7–и шаҳри Москва ҳанӯз дар солҳои 80-уми асри 

гузашта дар амал ҷорӣ шуда буд.  

Дар бинои истиқоматӣ гурӯҳҳои ҳуҷраҳо, ки аз 3-4 ҳуҷраҳои хоб, қисми 

санитарӣ ва меҳмонхона ба ячейкаи таълимию истиқоматӣ барои яке аз 

синфҳои ибтидоӣ мубаддал гардонида шудааст. Барои синфхона яке аз ҳуҷ-

раҳои калон ҷудо шуда, ҷойи хоби писарон ва духтарон дар қисматҳои гуно-

гуни меҳмонхона - рекреатсия ҷойгир буданд. Дар ячейка, дар ҳуҷраи мураб-

бии навбатдор либосхонаи на он қадар калон пешбинӣ карда шудааст. 

Албатта, шароити мувофиқкунии ҳуҷраҳо барои таъиноти нав бо риоя-

накунии як қатор талаботҳои гигиенӣ алоқаманд аст. Аз ҷумла: тамоюли 

нодурусти тирезаҳои синфхона, мавҷуд набудани хушкунакҳо дар либосхо-наҳо 

ва ғайраҳо. Аммо, чӣ тавре ки доктори илмҳои тиб Кореневская Е.И. қайд 

мекунад, омӯзиши натиҷаи таҷриба нишон дод, ки “дар ячейкаҳои таъ-лимию 

истиқоматӣ шароитҳои меҳнат ва зиндагонии хонандагон бештар ба ҳаёти хонагӣ 

(оилаи калон) наздик мешавад, имконият барои истифодабарии мутаносибии 

ҳамаи ҳуҷраҳо – синфҳо, рекреатсияҳо, ҳуҷраи хоб ва аз ҳама муҳим, 

истифодабарии ҳавои тоза осон мешавад (зуд иваз намудани либоси кӯдакон)”.  
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1.4. Ошённокии биноҳои МИ 

Дар давраи мазкури тадқиқот ошённокии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ 

бе назардошти талаботи иқтисодӣ дар асоси омилҳои зерини гигиенӣ ва 

педагогӣ муайян карда мешавад (расми 1.3):  

1. Дигаргунӣ дар фаъолияти кори организми кӯдак дар вақти болобароӣ 

дар сатҳи нишеб ва зина. 

2. Дигаргуншавии реҷаи ҳароратӣ ва бактериалогии фазо бо зиёдшавии 

шумораи ошёнаҳо. 

3. Таъсири истироҳати кӯдакон дар ҳавои кушод ба дараҷаи азхудкунӣ ва 

нағз хондани онҳо. 

4. Суръати ҳаракати КНУБ дар сатҳи ҳамвори уфуқӣ ва зина. 

5. Ташкили ҷойҳои либоскашӣ ва баромадгоҳҳо аз бино бо усули марка-

зонидашуда ва ғайримарказонидашуда. 

6. Вақти меъёрии тахлияи (эвакуатсияи) кӯдакон дар ҳолатҳои садамавӣ 

ва ғайриоддӣ аз бино ба берун. 

Тадқиқоти муассисаи худмухтори давлатии федералии “Маркази мил-лии 

табобатӣ ва таҳқиқотии тандурустии кӯдакон”-и Вазорати тандурустии 

Федератсияи Россия, ки дар мактаб – интернатҳои таълимашон умумии 

муқаррарӣ мегузарад (дар системаи анъанавии ҷойгиршавии қисматҳои 

таълимӣ, хобгоҳ, ошхона дар иморатҳои алоҳидаи 4 ва 5 ошёна) нишон доданд, 

ки хонандагон ва омӯзгорон дар як рӯз маҷбуранд то 40 ошёна масофаро тай 

намоянд [41, саҳ 166]. 

Албатта, чунин ҳолат ба саломатии кӯдакон таъсири манфӣ мерасонад. 

Тадқиқотҳои Донишкадаи илмӣ-таҳқиқотии гигиенаи кӯдакон ва наврасон 

омили дигареро ҳам исбот мекунад, ки ҳолати муҳити фазоии ҳароратӣ ва 

бактереологӣ дар ҳуҷраҳои таълимии ошёнаҳои боло (ошёнаи 4-5) бад мешавад. 

Вобаста ба ин дар МҚС ҶТ 31-03-2018 «Муассисаҳои таҳсилоти умумӣ» 

б. 7.2 дар назар гирифта шудааст, ки  сохтмони биноҳои муқаррарии мактаб-

интернатҳои таълимашон умумиро бо шумораи на аз 3 ошёна зиёд амалӣ 

намудан мумкин мебошад [59, 60, 61]. 
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-   ШИДДАТИ РУҲОНӢ-ПСИХОЛОГӢ 

-   САРБОРИИ ҶИСМОНӢ 

-   САРБОРИИ ТАЪЛИМӢ 

-   ҲОЛАТИ КОРӢ 
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-   ҲАРОРАТИ ҲАВО  

-   РУТУБАТИ ҲАВО 

-   ҲАРАКАТИ ҲАВО 

-   ФИШОРИ АТМОСФЕРӢ 

-   ИФЛОСШАВИИ МУҲИТ 

-   ҒАЛОҒУЛА 

-   САДО 

-   УЛТРОСАДО 
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СИФАТИ МЕЪМОРӢ-БАДЕЪИИ МУҲИТ 

а. ТАҶҲИЗОТ 

б. ВОСИТАҲОИ ЁРИРАСОН 

в. ҲАЛЛИ ҲАҶМИ-ТАРҲӢ 

г. СИФАТИ ФАРШҲО, ШИШАБАНДИҲО 

  д.РАНГУБОРИ ЭЛЕМЕНТҲОИ КОНСТРУК-   

ТИВӢ ВА ҒАЙРА 

ж. КАБУДИЗОРКУНИИ МУҲИТИ АТРОФ  

и.ИСТИФОДАБАРИИ МУСИҚИИ ФУНКСИ-

ОНАЛӢ 

 

Расми 1.3. Омилҳое, ки шароити раванди педагогӣ ва тибии муассисаҳои иҷтимоиро 

таъмин менамоянд 

Қисми зиёди мактаб-интернатҳои махсусгардонидашудаи амалкунанда 

дар шаҳрҳои Россия дар иморатҳои 4-5 ошёна ҷойгиранд. Тадқиқотҳои ба ин 

монанд аз тарафи гигиенистон ва мутахассисони мактаб-интернатҳои махсус-

гардонидашуда гузаронида нашудааст. Аммо хусусиятҳои физиологии инки-

шофи КНУБ-ро ба назар гирифта, тахмин кардан дуруст аст, ки таъсири 

омилҳои манфии дар боло зикршуда ба онҳо дучанд мешаванд. Масъалаи 
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муайян намудани ошённокии мусоидтарини биноҳо, бо ташкилии алоқаи 

ҳуҷраҳо бо қитъаҳои назди мактабӣ вобастагии зич дорад. 

Аҳамияти гузарондани чорабиниҳои тандурустӣ дар ҳавои тоза ба ҳама 

маълум аст. Ҳануз дар садсолаҳои ХІХ ва ХХ педагоги машҳур Дейджет чунин 

таҷрибаро гузаронда буд. Вай синфашро, ки дар хониш муваф-фақиятҳои хуб 

надошт, ба ду гурӯҳ тақсим кард. Барои  як қисм кӯдакон ними вақтро барои 

машғулиятҳо таъин намуда, ними вақти дигари онҳо бояд дар ҳавои тоза бозӣ 

мекарданд. Дар натиҷа, дар охири сол маълум гашт, ки кӯдакони ду баробар 

кам бо дарсҳо машғул буда, аммо дар ҳавои тоза бозӣ кардигӣ назар ба 

кӯдаконе, ки тамоми рӯз бо дарсҳо машғул буданд, дар хониш муваффақиятҳои 

хубро ноил гаштанд [62]. Маълумотҳои педагогӣ ва гигиении объективӣ 

фикрҳои умумиро нисбати пасткунии ошёнаҳои биноҳои МИ муайян 

менамоянд.  

Шумораи аниқтари эҳтимолии ошёнаҳо барои муассисаҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдоштаро вобаста ба мақсади асосии тиббӣ-

педагогӣ кам кардани шумораи ошёнаҳо, таъмин намудани алоқа бо қитъаи замин 

муайян кардан мумкин аст. «Алоқамандии ҳамаи ҳуҷраҳои асосии бино бояд 

чунон зич бошанд, ки хонандагон тавонанд дар вақти ҳавои гарм ҳар танаффус ва 

дар фасли зимистон ақалан дар танаффусҳои калон ба ҳавои тоза бароянд» [4, саҳ. 

170]. Чунин алоқамандиро дар шароитҳои зудамали баровардани кӯдакон аз 

биноҳои МИ дар ҳолатҳои садамавӣ таъ-мин кардан мумкин аст. 

Аз ҳамаи шаш омилҳои дар боло зикршуда, ба ошённокии биноҳо таъсир-

бахшандатаринаш  вақти муқаррар шудаи тахлия барои баровардани кӯдакон аз 

бино ба қитъа асоситарин ба ҳисоб меравад. Ин ҳолат бо он маънидод карда 

мешавад, ки вақти тахлия дар зери таъсири ҳамон панҷ омили дигар ташаккул 

меёбад ва муайян карда мешавад. 

Мутахассисони соҳаи беҳдошт (гигиенистон) муқаррар карданд, ки барои 

барқарор кардани қобилияти корӣ ба хонандагон лозим меояд, ки баъди дарсҳо 

ақалан даҳ дақиқа дам гиранд. Гузаронидани ин гуна танаффусҳои даҳдақи-
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қаина дар ҳавои тоза самарабахштарин мебошад. Барои ба ин мақсад расидан 

дар вақти гармии сол (бе истифодаи ҳуҷраи либоскашӣ) вақти тахлия ва баргар-

донидани кӯдаконро ба дохили бино ҳамагӣ дар 2 дақиқа таъмин намуда, 8 

дақиқаи боқимондаро хонандагон бояд дар саҳни ҳавлии мактаб гузаронанд. 

Барои ҳаракат дар як самт қариб як дақиқа ҷудо карда мешавад. Дар ин 

муддат кӯдакони бемории дараҷаи гуногундошта, ки суръати гуногуни ҳара-

каткунӣ доранд (ҷадвали 1.4), метавонанд масофаи гуногунро тай намоянд, ки 

он метавонад меъёри дурии синфхонаҳо, яъне меъёри шумораи ошёнаҳои бино 

бошад.  

Дар мавриди ташкил кардани шароитҳои ҳаракати озод, зичӣ D=0,05 

мебошад. Ба ин зичӣ васеъгии хурдтарини роҳрав ва печи зинаҳо 1,8 м. муво-

фиқ аст, ки бо васеъгии ду каратаи аз= 0,9 м-ро дар ҳолати зарурати аз якди-гар 

пеш кӯдакон ё ин ки дар вақти ҳаракати муқобили ду кӯдак, ки андозаҳои 

калонтарини антропометриро дар нақша доранд, муайян мегардад (расми 1.4, 

ҷадвали 1.4). 

 

Рисми 1.4. Андоза ва масоҳати зиёдтарине, ки кӯдакони маъюб дар тарҳ ишғол менамо-

янд (бо либоси тобистона) 

 

I –Биниши сустдоштагон II -Нобиноён 
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Муайянсозии шумораи ошёнаҳо, ки дар боло зикр шудаанд, дар шаро-ити 

ҳаракати озоди хонандагон (бо D=0,05), дар ҳудуди ячейкаҳои таълимию – 

истиқоматӣ, ки кӯдакон дар он ҷо қисми зиёди вақташонро мегузаронанд, иҷро 

шудаанд (то 80%). 

Дар гурӯҳҳои ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ, ки кӯдакон ба он ҷо номурат-

таб меоянд, ҷараёни ҳаракат бо зичии хеле зиёд роҳ дода мешавад. Ҳисоби ин 

гуна ҳаракат дар асоси хулосаҳои диссертатсияи Ерёмченко Н.А. [36] бо усули 

д.и.т. профессор В.М.Предтеченский [34], дар асоси андозаҳо ва суръати 

ҳаракатҳои кӯдакони маъюб, ки профессор Степанов В.К. муайян намудааст, 

тавсия дода мешавад. 

 

 

 дар ин ҷо:  

t - вақти тахлия (эвакуатсия); 

L - дарозии қитъаи роҳ бо м.; 

V - суръати ҳаракат бо м/дақ; 

N - шумораи ҳисобии ҷараёни одамон дар 1 м
2
; 

Q - қобилияти гузарониш бо м
2
/дақ.; 

коэффитсиенти шароити ҳаракат (садамавӣ  мӯътадил 

 бароҳатона  уфуқӣ, болобароӣ, хамгашт); 

ɳ - коэффитсенти шароити ҳаракат, ки аз нишондодҳои ҷисмонии одамон 

вобаста аст (ҷавонон, кӯдакон, маъюбон ва ғайра). Имконияти роҳдиҳӣ (QJ- 

шумораи одамоне, ки дар воҳиди вақт аз “буриш”-и роҳ мегузаранд (қисмати 

хеле ками дарозии роҳ); 

м
2
/дақ, ки D-зичии ҷараёни одамон; 

  - паҳноии гузаргоҳ, м. 

Зичии ҷараёни одамонро чунин муайян мекунем. 

одам/м
2 
   ё м

2
/м

2
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Суръати ҳаракати (V) кӯдакони маъюб, (расми10. б 1.1.2), шумораи 

кӯдакон, ки дар ҳаракатанд ва масоҳати бадани кӯдаконро дар проексияи уфуқӣ 

(f) дониста, мо метавонем  вақти тахлияро аз бино бо назардошти  андозаҳои  

муайяни ва  ҳисоб намоем. 

Ҷадвали 1.4 

Суръати ҳаракати кӯдакони маъюби V (м/дақ.) синнусоли болоӣ бо зичии 

d=0,05. Васеъгии камтарини гузаргоҳ 1,8 м. қабул гардидааст, ки ба 2а3, яъне ба 

бузургии 2 каратаи андозаҳои максималии антропометрии кӯдакон дар тарҳ ба-

робар аст. 

Хусусияти 

ҳаракат 

Кӯдако-

ни солим 

Дети с пораженным опорно- 

двигательным аппаратом 

Кӯдакони 

курсӣ-

аробачадор 

Бо як такягоҳи 

иловагӣ ё бе он 

Бо ду 

такягоҳи 

иловагӣ 

I II III IV V 

Уфуқӣ 69,1 45,9 36,0 24,0 

Ба поён бо зина 

/нишебӣ/ 
69,8 35 

27,0 

/32,0/ 

18,0 

/20,0/ 

Бо зина ба боло 

/баландӣ/ 
56,0 29,4 

21,0 

/26,0/ 

14,0 

/18,0/ 

 

1.5. Усулҳои амалӣ гардонидани равандҳои тиббӣ – педагогӣ. Воситаҳои 

техникии таълимӣ, ислоҳотӣ (коррексионӣ) ва ҷубронкунӣ 

(компенсатситонӣ) 

Чуноне, ки дар боло қайд карда шудааст, кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта, ки ба муассисаҳои иҷтимоӣ қабул карда мешаванд, вобаста ба 

надоштани шавқу рағбат ба тафаккур, бетарафӣ нисбати воқеият дорои тасав-

вуроти нокифояи олами гирду атроф мебошанд. 

Ба ғайр аз он, ҳар як кӯдаки маъюбиятдошта, қисман ё ин ки бо пуррагӣ 

хусусияти даркии эҳсосиро надоранд. Барои бедор намудани завқи тарбия-

гирандагон нисбати фанни омӯхташаванда, ба раванди фаҳмиш характери 
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эҷодӣ доданро, ки бо ин восита мавзӯъ ба осонӣ аз худ карда мешавад ва барои 

то ба ҳадди имкон ҷуброн намудани норасоиҳои ҷисмонӣ ва инкишофи рӯҳии 

кӯдакон, мо метавонем ба воситаи истифодабарии воситаҳои техникӣ дар 

раванди таълимӣ-тарбиявӣ ва муолиҷавӣ-барқароршавӣ амалӣ созем. 

Дар фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта истифодаи воситаҳои техникиро бояд на танҳо чун воситаи ило-

вагии техникӣ дар раванди тиббӣ –педагогӣ дида бароем, балки онро бояд 

ҳамчун унсури ҳамин раванд, ки ба тарзу ташкили он таъсир мерасонад, пеш-

бинӣ намуд (расми 1.5). 

Дар муқоиса бо раванди таълими кӯдакони солим, ки асосан дар аз худ 

намудани маълумоти визуалӣ (дидан) қарор ёфтаанд (хондану навиштани 

визуалӣ, ҷоймуайянкунӣ ва мушоҳидаҳои визуалӣ дар вақти иҷрои корҳои озмо-

ишӣ ва таҷрибавӣ, худмунтазамкунии ҳаракати визуалӣ ва ғайраҳо), раванди 

таълим дар муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта 

дар асоси ломисавӣ – шунавоӣ бо истифодабарии биниши боқимонда, бо роҳи 

вобастакунии ба худ хоси кори рӯ ба рӯи ва инфиродӣ, инчунин истифодабарии 

васеъи воситаҳои аёниятӣ вамахсус ба роҳ монда шудаанд. 

Ин раванд бо кори диққатталаби муаллим вобаста аст, ки ба ҳар як 

хонанда чандин карат мавқеи дастро дар вақти ламс кардани объект омӯх-

таистода мефаҳмонад, фаҳмондани шифоҳӣ, тавсиф ва муайянкунии ин объект, 

зоҳир намудани дурустии фаҳмиши ин ҳодиса аз тарафи кӯдакон бо роҳи 

пурсиш гузаронда мешавад. 

Чунин усули инфиродӣ - намунавӣ (махсусан дар давраи таълимӣ 

ибтидоӣ) дар кӯдакон оҳиста – оҳиста донишҳо ва тассавуроти олами 

фарогирандаро ҷамъ мекунад. 

Воситаҳои аёнӣ дар раванди фаҳмиши КНУБ аҳамияти ниҳоят чашмрас 

доранд. Онҳо аз тарафи кӯдакон бо як ё якчанд таҳлилҳои сенсорӣ (бо қувваи 

ламиса, шунавоӣ бо ҳисси шомила ва бо биниши боқимонда ва ғайра) дарк 

карда мешаванд. 
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Чӣ тавре, ки профессор Степанов В.К қайд мекунад ин воситаҳои 

гуногунро метавон ба ду гурӯҳ якҷоя кард [63]: гурӯҳи 1-ум воситаҳои аёнӣ, ки 

мавҷудоташ бо пуррагӣ барои азхудкунӣ бо қувваи ломисаи кӯдакон кифоягӣ 

мекунад ва гурӯҳи 2-юм воситаҳое, ки  хусусиятҳои он ба воситаи узвҳои 

ломиса қабул намегарданд. Барои дарки дурусти онҳо зарурати рамзкунии сиг-

нали ибтидоии табиии потенсиалӣ дар шароити зарурӣ ба миён меояд. Ба ин 

гурӯҳ ашё ва падидаҳо шомиланд, ки  дарки онҳо дар шароити муқаррарӣ танҳо 

ба воситаи узвҳои биниш амалӣ мегардад. 

 

 

ВОСИТАҲОИ ТИФЛОТЕХНИКӢ 

 
 

 АСБОБҲОИ МАХСУСӢ ЧЕНКУНӢ 

 АСБОБҲОИ УЛТРОСАДОГӢ 

 АСБОБҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ-ОПТИКӢ 

 ТАҶҲИЗОТИ МАХСУСИ ТЕХНОЛОГӢ БАРОИ КНУБ 

 СИСТЕМАҲОИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ 

 АСБОБҲОИ ТАЪЛИМОТИ БАРНОМАВӢ 

 ПРОЕКТИРОВАННЫЕ УСТАНОВКИ 

 АСБОБҲО БАРОИ НАШРИ ҲУРУФОТИ БАРҶАСТА ВА ҲАМВОР 

 ТАҶҲИЗОТҲОИ БО РАМЗ ИФОДА КАРДАНИ НУТҚ 

 ВОСИТАҲОИ АЙЁНИИ БАРҶАСТА (РЕЛЕФӢ) 

 ТАҶҲИЗОТИ САБТИ ОВОЗ ВА ОВОЗПАҲНКУНӢ 

 
Расми 1.5. Воситаҳои тифлотехникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва ҷубронкунии нуқсони 

басират 

Барои он, ки маълумотро аз воситаҳои аёнӣ ё ин ки ҳодисаҳои зиндагӣ 

пурратар расонем, аз дастовардҳои илм ва воситаҳои техникии гуногун истифода 

карда мешавад. 
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Воситаҳои техникӣ вобаста ба хусусиятҳои истифодабарии коллективона ва 

инфиродӣ, инчунин аз рӯи хусусиятҳои таъсиркунӣ ба  воситаҳои техникии 

ҷубронкунӣ (талофӣ), ислоҳкунӣ (коррексионӣ) ҷудо карда мешаванд [26, стр.15]. 

Ба воситаҳои техникии ҷубронкунӣ асосан барои нобиноён истифода бурда 

мешаванд. Ба онҳо ҷиҳоз ва асбобҳое, ки барои ивази вазифаҳои халалдор-гаштаи 

узви биниш, бо роҳи истифодаи биниши боқимонда (қувваи ломиса, шунавоӣ, 

эҳсоси ҳароратӣ ва дигарон) мусоидат мекунад дохил мегарданд: 

- асбоби хатнависӣ бо ҳуруфоти  Брайл (4,6 ва 18 мисрагӣ); 

- таҷҳизот барои хатти ҳамвор; 

- технологияи компютерӣ барои чопкунӣ бо ҳуруфоти Брайл. 

- барномаҳои махсуси дастраси экранӣ барои шахсони биниши сустдо-

шта, ба монанди барномаи “ZoomText”-и ширкати AiSquared. Тафсири ниҳоии ин 

барнома нутқи забони англисӣ ва русиро дар экран нишон медиҳад; 

- барномаи «Kutzweil»-и ширкати америкоӣ Lermouth Hauspie; 

барномаҳои махсуси синтезкунии нутқ: – барномаи нутқӣ JAWS барои 

кор бо  ОС WINDOWS; - барномаи нутқии EPARD барои кор бо DOS; - 

барномаи кории Вирго; - барномаи кории NVDA [64]. 

Ба гурӯҳи воситаҳои техники ҷубронкунӣ инчунин маводҳои гуногуни 

таълимӣ: ҷадвалҳо, харитаҳо, расмҳо бо тасвири сохти сатҳи замин, алифбои 

пароканда ва ба ҳиссаҳо ҷудошавандаи системаи Брайл, тарозуҳо, соатҳо, 

гармисанҷак бо аломатҳои сохти сатҳи замин ва ғайраҳо дохил мешаванд. 

Ба воситаҳои техникии ислоҳкунӣ, ки асосан онро сустбинон истифода 

мебаранд, асбобҳо ва дастгоҳҳо дар асоси истифодаи оқилона ва рушди функ-

сияҳои биниши боқимонда қарор ёфтаанд дохил мешаванд. 

 

1.6. Хизматрасонии тиббӣ 

Хизматрасонии тиббӣ дар муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсо-ни 

узвҳои бинишдошта аз корҳои муолиҷавӣ-профилатикӣ, санитарӣ-беҳдоштӣ ва 

азнавбарқароркунӣ иборат мебошад. 
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Тамоми фаъолияти МИ ва тамоми раванди таълимию тарбиявии он бо 

риояи доимӣ ва мунтазами меъёрҳои тиббӣ ва талабот вобаста ба бемории 

тарбиягирандагон амалӣ карда мешавад.  

Табибон роҳбарии методии кори коллективи педагогии муассисаро оид ба 

табобати тарбиягирандагон ба душ дошта, аъзои Шӯрои педагогии муассиса 

мебошанд. 

Кӯмаки муолиҷавию машваратиро ба МИ ташкилоту идора ва корхо-

наҳои муолиҷавӣ, ки муассиса дар доираи хизматрасонии онҳо ҷойгир мебо-

шад, ба анҷом мерасонанд. 

Дар МИ барои КНУБ корҳои муолиҷавӣ баҳри ба пуррагӣ барқарор, 

беҳтар ва ҳифз намудани биниши хонандагон равона карда шудааст. Бо ин 

мақсад, дар онҳо чорабиниҳои зерин гузаронида мешаванд [63]: 

-  табобати консервативии бемориҳои узвҳои биниш; 

- сафарбар намудани саривақтии хонандагони ба муолиҷа ва ҷарроҳӣ 

ниёздошта ба муассисаҳои табобатии бемориҳои чашм ; 

- табобати фаъоли плеоптикӣ ва плепто-ортопедӣ; 

- таъин намудани ислоҳкунӣ бо истифодаи айнак; 

- интихоби воситаҳои махсуси ҷубронкунӣ (коррексионӣ). 

Хизматрасониҳои тиббӣ дар муассисаҳои намуди мазкур аз тарафи мута-

хассисону табибон ва кормандони тиббии сатҳи миёна (ҳамшираҳои тиббӣ) 

амалӣ карда мешавад. Барои фаъолияти пурра блоки тиббии муассисаи иҷти-

моӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта бояд дар ҳайати худ дорои 

ҳуҷраҳои зерин бошад: 

- кабинети табиб-терапевт; 

- кабинети табиби дандон; 

- кабинети офталмологӣ бо ҳуҷраҳои торик ва равшан; 

- кабинети физиотерапевтӣ бо шуъбаи равшандармонӣ ва  обдармонӣ; 

-ҳуҷраҳои беморон (аз ҷумла ҳуҷраҳои ҷудогона барои тарбиягиран-

дагони синусоли томактабӣ ва мактабӣ); 

- ҳуҷраҳои муолиҷавӣ; 
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- кабинети варзиши муолиҷавӣ; 

- кабинети воситаҳои ислоҳкунии оптикӣ, инкишоф ва ҳифзи биниши 

боқимонда; 

- кабинети логопедӣ; 

- дорухона; 

- ҳуҷраи тақсимоти таом (буфет); 

- қисми санитарӣ бо ташнобхона. 

 

1.7. Талабот нисбати асбоби бисот ва таҷҳизоти МИ 

Асбоби бисот ва таҷҳизоти МИ барои КНУБ бояд ба талаботи зерин 

ҷавобгӯ бошанд: 

1 - мувофиқат ба хусусиятҳои раванди таълиму тарбия ва табобативу 

барқароршавӣ. 

2 - мувофиқат ба хусусиятҳои синусолии хонандагон; 

3 - устуворӣ, бароҳатӣ дар нигоҳ доштани тозагӣ; 

4 - зарурияти мустаҳкамии муқимӣ. 

Кӯдакони маъюб, вақте ки ба сари миз менишинанд ё ин ки ба ҷойгаҳ хоб 

мераванд, ба асбоби бисоти хона бевосита таъсири зиёд расонида, дар вақти 

ҳаракат кардан бошад бисёр вақт ба онҳо бар мехӯранд. 

Дар МИ барои кӯдакони маъюб асбоби бисоти хона бояд дар ҷойи 

пешбинишуда, муқимӣ мустаҳкам карда шуда бошанд. Талаботи мазкур бо он 

асоснок карда мешавад, ки дар МИ барои КНУБ асбоби бисоти хона метавонад 

барои тарбиягирандагон ҳамчун воситаи мавқемуайянкунандаи доимӣ дар 

вақти ҳаракат дар дохили бино хизмат расонад. 

Таҳқиқотҳои гузаронидаи Т.А.Макова [35, стр. 35-36] оиди муайянсозии 

андозаҳои мусоиди мизҳои хонандагон дар муассисаҳо барои кӯдакони нобино 

нишон доданд, ки онҳо бояд бо назардошти ҷойгиронии васоити таълимии 

лозимӣ (андоза ва вазни зиёд) пешбинӣ карда шаванд (ҷадвали 1.5). 
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Дар асоси ин маълумот Т.А.Макова тавсия додааст, ки барои таълими 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта, бояд мизҳои якҷояи хонандагӣ бо 

сарпӯши ҳамвори масоҳати на кам аз 0,57 м
2 

(1 м х 0,57 м) дошта, мавриди 

истифода қарор дода шавад. Ҳамзамон тавсия дода мешавад, ки андозаҳои рафу 

ҷевонҳо барои нигаҳдории китобҳои дарсии ҳуруфоти брайлидошта, бо 

чуқурии на кам аз 35 см ва баландии 40 см қабул карда шаванд. Бо назардошти 

он, ки китобҳои дарсии брайлӣ то 2,5 кг вазн доранд, қисматҳои рафу ҷевонҳо 

барои нигаҳдории онҳо бояд аз сатҳи фарш дар баландии на зиёд аз 1,2 м, барои 

истифодабарии қулайи кӯдакон пешбинӣ карда шаванд. 

Ҷадвали 1.5 

Андозаҳои мусоиди мизҳои хонандагон дар муассисаҳо барои кӯдакони нобино 
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кушода 

 

пӯшида 

МИ барои КНУБ (ҳуруфоти Брайл) 

Алифбо 1200 3,5 37,0 24,0 51,0 0,19 

Дафтар барои алифбо 1000 4,0 37,0 24,0 52,0 0,19 

Асбоби хатнависӣ 600 0,3 25,0 18,5 36,0 0,09 

Китоби дарсии риёзӣ 1000 4,0 37,0 23,5 48,0 0,18 

Ҷиҳози риёзӣ 800 8,0 35,5 26,5 71,0 0,25 

Алифбои нобиноён 2000 5,0 33,0 30,0 33,0 0,119 

Китоби забони модарӣ 2600 6,0 37,0 23,5 48,0 0,18 

Муассисаҳои муқаррарии таълимӣ (ҳуруфоти нашри ҳамвор) 

Алифбо 300 1,0 26,5 17,5 35,0 0,093 

Китоби дарсии риёзӣ 320 1,5 27,0 18,0 36,0 0,097 

Қуттии ҳарфу ҳиҷоҳо 190 - 26,3 19,0 38,6 0,102 

Дафтар - 0,02 20,5 17,0 33,5 0,07 

 

Тавсияҳои гигиении тасдиқшуда оиди истифодабарии асноби хонан-дагии 

МИ барои КНУБ [65 - 68] ҳолати зеринро пешбинӣ менамоянд: 
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- барои кӯдакони нобино - мизҳои ячҷодошта бо тахтасарпӯши горизон-

талӣ ва ҷиҳоз барои нигоҳдории китобҳои ҳуруфоти Брайл; 

- барои кӯдакони биниши сустдошта – партаҳои универсалии якҷодошта ва 

мизҳо бо андозаҳои танзимшаванда. 

Дар МИ бояд барои иҷрои муолиҷаҳои гигиенӣ ва амалҳои табиӣ шаро-

итҳои мусоид фароҳам оварда шаванд (расми 1.6). Раванди таълими кӯдакони 

нобино дар асоси тарзи ломисавӣ – сомеавӣ (расми 1.7) амалӣ мегардад. 

Пайваста даст расонидан ба ҷиҳози таълимӣ ба тез-тез ифлосшавии дастҳо 

оварда мерасонад. Маълумаст, ки қувваи ломисаи дастони тоза аз дастони 

ифлос балантар мебошад ва вобаста ба ин барои амалисозии муқаррарии раван-

ди таълим тарбиягирандагон бояд тез-тез дастони худро бо оби гарм шӯянд 

(оби хунук эҳсосоти ломисаро суст мегардонад). Бо назардошти ин бояд дар ҳар 

як синфхона як – ду дастшӯяк бо оби гарм ва сачоқовезакҳои инфиродӣ 

пешбинӣ карда шавад. 
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Расми 1.6. Реҷаҳои физикӣ-гигиении муҳити ҳуҷраҳои муассисаҳои иҷтимоӣ 
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Қисмҳои санитарӣ бояд зарфи пешобкунии (писуари) намуди новагӣ бо 

сурохии обравҳо дар сатҳи фарш дошта бошанд. Истифодаи нишастгоҳҳои 

халоҷои намуди “Генуя” мувофиқи матлаб мебошад. Дар назди зарфи пешоб-

кунӣ ва нишастгоҳҳои халоҷо бояд дастқапакҳо устувор карда шаванд. 

Қисмҳои санитарӣ бояд дар наздиктарин масофа аз ҳуҷраҳои таълимӣ ва 

хоб ҷойгир карда шуда, барои руйпӯши деворҳои он истифодаи сафолакҳои 

ҷилодори коэффитсиенти баланди инъикосдошта мумкин нест. 

 

1.8. Реҷаи физикию гигиении ҳуҷраҳои таълимии МИ  

Реҷаи ҳавоӣ. Тадқиқотҳои солҳо гуногун, ки аз тарафи як қатор муҳақи-

қону мутахассисони Донишкадаи илмию тадқиқотии беҳдошт ва ҳизви 

саломатии кӯдакон ва наврасони Вазорати тандурустии Федератсияи Россия 

гузаронидаанд, нишон медиҳанд, ки вақти тӯлонии ҳозир будани кӯдакон дар 

фазои маҳдуди ҳуҷраҳои муассисаҳои таълимӣ ба тағйирёбии хусусиятҳои ҳаво 

оварда расонида, азбайнравии баъзе аз сифатҳои муҳим ва баландравии 

нишондодҳои номатлубро ба миён меоваранд. Ин ҳолат дар навбати худ ба 

пастравии коршоямӣ ва муқовимати организми кӯдак бар зидди бемориҳои 

гуногун оварда мерасонад. 

Мутобиқи маълумоти Громова З.П. қобилияти кории (саҳеҳӣ ва суръат) 

хонандагон дар ҳуҷраҳои ҳавояш дар давоми рӯзи таълимӣ пайваста 

ивазшаванда нисбати хонандагоне, ки дарсҳояшон дар синфхонаҳои ҳавояш 

ивазнашаванда мегузаранд, 1,5-2 маротиба балантар мебошад [41, саҳ. 225]. 

Ба ҳолати муҳити фазо омилҳои таъинотӣ ба монанди ҳарорат, рутубат, 

ҳаракат ва фишори ҳаво, таркиби химиявӣ ва бактериологӣ, ҳолати электрикӣ 

ва радиоактивии он таъсир мерасонанд. 

Ҳарорати ҳаво бо сатҳи мӯътадили 18°С то ба охири дарс ба 21-26°С 

баробар мешавад. Сабабаш он аст, ки дар ин фосилаи вақт ҳар як кӯдак ба 

муҳити атроф аз 40 то 60 ккал гармӣ хориҷ менамояд. 

ДИТ ГҲСКН-и Вазорати тандурустии Федератсияи Россия нишондодҳои 

муносиби зерини ҳарорати ҳаворо барои ҳуҷраҳои мактаб-интернатҳо тавсия 

додааст (ҷадвали 1.6) [41, саҳ. 233]: 



51 

 

Ҷадвали 1.6 

Реҷаи ҳавоӣ дохили синфхонаҳо, кабинетҳои таълимӣ ва ҳуҷраҳои дигар 

№ р/т Номгӯи ҳуҷраҳо Ҳарорати 

ҳаво 

1 Синфхонаҳо, кабинетҳои таълимӣ ва ҳуҷраҳои маъмурӣ 18-20
о
С 

2 Озмоишгоҳҳои физика, химия, биология 18-20
о
С 

3 Устохонаҳои коркарди чӯб ва толори варзишӣ 15
о
 С 

4 Устохонаҳои челонгарӣ, кабинети меҳнати дастӣ ва 

рӯзғордорӣ 

15-16
о
 С 

5 Ҳуҷраҳои истироҳатӣ, вестибюл, либоскашӣ 17-18
о
 С 

6 Ҳуҷраҳои хоб 18-20
о
 С 

7 Ҳуҷраҳои қисми тиббӣ 20
о
 С 

8 Ҳуҷраҳои дастурӯйшӯӣ ва ҳоҷатхонаҳо 18
о
 С 

9 Ҳуҷраҳои оббозӣ (душхонаҳо) 25
о
 С 

10 Толорҳои хӯрокхурӣ ва маҷлисӣ 16-17
о
 С 

 

Дар ҳуҷраҳое, ки масоҳати калони шишабандишуда доранд, ҳарорати ҳаво 

бояд аз сабаби муқовимати пасттари гармигузаронии шиша ба 1-2°С баландтар 

бошад. Бо мақсади таъмин намудани радиатсияи камтарини ман-фӣ, ҳарорати 

қисми шишабандишуда бояд на кам аз 10-13°С қабул гардад. 

Рутубати ҳаво то ба охири дарсҳо дар синфхона ба ҳисоби миёна 1,5 

маротиба зиёд шуда, ба 70-80% мерасад. Рутубатнокии мӯътадили ҳуҷраҳои асосӣ 

40% тавсия дода мешавад (ноустувории меъёрӣ аз 30 то 60%) [41, саҳ. 233]. 

Ба микроиқлими ҳуҷраҳо ҳаракати ҳаво низ таъсир мерасонад. Маълум 

аст, ки суръати баланди ҳаракати ҳаво дар ҳуҷраҳо хунукшавӣ ва баръакс 

суръати пасти он ба гармшавӣ оварда мерасонад, ки ҳар ду ҳолат ба организми 

инсон таъсири номатлуб доранд. Нишондодҳои беҳдоштии суръати мӯътадили 

ҳаракати ҳаво дар ҳуҷраҳои муассисаҳои таълимӣ мухталиф мебошад. Барои 

иқлими мӯътадил онҳо дар давраи замистон 0,06-0,25 м/сон., дар баҳору 

тирамоҳ 0,4 м/сон. ва барои иқлими гарм 0,6-0,8 м/сон. бо фарқияти то 1 м/сон. 

қабул карда мешаванд [69, 70]. 

Таркиби бактериологии ҳаво, ки ба сифати он таъсири муҳим дорад, дар 

вақти дар синфхона қорор доштани хонандагон ҷиддӣ тағйир меёбад. Дар вақти 
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ҳаракати кӯдакон аз фарш ба ҳаво чангу хок мехезад, ки таркиби он аз 

бактерияҳои гуногун холӣ нест. 

Тибқи маълумоти Доливо-Добровольский Л.Б. ва Павловский А.П. [71] 

миқдори умумии микробҳо дар 1 см
3 

ҳаво дар охири дарси чорум аз 100% то 

519% зиёд мешавад.
 

Баъди 2,5 соати ҳузури хонандагон дар синфхона, 

зиёдшавии миқдори микробҳоро то 4-5 маротиба, тадқиқоти Туроветс Г.Л. ва 

Михайлова Л.Б. [72, саҳ. 135] низ тасдиқ менамояд. 

Ҳолати электриконидашудаи ҳаво, ки бо таносуби атомҳои мусбӣ ва 

манфӣ алоқаманд мебошад, бевосита аз дигар омилҳо метавонанд ба организми 

одамон таъсир расонанд. Дар 1 см
3 

ҳавои атмосферӣ қариб 800-1000 адад 

атомҳои ҳар ду аломат мавҷуд мебошанд. Дар ҳуҷраҳое, ки ҳавояшон камтар 

тоза карда мешавад, миқдори атомҳои манфӣ (атомҳои ҳаётан зарур, ки ба ба 

организми одам таъсири фоидабахш доранд) то 25-50 дар 1 см
3
 кам мешаванд. 

Ба ғайр аз аломати нерӯ ба хусусияти ҳаво, ҳаракати атомҳо низ таъсир 

мерасонад. Дар зери таъсири радиатсияи хок дар таркиби ҳаво шуоҳои 

ултрофиолетӣ пайдо мешаванд, ки суръати атомҳоро то 1,5-2 м/сон. Мете-

зонанд ва онҳоро атомҳои сабук меноманд. Дар ҳолати пайвастшави чунин 

атомҳо бо зарачаҳои чангу дуд, онҳо ба атомҳои вазнин табдил меёбанд. 

Дар ҳавои синфхонаҳо аз рӯи тадқиқоти Минх А.М. дар оғози рӯзи 

таълимӣ дар  1 см
3
 ҳаво то 467 атоми сабук ва 10023 атоми вазнин ҷой дошта, 

дар анҷоми рӯз он ба 220 атоми сабук ва 24432 атоми вазнин мерасад [4]. 

Тадқиқотҳои баъдинаи мутахассисони ДИТ ГҲСКН Вазорати танду-

рустии ФР дар соҳаи ҳолати электрикии ҳаво нишон доданд, ки миқдори 

атомҳои вазнин боз ҳам зиёдтар буда, атомҳои сабук камтар мешавад (4 

маротиба). Зиёдшавии миқдори атомҳои вазнин ба организми кӯдакон таъсири 

ниҳоят манфӣ мерасонад. 

Вақтҳои охир маводҳое ба нашр расидаанд [41, саҳ. 225], ки аз баланд-

шавии сатҳи радиоактивӣ дар ҳуҷраҳои биноҳои истиқоматӣ ва ҷамъиятӣ 

шаҳодат медиҳанд. Он аз сатҳи атмосферӣ тақрибан ба 1,5-2 маротиба зиёдтар 

буда, аз сатҳи радиактивии масолеҳҳои сохтмонӣ, хок ва либос вобастагӣ дорад. 
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Таркиби химиявии ҳавои синфхонаҳо дар давоми рӯз ба тағийротҳои 

назаррас дучор мегардад. Бо зиёдшавии миқдори ангидриди карбон (кӯдаки 10-

12 сола дар ҳолати оромиаш қариб 10 литр ва дар вақти ҳаракаташ то 15 литр 

ангидриди карбонро дар як соат хориҷ менамояд) миқдори моддаҳои дигари 

зараровари органикӣ, ки аз табдилёбии арақ ва рағани пӯсти бадан пайдо 

мешаванд, зиёд мегардад. Тадқиқотҳои ДИТ беҳдошти умумӣ ва коммуналии 

АИТ ФР нишон доданд, ки баъди будубоши 2,5 соаатаи кӯдакон дар ҳуҷраҳо 

миқдори ангидриди карбон 7 маротиба афзуда, 3,4%-ро ташкил додааст. Ин 

нишондод аз меъёр 3,4 маротиба зиёд мебошад. Моддаҳои аммиак, оксиди 

карбон, сулфид ва диметиламин аз меъёри муайяншуда мувофиқан ба 2,2, 1,4, 

2,7 ва 5,5 маротиба зиёд мебошанд [72, саҳ. 134]. 

Маълум аст, ки чӣ қадаре миқдори моддаҳои органикӣ дар таркиби ҳаво 

зиёд бошанд, ҳамон қадар зиёд оксиген барои оксидшавӣ сарф мешавад. Аз 

маълумоти Сапожникова Р.Г. [73], ки онро дар синфхонаҳои кӯдакони ревма-

тизмдошта таълим мегиранд, ҳосил намудааст, барои оксидшавии 1 м
3
 ҳаво то 

оғози дарсҳо ҳамагӣ 6 мг/м
3
 (меъёр 4-8 мг/м

3
), дар миёни рӯзи таълимӣ 10 мг/м

3
 

ва дар анҷоми рӯз 18,3 мг/м
3
 оксиген сарф мешавад. 

Таъсири номатлуби моддаҳои органикии дар таркиби ҳавобуда ба ҳолати 

кӯдакон бо заҳролудшавии организми онҳо алоқаманд мебошад. Асоси меъёр-

бандии санитарии таркиби оксиди карбон баробар ба 0,1% имкон медиҳад, ки 

ҳаҷми мувофиқи ҳаворо барои 1 хонанда ва каратнокии ҳавоивазшавӣ  муайян 

карда шавад. 

ДИТ ГҲСКН Вазорати тандурустии ФР тавсия медиҳад, ки миқдори ҳавои 

ба синфхона  воридшаванда барои як кӯдаки хурдсол 16,6 м
2
/соат ва барои як 

хонандаи сину соли калон то  26 м
2
/соат бошад. 

Дар МИ ҳаҷми ҳавои синфхона (вобаста ба намуди муассиса) аз 8 то 10 м
3
-

ро ташкил медиҳад. Аз ин лиҳоз, таъминоти ҳаҷми зарурии ҳавои сифати 

хубдошта дар синфхонаҳо барои синфҳои поёнӣ ивазшавии ҳаво бояд 2-2,5 

карата ва барои хонандагони синфҳои болоӣ 3-4 карата бошад [56]. 
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Реҷаи равшанӣ. Ба реҷаи равшании ҳуҷраҳои МИ ташкил намудани 

равшании табиӣ ва сунъӣ таъсир мерасонад. Чӣ тавре ки маълум аст, реҷаи 

равшании ҳуҷраҳо пеш аз ҳама аз андоза ва самтнигаронии тирезаҳо ба 

тарафҳои уфуқ, шакл ва ҳалли рангубори дохили ҳуҷраҳо, аз иқлими равшании 

маҳали географии сохтмон, ки сатҳи радиатсияи офтобии гуногун дорад, зич 

вобаста мебошад.  

Аҳамияти равшании офтоб барои инкишофи организми кӯдакон ниҳоят 

калон буда, он таъсири манфиатбахш на танҳо ба узвҳои биниш, балки ба 

узвҳои шунавоӣ, системаи асаб ва умуман ба коршоямии онҳо мебахшад [41, 

саҳ. 212]. Дар зери таъсири шуоҳои офтоб дар организми кӯдакон провитамини 

“Д” ба витамин табдил ёфта, инкишофи дурусти устухонҳои онҳоро таъмин 

менамояд. Ҳамзамон таъсири манфиатбахши бактериадсидии радиатсияи 

офтобиро бояд қайд намуд. 

Ба даст овардани реҷаи самарабахши равшанӣ дар МИ аз ташкили дурусти 

равшанӣ, тақсимоти таззоди дурахшонӣ дар майдони басират, тарзу усули 

ҷалби диққати хонандагон, ҳалли гаммаи рангҳои ҳуҷраҳо бо дарназардошти 

хусусиятҳои синусолии дарки рангҳо вобаста мебошад [69, саҳ. 278]. 

Дар соҳаи реҷаи равшании ҳуҷраҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҳанӯз 

дар асри гузашта, як қатор тадқиқотҳои илмӣ аз тарафи ДИТУ техникаи 

равшанӣ ва ДИТЛЭМ биноҳои таълимии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ гузаронида 

шудаанд, ки имконияти таҳияи меъёрҳоро ба даст оварданд [59]. 

Аз сабабе ки қариб тамоми кӯдакони маъюб хусусиятҳои биниши хуб, ба 

монанди хонандагони солим доранд, равшании ҳуҷраҳои муассисаҳои иҷтимоиро 

барои ин гуна хонандагон метавонем дар асоси талаботи меъёру қоидаҳои 

амалкунанда дар соҳаи равшании мамолики Осиёи Марказӣ қабул намоем. 

Хусусияти таълимии МИ муҳайё намудани реҷаи махсуси равшаниро бо 

(коэффитсиенти равшании табиӣ) КРТ = 2,5%, барои пешбинии равшании 

сунъӣ дар ҳуҷраҳои таълимӣ на кам 500 лк. ва дар устохонаҳо 1000-1500 лк. 

талаб менамояд. Дар МИ барои кӯдакони маъюб бояд реҷаи равшании ҳуҷраҳо 

дар асоси талаботи [59].амалӣ карда шавад. 
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Реҷаи акустикӣ. Таъмини реҷаи акустикии мусоид дар ҳуҷраҳои МИ яке аз 

шартҳои асосии амалисозии раванди таълимию тарбиявӣ ва табобатию 

азнавбарқароркунӣ ба ҳисоб меравад. Организми кӯдаки бемор дар давоми солҳои 

тӯлонии дар муассисаи иҷтимоӣ буданаш ба муҳити орому осоишта ниёз дорад. 

Сатҳи ғалоғула баробар ба 50-60 дБ аз нуқтаи назари тиббӣ номатлуб буда, 

хусусияти коршоямии одамонро паст менамояд. Сатҳи ғалоғулаи имконпазиру 

меъёрӣ дар ҳисоби садомуҳофизии ҳуҷраҳои муассисаҳои таълимӣ 40 дБ муайян 

карда шудааст. Мутаассифона тадқиқотҳои соҳаи беҳдоштии дар мактабҳои 

муқаррарӣ гузаронидашуда, нишон доданд, ки дар аксари ҳолатҳо сатҳи ғалоғула 

аз нишондиҳандаҳои меъёрӣ зиёд мебошад. Дар вақти гузаронидани дарсҳо дар 

синфхонаҳо  он ба 50-80 дБ, дар дарсҳои варзиш 75-90 дБ, дар баъзе ҳолатҳо то 

100-104 дБ ва дар вақти кор дар устохонаҳо ба 80-98 дБ баробар мебошад. 

Дар МИ, ки шумораи тарбиягирандагон ҳамагӣ 12-16 нафарро ташкил 

медиҳад, сатҳи ғалоғула мувофиқан паст мебошад, вале таъсири номатлуби он 

аз сабаби аз тарафи кӯдакони маъюб қабул шудани он кам намешавад.  

 Барои КНУБ, ба мисли дигар кӯдакони солим сатҳи зиёди ғалағула 

таъсири ташвишовар мебахшад.  Сатҳи баланди ғалоғула, ки дар ҳудуди 70-95 

дБ қарор мегирад, дар ҳолати таъсири дурудароз метавонад ба зиёни акустикии 

узвҳои шунавоии кӯдакон оварда расонад. Ҳалли меъмории Муассисаҳои 

иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта бояд сатҳи ғалоғуларо 

дар ҳуҷраҳои таълимӣ на зиёд аз 40 дБ ва дар устохонаҳо на зиёд аз 70 дБ 

таъмин намояд. 

 

1.9. Хулосаҳои боби якум 

Омӯзиши ҳуҷҷатҳои асосии меъёрӣ ва ҳуқуқии вазорату ташкилотҳои 

ваколатдор, таҳлили раванди таълимию тарбиявӣ ва табобатию азнавбар-

қароршавӣ дар МИ, муайянсозии хусусиятҳои физиологӣ, тарзу усулҳои 

таълиму табобати КНУБ, таҳқиқу таҷрибаомӯзӣ дар муассисаҳои махсус-

гардонидашудаи мавҷуда имконият медиҳанд, ки чунин хулосабандӣ намоем: 
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1. Барои муассисаҳои иҷтимоии КНУБ сохтори ташкилии аз 4 зина 

иборатбуда хос мебошад: 1 - коллективи синф; 2 - гурӯҳи тарбиявӣ; 3 - гурӯҳи 

синусолӣ; 4 – коллективи умумимуассисавӣ; 

2. МИ бояд чунин гурӯҳи ҳуҷраҳоро дошта бошанд, ки дар он муносибати 

мухталиф (дифференсатсионӣ) нисбати ташкили раванди таълимию тарбиявӣ ва 

табобатию азнавбаркароркунии кӯдакон на танҳо бо назардошти хусусиятҳои 

синусолии онҳо (ҳамчун дар муассисаи таҳсилоти умумӣ), балки дар байни 

гурӯҳҳои синусолӣ бо назардошти хусусияти беморӣ ва талаботи ҷудо намудан дар 

ҳолати сар задани эпидемия амалӣ карда шавад. Тақсимот ба гурӯҳҳои синусолӣ 

дар асоси хусусиятҳои физиологии кӯдакони маъюб бояд иҷро карда шавад; 

3. Талаботи дигаргуншавии (дар муддати вақт) ҳайати тарбиягирандагон 

вобаста ба хусусият, ҷиддият ва пайдоши беморӣ, аз рӯи ҷинс ва дигар 

нишондиҳандаҳо, инчунин ҷудо намудани кӯдакон ҳангоми сар задани бемориҳои 

сироятӣ, зарурати ташкили чунин сохтори ҳаҷмию тарҳиро ба миён меоварад, ки 

он тавонад имконияти истифодабарии фасеҳи биноро таъмин намояд; 

4. Давраҳои асосии таъинотии маълумшудаи раванди таълимию тарби-явӣ 

ва табобатию азнавбаркароркунӣ, қисмҳои (блокҳои) таъинотии ҳуҷра-ҳои 

заруриро барои амалишавии онҳо, ба монанди синфхонаҳо, ҳуҷраҳои 

умумимуассисавӣ, таълимӣ, таълимию истеҳсолӣ, ҳуҷраҳои хоб, қисми 

хуроктайёркунӣ, толорҳо (маҷлисӣ ва толори варзишӣ) маъмуриву хоҷагидорӣ 

ва ёрирасон, шуъбаи томактабӣ ва ҳуҷраҳои тиббиро муайян сохтанд; 

5. Зарурати ҷойгирнамоии ба ҳам наздиктарини ҳуҷраҳои таълимӣ ва хоб 

назариявӣ муайян гардида, дар таҷриба санҷида шуд. Чунин ғояи наздик 

ҷойгиркунӣ дар якҷоягӣ бо назардошти талаботи дефференсатсияи чуқури 

ҳайати хонандагон тадбиқи худро дар ташаккули ячейкаи таълимию истиқоматӣ, 

ҳамчун унсури асосии сохтории бинои муассисаи иҷтимоӣ муайян намуд; 

6. Муайянкунӣ ва баҳисобгирии маҷмӯи омилҳо (антропометрӣ, эргоно-

метрӣ, педагогӣ ва гигиенӣ) имкон доданд, ки ҷойгиронии синфхонаҳои МИ 

барои кӯдакони маъюбро дар ошёнаҳои аввал тавсия дода шавад. Иҷрои ин 

тавсия ва ташкили ҳуҷраҳои либоскашии ғайримарказонидашуда, бо 

баромадгоҳҳо ба ҳавлии муассиса имконияти гузаронидани танафусси 10-

дақиқаинаро дар ҳавои кушод фароҳам меоварад; 
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7. Барои МИ, истифодаи васеи воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ 

(коррексионӣ) ва ҷубронкунии (компенсатсияи) нуқсонҳои ҷисмонии тарбияги-

рандагон, ки ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии биноҳо таъсир мерасонад, ниҳоят муҳим 

мебошад; 

8. Бо назардошти аҳамияти муҳимтарини ислоҳотӣ, психологӣ ва иҷти-

моии меҳнат дар самти инкишофи организм ва шахсияти кӯдакони нуқсон-

дошта, ҳалли ҳаҷмию тарҳии муасссисаҳои иҷтимоӣ бояд таълими меҳнат, 

омодагии истеҳсолию меҳнатӣ ва касбинтихобкуниро бо назардошти хусуси-

яти беморӣ ва сину соли хонандагон таъмин намояд; 

9. Бо назардошти он, ки тамоми фаъолияти МИ бо риояи талабот ва меъ-

ёрҳои тиббӣ алоқаманд мебошад, ташаккули муҳити меъмории он бояд барои 

фароҳам овардани шароитҳои муфид мусоидат намояд; 

10. Асбоби бисот  ва таҷҳизоти МИ барои кӯдакони маъюб бояд дар ҷоя-

шон доимӣ мустаҳкам карда шуда, ҷавобгӯи талаботи тиббию педагогӣ буда, бо 

истифодаи воситаҳои техникии таълим, ислоҳкунӣ (коррексионӣ) ва ҷуб-

ронкунӣ (компенсатсионӣ) зич алоқаманд бошанд; 

11. Барои нигаҳдории хусусиятҳои меъёрии ҳароратӣ, рутубатнокӣ, дина-

микӣ, химиявӣ, бактерологӣ, электрикӣ ва радиоактивии ҳавои ҳуҷраҳои МИ 

бояд 16,6 м
3
/соат ҳаво барои як кӯдаки хурдсол ва 26,0 м

3
/соат – барои 

калонсолон таъмин карда шавад. Ин нишондод ивазшавии 2-2,5 каратаи ҳаворо 

дар синфхонаҳои тарбиягирандагони хурдсол  ва 3-4 карата барои 

тарбиягирандагони синфҳои болоӣ мувофиқ мебошад; 

12. Хусусияти таълимии МИ муҳайё намудани реҷаи махсуси равшани-ро 

бо (коэффитсиенти равшании табиӣ) КРТ = 2,5%, барои пешбинии равша-нии 

сунъӣ дар ҳуҷраҳои таълимӣ на кам 500 лк. ва дар устохонаҳо 1000-1500 лк. 

талаб менамояд; 

13. Ҳалли меъмории МИ бояд сатҳи ғалоғуларо дар ҳуҷраҳои таълимӣ на 

зиёд аз 40 дБ ва дар устохонаҳо на зиёд аз 70 дБ таъмин намояд. 
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Боби 2. ТАҶРИБАИ ЛОИҲАКАШӢ, СОХТМОНӢ ВА ИСТИФОДАБА-

РИИ МУАССИСАҲОИ ИҶТИМОӢ  

2.1. Таҷрибаи мамолики собиқ Шӯравӣ 

Ташаккули шабакаҳои МИ барои кӯдакони маъюб, дар таҷрибаи фаъо-лияти 

муассисаҳои номбурдаи мамолики собиқ Шӯравӣ аз нуқтаи назари бунёди пояи 

моддиву таълимии онҳо ду давраи асосии зеринро дар бар мегирад: 

I – ҷойгиронии МИ дар биноҳои мувофиқгардонидашуда (солҳои 30-юм то 

70-уми асри гузашта);  

II – сохтмони биноҳои ин муассисаҳо дар асоси лоиҳаҳои махсус таҳи-

яшуда (аз солҳои 70-ум то ҳоло). 

Миқдори асосии (то 85%) МИ барои кӯдакони маъюби амалкунанда дар 

ҳудуди мамолики собиқ Шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон (барои ҶИА ҷолиб-

тар мебошад) дар биноҳои мувофиқовардашуда ҷойгир карда шудаанд. Ин 

ҳолат дар ду самт амалӣ гардидааст: 

- ҷойгиронии тамоми муассиса дар як бино (собиқ бинои истиқоматии 

инфиродӣ, бинои маъмурӣ, мактаби муқаррарӣ ва ғайра); 

- истифодаи бинои мувофиқгардонидашуда ба сифати қисми таълимӣ, бо 

иловасозии хобгоҳ, ошхона ва ҳуҷраҳои хоҷагидорӣ, ки дар асоси лоиҳаҳои 

намунавии барои сохтмони оммавии мактаб-интернатҳои муқаррарӣ таҳия 

шудаанд. 

Давраи дуюм бо таҳия ва қабул гардидани чор лоиҳаи намунавии нахустин 

дар мамолики собиқ Шӯравӣ алоқаманд мебошад: 

- мактаб-интернат барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта барои 150 

ҷой (2-02-67К); 

Лоиҳаи 2-02-67К, аз тарафи ташкилотҳои лоиҳакашии соҳаи маориф таҳия 

гардида, аз соли 1960 мавриди истифодабарӣ қарор гирифтааст.  

Аз сабаби сифати начандон баланди таъинотӣ, ҳаҷмию тарҳӣ, иқтисодӣ ва 

мувофиқан бармаҳал фарсудашавии маънавии онҳо, ки баъдан мавриди таҳлил 

қарор мегиранд, аз тарафи ташкилотҳои лоиҳакашии мухталифи ин мамлакатҳо 

лоиҳаҳои фардӣ низ таҳия гардидаанд: 
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- мактаб-интернат  барои кӯдакони нобино ва биниши суст дар ш. Вильнюс 

М PI- 3954 ("Литпроект", 1965 с.). 

Рушди минбаъдаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии муассисисаҳои 

иҷтимоӣ (мактаб-интернатҳои махсус) дар мамолики собиқ Шӯравӣ (баъди 

соли 1968) бо амалишавии ғояҳои асосии назариявии профессор, доктори 

меъморӣ Степанов В.К. алоқаманд мебошад. 

Ба сифати меъёри баҳодиҳӣ, ки метавонанд асос барои муқаррарсозии 

сатҳу сифати ҳалли ҳаҷмию тарҳии МИ бошад, талаботи гигиенӣ ва педа-гогии 

дар боби 1 кори мазкур муайяншуда ва дар хулосаҳои боби мазкур 

ҷамъоваригардида, инчунин нишондодҳои техникиву иқтисодӣ қабул карда 

шудаанд. 

 

2.1.1. Таҳлили мувофиқоварии биноҳои таъиноти дигардошта  

Таҳқиқотҳои аз тарафи профессор Степанов В.К. гузаронидашуда нишон 

доданд, ки муассисаҳои дар биноҳои мувофиқовардашуда ҷойгир-буда, вобаста 

ба намуди ғунҷоиш ва ташкили раванди таъинотӣ, ки натиҷаи шароитҳои 

мухталифи мувофиқоварӣ мебошад, хело гуногунранганд. Сохтори ташкилӣ ва 

фаъолияти маъмуриву хоҷагидории  онҳо бо қарори давраи баъдиҷангинаи 

Шӯрои Вазирони собиқ Шӯравӣ таҳти рақами №28 аз 8 январи соли 1948 “Оид 

ба воҳидҳои кории кормандони маъмуриву хизматии мактаб-интернатҳо бо 

реҷаи махсус барои кару гунгон, нобиноён ва кӯдакони ноқусулақл” асоснок 

карда шудаанд. Дар асоси ҳамин қарор дар солҳои 1960-61 аз тарафи Вазорати 

маорифи Россия “Низомномаи мактабҳои махсусгардонидашуда” таҳия карда 

шудааст, ки дар ҳудуди ҳамаи ҷумҳури-ҳои собиқ Шӯравӣ амал мекард. 

Мувофиқоварии биноҳои  мавҷуда барои ташкили мактаб-интернатҳои 

кӯдакони маъюб дар асоси ҳамин ҳуҷҷатҳои номбурда мавриди иҷроиш қарор 

мегирифт. Ба асоси ягонаи ташкилӣ нигоҳ накарда, ҳар як мактаб-интернати 

махсуси дар бинои мавҷуда ҷойгиршуда, аз ҷиҳати ғунҷоиш, ҳайати ҳуҷраҳо ва 

дар ташаккули робитаҳои таъинотиашон аз якдигар фарқ мекарданд. 
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Барои гузаронидани таҳлил фақат мактаб-интернатҳои махсус барои 

кӯдакони маъюб, ки дар биноҳои собиқ мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҷойгир 

карда шудаанд мувофиқи матлаб мебошанд. Ҷойгиронии онҳо дар биноҳои 

таъиноти дигардошта (биноҳои фардии истиқоматӣ ва диг.) аз сабаби 

гуногунии тасодуфӣ барои мураттабсозӣ ва мувофиқан  таҳлили онҳо 

хулосаҳои дилхоҳ дода наметавонанд [56]. 

 

2.1.2. Ҷойгиронии муассисаҳои иҷтимоӣ дар биноҳои истифодашавандаи 

собиқ мактабҳо 

Омӯзиши адабиётҳои тахассусӣ имкон доданд, ки ҷойгиршавии бештари 

муассисаҳои иҷтимоиро дар бинои мактаби таҳсилоти умумии муқаррарӣ барои 

380 ҷой муайян созем. Дар чунин бино вобаста ба равияи тиббӣ метавонист мак-

таб-интернати махсусгардонидашуда барои 120-150 ҷой ҷойгир карда шавад [34]. 

Ҳайати ҳуҷраҳои муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб, ки дар 

биноҳои мувофиқовардашудаи мактабҳо ҷойгир карда шудаанд, (бе иловасо-

зии бинои хобгоҳ) ба талаботи табобативу азнавбарқароркунӣ ва таълимию 

тарбиявӣ ҷавобгӯ набуданд. Дар онҳо ҳуҷраҳои ҳаётан муҳим, ба монанди 

кабинети варзиши муолиҷавӣ, утоқҳои кории табибони гуногунравия, 

душхонаҳо, анҷомхона барои либосҳои мавсимӣ, як қатор устохонаҳо, каби-

нети рӯзғордорӣ ва дигарон мавҷуд набуданд. 

Ҳамзамон, баъзе аз ҳуҷраҳо аз сабаби барои таъиноти дигар пешбинӣ 

шудан ва номувофиқ буданашон барои истифодабарӣ бо мақсади дигар, 

тамоман истифода карда намешуданд. Масалан, ҳуҷраҳои истироҳатӣ бо 

масоҳати қариб 350 м
2
, аз сабаби роҳравҳои гузаргоҳӣ буданашон дар давоми 

рӯз ҳамагӣ 1 соат (фақат дар вақти танаффус) мавриди истифода қарор 

мегирифтанду халос. Ба онҳо дарҳои баромад аз 7 синфхона ва 2 зинахона 

кушода мешуданд. 

Истифодаи бинои собиқ мактаби муқаррарӣ ба сифати МИ дар асоси ғояи 

ҷудокунии байниошёнавии синфхонаҳо аз хобгоҳҳо амалӣ мешуд, гар-чанде ки 
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ҳамаи ин ҳуҷраҳо дар як ошёна ҷойгир буданд (синфхонаҳо дар ошёнаҳои 1 ва 

2, ҳуҷраҳои хоб дар ошёнаҳои 3 ва 4). Аз сабаби ҷойгиршавии толори маҷлисӣ, 

ҳуҷраи ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва китобхона дар ошёнаи боло робитаҳои 

зарурии байниҳамдигарии онҳо ғайриимкон буд. Сохтори тарҳии мавҷудаи ҳар 

як ошёна нақшаи мураккаби боҳам буридашавандаи ҳаракати кӯдакон ва 

кормандонро эҷод мекард. 

Нақшаи тарҳии мавҷудаи ошёна бо 7 синфхонаи ба як роҳрави рекре-

атсионӣ пайвандбуда, талаботи муносибати дифференсатсионии таълиму табо-

бати кӯдакони маъюбро низ таъмин карда наметавонист. 

Дар аксари МИ барои кӯдакони маъюб, ки дар биноҳои собиқ мактабҳо 

ҷойгиронида шудаанд, толорҳои варзишӣ ва устохонаҳо дар ошёнаи 1-ум 

пешбинӣ гардидаанд. Таҳқиқҳо нишон доданд, ки дар вақти машғулиятҳо садо 

ба тамоми ошёнаҳои бино паҳн мешавад. 

Аз рӯи маълумотҳои мутахассиони соҳаи беҳдоштӣ (гигиенистҳо) коэф-

фитсиенти рушноии табиӣ (КРТ) дар синфхонаҳои чунин биноҳо ба ҷойи 2,5%-

и меъёрии МИ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта ва дигар намуди 

онҳо аз 0,98% камтар будааст [34, 56, 66]. 

Ба ҷойгиршавии синфхонаҳо, чун қоида дар ошёнаи на баланд аз 2-юм 

нигоҳ накарда, аз сабаби марказонида будани ҷойи либоскашӣ, баромади ягона 

аз бино ва сарфи зиёди вақт барои тахлия то 6-7 дақиқа, гузаронидани 

танаффусҳо дар ҳавои кушод ғайриимкон аст. 

“Монеъа” гаштани ҳалли ҳаҷмию тарҳии мавҷудаи бино барои самара-нок 

истифода бурдани ҳаҷми он тасодуфӣ нест, чунки дар бинои мактаби барои 880 

ҷойи нишаст пешбинишуда, мактаб-интернат ҳамагӣ барои 120 –150 ҷой ҷойгир 

карда шуда, барои 1 ҷойи нишаст нишондиҳандаҳои ниҳоят носарфакорона 

(111,3 - 135,3 м
3
/хонанда ва 221-278 м

2
/хонанда) ҳосил гардидааст. 

Ҳалли беҳтари самаранокро бо роҳи иловасозии биноҳои хобгоҳ ва ошхона 

ба бинои мавҷудаи мактаб  ба даст овардан мумкин мебошад. 
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2.1.3. Ҷойгиронии мактаб-интернати махсус дар бинои мувофиқгардони-

дашудаи мактаб бо иловасозии биноҳои хобгоҳ ва ошхона 

Дар ин мавридҳо, бинои мавҷудаи мактабҳо ба сифати қисми таълимии 

муассисаи иҷтимоӣ истифода гардида, ба он биноҳои алоҳидаи хобгоҳ ва ошхо-

на иловасозӣ карда мешуданд. 

Биноҳои хобгоҳ ва ошхонаҳо дар асоси лоиҳаҳои намунавии дар он вақт 

амалкунанда барои мактаб – интернатҳои муқаррарӣ бо ғунҷоиши 80, 100, 210, 

300, 330 ҷой (хобгоҳҳо) ва 105, 150, 225 ҷой (ошхонаҳо) (расми 2.1), ки аз 

тарафи ташкилотҳои лоиҳакашии собиқ мамолики Шӯравӣ, Гипропрос, 

Ленпроект, Латгипрогорстрой ва Узгоспроект таҳиягардида, сохта мешуданд. 

Ғунҷоиши намудҳои гуногуни мактаб-интернатҳои махсус аз 80 то 200 ҷой, дар 

баъзе ҳолатҳо то ба 300 ҷой (дар шаҳрҳои калон) мерасид. 

Ҳайати ҳуҷраҳои муассисаҳои дар бинои мактаби мувофиқовардашуда бо 

иловасозии биноҳои хобгоҳ ва ошхона ба таври бояду шояд, ба талаботи 

раванди таъинотӣ ҷавобгӯ мегардид. Амалан ҳамаи давраҳои асосии фаъо-

лияти муассиса бо блокҳои таъинотии ҳуҷраҳо - синфхонаҳо, ҳуҷраҳои уму-

мимуассисавӣ, толорҳо, ҳуҷраҳои маъмуриву хоҷагидорӣ, ёрирасон, қисми 

табобатӣ ва ошхонаҳо таъмин мегардиданд. 

Гарчанде ки ҳайати ҳуҷраҳо ба қадри имкон ҷавобгӯ ба талаботи умумӣ 

бошад ҳам, робитаҳои таъинотии байни онҳо талаботи педагогиву гигиениро 

наметавонист ба пуррагӣ қонеъ гардонад. Яке аз талаботи муҳим, ташаккули 

шароити дифференсатсионӣ барои таълим ва табобати кӯдакони маъюб бо 

назардошти на фақат хусусиятҳои синусолӣ, балки хусусияти бемории онҳо дар 

чунин муассисаҳо ҳалли мусбии худро  комилан наёфта буд. 

Дар бинои таълимӣ ин ҳолат бо ҳалли тарҳии ошёна вобаста аст, ки 

ҳуҷраҳои рекреатсионӣ (роҳравҳо) 5-7 синфхонаро бо ҳам мепайванданд. 

Сохтори тарҳии хобгоҳ, ки дар асоси талаботи мактаб-интернатҳои муқар-рарӣ 

ташкил ёфтааст, дар вақти истифодабарӣ барои ғунҷоиши дигари МИ ва 

ғунҷоиши синфхонаҳо (12-16 нафар ба ҷойи 30 нафар) ҳамчунин ба талаботи 

дифференсатсионӣ ва самаранокии тарҳӣ мувофиқ набуд. 
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Маълумотҳо оиди рафтуомади чандинкаратаи байни ҳуҷраҳо (аз ҷумла 

ҳаракат дар кӯча), инчунин далелҳои дар давоми рӯз ба 40 ошёнаи шартӣ 

болову поён фаромадани кӯдакон ва кормандон дар асоси таҳқиқи маҳз чунин 

намуди муассисаҳо пайдо шудаанд. 

 

МАКТАБ – ИНТЕРНАТ БАРОИ 

КӮДАКОНИ НОБИНО ВА БИНИШИ 

СУСТДОШТА ДАР 

ш.  ВИЛНЮС 

МАКТАБ – ИНТЕРНАТ БАРОИ КӮДАКОНИ 

НОБИНО ВА БИНИШИ СУСТДОШТА ДАР 

ш.  ЛЕНИНГРАД 

 
 

Расми 2.1.Таҷрибаи лоиҳакашӣ, сохтмонӣ ва истифодабарии муассисаҳои иҷтимоӣ 

барои КНУБ 
 

Ҷойгиршавии синфхонаҳо дар ошёнаҳои 3-юм ва 4-ум, ҷойҳои либос-

кашии марказонидашуда ва баромади ягона аз бинои муассиса барои гузаро-

нидани танаффусҳо дар ҳавлии муассиса монеъ мешуданд.  
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Ҳамаи ин камбудиву норасогиҳо натиҷаи сабаби асосӣ, сохтори ноду-

русти ташкиливу тарҳии мактаб-интернати махсусгардонидашуда, ки дар асоси 

ҷудосозии қисми таълимӣ аз хобгоҳ ба амал омадааст, мебошад. Ин намуди 

сохтор ба ҳалли бесамари чорабиноҳои таълимию табобатии муасси-саҳои 

мувофиқовардашуда мусоидат менамуд. Ҷойҳои либоскашӣ, толори даромад, 

ҳуҷраҳои истироҳатӣ (меҳмонхона ва рекреатсияҳо), ҳуҷраҳои хоҷа-гидорӣ ва 

қисмҳои санитарӣ якбора дар қисмҳои таълимӣ, хобгоҳ ва қисман дар бинои 

ошхона тарҳрезӣ шуда буданд. Чунин такроршавии онҳо ба баландшавии 

беасоси нишондиҳандаҳои ҳаҷмию тарҳӣ, техникиву иқтисодии тамоми 

муассиса ва пастшавии сифати истифодабарии он, ки хоси ҳуҷраҳои хурди 

алоҳида мебошад, мусоидат кардаанд. Масалан барои бинои хобгоҳ барои 300 

ҷой (лоиҳаи намунавии Гипропрос) масоҳати меҳмонхонаҳо ба 377,2 м
2  

баробар мебошад. Ҳамзамон дар қисми таълимӣ боз 523,5 м
2
 масоҳати 

ҳуҷраҳои рекреатсионӣ, ки таъиноти онҳо дар МИ ба таъиноти меҳмонхонаҳо 

наздик аст, пешбинӣ шудаанд. Аз сабаби он ки реҷаи рӯз ва амалисозии 

назорати тарбиявӣ барои дар қисмҳои гуногун ҷойгиршавии кӯдакони як гурӯҳ  

имкон намедиҳад, дар як вақт истифода бурдани онҳо ғайриимкон мебошад. 

Ҳуҷраҳои истироҳатӣ, ки қариб 18,2%-и (900,7 м
2
) масоҳати умумиро банд 

карда, гузаргоҳӣ мебошанд ва барои истироҳати кӯдакон ҳамагӣ зиёдтар аз 1 

соат (50 дақиқа барои танаффус дар бинои таълимӣ ва 15-20 дақиқа барои 

тайёрӣ ба хоб дар хобгоҳ) истифода меша-ванд. Бо назардошти он, ки дар 

ҳолати мувофиқоварӣ ғунҷоиши умумии бино аз 300 то ба 210-240 ҷой кам 

мешавад (бо сабаби кам шудани пуршавии синфҳо), масоҳати ҳуҷраҳои 

истироҳатӣ ба 3,7-4,3 м
2
/хонанда баробар аст. 

Ҳолати монанд дар тақсимоти қисмҳои санитарӣ, толорҳои даромад бо 

ҷойҳои либоскашӣ ва ҳуҷраҳои хоҷагидорӣ низ дучор мегарданд. Масоҳати 

судманди умумии онҳо ба 17,3% (854,2 м
2
) аз масоҳати умумии муассиса 

баробар буда, ба 1 хонанда 0,9-1,0 м
2
 барои толорҳои даромад бо ҷойҳои 

либоскашӣ, 1,0-1,12 м
2
 барои қисмҳои санитарӣ ва 1,8-1,45 м

2
 барои ҳуҷраҳои 

хоҷагидорӣ рост меояд. Ба чунин нишондодҳои маҷмӯии баланд нигоҳ накарда, 
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ҳар як ҳуҷраи муайян дар алоҳидагӣ тангу торик буда, аз сабаби такроршавӣ аз 

масоҳати меъёрӣ қариб се маротиба камтар мебошад. 

Дар давраи солҳои 50-уми асри гузашта, дар бештари муассисаҳо дарсҳо 

дар ду баст мегузаштанд ( дар басти 2-юм асосан 1 селаи хонандагон, ки 40%-и 

ғунҷоиши ҳисобиро ташкил медиҳад таълим мегирифтанд), яъне дар мактаб 

барои 880 нафар дар умум 1250 хонандагон таҳсил менамуданд. Дар ҳолати 

истифодабарии чунин 1 мактаб ба сифати муассисаи иҷтимоӣ, 1250 нафар 

хонанда бояд ба мактабҳои дигари маҳали зист кӯчонида мешуданд, ки он ба 

зиёд шудани доираи хизматрасонии аҳолӣ ва шумораи бастҳои дарсӣ (то ба 3 

баст) оварда мерасонид. Барои ислоҳи ин ҳолат зарурати сохтмони бинои нави 

мактаби таҳсилоти умумӣ дар ноҳия  ба миён меомад. 

Мантиқан, саволе ба миён меояд, ки хубтар нест якбора бино барои 

муассисаи иҷтимоии кӯдакони маъюб, дар асоси лоиҳаи махсус, ки тамоми 

талаботи ин муассисаро дар бар мегирад, сохта шавад? 

Ҳамин тариқ, мавҷуд набудани роҳи аз нуқтаи назари илмӣ асоснокшуда 

оиди ташкили шабакаи МИ, ба норасогӣ ва камбудиҳои хусусияти шаҳрсозӣ, 

таъинотӣ ва иқтисодидоштаи ҷойгиркунии ин муассисаҳо дар биноҳои собиқ 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ оварда расонид. 

Зарурати таҳия намудани лоиҳаҳои махсус барои ин ҳадаф  пешбини-

шуда ногузир гардид. 

 

2.2. Таҳлили лоиҳакашии намунавию инфиродӣ ва сохтмони мактаб-

интернатҳои махсусгардонидашуда дар давраи солҳои 60-ум ва 70-уми 

асри гузашта 

2.2.1. Лоиҳаҳои намунавии аввалин 

Лоиҳаҳои намунавии аввалин, ки дар марҳилаи дуюми ташаккули 

шабакаи мактаб-интернатҳои махсусгардонидашудаи мамолики собиқ Шӯра-

вӣ, дар солҳои 1954-57, дар  давраи пайдо гардидани ғоя ва асосҳои нав дар 

санъати меъмории Шӯравӣ таҳия гардидаанд. Ин давра бевосита бо Қарори КМ 
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ПКИШ ва Шӯрои Вазирони ИҶСС “Доир ба бартараф намудани исрофкориҳо 

дар лоиҳакашӣ ва сохтмон” алоқаманд мебошад. 

Мутаассифона мавҷуд набудани пояи илмии асоснок кардашуда барои 

лоиҳакашии биноҳои номбурда ва “Низомномаи мактаб-интернати махсус-

гардонидашуда”, ки баъдан дар солҳои 1960-61 таҳия карда шуданд, инчу-нин 

таъсири равияи меъмории марҳилаи қаблӣ дар таҳияи ин лоиҳаҳои намунавӣ 

барои пайдо гардидани як қатор хатогиҳову камбудиҳои таъинотӣ, иқтисодӣ ва 

композитсионӣ мусоидат карданд. 

Лоиҳаи намунавии 2-02-67 К мактаб-интернат барои кӯдакони нуқ-

сони узвҳои бинишдошта барои 150 ҷой (расми 2.2). Вобаста ба ҳалли меъмо-

риву тарҳӣ ва композитсионии  худ бино ба намуди марказонидашуда шомил 

мебошад. Бино аз 3 ошёна иборат буда, дар асоси нақшаи симметрии анъанавӣ 

сохта шудааст. Дар ошёнаи 1-ум қисми маъмурӣ, ҳуҷраҳои толорӣ, ошхона, 

устохонаҳо, блоки тиббӣ ва ҳуҷраҳо барои машғулиятҳои мусиқӣ ҷойгир 

мебошанд. Дар ошёнаи 2-юм  синфхонаҳо, озмоишгоҳҳо ва кабинетҳо, дар 

ошёнаи 1-ум бошад тамоми ҳуҷраҳои хоб пешбинӣ гардидаанд. 

Нақшаи ҳаҷмию тарҳии симметрӣ, ки дар асоси сохтори тарҳии бино 

гузошта шудааст, робитаҳои мураккабро дар байни гурӯҳи асосии ҳуҷраҳо пайдо 

менамояд. Яке аз талаботи муҳимтарини чунин намуди биноҳо, имконияти 

таъмин намудани таълиму тарбияи дифференсатсионии кӯдакон мебошад, ки дар 

лоиҳаи мазкур тамоман ба инобат гирифта нашудааст. Дар қисми таъли-мӣ 

(ошёнаи 2-юм) дар тули роҳрави 100 метра 13 синфхона, 2 озмоишгоҳ, 2 кабинет 

ва ҳуҷраи ташкилоти ҷамъиятӣ ҷойгир карда шудаанд. Масоҳати роҳ-равҳои 

гузаргоҳӣ (1229,0 м
2
) дар ҳамаи ошёнаҳо танҳо ба сифати коммуникатсияҳо 

истифода гардида, дар лоиҳа истироҳатҷойҳо пешбинӣ нашудаанд. 

Дар хобгоҳ (интернат), ки дар ошёнаи 3-юм ҷойгир мебошад, айнан ба 

чунин камбудиҳо роҳ дода шудааст: ҳуҷраҳои хоб бо роҳрави тӯлкашида 

пайванд буда, аз байн бо миёнадевор ба қисмҳо барои писарбачагон ва 
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духтарон тақсим гардидааст. Дар чунин тарҳрезӣ ҷойгирнамоии хонандагон бо 

назардошти хусусияти синусолӣ ва ё беморӣ ниҳоят мушкил мебошад. 

Мактаб – интернат барои 

кӯдакони нобино ва биниши 

сустдошта барои 150 ҷой 

Мактаб – интернат барои 

кӯдакони нобино ва биниши 

сустдошта барои 282 ҷой 

Мактаб – интернат барои 

кӯдакони нобино ва биниши 

сустдошта барои 282 ҷой 
ТП 2-02-67 ТП 224-4-5 ТП 222-4-8С 

 
 

Расми 2.2. Таҷрибаи лоиҳакаши намунавии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони 

нуқсони узвҳои бинишдошта 

Норасогиҳои тарҳӣ боз дар ҷойгиршавии байниҳамдигарии гурӯҳҳои 

мухталифи ҳуҷраҳо (масалан, ҷойгиршавии синфхонаҳо дар болои устохонаҳо ё 

бевосита дар наздикии онҳо, дар болои ҳуҷраҳои мусиқинавозӣ) ва дар ҳалли 

унсурҳои алоҳидаи тарҳӣ (ҷойи либоскашии ниҳоят танг, ҳуҷраҳои хоб барои 

14-16 ҷой, қисмҳои санитарии танг, гарчӣ масоҳати умумии онҳо дар бино 

163,39 м
2
, яъне 1,1 м

2
/хонандаро ташкил дода, аз сабаби такроршавӣ хело 

зиёданд) ба чашм мерасад. 
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Ба ҳаҷми ниҳоят калони бино нигоҳ накарда (ба ҳар як хонанда 134,66 м
2
), 

дар он ҳуҷраҳои зарурӣ ба монанди кабинети варзиши муолиҷавӣ, логопедӣ, 

воситаҳои ислоҳкунии оптикӣ ва ҳифзи биниши боқимонда ва рӯзғордорӣ 

вуҷуд надоранд. 

Чи тавре, ки дар боло зикр гардида буд, блоки ҳуҷраҳои таълимию 

истеҳсолӣ бояд на кам аз 5 устохонаро дар бар мегирифт, дар лоиҳаи мазкур 

бошад онҳо ҳамагӣ 3-то мебошанд. 

Қариб сеяки ҳаҷми умумии биноро (6150 м
3
) ҳуҷраҳои коммуникат-сионӣ 

(роҳраву зинахонаҳо) банд кардаанд, ки ин ҳолат мувофиқи матлаб намебошад. 

Таҳқиқотҳои феълӣ нишон доданд, ки КРТ дар синфхонаҳои биноҳои дар 

асоси чунин лоиҳа сохташуда аз 0,98% зиёд нест. Тибқи талаботи гигиенӣ ин 

коэффитсиент бояд дар муассисаҳо барои нобиноён ва кӯдакони биниши 

сустдошта на кам аз 2,5%-ро ташкил диҳад. 

Тахминан баъди 2-3 соли таҳияҳои лоиҳаи намунавӣ, ки барои иҷрои он 7-

8 сол сарф гаштааст, маънаван кӯҳна шуда, фармоишгарон барои таҳияи 

лоиҳаҳои инфиродии нав, ки дар он бояд ҳамаи талаботи муосири “Низомномаи 

мактаб-интарнатҳои махсусгардонидашуда” ба инобат гирифта шаванд, 

муроҷиат менамоянд [74, 75, 76]. 

 

2.2.2. Лоиҳаҳои фардӣ 

Лоиҳаи мактаб-интернати махсуси кӯдакони нуқсони узвҳои биниш-

дошта барои  300 ҷой, М Р1-3954. Литпроект. 1965 с. Бо дарки пурраи зару-

рати дифференсатсияи шумораи калони ҳайати хонандагон ва ташкил намудани 

шароити мусоид барои истифодабарии блок-ҳои таъинотии ҳуҷраҳо, муалли-

фони лоиҳаи М Р-1-3954 (меъмор Ясинкас А.) аз ҳалли ҳаҷмию тарҳии блокии 

инкишофёфта истифода намудаанд. Ин ҳалли қабулшуда имконият додааст, ки 

як қатор омилҳои педагогӣ ва гигиении зерин ба инобат гирифта шавад: 

- ҷойгиронии синфхонаҳо дар блокҳои мустақили алоҳида; 

- ҷойгиршавии ҷудогонаи блоки устохонаҳо; 
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- амалисозии робитаҳои байниҳуҷравии тамоми гурӯҳҳо дар дохили бино; 

- таъмини равшании табии  меъёрӣ дар тамоми ҳуҷраҳои корӣ. 

Вале ба дифференсатсияи тарҳии беруна нигоҳ накарда, сохтори қабул-

шудаи анъанавии бино, ки дар асоси ҷудосозии қисми таълимӣ аз хобгоҳ амалӣ 

шудааст, як қатор камбудиҳои анъанавиро ба вуҷуд овардааст. Бинои 4 ошёнаи 

хобгоҳ ва блокҳои таълимии 3 ошёна (дуртарини онҳо дар масофаи 200 метр аз 

бинои хобгоҳ ҷойгир мебошад), он ҳолатҳои номусоиди ҳаракати хонандагон ва 

кормандон ва гузаронидани танаффусҳоро дар ҳавои тоза мушкил сохтаанд, 

такрор мекунанд. 

Ба ҷойгиршавии дифференсатсионии синфхонаҳо дар блокҳои алоҳида 

нигоҳ накарда, тақсимоти хонандагон ҳатто аз рӯи аломатҳои синусолӣ, аз 

сабаби он ки  сексияҳои таълимии 5 синфаи қабулшуда, ба гурӯҳбандии сину-

солии кӯдакони муассисаҳои намуди мазкур мувофиқ нест, ғайриимкон мебо-

шад. Зиёда аз он, ташкил намудани шароити дифференсатсионӣ барои таълиму 

зиндагӣ ва табобати кӯдакон бо назардошти дараҷаи бемории онҳо ниҳоят 

мушкил гашта, инчунин аз имкон берун мебошад. 

Тарафҳои мусбии композитсияи берунаи маҷмааи мактаб-интернати 

номбурдаро қайд карда истода, бояд ба таври зарурӣ шиносоӣ надоштани 

муаллифонро бо мантиқи мураккаби раванди таъинотӣ, ки ба ҳалли ҳаҷмию 

тарҳии номусоиди дохилаи бино оварда расонидааст, зикр намоем. 

Дар мобайни солҳои 60-уми асри гузашта, дар соҳаи таъминот бо ҳуҷҷат-

ҳои лоиҳавии сохтмони биноҳои мактаб-интернатҳои махсус барои кӯдакони 

маъюб ҳолати зерин ба вуҷуд омада буд, ки лоиҳаи намунавии 2-02-67К аз 

нуқтаи назари техникӣ, таъинотиву эстетикӣ куҳна шуда, лоиҳаҳои нави наму-

навии сифатан хуб ҳоло таҳия нагашта буданд. 

Бо назардошти зиёдшавии пайвастаи шумораи кӯдакони маъюб, ки барои 

таҳсилоти интернатӣ ниёз доранд, проблемаи ташкил додани пояи моддӣ барои 

муассисаҳои иҷтимоӣ  хело мубрам мебошад (расми 2.3). 
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МАКТАБ – ИНТЕРНАТ БАРОИ КӮДАКОНИ 

НОБИНО ВА БИНИШИ СУСТДОШТА ДАР 

Вилояти МОСКВАИ ФР 

МАКТАБ – ИНТЕРНАТ БАРОИ КӮДАКОНИ 

НОБИНО ВА БИНИШИ СУСТДОШТА ДАР н. 

ҲИСОРИ ҶТ 

 
 

Расми 2.3. Таҷрибаи лоиҳакашӣ, сохтмонӣ ва истифодабарии муассисаҳои иҷтимоӣ 

барои КНУБ 
 

2.3. Таҷрибаи ҷаҳонии лоиҳакашӣ ва сохтмони муассисаҳои иҷтимоӣ 

Дар ҳалли проблемаи ташаккули пояи моддӣ барои таълим ва табобати 

кӯдакони маъюб дар мамоликҳои берун аз марзи собиқ Шӯравӣ асоси сохти 

иҷтимоиву иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ, ки хоси ин ва ё он давлат мебошад, аниқу 

дақиқ ҳис карда мешавад. 

Дар мамолики собиқ Шӯравӣ фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯда-

кони нуқсони гуногундошта яке аз рукнҳои асосии умумидавлатии соҳаи маориф 

ва тандурустиро ташкил медиҳанд. Лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифо-дабарии онҳо 

аз ҳисоби захираҳои ҷамъиятии истеъмолӣ амалӣ мешавад. Имко-нияти сарфи 

маблағҳои ба нақшагирифташуда ва ҳолати моликияти хусусӣ набудани замин, 

заминаи мустаҳкамро барои ҳалли проблемаи ташкил додани шабакаи 
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муассисаҳои иҷтимоӣ дар миқёси давлатӣ, дар асоси меъёрҳои илман 

асосноккардашудаи лоиҳакашӣ ба вуҷуд меоваранд. Ба ин тариқа, ҳалли ин 

проблема дар давлатҳои Чехия ва Словакия, ки ҳанӯз дар солҳои 80-уми асри 

гузашта “Меъёрҳои лоиҳакашии муассисаҳо барои кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта” мавриди истифодабарӣ қарор доштанд, амалӣ карда мешуданд [77]. 

Дар аксари мамлакатҳои дунё бунёди муассисаҳои иҷтимоӣ асосан бо 

маблағгузориҳои шахсони инфиродӣ ва ё ташкилотҳои хайриявӣ амалӣ карда 

мешаванд. Яъне дар ин ҳолат, бинои муассиса ҳамчун моликияти хусусӣ буда, 

ба муассис ё соҳибмулк бояд даромади молӣ биёрад. Аз ин лиҳоз, ҳамчун 

моликият, муассисаҳо метавонанд бо сатҳу сифати хизматрасонии мухталиф 

сохта шаванд. Онҳо метавонанд сатҳи баланди хизматрасонӣ, мувофиқан 

арзиши баланди дастрас  барои волидайнҳои давлатманд ва хубу миёна барои 

истифодабарии оммавӣ бо арзиши дастраси ин қисми аҳолӣ дошта бошанд. 

Ин ҳолат боиси гуногун будани барномаҳои таълимию табобатии муасси-

саҳо ва мувофиқ ба онҳо муддати таҳсил, сатҳи гуногуни муҳит ва сифати 

хизматрасонии тарбиягирандагон, инчунин таносуби хонандагон ва кормандон 

аз 1/0,3 то 1/1 мебошад. Бояд қайд намуд, ки дар аксари ҳолатҳо ин муасси-

саҳои иҷтимоӣ вобаста ба сабабҳои иҷтимоиву моддӣ намета-вонанд дастраси 

миқдори бисёри ниёзмандон бошанд. 

Системаи иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсӣ метавонад ба раванди лоиҳака-

шии муассисаҳои мазкур таъсири назаррас дошта бошад. Баъди гирифтани 

фармоиш барои лоиҳакашии муассисаи иҷтимоӣ, аз сабаби дар бештари 

мамлакатҳо вуҷуд надоштани ҳуҷҷатҳои меъёрӣ дар ин соҳа,  меъмор маҷбур 

мегардад, ки барои тарҳрезии лоиҳа мутахассисони соҳаҳои тиб ва педагоги-

каро (асабшиносон, рӯҳшиносон, физиологон, педагог-дефектологон ва дига-

рон) ҷалб намояд. Ва дар ҳар як ҳолати алоҳида натиҷаи лоиҳакашӣ бевосита аз 

сатҳу салоҳияти мутахассисони ҷалбшуда, андоза ва шакли қитъаи замин, 

талаботи фардии фармоишгар нисбати моликияти ояндаи худ ва як қатор 

омилҳои иқтисодии маҳали сохтмон вобаста мебошад. 
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Дар асоси гуфтаҳои дар боло зикргардида маълум мешавад, ки дар мамо-

лики гуногуни дунё мавҷудияти  намудҳои фавқуллодаи дифференсатсионии 

муассисаҳо вобаста ба ғунҷоиш, намуди беморӣ ва ҳалли ҳаҷмию тарҳии МИ 

барои КНУБ ба чашм мерасанд. 

 

2.3.1. Намудҳои МИ 

Намудҳои МИ вобаста ба ғунҷоиш дар мамлакатҳои хориҷӣ дар ҳудуди аз 

120 то 200 ҷой (дар Булғория -120-140, Лаҳистон -150-200, дар Руминия -120-

150, дар Чехия ва Словакия -120-135 ҷой) қабул гардидаанд [75, 77]. Ҳамзамон 

бояд қайд намуд, ки дар як қатор мамолики дигар тадриҷи ғунҷоиши 

муассисаҳо аз 45 то 400 ҷойро ташкил дода, бештари онҳо бо ғунҷоиши 110-180 

ҷой фаъолият менамоянд. 

Намудҳои муассисаҳои иҷтимоӣ вобаста ба шакли беморӣ, ки аз хусуси-

ятҳои рӯҳиву физиологии организми одамон вобаста мебошанд, барои ҳамаи 

мамлакатҳо якхела қабул шуда, онҳо дар умум ба 4 намуди асосии зерин ҷудо 

карда мешаванд: 

I – барои кӯдакони нуқсони узви бинишдошта; 

II - барои кӯдакони нуқсони узвҳо шунавоӣ ва нутқдошта; 

Ш - барои кӯдакони маъюб; 

IV - барои кӯдакони бемориҳои рӯҳӣ (ноқусулақлон) дошта. 

Қайд намудан ҷойиз аст, ки дар баъзе аз мамлакатҳо ҳайати муассисаҳо беш-

тар дифференсатсия ё баръакс бо роҳи якҷоякунии якчанд намуди онҳо ба чашм 

мерасанд. Масалан, меъёрҳои лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ дар Чехия ва Сло-

вакия [77, саҳ. 14] дар қатори намудҳои умумии зикршуда, боз ташкил намудани 

мактаб-интернатҳои махсусгардонидашудаи зеринро пешбинӣ менамоянд: 

А – бо шаклҳои сабуки бемории рӯҳӣ; 

Б - бо шаклҳои вазнини бемории рӯҳӣ; 

В – бо бемории асосӣ ва иловагии вазнинкунанда. 

Дар мамолики хориҷа маҷмааҳои махсуси муассисаҳои иҷтимоие 

вомехуранд, ки дар онҳо 2 ва ё 3 намуд якҷоя фаъолият доранд. Ин гуна 
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якҷояшавӣ дар асоси истифодабарии умумии блоки тиббӣ, ошхона ва дар баъзе 

ҳолат ҳуҷраҳои толорӣ амалӣ мегардад. Мисоли чунин якҷояшавӣ метавонад 

маҷмааи мактаби махсус дар ш. Бирмингем (Англия), ки мактаб барои кӯдакони 

нобинои Смит П., мактаби Брейдвуд Р. барои кӯдакони ношунаво ва мактаби 

Старт В. барои кӯдакони маъюб бошад [34, саҳ. 36-37]. 

Дар қатори ба соҳибмулк овардани даромади муайяни иқтисодӣ, 

якҷоякунии беасос метавонад шароити гигиениро барои тарбиягирандагон бад 

гардонад. Имконияти гузаронидани бемориҳои сироятӣ афзуда, ҷудокунии 

кӯдакон дар давраи эпидемия мушкил мегардад. Истифодабарии умумии 

ҳуҷраҳо нишондодҳои микроиқлими дохилаи онҳоро халалдор месозад. 

Намудҳои ҳалли ҳаҷмию тарҳӣ. Ҳалли ҳаҷмию тарҳии биноҳои 

муассисаҳои иҷтимоии хориҷаро метавонем ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо намоем: 

марказонидашуда, блокӣ (қисматӣ) ва павилионӣ (ҷудогона) (ҷадвали 2.1). 

Оммавитарини ин намудҳо, аз ҳисоби мувофиқати бештари он барои 

ташаккули раванди таъинотӣ намуди блокӣ ба ҳисоб меравад. Намуди павили-

онӣ бошад, барои  минтақаҳои иқлими гармдошта мувофиқ аст. Барои мисол 

метавонем мактаб-интернати кӯдакони нобиноро дар шаҳри Аграи Ҳиндустон ва 

маркази таҳсилотии кӯдакони ноқусулақлро дар шаҳри Сантягои Чилӣ, ки дар 

солҳои 70-уми асри гузашта сохта шудаанд, баррасӣ намоем [34, саҳ. 77-78]. 

Намуди марказонидашуда асосан дар шароити иморатсозии зичӣ шаҳрӣ 

мавриди истифода қарор мегирад. Намуди мазкур каме аз мафҳуми классикии 

ин таснифот, ки ҳалли ҳаҷмию тарҳии ихчами як биноро дар назар дорад 

фарқкунанда мебошад. Раванди махсуси таъинотӣ меъморро водор менамояд, 

ки ҳатто дар шароити масоҳати камтарини сохтмонӣ, шакли мураккаби тарҳи 

биноро бо назардошти талаботи педагогиву тиббӣ тарҳрезӣ намояд. Маҷмааи 

таҳсилотии кӯдакони имкониятҳои сустдошта дар ш. Штутгарти Олмон ва 

маркази бачагонаи шаҳри Левисхеми Ангия намунаи хуби биноҳои намуди 

марказонидашуда ба ҳисоб мераванд [34, саҳ. 65-68]  
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Ҷадвали 2.1 

Намуди биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ 

 

 

Вобаста ба ғунҷоиш 

 

 120-200 ҷой – Мамолики хориҷи наздик 

 45-400 мест – Мамолики хориҷи дур 

 

Вобаста ба намуди беморӣ 

 

 

 Барои кӯдакони нуқсони бинишдошта 

 Барои кӯдакони нуқсони шунавоӣ ва 

нутқдошта 

 Барои кӯдакони нуқсони узвҳои такя ва 

ҳаракатдошта 

 Барои кӯдакони ноқусулақл 

 Намуди омехта (2 - 3 намуди беморӣ дар  

1 муассиса) 

 Намуди дифференсияшуда (як бемории 

дараҷаи гуногундошта, дар муассисаҳои гуно-

гун) 

Вобаста ба ҳалли ҳаҷмиву 

тарҳӣ 

 Марказонидашуда 

 Блокӣ (қисматӣ)  

 Павилионӣ (ҷудогона)  

 

Дар вақти истифодабарии таҷрибаи мамолики хориҷи кишвар, роҳҳои 

муайянсозии ҳалҳои ҳаҷмию тарҳии мусоид, дар ҳалли масъалаи ташаккули 

шабакаи муассисаҳои иҷтимоӣ барои ҶИА дар умум мувофиқи матлаб наме-

бошад. Хусусияти пайдоиши намудҳои мухталифи муассисаҳои иҷтимоии 

хориҷӣ, ки бо талаботи инфиродии фармоишгарон вобаста буда, дар аксари 

ҳолат қитъаи замини сохтмон начандон калон мебошад, ҳалли ҳаҷмию тарҳии 

биноҳо бештар хусусияти созишкорона доранд. 

Ҳамзамон, бояд зикр намуд, ки  дар муассисаҳои иҷтимоии мамолики 

хориҷӣ намунаҳои ибратбахши ҳалли блокҳои алоҳидаи таъинотии ҳуҷраҳо, 

унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ, таҷҳизот ва дигарон кам нестанд. Аз ин лиҳоз, дар 

асоси омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии 

муассисаҳо, меъёрҳои баҳодиҳии дар хулосаҳои боби якум ҷамъоваришуда 
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мехобанд, ки имконияти муайянсозии арзиши меъморӣ ва техникии ҳалли 

унсурҳои алоҳидаи таъинотиро дар муассисаҳои нисбатан ҷолиб  амалӣ созанд.  

 

2. 4. Дифференсатсияи ҳайати хонандагон. Фасеҳии истифодабарии биноҳо. 

Робитаҳои байни ҳуҷраҳо 

Дар муассисаҳои иҷтимоии ғунҷоиши камдошта (то 60-80 ҷой) проблемаи 

таъмини муносибати дифференсатсионии таълимӣ ва табобатии КНУБ ва инчу-

нин алоқамандии мусоиди гурӯҳҳои асосии ҳуҷраҳо ҳалли худро осон меёбанд. 

Масалан; дар муассисаи Дам Хан Роҷерс дар ш. Девони Англия барои 50 нафар 

кӯдакони [34, саҳ. 49 - 5l] бемории фалаҷдошта, синфхонаҳо (3 синф) ва ҳуҷра-

ҳои хоб, гарчанде ки дар қисмҳои ҷудогонаи бино ҷойгир бошанд ҳам, бо саба-

би андозаҳои начандон калон доштани бино ва дар сатҳи як ошёна ҷойгир 

буданашон, ҳамчун блоки ягонаи таълимию истиқоматӣ фаъолият менамоянд. 

Ҷойгиронии ошхона ва қисмҳои санитарӣ дар байни синфхонаҳо ва ҳуҷраҳои 

хоб дарозии робитаҳои коммуникатсиониро кӯтоҳ менамояд, ки барои кӯдако-

ни чунин беморидошта, ниҳоят зарур мебошад. 

Барои муассисаҳои хурд намуди марказонидашудаи биноҳо хос мебошад. 

Вале, чуноне ки дар боло зикр гардида буд, риояи талаботи таъинотӣ ба пайдо-

шавии шакли мураккаби тарҳии бино оварда мерасонад. Дар чунин муассисаҳо 

барои ҷудосозии қисми таълимию истиқоматӣ аз устохонаҳо, ошхона ва 

ҳуҷраҳои кормандони хизматрасон, меъморонро зарур омадааст, ки бо ин 

мақсад ду блоки тарҳии мустақилонаро пешбинӣ намоянд. Дар ин муассиса 

масъалаи истифодабарии фасеҳи бино дар давраи хуруҷи эпидемия ба осонӣ 

ҳаллу фасл мегардад. Кӯдакони беморшуда дар бари қисми хобгоҳи бино 

ҷойгир карда мешаванд. 

Бояд қайд намуд, ки масъалаи дифференсатсияи ҳайати хонандагон, 

истифодабарии фасеҳ ва робитаҳои байниҳуҷравӣ дар муассисаҳои ғунҷоиши 

зиёддошта бо мушкилии назаррас ҳал мегарданд. 

Дар ҳолати мувофиқати андоза ва шакли қитъаи замини ҷудошуда ба 

талаботи мавҷуда, меъморон барои ташкил намудани ҳалли ҳаҷмию тарҳии 
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намуди блокӣ ва ё павилионӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Аксари чунин ҳолатҳо 

бо сохтори анъанавии биноҳо, ки ҷудосозии қисми таълимиро аз истиқоматӣ 

пешбинӣ менамояд, алоқаманд мебошанд. Намунаҳои зиёди ин равия, ба 

монанди  мактаб-интернати кӯдакони нуқсони нутқдошта барои 160 ҷой дар 

маҳалаи Бреттведт ш. Осло, мактаб-интернати шаҳри Милан (институти 

Марконди) барои 300 писарбачагони бемории рӯҳидошта, маркази ёрии кӯда-кони 

нуқсони узвҳои бинишдошта дар шаҳри Сан-Паулои Бразилия барои 120 ҷой ва 

дигарон вуҷуд доранд [34]. 

Сохтори чунин маҷмааҳо, ки дар асоси ҷудосозии қисми таълимӣ аз 

истиқоматӣ ташкил шудаанд, барои муассисаҳои хурд мувофиқ буда, дар онҳо 

ҳамон камбудиҳои дар боби 1-уми рисола зикршуда, ки дар натиҷаи таҳлили 

таҷрибаи давлатҳои собиқ Шӯравӣ муайянгардида, ба монанди мушкилӣ дар 

ташаккули таҳсилоти дифференсатсионии кӯдакон ва истифодабарии фасеҳи бино 

дар ҳолати сар задани эпидемия, нақшаҳои мураккаби ҳаракати хонандагон ва 

кормандон ва инчунин такроршавии як қатор ҳуҷраҳо вуҷуд доранд. 

Ҳамзамон бояд қайд намуд, ки дар қатори истифодабарии сохтори анъ-анавӣ 

дар таҷрибаи хориҷаи бунёди МИ намунаҳои муносибати эҷодкорона дар ҳалли 

ташаккулии таъинотии фазои чунин биноҳо кам нестанд. 

Аз роҳи механикии инкишофи мувозии қисмҳои таълимӣ ва истиқоматӣ бо 

назардошти зиёд намудани ғунҷоиши муассиса даст кашида, муаллифони лоиҳаи 

мактаб-интернат барои кӯдакони нуқсони модарзодии  узвҳои такя ва 

ҳаракатдошта дар ш.  Нелдрети Англия [34, саҳ. 50-58] тамоми ҳайати хонанда-

гонро (120 нафар) дар 4 гурӯҳи 30 нафарӣ сарҷамъ намуда, барои ҳар як гурӯҳи 

алоҳида шароитҳои мусоиди ҷудогонаро таъмин намудаанд. Дар чор блоки як-

хела, ҳуҷраҳои таълимӣ, хоб, хӯрдани таом, машғулиятҳои беруназсинфӣ, яъне 

чорабиниҳое, ки барои ҳар як сину соли хонандагон дар асоси реҷаҳои мухта-

лифи рӯз мувофиқ мебошанд, пешбинӣ карда шудаанд. Ғайр аз ин, дар ҳар як 

блоки таълимию истиқоматӣ шароити мусоид барои дифференсатсияи чуқури 

минбаъдаи гурӯҳи 30 нафара, ба 6 зергурӯҳи 5 нафара, ки барои таъмин намудани 

шароитҳои муфиди таълиму зиндагӣ ва табобати кӯдакон бо назардошти хусусият 

ва дараҷаи бемории онҳо зарур мебошад, ба назар гирифта шудааст. 



77 

 

Ҳуҷраҳое, ки таъиноти онҳо ба тамоми кӯдакон, новобаста аз сину соли онҳо 

дахл доранд, дар маркази бинои умумимуассисавӣ бо ҷойгиронии толори маҷли-

сӣ, блоки тиббӣ, ҳавзи шиноварӣ, ҳуҷраҳои маъмурӣ пешбинӣ карда шудаанд. 

Чор блоки таълимию истиқоматӣ бо бинои маркази бо нишебостонаи 

гузаргоҳи гарм ба ҳам пайваст мебошанд. Ҳалли ҳаҷмию тарҳии муассисаи 

мазкур асоси тамоман дигари сохтори ташкилӣ  дошта, дар ҳолати зиёдшавии 

ғунҷоиши он, васеъгардонии механикии қисми таълимию истиқоматиро таъмин 

менамояд. Азнавгурӯҳбандии муфиди ҳуҷраҳо дар асоси дарки хусусияти 

таъиноти бино амалӣ карда мешавад. Унсури чунин азнавгурӯҳбандии махсуси 

ҳуҷраҳо дар муассисаи калон барои 400 нафар кӯдакони ноқусулақл дар ш. 

Вена низ ҷой дорад [34, саҳ. 51-53]. Системаи дар он қабулгардида, аз 2 

синфхонаи 20 нафара иборат буда, дар байни онҳо ҳуҷраи будубоши рӯзонаи 

кӯдакон бо ҷойи либоскашӣ ва ҳоҷатхонаҳо ҷойгир карда шудаанд. Ин ҳолат аз 

нуқтаи назари таъмини доимаи назорати кӯдакон ва имконияти муносибати 

фардии таълиму тарбияи онҳо ниҳоят ҷолиб мебошад. 

 

2.4.1. Таъмини гузаронидани танаффусҳо дар ҳавои тоза, ҳамчун омили 

муайянкунандаи ошённокии биноҳо, намуди ҷойҳои либоскашӣ ва 

шумораи баромадгоҳҳо аз бино 

Муҳим будани будубоши кӯдакони маъюб дар ҳавои тоза, дар боби аввали 

рисола муайян карда шудааст. На танҳо давомнокии сайругашт дар ҳавои тоза, 

балки пеш аз ҳама, гузаронидани танаффусҳои 10-дақиқагии байни машғу-

лиятҳо, ки барои тавонбахшии таъинотии организм дар рафти дарсҳо таъсири 

самаранок дорад, муҳим мебошад. 

Ҷамъбасти омӯзиши таҷрибаи мамолики ҷаҳон нишон медиҳад, ки дар 

аксари муассисаҳои иҷтимоии баррасишуда, барои ҳалли ин масъалаи ниҳоят 

муҳим аҳамияти хосае дода шудааст. 

Чӣ тавре ки дар хулосаҳои боби 1 зикр гардидааст, таъмини гузаронидани 

танаффусҳо дар ҳавои тоза, бо ҷойгиршавии синфхонаҳо дар ошёнаҳо, намуди 

ҷойҳои либоскашӣ ва шумораи баромадгоҳҳо аз бино ба саҳни ҳавлии он зич 
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алоқаманд мебошад. Дар аксари муассисаҳои иҷтимоии хориҷа синфхонаҳо 

асосан дар ошёнаҳои 1 ва 2-юм ҷойгир мебошанд. Ба тарзи истисно фақат 

ҳолатҳои ҷудогона, ба монанди маҷмааи калони кӯдакони имкониятҳои 

сустдошта, ки дар шароити муҳити шаҳрии институти Маркондии шаҳри 

Милан барои кӯдакони ноқусулақл шуда метавонад. 

Ҷойҳои либоскашӣ, чун қоида ба намуди ғайримарказонидашуда қабул 

гардида, бо роҳҳои зерин ҳал карда мешаванд: 

- ташкил намудани ҷойи либоскашӣ барои 2-3-4 синф, мувофиқи тарҳрезии 

блокии қабулшуда (мактаб барои кӯдакони нуқсони нутқдошта дар ш. Осло [34, 

саҳ. 47-48], маҷмааи мактаб-интернатҳо дар шаҳри Хемпстеди Англии [34, саҳ. 

52-53], мактаб барои кӯдакони маъюб дар ш. Meлдрети Англия [34, саҳ. 54-58]); 

- ташкили ҷойҳои либоскашӣ барои ҳар як синф, ки дар ҷойҳои махсуси 

синфхонаҳо, роҳравҳо ва тоқҳо ҷойгир мебошанд; 

- ҷойгиронии либоскашакҳо дар ҷевонҳо ва асбоби кушодаи  либосовезии 

синфхонаҳо. 

Дар қатори баромадгоҳҳо аз биноҳо, ки бо толорҳои даромадгоҳ ва ҷойҳои 

либоскашӣ алоқаманд мебошанд, дар муассисаҳои иҷтимоии хориҷӣ баромад-

гоҳҳо ба саҳни ҳавлӣ бевосита аз синфхонаҳо бе назардошти ҷойҳои либоскашӣ 

низ пешбинӣ мешаванд. Ин ҳолат имконият медиҳад, ки дар вақти ҳавои хуб 

будан, баромади кӯдакон ба саҳни ҳавлӣ бо сарфи вақти камтарини тахлия 

амалӣ карда шавад. 

 

2.4.2. Намудҳои ҳуҷраҳои таълимӣ 

Тартиби лоиҳакашии инфиродии муассисаҳои иҷтимоӣ дар мамолики 

ҷаҳон, мавҷуд набудани ҳуҷҷатҳои ягона дар ин соҳа, ба пайдоиши намудҳои 

зиёди ҳуҷраҳои таълимӣ мусоидат намудааст. 

Пуршавии синфхонаҳо ва масоҳати онҳо барои 1 хонанда дар аксари 

ҳолатҳо, ҳатто дар як мамлакат нишондиҳандаҳои мухталиф доранд. Масалан 

дар Англия ва ШМА дар муассисаҳои кӯдакони ноқусулақл пуршавии синфҳо 
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аз 10 то 20 хонанда буда, мувофиқан масоҳат барои 1 хонанда 1,8-2,8 м
2
 –ро 

ташкил медиҳад  

Дар муассисаҳо барои кӯдакони маъюб бошад, дар ин давлатҳо боз 

зиёдтар 5-16 нафар дар як синф ва нишондиҳандаҳои масоҳат аз 2,0 то 4,2 

м
2
/хонанда мебошад. 

Чунин нишондиҳандаҳо сатҳи гуногуни ҳузуру ҳаловатро тавсиф намуда, 

пеш аз ҳама натиҷаи иҷрои фармоиши соҳибмулки муассиса мебошад, ки ӯ 

вобаста ба андешаи худ, муассисаи хешро барои ин ва ё он сатҳи дорогии 

табақаи ҷамъият пешбинӣ менамояд. 

Синфхонаҳо вобаста ба ҳалли ҳаҷмию тарҳии худ гуногун буда, шаклҳои 

росткунҷаи қаддию барӣ, баробартараф, панҷ-, шаш-, ҳашткунҷа ва доирашакл 

низ истифода мегарданд.  

Шаклбандии синфхонаҳои муассисаҳои иҷтимоии хориҷаро таҳлил наму-

да, бояд қайд намоем, ки дар аксари ҳолатҳо шакли синфхонаҳо натиҷаи таъ-

иноти махсус, бо методикаи таълимии кӯдакони ин ва ё он намуди беморӣ 

алоқаманд мебошад. Масалан; дар мактаби кӯдакони нуқсони шунавоӣ ва 

нутқдошта дар шаҳри Утрехти Нидерландия синфхонаи шакли шашкунҷадошта 

истифода шудааст. Чунин шакл ҷойгиршавии мусоид ва равшании хуби табиии 

мизи ягонаи нимдоираи тасмашаклро, ки дар атрофи он 13 хонанда мениши-

нанд, таъмин менамояд (расми 2.4). Дар маркази синфхона боз як мизи доира-

шакл бо се курсӣ ҷойгир карда шудааст. Чунин ҷойгиркунӣ дар асоси талаботи 

раванди таълим муайян карда шуда, ҳамаи хонандагон якдигарро хуб мебинанд 

ва муҳим он аст, ки хонанда бояд тарзи талаффузи (артикулятсияи) ҳамсинфи 

рӯбарӯ нишаста ва омӯзгорро фаҳмад. 

Мизи хурди даврашакл барои машғулиятҳои назоратии ду нафар хонанда 

дар ҳузури омӯзгор истифода карда мешавад. 

Синфона бо таҷҳизоти овозӣ муҷаҳҳаз буда, пулти идоракунии он дар мизи 

омӯзгор ҷойгир мебошад. Ҳар як ҷойи нишасти хонандагон бо баландгӯяк (микро-

фон) ва гушкунак (наушник) ва бо ин роҳ робитаи умумии ҳамаи хонандагон бо 
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омӯзгор таъмин карда шудааст. Ғайр аз ин, омӯзгор метавонад машғулиятҳои 

умумиро бо тамоми синф бо истифодаи таҷҳизоти мавҷуда амалӣ созад. 

Тарзи фанниву таҷрибавии таълим бо амалӣ намудани корҳои фронталӣ, 

гурӯҳӣ ва инфиродӣ дар асоси усулҳои дактилӣ-нутқӣ ва шунавоиву биниш  

мантиқан меъморро барои интихоби шакли шашкунҷаи синф водор намудааст. 

Мисоли дигари мувофиқаи шакли синфхона бо таъиноти он дар лоиҳаи 

мактаб-интернати махсус барои кӯдакони нобино дар штати Калифорнияи 

ШМА дида мешавад.  Шакли давраи тарҳи синфхона ба таври пурра ҷавобгӯи 

талаботи тарзи ломисавию шунавоӣ, ки дар таълимоти нобиноён қабул 

гардидааст, мебошад (расми 1.5). Ин тарзи таълим бо ҷойгиронии муфиди 

даврагии мизҳои хонандагон ва дар марказ пешбинӣ намудани мизи омӯзгор 

алоқаманд мебошад. Доирашаклӣ боз барои қаноат намудани талаботи дигар 

нисбати ҳуҷраҳо, мавҷуд набудани кунҷҳо мусоидат намудааст. 

 

 
 

Расми 2.4. Шаклбандии синфхонаҳои муассисаҳои иҷтимоии хориҷа 

Дар муассисаҳо барои кӯдакони маъюб, чун қоида синфхонаҳои шакли 

росткунҷадошта мавриди истифода қарор мегиранд. Ин шакл барои ҷойгиронии 

анаънавии сеқатораи мизҳои хонандагон, ки ба муассисаҳои мазкур хос мебо-
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шад, мувофиқ аст. Хусусияти чунин тарҳрезӣ барои ташкил намудани минта-

қаҳои истироҳатӣ, ки барои ин гурӯҳи кӯдакон муҳим мебошад, мусоид 

менамояд. Дар синфхонаҳои муассисаҳо барои кӯдакони бемориҳои рӯҳидошта 

мавқеи истироҳатӣ бояд ҳатман дар доираи назоратии омӯзгор ҷойгир бошад. 

Дар муассисаҳо барои кӯдакони маъюб бошад, дар баъзе ҳолатҳо бо ин мақсад 

ҳуҷраи махсусро, ки бо синфхона пайваст мебошад, ҷудо менамоянд. 

Намунаҳои дигаре низ ҳастанд, ки (мактаби махсус барои кӯдакони бемо-

риҳои рӯҳидошта дар ш. Левистхеми назди Лондон, мактаб барои кӯдакони 

маъюб дар шаҳри Арнхеми Нидерландия) [34, саҳ. 61-67] дар синфхонаҳои онҳо 

ҳоҷатхона ва ҷойи либоскашӣ пешбинӣ карда шудаанд. Ин ҳолат барои баланд 

бардоштани ҳузуру ҳаловати кӯдакон мусоидат намуда, нақшаи ҳаракати мини-

малӣ ва назорати пурраи кӯдаконро аз тарафи муррабббиён таъмин менамояд. 

Ташкил намудани реҷаҳои мувофиқи равшанӣ, акустикӣ ва ҳавоӣ дар 

синфхонаҳо бо роҳҳои зерин таъмин карда мешаванд: 

- аз ҳисоби ҳалли ҳаҷмию тарҳӣ, ки ҷойгиронии ҷудогонаи синфхонаҳоро 

бо равшании табиии дутарафа ва ҳавогузарии дутарафа (ё кунҷӣ) пешбинӣ 

менамояд [34, саҳ. 61, 45-46]; 

- аз ҳисоби ҳалли техникии конструксияҳои иҳотавии садомуҳофиз [34, 

саҳ.40] ва системаҳои механикии ҳавоивазшавӣ ва равшании сунъӣ. 

 

2.4.3. Истифодабарии воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва 

ҷубронкунӣ (коррексионӣ ва компенсатсионӣ) 

Намуд, таъинот ва тавсифоти воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва 

ҷубронкунӣ, ки дар муассисаҳои иҷтимоии хориҷӣ истифода мегарданд дар 

умум бо таҷрибаи мамолики собиқ Шӯравӣ мувофиқат доранд. 

Тафаккури эҷодии олимон ва мутахасисони тамоми ҷаҳон дар ин соҳа, 

пайваста барои ташаккули воситаҳои муосири техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва 

ҷубронкунӣ барои кӯдакони маъюб равона шудааст. 
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Мукаммалгардонии техникии шароити ҳаёту фаъолияти кӯдакони 

имкониятҳои сустдошта, чуноне ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад бо ду роҳи 

асосӣ амалӣ карда мешавад: 

А – эҷоди васоити техникии махсус, ки бо ҳалли конструктивӣ ва ҳаҷмию 

тарҳии биноҳои муассисаҳо алоқаманд нестанд; 

Б – истифодабарии унсурҳои махсуси конструктивӣ ва ҳаҷмию тарҳии бино-

ҳо, ки нақши воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва ҷубронкуниро мебозанд. 

А. Чашми электронӣ. Таҳқиқотчиёни донишгоҳи штати Ютаи ШМА ва 

донишгоҳи Онтариои ғарбии Канада системаи электрониеро сохтаанд, ки ба 

сифти чашми сунъӣ барои нобиноён метавонад хизмат расонад. Системаи 

электронӣ ба маркази биниши мағзи сар, алайҳи чашм ва торҳои асаби биниш 

таъсир мерасонад. Камераи хурдакаки биниш дар чашми шишагини сунъӣ 

ҷойгир карда шудааст, ки онро ба косахонаи чашм мегузоранд. Маълумоти дар 

компютери хурдакаки дар чанбараки айнак ҷойдошта пайдошуда, ба воситаи 64 

электрод ба маркази биниши мағзи сар расонида мешавад, ки дар натиҷа одам 

муҳитро дарк менамояд [30, саҳ. 30]. Санҷиши таҷрибавии ин система 

натиҷаҳои мусбӣ додааст. 

Айнаки ултросадогӣ. (расми 1.5). Дар донишгоҳи Кентерберияи Зеландияи 

Нав барои нобиноён аёнаки “радарӣ” ихтироъ карда шудааст. Таҷҳизоти 

хурдакаки қабул ва паҳнкунии мавҷҳо дар байни шишаҳои айнак ҷойгир карда 

шудаанд, ки онҳо имконият медиҳанд нобиноён монеъаҳои дар сари роҳ пайдо-

гаштаро ҳис намуда, аз онҳо бехатар гузаранд [30, саҳ. 30]. 

“Асбоби хонанда” (ихтирои институти миллии ёрии нобиноёни Англия) 

матни нашршударо бо роҳи ҳарфҳо – сигнали рақамии ҳарфҳо - компютер - 

табдилдиҳандаи ҳарфҳо -  қувватфизо ба садои овоз мубаддал месозад. 

“Тоноскоп”- асбобе, ки бо ёрии он овозҳо дида мешаванд [30, саҳ. 1б]. Он 

аз тарафи олими шинохтаи швейсарӣ Йени Г. ихтироъ карда шудааст. Тоноскоп 

шакли қуттиро дошта, бо найчаи гапзанӣ ва мембранаи чандир ҷиҳозонида 

шудааст. Дар вақти гуфтугузори одам бо найча, заррачаҳои рангини кварсӣ дар 

болои мембрана нақшҳои гуногунро ҳосил менамоянд, ки ба лаппиши садо 
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мувофиқат менамоянд. Ин “нақшҳо”-и нутқи овозии муқаррариро, ки шакли 

маълумро ба вуҷуд меоранд аз худ намуда, ношунавоён барои баровардани 

чунин садоҳо малака ҳосил менамоянд. 

Б. Фарши “шинокунанда” дар толорҳои варзишии як қатор МИ барои 

кӯдакони нуқсони узвҳои шунавоидошта (мактаби Брейдвуд дар ш. Бирмин-

геми Англия) истифода шуда, ба кӯдакони ношунаво имконияти ҳис намудани 

лаппишҳо, ки дар вақти навохтани фортопеано, дар дарсҳои рақс, ба вуҷуд 

меоранд [34, саҳ. 43]. Фарш бо конструксияҳои иҳотавии вертикалӣ пайваст 

набуда, ба таҳкурсии алоҳида ба воситаи унсурҳои махсуси чандири резинӣ 

такя менамояд.  

Хоначаи аудиометрӣ яке аз унсурҳои ҳаҷмию тарҳии ҳатмии МИ барои 

кӯдакони нуқсони узвҳои шунавоидошта ба ҳисоб меравад. Дақиқии ченкуниҳо 

аз шароитҳои акустикии хонача вобаста мебошад. Таъминоти нагузаштани 

садоҳои беруна бо ду роҳ ба даст оварда мешавад: аз ҳисоби ҳалли ҳаҷмию 

тарҳии ин унсур дар намуди “термос” (қуттӣ дар дохили қуттӣ) ва аз ҳисоби 

истифодабарии маводҳои садомуҳофиз. Масалан, дар муассисаи иҷтимоии 

Бредвуд дар байни деворакҳои дохила ва берунаи хоначаи аудиометрӣ ба 

сифати садомуҳофиз масолеҳи бисёрқабата аз шишапахта истифода карда 

шудааст. Шифт ва сатҳи деворҳо бо картони сӯрохадор рӯпуш карда шуда, 

табақаҳои дар ва чангакҳои филизӣ бо маводҳои садомуҳофизи резинӣ 

муҷаҳҳаз карда шудаанд. 

 

2.5. Хулосаҳои боби дуюм 

1. Зиёдшавии бемайлони шумораи кӯдакони маъюб, ки ба таълим, тарбия 

ва табобати интернатӣ ниёз доранд, дар солҳои 50 - 60-уми асри гузашта проб-

лемаи сохтмони оммавии биноҳои муассисаҳои иҷтимоиро ба миён овард. 

2. Ҳалли ин проблема то солҳои 60-ум бо роҳи истифодабарии биноҳои 

мутобиқгардонидашудаи таъиноти дигардоштаро ба сифати муассисаҳои 

иҷтимоӣ амалӣ мешуд. Таҳлили гузаронидашуда номукаммалии чунин муто-

биқгардониро, аз нуқтаи назари шаҳрсозӣ, таъинотӣ ва иқтисодӣ исбот намуда, 

зарурати таҳияи лоиҳаҳои намунавиро муайян сохт. 
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3. Мавҷуд набудани банди алоқамандкунандаи илмию таҳқиқотии 

меъморӣ дар байни педагогика ва тиб, аз як тараф ва ташкилотҳои лоиҳакашӣ 

аз тарафи дигар, ба ҳалли нодуруст ва номукаммали лоиҳаҳои аввалини 

намунавии мактаб-интернатҳои махсусгардонидашуда, ки ҷавобгӯ ба талаботи 

раванди таъинотӣ ва иқтисодӣ набуданд, оварда расонид. 

4. Сабаби асосии ҳалли ғайриқаноатбахши лоиҳаҳои намунавии аввалини 

муассисаҳои иҷтимоӣ, дар истифодаи сохтори анъанавии комилан нодурусти 

биноҳо, ки дар асоси ҷудосозии қисми таълимӣ аз истиқоматӣ амалӣ шудаанд, 

ба ҳисоб меравад. Чунин сохтор дар ҳамбастагӣ бо композитсияи симметрии 

қабулшудаи бино ба камбудиҳои зерин оварда расонид: мураккабшавии нақшаи 

ҳаракати амудӣ ва уфуқӣ, мавҷуд набудани шароити ба ҳисобгирии  дифферен-

сатсияи синусолӣ, хусусият ва дараҷаи бемории кӯдакони маъюб; мавҷуд 

набудани имконияти гузаронидани танаффусҳо дар ҳавои тоза; такроршавии як 

қатор ҳуҷраҳо, дар ҳолати норасогии ҳуҷраҳои дигари ҳаётан муҳим;  арзиши 

баланди сохтмонӣ, ки аз сабаби ғунҷоиши хурд доштани лоиҳаҳои намунавии 

ба вуҷуд омаданд. 

5. Дар ҳалли проблемаи ташаккули шабакаи МИ дар мамолики собиқ 

Шӯравӣ ҳисоби шабака, ташаккули намудҳо ва сохтори биноҳо, таҳияи унсур-

ҳои ҳаҷмию тарҳӣ бо назардошти талаботи раванди таълимию тарбиявӣ ва 

табобатию тавонбахшӣ ҳамчун масъалаҳои ҳалталаб боқӣ монда буданд. 

6. Дар баъзе аз мамолики хориҷӣ, ба мисли мамлакатҳои собиқ Шӯравӣ 

муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб яке аз рукнҳои асосии умуми-

давлатии соҳаи маориф ва тандурустиро ташкил медиҳанд. Лоиҳакашӣ, сохт-

мон ва истифодабарии онҳо аз ҳисоби захираҳои ҷамъиятии истеъмолӣ ва дар 

асоси ҳуҷҷатҳои меъёрии ягона амалӣ мешавад. 

7. Дар аксари мамлакатҳои дунё бунёди муассисаҳои иҷтимоӣ асосан бо 

маблағгузориҳои шахсони инфиродӣ ва ё ташкилотҳои хайриявӣ амалӣ карда 

мешаванд. Яъне дар ин ҳолат, бинои муассиса ҳамчун моликияти хусусӣ буда, 

ба муассис ё соҳибмулк бояд даромади молӣ биёрад. Аз ин лиҳоз, ҳамчун моли-

кият, биноҳо метавонанд бо сатҳу сифати хизматрасонии мухталиф сохта ша-

ванд. Онҳо метавонанд сатҳи баланди хизматрасонӣ, мувофиқан арзиши балан-
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ди дастрас  барои волидайнҳои давлатманд ва хубу миёна барои истифодабарии 

оммавӣ бо арзиши дастраси ин қисми аҳолӣ дошта бошанд. Ҳамаи ин гуногун-

рангии намудҳои муассисаҳои иҷтимоӣ вобаста ба ғунҷоиш, ҳалли ҳаҷмию 

тарҳӣ ва сатҳи ҳузуру ҳаловати онҳоро муайян менамояд. 

8. Намудҳои муассисаҳои иҷтимоӣ вобаста ба ғунҷоиш дар мамлакатҳои 

хориҷӣ дар ҳудуди аз 120 то 200 ҷой қабул гардидаанд. Ҳамзамон бояд қайд 

намуд, ки дар як қатор мамолики дигар тадриҷи ғунҷоиши МИ аз 45 то 400 ҷойро 

ташкил дода, бештар бо ғунҷоиши 110-180 ҷой фаъолият менамоянд. Дар баъзе аз 

мамолики хориҷӣ (Чехия ва Словакия) муносибати хубтари дифферен-сатсионии 

ҳайати муассисаҳо, ҳамзамон тамоюл барои якҷоякунии якчанд муассисаи самти 

гуногуни бемориҳо дар як маҷмаа, дар асоси истифодабарии умумии ошхона, 

ҳуҷраҳои толорӣ, блоки тиббӣ ва ҳавзи шиноварӣ ба чашм мерасад. 

Тамоми рангорангии ҳалли ҳаҷмию тарҳии муассисаҳои иҷтимоии хориҷа 

ба се намуди асосии композитсионӣ гурӯҳбандӣ мешаванд: марказонидашуда, 

блокӣ (қисматӣ) ва павилионӣ. 

9. Новобаста аз ҳалли ҳаҷмию тарҳӣ, аксари муассисаҳои иҷтимоии хориҷӣ 

дар асоси ҷудосозии қисми таълимӣ аз хобгоҳ тарҳрезӣ шудаанд, ки он боиси 

сар задани камбудиҳои таъинотӣ ва иқтисодӣ гардидааст. Усулҳои ба даст 

овардани сарфакориҳои иқтисодӣ аз ҳисоби якҷоякунии якчанд муассиса, ба 

бад шудани шароитҳои гигиении истифодабарии ҳуҷраҳои умумӣ меоварад; 

дар як ҳуҷра якҷоякунии таъиноти ошхона, толори маҷлисӣ, даромадгоҳ; зиёд 

намудани шумораи хонандагони синф то 20 нафар, баъзан то 30 нафар, 

ҳуҷраҳои хоб то 12 нафар барои таҷрибаи амалии мо, аз сабаби ҷавобгӯ набудан 

ба талаботи педагогӣ ва тиббӣ ғайриимкон мебошад. Ҳамзамон бояд зикр 

намуд, ки дар яке аз муассисаҳои иҷтимоии  ш.Мелдреди Англия, ки таво-

нистем дар таҷрибаи ғании хориҷа муайян созем, тарафҳои бемубоҳиса ҷолиб 

вуҷуд доранд: ташаккули таъинотии фазои муҳити ҳар як блоки ин муассиса, 

ҳамчун намуди гурӯҳи таълимию истиқоматӣ, то ба анҷоми мантиқӣ ҳам 

набошад, истифода гардидааст. Аксари муассисаҳои иҷтимоии хориҷа, ки дар 

асоси сохтори анъанавии фаъолият менамоянд, аз нуқтаи назари ҳалли ҳаҷмию 

тарҳии унсурҳои алоҳида, таҷҳизоти онҳо ва истифодабарии воситаҳои техникӣ 
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ҷолиб мебошанд. Аз ҷумла: 

а) ташаккули шакли синфхонаҳо (баробартараф, бисёркунҷа, даврашакл ва 

ғайра) дар асоси усулҳои таълимии кӯдакони нуқсони гуногундошта; 

б) ғайримарказонида будани ҷойҳои либоскашӣ ва баромадгоҳҳо аз бино-

ҳо, барои ба зудӣ баровардани кӯдакон ба ҳавои тоза мусоидат мекунад; 

в) ташкил намудани реҷаи мусоиди равшанӣ, ҳаво ва акустикӣ аз ҳисоби 

ҳалли дурусти ҳаҷмию тарҳӣ ва техникӣ; 

г) истифодабарии васеи воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва ҷуб-

ронкунӣ. 

Дар натиҷаи таҳлили таҷрибаи лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии 

муассисаҳои иҷтимоии мамолики собиқ Шӯравӣ ва дигар мамлакатҳо мавқеъ-

ҳои зерин муайян гардиданд, ки дар ташкил намудани намудҳои нави самара-

ноки чунин муассисаҳо бояд ба инобат гирифта шаванд: 

I. Аз мутобиқгардонии биноҳои таъиноти дигардошта барои ҷойгир наму-

дани МИ пурра даст кашида шавад. 

П. Камбудиҳои хусусияти таъинотӣ ва иқтисодидоштаи лоиҳаҳои намуна-

вии аввалини мамолики собиқ Шӯравӣ ва аксари муассисаҳои иҷтимоии мам-

лакатҳои дигар, натиҷаи истифодабарии сохтори анъанавии ҷудосозии қисми 

таълимӣ аз истиқоматӣ мебошад. 

Ш. Барои ҳалли проблемаи ташаккули шабакаи муассисаҳои иҷтимоӣ дар 

ҶИА аз нуқтаи назари иқтисодӣ, истифодабарии намудҳои биноҳои ғунҷоиши 

зиёддошта мувофиқи матлаб мебошад. Аммо бояд қайд намуд, ки зиёдшавии 

ғунҷоиш дар шароити сохтори анъанавии биноҳо амалишавии раванди таъино-

тиро мушкил месозад. Бояд намуди нави сохтори муассисаи иҷтимоӣ ташкил 

карда шавад, ки ин номувофиқиҳоро ҳал карда тавонад. 

IV. Таҷрибаи ҷаҳонии сохтмони МИ барои истифодабарӣ дар ҶИА, пеш аз 

ҳама аз нуқтаи назари ҳалли ҳуҷраҳои алоҳида, таҷҳизоти онҳо ва истифода-

барии воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва ҷубронкунӣ ҷолиб мебошад. 

V. Ташаккули муҳити моддии МИ, бояд дар асоси хулосаҳои доираи меъ-

мории илмию таҳқиқотӣ, ки педагогика ва тибро бо ҳам мепайвандад, аз як 

тараф ва лоиҳакашӣ аз тарафи дигар амалӣ карда шавад. 



87 

 

Боби 3. ТАВСИЯҲО ДОИР БА ТАДБИҚИ АСОСҲОИ  

ЛОИҲАКАШИИ МУАССИСАҲОИ ИҶТИМОӢ 

3.1. Асосҳои лоиҳакашии МИ 

Муҳити меъмориву фазогии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта, ки онҳо дар он муддати 10-12 соли 

ҳаёти худро мегузаронанд ва он пайваста ба ташаккулёбии организми шахсияти 

тарбиягирандагон таъсири бевосита мерасонад, яке аз ҷанбаҳои муҳимтарин 

дар раванди таълим, тарбия табобат ва тавонбахшии иҷтимоиву меҳнатии онҳо 

ба ҳисоб меравад. 

Хусусиятҳои раванди таълимию тарбиявӣ ва табобатию азнавбарқарор-

шавӣ як қатор талаботи мухталифи тиббию педагогиро нисбати ташкилёбии 

муҳити меъмории муассисаҳои иҷтимоӣ пешбинӣ менамояд. Дар боби мазкури 

рисола ғояҳои асосҳои лоиҳакашӣ, ки барои ҳалли муфиди ҳаҷмию тарҳии 

биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ дар умум ва унсурҳои алоҳидаи ҳаҷмию тарҳии 

он зарур мебошанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Тарбиягирандагони муассисаҳои иҷтимоӣ бо сабаби бемории худ аз 

кӯдакони солим, ки дар мактабҳои таҳсилоти умумии муқаррарӣ таълим меги-

ранд ба куллӣ фарқ доранд. Аз ин лиҳоз, асосҳои лоиҳакашии биноҳои муасси-

саҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта аз як қатор хусу-

сиятҳои рӯҳию психологии ҳар як гурӯҳи кӯдакон, дарки хоси муҳити моддии 

атроф ва вобаста ба он усулҳои таълимӣ, тавсифоти чорабиниҳои табобатию 

азнавбарқароршавӣ, хусусияти антропометрӣ ва эргонометрии хонандагон зич 

вобаста мебошанд.  

 

3.1.1. Феҳрасти намудҳои биноҳои МИ 

Таҳлили нақшаҳои таълимии намунавии муассисаҳои иҷтимоӣ барои 

нобиноён ва кӯдакони биниши сустдошта нишон доданд, ки онҳо қариб якхела 

буда, фарқият барои кӯдакони биниши сустдошта дар кам шудани соатҳои 

таълимии факултативӣ ба 7 соат дар як ҳафта, нақшакашӣ ба 1 соат ва таълими 

меҳнат ба 2 соат мерасад. Дар умум барои таҳсилоти 11 сола дар давоми 1 

ҳафта барои нобиноён 385 соат ва барои кӯдакони биниши сустдошта 375 соат 

муайян шудааст. 
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Чунин таносуби соатҳои таълимӣ ва умумияти хусусияти бемориву 

вазифаҳои тифлопедагогикаро ба инобат гирифта, ин ду намуди муассисаро 

метавонем дар як муассисаи иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта якҷоя созем. Ҳамзамон бо назардошти хусусияти таълиму табо-

батро барои ҳар ду гурӯҳ ба инобат гирифта, бояд шароитҳои алоҳидаи муво-

фиқ ташкил намуд. 

Бо сабаби амалан мавҷуд набудани маҳдудияти фосилаи  (радиуси) хиз-

матрасонии МИ, барои интихоби ғунҷоиши ин муассисаҳо асосан андешаҳои 

хусусияти педагогӣ, гигиенӣ ва иқтисодидошта таъсир мерасонанд. 

Талаботи педагогӣ ва гигиенӣ ғунҷоиши муассисаҳои иҷтимоиро бо роҳи 

ташкил намудани на зиёд аз ду маҷмӯи хонандагон, ки аз рӯи шумора, вобаста 

ба намуди муассиса барои 240-280 нафар мебошад, имконпазир мешуморанд 

[74, саҳ. 24]. 

Дар муқоиса бо лоиҳаҳои аввалини МИ, ки барои як маҷмӯи хонандагон 

пешбинӣ шудаанд, ду маротиба зиёд намудани ғунҷоиши аз нуқтаи назари 

тиббӣ ва педагогика маъқул донисташуда заминаи ташкил намудани намудҳои 

калонтар ва мувофиқан аз ҷиҳати иқтисодӣ самараноктарро ба миён меоварад. 

Намуди асосии қабулгардидаи муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони 

нуқсони узвҳои бинишдошта аз тарафи мутахассисони Вазорати таҳсилоти 

миёна ва олии ҶИА ва Вазорати тандурустии мамлакат мавриди баррасӣ қарор 

гирифта, мувофиқа карда шудаанд. 

Ғунҷоиши ин муассисаи иҷтимоӣ аз ҳисоби зерин муайян карда мешавад: 

- шуъбаи томактабӣ дар ҳайати 3 гурӯҳи тарбиягирандагон; 

- як маҷмӯи синфҳо, ки аз синфи тайёрӣ ва синфҳои I-III иборат аст; 

- ду маҷмӯи синфҳо IV-ХI; 

- ду синфи ёрирасон. 

Зарурати ворид намудани сифҳои ёрирасон вобаста ба нуқсони иловагии 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта, қафомонии инкишофи ақлии онҳо  

мебошад [43, саҳ. 2]. 
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Синфи тайёрӣ бо мақсади мутобиқгардонии кӯдаконе, ки тайёриро дар 

шуъбаи томактабии муассиса барои таҳсил дар синфи якум нагузаштаанд 

хизмат мерасонад. 

Ду маҷмӯъ қабул гардидани синфҳои  IV-ХI, бо зиёд будани шумораи 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдоштаи 10-11 сола вобаста мебошад, ки аз 

мактабҳои таҳсилоти миёнаи муқаррарӣ ба муассисаҳо дохил мешаванд. 

Шумораи тарбиягирандагон дар як синф (аз ҷумла синфи тайёрӣ), тибқи 

муқаррароти мавҷудаи идораҳои ваколатдори соҳаи маорифи мамлакат 12 нафар, 

дар гурӯҳи шуъбаи томактабӣ 10 нафар ва синфи ёрирасон 6 нафар муайян 

шудааст. Бо назардошти шумораи маҷмӯи синфҳо ва миқдори ҷойҳои нишаст 

дар онҳо, ғунҷоиши умумии намуди мухталифи муассисаи иҷтимоӣ чунин 

муайян карда мешавад: 

- шуъбаи тайёрӣ - 10 нафар х 3 гурӯҳ = 30 нафар; 

- синфҳои ёрирасон - 6 нафар х 2 гурӯҳ = 12 нафар; 

- як маҷмӯъ иборат аз  12 нафар х 4 синф = 48 нафар; 

- аз синфи ёрирасон ва синфҳои I-Ш ду маҷмӯъ синфҳои IV-ХI  - 12 нафар 

х 8м х 2м = 192 нафар; 

Дар умум -  282 нафар. 

Ҷадвали 3.1 

Феҳрасти намуди бинои МИ 
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Бинои универсалии муассисаи 

иҷтимоӣ барои кӯдакони 

нуқсони узвҳои бинишдошта 

барои 282 ҷой 

1 1 1 2 2 
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3.1.2. Сохтори биноҳо 

Хулосабандии бобҳои 1-ум ва 2-юм нишон медиҳанд, ки ба  ташаккулёбии 

сохтори ҳаҷмию тарҳии биноҳои муассисаи иҷтимоӣ омилҳои зерин таъсир 

мерасонанд: 

- мувофиқати сохтори ташкилии ҳайати муассисаи иҷтимоӣ, инчунин тарзу 

усули таълиму табобати КНУБ; 

- амалисозии тарбияи инсонпарваронаи кӯдакон дар ҳамбастагии чораби-

ниҳои сарҷамъона ва инкишофи инфиродии шахсияти кӯдакон; 

- баназаргирии равандҳои таъинотӣ дар муайянсозии гурӯҳҳои (блокҳои) 

таъинотии ҳуҷраҳо, алоқамандии байниҳамдигарии онҳо, ки ҷудосозии анъанавии 

муассисаи иҷтимоиро ба қисмҳои таълимӣ ва истиқоматӣ аз байн мебарад; 

- имконияти дифференсатсияи пурраи ҳайати хонандагон, на танҳо дар 

асоси баҳисобгирии хусусияти синусолии онҳо, балки дар дохили гурӯҳҳои 

синусолӣ, дар асоси хусусияти беморӣ ва ҷудосозии онҳо дар вақти авҷи 

бемориҳои сирятӣ (эпидемия); 

- кӯтоҳ намудани дарозии коммуникатсияҳо; 

- таъмин намудани алоқамандии қулай бо саҳни ҳавлӣ, бо мақсади гуза-

ронидани танаффусҳо дар ҳавои кушод; 

- таъсири иҷтимоӣ ва психологии ташкили фазои дохилаи бино, ки ба 

ташаккулёбии таффакури кӯдакон дар бораи “хонаи ман, оилаи ман” мусоидат 

менамояд; 

- камхарҷии ҳалли ҳаҷмию тарҳӣ, ки такроршавии ҳуҷраҳоро аз байн 

мебарад ва барои истифодабарии мукаммали онҳо мусоидат менамояд. 

Сохтор дар асоси гурӯҳбандии нави тамоми ҳуҷраҳо таъсис дода шудааст, 

ки ташаккули гурӯҳҳои зеринро пешбинӣ менамояд: А – гурӯҳи ҳуҷраҳои 

таълимию истиқоматӣ ва Б – гурӯҳи ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ (ба ҷойи 

тақсимшавии анъанавӣ ба гуруҳҳои таълимӣ ва истиқоматӣ). 
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Гурӯҳи ҳуҷраҳои таълимию истиқоматӣ фақат барои ҳайати муайяни 

синусолии коллективи муассиса (синфхонаҳо, гурӯҳҳои таълимию истиқоматӣ, 

қисмҳои (блокҳои) таълимию истиқоматӣ) пешбинӣ мегардад. 

Гурӯҳи ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ барои истифодабарии тамоми хонан-

дагони муассиса, новобаста аз хусусиятҳои синусолӣ ба назар гирифта мешавад. 

Ҷадвали 3.2 

Сохтори бинои МИ мутобиқи сохтори ташкилии коллективи муассиса, 

чунин мебошад. 

Зина Унсури сохтории коллективи 

муассиса 

Унсури сохтории ҳалли ҳаҷмию 

тарҳӣ 

I Коллективи синф Синфхона 

II Коллективи ду синфи муҷовир ва ё 

мувозӣ (гурӯҳи тарбиявӣ) 

Гурӯҳи  таълимӣ-истиқоматӣ 

III Коллективи гурӯҳи синусолӣ Қисмати (блоки)  таълимӣ-

истиқоматӣ  

Гурӯҳи синусолӣ 

IV Коллективи умумимуассисавӣ Маҷмӯи муассисаи иҷтимоӣ 

 

Зинаи 1. Синфхона. Синфхона барои амалисозии фаъолияти коллективи 

синф, бо назардошти хусусиятҳои хоси усулҳои таълим барои ҳар намуди бемо-

риҳо пешбинӣ шуда, шумораи ҷойҳои нишаст дар он тибқи ҳуҷҷатҳои меъёрии 

муассисаи иҷтимоӣ  муайян карда мешавад. 

Зинаи 2. Гурӯҳи таълимӣ-истиқоматӣ. Гурӯҳҳои  таълимӣ-истиқоматӣ аз 

синфхонаҳо, ҳуҷраҳои хоб, меҳмонхона истироҳатгоҳ ва ҳуҷраҳои хизматии 

барои гурӯҳи тарбиявӣ пешбинӣ шуда, иборат мебошанд. 

Гурӯҳҳои таълимӣ-истиқоматӣ  вобаста аз ҳалли мухталиф, ки бо равияи 

тиббии муассиса алоқаманд мебошад, ба таври ҷойгиршавии уфуқӣ (горизон-

талӣ), дар ҳолати ҳамаи ҳуҷраҳо дар сатҳи як ошёна ҷойгир будан ва ё ба таври 

амудӣ (вертикалӣ), бо ҷойгиршавии ҳуҷраҳои таълимӣ ва хоб дар сатҳи 

ошёнаҳои гуногун пешбинӣ мегарданд. 

Банди асосии пайвандкунандаи гурӯҳи таълимию истиқоматӣ ҳуҷраи меҳ-

монхона-истироҳатгоҳ мебошад, ки вазифаи муҳими он истироҳат ва гузаро-

нидани машғулиятҳои беруназсинфӣ мебошад. 
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Зинаи 3. Қисми (блоки) таълимию истиқоматии гурӯҳи синусолӣ. 

Қисми (блоки) таълимию истиқоматӣ аз якчанд (шумора вобаста ба ҳайати 

муассиса муайян карда мешавад) гурӯҳи таълимию истиқоматӣ, ки бо толори 

истифодабарии бисёрҷабҳагӣ барои гузаронидани чорабиниҳои муассиса дар 

доираи гурӯҳи синусолӣ якҷоя шудааст, иборат мебошад. 

Зинаи 4. Маҷмӯи муассисаи иҷтимоӣ. Маҷмӯи муассисаи иҷтимоӣ 

якчанд (шумора аз ғунҷоиши муассиса вобаста аст) қисматҳои таълимию исти-

қоматии гурӯҳи синусолӣ ва ҳафт қисмати ҳуҷраҳои умумимуассисавиро (ҳуҷ-

раҳои толори варзишӣ, толори маҷлисгоҳ, ошхона, ҳуҷраҳои таълимии умуми-

муассисавӣ, ҳуҷраҳои устохонаҳои таълимиву истеҳсолӣ, хизматрасонии тиббӣ, 

ҳуҷраҳои маъмуриву хоҷагӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасон) дар бар мегирад. 

Унсури муҳими муттаҳидкунандаи маҷмӯи муассисаи иҷтимоӣ ҳуҷраҳои 

толорӣ ба ҳисоб мераванд. Он барои гузаронидани чорабиниҳои умумии ҳаёти 

коллективи тамоми муассиса пешбинӣ мешавад. 

Чи тавре ки дар боло зикр гардида буд, сохтори нави биноҳои муассисаи 

иҷтимоӣ мутобиқати ҷиддӣ ба сохтори ташкилии коллективи муассиса дорад. 

Барои ҳар як аз 4 унсури сохтории коллективи муассиса, унсури мувофиқи 

ҳалли ҳаҷмию тарҳӣ пешбинӣ мешавад, ки тақсимоти амиқи ҳайати хонандагон 

ва идораи мусоиди педагогӣ ва маъмуриву хоҷагии онро таъмин менамояд. 

Сохтори зина ба зина, шароити мусоидро барои ҳамбастагии тарбияи кол-

лективӣ ва инкишофи инфиродии шахсияти кӯдакон ба вуҷуд меоварад. Унсур-

ҳои сохтории ҳалли ҳаҷмию тарҳии зинаҳои гуногун, ҳуҷраҳои муттаҳид-

кунандаро, ки барои гузаронидани чорабиниҳои сарҷамъонаи муассиса пеш-

бинӣ шудаанд, дар бар мегиранд. Ҳамзамон, дар гурӯҳҳои таълимию истиқо-

матӣ шароитҳои мусоид барои ҳаёти шахсии кӯдакон муҳайё карда мешавад.  

Сохтор тамоми қисматҳои таъинотии ҳуҷраҳоро дар бар мегирад, ки онҳо 

ба тамоми давраҳои раванди таъинотӣ мувофиқ мебошад. 

Тақсимоти принсипиалии ҳамаи ҳуҷраҳои муассисаи иҷтимоӣ ба гурӯҳҳои 

таълимию истиқоматӣ ва умумимуассисавӣ асоси истифодабарии мустақилонаи 

ҳамаи қисматҳои таъинотӣ буда, барои ҳалли масъалаҳои дар банди 1.3.2. 
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ифодашуда, аҳамияти калон дорад. 

Дурустии гурӯҳбандии мазкурро боз мулоҳизаҳои зерин тасдиқ менамоянд: 

а) Таҳлили реҷаҳои рӯз ва маводҳои таҳқиқи муассисаҳои амалкунанда 

нишон доданд, ки дар ҳуҷраҳои таълимию истиқоматӣ тарбиягирандагон қариб 

80% ва дар дигар ҳуҷраҳо 20% боқимондаи  вақти худро мегузаронанд. 

б) Яке аз талаботи муҳими педагогӣ ва гигиенӣ ҷудосозии тарбиягиран-

дагон ба гурӯҳҳои синусолӣ мебошад. Аммо, ба пуррагӣ амалӣ намудани ин 

гуна ҷудосозӣ, бе ҷудо намудани ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ ба гурӯҳи 

мустақилона, ки аз он ҳамаи хонандагони сину соли гуногун бояд истифода 

баранд, ғайриимкон мебошад. 

в) Таҷрибаи истифодабарии муассисаи иҷтимоӣ нишон доданд, ки пешби-

нии маҷбурии такрор намудани як қатор ҳуҷраҳо (толори даромад, ҳуҷраҳои 

либоскашӣ, қисмҳои санитарӣ, меҳмонхонаҳо, истироҳатгоҳҳо ва анҷомхонаҳо) 

дар натиҷаи сохтори номатлуби бино, ки бо ҷудо намудани қисмати таълимӣ аз 

хобгоҳҳо ба вуҷуд омадааст, алоқаманд мебошад. Якҷоясозии ҳуҷраҳои таъли-

мӣ ва хоб дар як гурӯҳ имкон медиҳад такроршавии ҳуҷраҳоро аз байн бурда, 

арзиши сохтмонро паст фарорад, ки ҷавобгӯ ба талабот мебошад. 

Мувофиқи сохтори пешниҳодшуда, муассисаи иҷтимоӣ аз унсурҳои ибти-

доӣ – гурӯҳи таълимию истиқоматӣ ташкил меёбад. Ҳар як гурӯҳ барои таҳсил 

ва зиндагонии 2-4 коллективи синф пешбинӣ шуда, метавонад мустақилона, 

новобаста аз ҳуҷраҳои дигари муассиса фаъолият намояд. Ин ҳолат имконият 

медиҳад дифференсатсияи ҳайати хонандагонро, на танҳо бо назардошти хусу-

сияти синусолӣ, балки хусусияти бемории онҳо, ки дар шароити муассисаи 

иҷтимоӣ ниҳоят муҳим мебошад, ба пуррагӣ таъмин карда шавад. 

Ин гуна сохтори қисмати таълимию истиқоматӣ метавонад шароити мусо-

идро ҳангоми эпидемия барои ҷудосозии як қисми гурӯҳҳо таъмин намояд. 

Дар ташкили ҷойгиршавии байниҳамдигарии ҳуҷраҳо на танҳо кӯтоҳ наму-

дани дарозии умумии роҳравҳо, балки пеш аз ҳама дарозӣ ва шумораи ҳуҷра-

ҳои такрории  робитавӣ муҳим мебошад. 
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Чи тавре ки дар боби аввал муайян карда шуда буд, ин ҳуҷраҳои робитавии  

байни синфхона ва хобгоҳҳо мебошанд. Якҷоясозии ин ҳуҷраҳо дар як гурӯҳи 

таълимию истиқоматии ягона бо унсурҳои ибтидоии он, ячейкаҳои таълимию 

истиқоматӣ дарозии робитаҳои такрориро кам мекунанд. 

Ҳар як ячейкаи таълимию истиқоматӣ ҳуҷраи либоскашӣ ва баромадгоҳи 

алоҳидаро ба саҳни ҳавлӣ доро мебошад. Ин ҳолат метавонад ба кам кардани 

вақти таҳлия то 1 дақиқа мусоидат намуда, робитаи қулайро бо ҳавлии муас-

сиса ва ҳамзамон гузаронидани танаффусҳоро дар ҳавои кушод таъмин намояд. 

Сохтори мавҷудаи муассисаи иҷтимоӣ ба сохтори табиии ҷомеъаи мо, 

шахсият – оила - коллектив мувофиқ нест. Унсури асосии ин сохтор “оила” бо 

сабаби намуди интернатӣ доштани муассиса мантиқан аз байн рафтааст. Маҳз 

ҳамин ҳолати ҳузури шабонарӯзии тарбиягирандагон дар ҳудуди муассиса 

тақозо менамояд, ки бояд коллективи на чандон калонеро ба вуҷуд овард, ки 

дар он кӯдакон аз ҳама зиёд бо ҳам ҳастанд ва дар бораи якдигар маълумоти 

зиёдтаре дошта бошанд.  

Коллективи синф аз сабаби он ки кӯдакон дар он ҳамагӣ 15-20%-и вақти 

шабонарӯзиро мегузаронанд, ин вазифаро иҷро карда наметавонад. Сохтори нав 

метавонад муттаҳидии  ин сегонаро таъмин намояд, чунки дар  ячейкаи 

таълимию истиқоматӣ кӯдакон вақти асосиро мегузаронанд ва он метавонад 

нақши “хонаи колон”-ро барои “коллективи оила” – гурӯҳи тарбиягирандагон 

бозад. Чунин ғояи ташаккули фазои дохилаи бино метавонад барои пайдоиши 

таффакури кӯдакон дар бораи “хонаи ман, оилаи ман” таъсири муҳими 

иҷтимоӣ-психолгӣ расонад. 

 

3.1.3. Ҳайат ва масоҳати ҳуҷраҳо. Асосҳои муайянсозии андозаҳои унсурҳои 

ҳаҷмию тарҳӣ бо назардошти ҷобаҷогузории бисот (мебел) ва таҷҳизот 

Ҳайати ҳуҷраҳои (дар поён оварда шудааст) муассисаи иҷтимоӣ вобаста 

ба бандҳои зерин муайян карда мешавад: 

- мавҷуд будани қисматҳои (блокҳои) таъинотии ҳуҷраҳо дар асоси давра-

ҳои муҳими раванди таъинотӣ муайян карда шудаанд; 

- сохтори зина ба зинаи бино; 
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- тавсияҳои амалии омӯзгорон ва табибон, ки дар натиҷаи таҳқиқи 

муассисаҳои иҷтимоии амалкунанда ба даст омадаанд; 

- мувофиқа намудани ҳайати ҳуҷраҳои ҳар як қисмати таъинотӣ бо таш-

килотҳои марбутаи соҳа. 

Андозаҳои ҳуҷраҳо дар асоси омилҳои зерин муайян карда шудаанд: 

- ҷобаҷогузории асноб ва таҷҳизоти зарура мувофиқи усулҳои раванди 

тиббӣ ва педагогӣ, ки дар ҳуҷраи муайян мегузарад; 

- андозаҳои асбоби хона ва талаботи махсус нисбати он; 

- маълумоти антропометрӣ ва эргонометрии кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта; 

- ташкил намудани реҷаҳои мусоиди ҳаво, равшанӣ ва акустикӣ; 

- мувофиқаи андозаҳои ҳуҷраҳо бо талаботи мутобиқати модулии андозаҳо 

дар сохтмон (ММАС). 

Шакли синфхонаҳои муассисаи иҷтимоӣ баробартараф (муррабббаъ) инти-

хоб гардидааст. Интихоби намуди синфхона дар асоси омилҳои зерин амалӣ 

карда шудааст: 

1. Ҷойгиронии доирашакли 12-16 мизи таълимӣ. Санҷишҳои таҷрибавӣ, 

инчунин таҳлили таҷрибаи мамлакатҳои собиқ Шӯравӣ ва хориҷӣ нишон 

доданд, ки шакли мувофиқтарини синфхонаҳо дар ҳолати ҷойгиронии доира-

шакли мизҳои хонандагон - доира, бисёркунҷа ва  мурраббаъ мебошад. 

2. Бартарияти синфхонаҳои шакли мурраббаъдошта, чуноне ки таҳқиқот-

ҳои якҷояи Донишкадаи таҳқиқотӣ илмии гигиена ва ҳифзи саломатии кӯдакон 

ва наврасони Вазорати тандурустии Россия ва кафедраи Меъмории биноҳои 

шаҳрвандӣ ва саноатии  Донишкадаи муҳандиси сохтмони ш. Москва ба номи 

В.В.Куйбишев (ҳозира МГСУ) муаяйн намуданд, аз нуқтаи назари таъминоти 

мусоидтарин равшании табиӣ  мебошад [78 - 82]. 

3. Истифодаи васеи системаҳои конструктивӣ дар бунёди оммавии  бино-

ҳои шаҳрвандӣ, ки  дар асоси маснуоти қаблан дар корхонаҳо омодашуда, бо 

назардошти ҷойгиршавии мусоиди байниҳамдигарии онҳо дар ҳалли меъморӣ 
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ва конструктивии биноҳо амалӣ мешаванд ва шаклҳои каҷхатаву бисёркунҷаро 

аз байн мебаранд. 

Намунаи муайянсозии масоҳати синфхонаҳои муассисаи иҷтимоӣ барои 

кӯдакони ношунаво, шунавоии сустдошта ва нуқсони вазнини нутқдошта. 

Дар асоси “Низомномаҳои МИ”-и равияи мазкур [44,45] синфхона барои 

таҳсили 12 хонанда пешбинӣ мешавад (расми 3.1). 

Тарзи фанниву амалии таҳсил бо намудҳои корҳои фронталӣ, гурӯҳҳӣ ва 

инфиродӣ дар асоси истифодаи усули ломисавию нутқӣ ва сомеавию босиравӣ, 

шакли нимдавраи ҷойгиркунии мизҳои хонандагон ва дар байни онҳо пешбинӣ 

намудани мизи омӯзгорро муайян месозад. Инчунин барои назорати инфиродӣ 

ду мизи яккаса низ гузошта мешавад. 

Андозаҳои мизи хонандагон 600х500 мм ва мизи омӯзгор 1200х600 мм 

буда, онҳо дар рӯи фарш, бо сабаби дар рӯи онҳо ҷойгир намудани таҷҳизоти 

“синфи микрофонӣ” (лавҳаи инфиродӣ дар мизҳои хонандагон ва таҷҳизоти 

қувватфизо бо коммутатор дар мизи омӯзгор ) мустаҳкам карда мешаванд. 

Аз 12 мизи хонандагон 2-тои он дар марказ, дуто мувозӣ ба деворҳо ва 8-

тои боқимонда аз рӯи каҷхатаи нимдоира ҷойгир карда мешаванд. Чунин 

намуди ҷойгиркунии доимии мизҳо масоҳати асосии қисми марказии 

синфхонаро муайян месозад, ки андозаҳои онро бояд ёбем. Қутри ин минтақаи 

синфхона вобаста ба дарозии маълуми нимдоира, ки аз 8 дарозии мизҳо, ҳар 

кадом 600 мм (8х600=4800 мм), πR = 4.8 м., R = 1,5 м., баробар ба  D = 3,0 м. D 

– қутри нимдавра бо мизҳои хонандагони канорӣ маҳдуд мегардад. Барои ҳосил 

намудани бузургии умумии андозаи кундаланги синфхона P, ба  D  андозаи 

бари 2 мизи хонандагӣ  (аз тарафи чап ва рости мизи омӯзгор), ҷамъи масофаи 

аз мизҳо то миёнадевор ё ҷевонҳо ва аз миз то тирезаро, ки мутобиқи 

муқаррароти мавҷуда қабул мешавад, ҳамроҳ кардан лозим аст (расми 3.1). 
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Расми 3.1. Намунаи ҳисоби масоҳати синфхона 

дар ин ҷо: D – қутри каҷхатаи ҷойгиршавии мизҳои хонандагон; В- бари 

мизи хонанда (500 мм); В1 – бари ҷевони синфӣ (400 мм); Р2 – масофаи 

камтарини байни мизи хонанда ва ҷевон ё то тиреза. 

Андозаи қади синфхона (аз тахтаи синф то девори қафо) (расми 3.2) аз 

ҷамъи фосилаи Р1 аз тахтаи синф то мизи хонандаи канорӣ (2 м дар асоси 

муқаррароти мавҷуда), дарозии мизи якуми хонанда, а=0,6 м, радиуси каҷхатаи 

ҷойгиршавии мизҳо (партаҳо) R=1,5 м, бари як мизи хонанда в = 0,5 м, инчунин 

боз як мизи хонанда, ки рӯ ба рӯи оинаи логопедии дар девори қафо овезонбуда 

(в = 0,5 м) ва фосилаи байни ин мизҳо Р3 = 0,9 м. иборат мебошад. 

Рқад =
 
РI

 
+ а +  в + Р3 + в = 2,0+0,6+1,5+0,5+0,9+0,5 = 6,0 м. 
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Дар девори қафои синфхона ҷиҳози зерин мавҷуд мебошад: 

-  ду оинаи логопедӣ бо мизҳо (9), ки дар онҳо маҷмӯи асбобҳои логопедӣ 

нигоҳ дошта мешаванд, мавод барои паноҳ намудани рӯи омӯзгор; 

-  поякурсӣ (27) бо андозаи 500х400 мм барои таҷҳизоти проексионӣ; 

-  миз (6) бо андозаҳои 1200х750 мм барои асбоби доимии қувватфизои овозӣ. 

Ин таҷҳизотҳо дар минтақаи байни нимдоираи мизҳои хонандагон ва 

девори қафои синф ҷойгир карда мешаванд. Таҷҳизоти боқимондаи синфхона, 

ба ғайр аз дастшӯякҳо (тахтаи синф, экран, парда ва оинаҳо) дар деворҳои 

синфхона ҷойгир гардида, ба масоҳати он таъсир намебахшанд. 

Масоҳати умумии синфхона чунин ҳисоб карда мешавад. 

Sсинф 
=
 Pбар

 
х Pқад  = 6 x 6 = 36,0 м

2
 

S барои  1 хонанда = 36 : 12 = 3,0 м
2
/хонанда. 

Ҳамин тариқ, масоҳатҳои меъёрии ҳуҷраҳои асосӣ ҳисоб карда шудаанд, 

ки як қисми онҳо дар расми 3.2, 3.3, 3.4. тасвир гардидаанд. 

Баландии синфхона (аз фарш то фарши ошёнаи боло) 3,3 м. қабул карда 

мешавад. Ин баланди ҷавобгӯи талаботи ММАС буда,  дар ҳолати 6,0 х 6,0 м. 

(36,0 м
2
) будани андозаҳои синфхона ба талаботи реҷаҳои ҳавоӣ ва равшании 

табиӣ низ ҷавобгӯ мебошад. 

Ҳаҷми ҳаво барои 1 хонанда ба 9,0 м
3
 баробар мешавад, ки он метавонад 

миқдори меъёрии ҳавои тозаро барои кӯдакони  хурдсол 16,6 м
3
/соат, дар 

ҳолати ивазшавии 2 карата, барои кӯдакони синфҳои болоӣ 26 м
3
/соат – дар 

ҳолати ивазшавии 3 карата таъмин намояд. 

Коэффитсиенти рушноии табиӣ (КРТ) аз нуқтаи дуртарини истифода-

шаванда аз тиреза (дар ҳолати шишабандии тасмашакли яктарафа) ба 1,8-1,9% 

баробар (вобаста аз масолеҳи чорчӯбуҳои тиреза) баробар мебошад. Дар ҳолати 

пешбинӣ намудани равшании табиии иловагӣ аз тарафи рост ё аз боло КРТ 

метавонад то ба 2,5% ва зиёда аз он расонида шавад. 

Дар муайянсозии андозаҳо ва ҳалли ҳаҷмию тарҳии унсурҳо маводҳои 

зерин мавриди истифодабарӣ қарор гирифтаанд: 

- маснуоти дар “Феҳрасти ягонаи асноб ва таҷҳизоти биноҳои ҷамъиятии 

сохтмони оммавӣ” (ЕНМ) [83]; 
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- асноб ва  таҷҳизоти махсус, ки бо хусусияти бемории кӯдакон ва исти-

фодабарии воситаҳои техникии таълимӣ, ислоҳкунӣ ва ҷубронкунӣ алоқаманд 

мебошад; 

- таҷҳизот барои таълими меҳнат. 

Ин маводҳои ибтидоӣ аз натиҷаи кори таҳқиқотии профессор Степанов В.К. 

“Унсурҳои меъморӣ-тарҳии мактаб-интернатҳои махсус” пешниҳод шудаанд [90]. 

 
Расми 3.2. Намунаи ҳисоби масоҳати кабинети меҳнати дастӣ 

 

А=а+6а1+а2+2а3+а4+а5+а6=0,9+/6 х 0,6/+1,05+/2 х 0,5/+1,4+0,9+0,45=9,0 м 

В=2в+4в4+в2=/2 х 0,5/+/4х 1,1/+0,6=6,0 м 

П=АхВ=9,0 х 6,0=54,0 м.кв 

а – масофа аз сатҳи девори дохила то мизи муаллим 

а1- васеъгии миз  

а2- масофаи байни мизи муаллим ва қатори аввали мизҳои хонандагон 

а3- масофаи байни қатори мизҳои хонандагон 

а4 – масофа аз қатори охирон то мизи бозичаҳои техникӣ  

а5 – масофа аз мизи бозичаҳои техникӣ то девораки ҷевон 

а6 – бари ҷевон 

А=АНДОЗАИ ҚАДДӢ (м.), В=АНДОЗАИ БАРИИ ҲУҶРА (м.) 

П - МАСОҲАТИ ҲУҶРА (м.кв.) 
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Бо назардошти  омилҳои дар аввали б.4.4. ва истифодаи тарзи муайянсозии 

масоҳати меъёрӣ, ки дар боло зикр гардида шудаанд, ҷадвали маҷмӯии ҳайат ва 

масоҳатҳои ҳуҷраҳо барои муассисаи иҷтимоӣ тартиб дода шудааст. 

Ҷадвали 3.3 

Ҳайат ва масоҳатҳои ҳуҷраҳо 

1. Гурӯҳи ҳуҷраҳои шуъбаи томактабӣ 

№ 

р/т 
Номгӯи ҳуҷраҳо 

 

Масоҳат, бо  

1 2 3 

1 Ҳуҷраи либоскашӣ 
 

2 Ҳуҷраҳои хоб 
 

3 Ҳуҷраи гурӯҳӣ 
 

4 Ошхона 
 

5 Ҳоҷатхонаҳо 
 

6 Ҳуҷраҳои дастурӯйшуйӣ 
 

 Ҳамагӣ: 357 
 

Ҷадвали 3.4 

2.Гурӯҳи ҳуҷраҳои таълимию истиқоматӣ 

А. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ барои  2 синфи хонандагони хурдсол 

1 2 3 

1 Синфхонаҳо 
 

2 Меҳмонхона-истироҳатгоҳ 
 

3 Ҳуҷраи бозӣ 
 

4 Айвони кушода 
 

5 Ҳуҷраҳои хоб 
 

6 
Қисми санитарӣ бо кабинаи гигиенаи шахсии 

духтарон ва душхона  
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1 2 3 

7 Толори даромад бо ҷойи либоскашӣ ва хушккунак 
 

8 Ҳуҷраи тоза намудани либосу бойафзол 6 

9 Ҳуҷраи мурраббии навбатдор 6 

1 2 3 

10 Анҷомхонаи хизматчии техникӣ 6 

 Ҳамагӣ: 274 

 Ҳамагӣ барои қисмати мактаби ибтидоӣ:  
Аз ҷумла ячейка барои 

2 синфи тайёрӣ 
 

Ҷадвали 3.5 

Б. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ барои 4 синфи хонандагони синусоли миёна ва 

калонсол 

1 2 3 4 

 синфҳои V-XII  синфҳои X-XII   

1 Синфхонаҳо 160(4х40) - 

2 Меҳмонхона-истироҳатгоҳ 
 

- 

3 Айвони кушода 
 

72(бо 1,5  

4 Ҳуҷраи машғулиятҳои инфиродӣ 
24(4х6) 24(3х8) 

5 Ҳуҷраҳои хоб 216(бо 4,5 ) 216(бо 4,5 ) 

6 
Қисми санитарӣ бо кабинаи гигиенаи 

шахсии духтарон ва душхона  

28(бо 0,6 ) 

7 
Толори даромад бо ҷойи либоскашӣ 

ва хушккунак  

- 

8 
Ҳуҷраи тоза намудани либосу 

пойафзол 

12 6 

9 

 
Ҳуҷраи мурраббии навбатдор 

6 8 

10 Анҷомхонаи хизматчии техникӣ 12 12 

 Ҳамагӣ: 565 376 

 Ҳамагӣ барои қисмат: 
  



Ҷадвали 3.6 

3. Гурӯҳи ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ 

А. Қисмати ҳуҷраҳои таълимии умумимуассисавӣ 

1 2 3 

1 Озмоишгоҳи физика 60 

2 Озмоишгоҳи химия  
3 Озмоишгоҳи биология  

4 

Ҳуҷраи озмоишгар: 

физика 15 

химия 15 

биология 15 

5 Кабинети математика 50 

6 Кабинети таърих 50 

7 Кабинети география 60 

8 Кабинети адабиёт ва санъат 60 

9 Кабинети гаҷкорӣ ва расмкашии возеҳӣ 60 

10 
Ҳуҷраи озмоишгари кабинети гаҷкорӣ ва 

расмкашии возеҳӣ 
15 

11 Кабинети табиат ва кишваршиносӣ 50 

12 Кабинети мусиқӣ 60 

13 
Ҳуҷраи машғулиятҳои инфиродии 

мусиқӣ  

14 Кабинети чопкунӣ 50 

15 
Кабинети электротехника ва 

радиотехника 
50 

16 
Ҳуҷраи озмоишгари кабинети 

электротехника 
15 

17 
Ҳуҷраи озмоишгари кабинети воситаҳои 

техникии истифодаи умум 
15 

18 Кабинети мошинсозӣ ва масолеҳшиносӣ 60 

19 Ҳуҷраи озмоишгари кабинети мошинсозӣ 15 

20 
Кабинети воситаҳои техникии истифодаи 

умум 
60 

21 Кабинети наққошӣ ва расмкашӣ - 

22 Кабинети рӯзғордорӣ 60 

23 Кабинети меҳнати дастӣ 50 

24 Кабинети табиатшиносӣ ваагротехника - 

25 Кабинети забонҳои хориҷӣ - 

 Ҳамагӣ: 1057 
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Б. Қисмати ҳуҷраҳои толорӣ 

№ р/т Номгӯи ҳуҷраҳо Масоҳат, бо  

1 2 3 

1 

 

Толори гимнастикии тарбияи ҷисмонӣ, 

ритмика, барои инкишофи тамоюли ҳаракат 

ва шунавоии кӯдакон, дар шафати он:  

Ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, душхона ва 

ҳоҷатхона 
42 

Анҷомхонаи асбобҳои варзишӣ 16 

Ҳуҷраи дастурдиҳанда ва ҷиҳози хурди 

варзишӣ 
8 

2 

Толори маҷлисӣ 

Дар шафати он: 
150 

а) саҳна (эстрада) 27 

б) ҳуҷраи ҷиҳози кинонишондиҳӣ ва 

радиошунавоӣ 
25 

3 Ҳуҷраҳои маҳфилӣ 
 

 

В. Қисмати ҳуҷраҳои таълимӣ-истеҳсолӣ 

№ 

р/т 
Номгӯи ҳуҷраҳо 

Масоҳат, бо  

1 2 3 

1 Устохонаи дуредгарӣ 66 

2 Устохонаи дуредгарӣ 66 

3 Устохонаи маснуоти картонӣ 82 

4 Устохонаи васлии барқӣ 66 

5 Устохонаи механикӣ 66 

6 Ҳуҷраи асбобу анҷом 16 

7 Анҷомхонаи масолеҳҳо 16 

8 Анбори маснуоти тайёр 32 

9 Шуъбаи таҷҳизотҳо 20 

10 
Кабинети мудири қисми таълим оид ба 

таълими истеҳсолӣ 
8 

11 Устохонаи дӯзандагӣ - 

12 Устохонаи радиотехникӣ - 

13 Устохонаи таъмири асбобҳои ортопедӣ - 

 Ҳамагӣ: 438 
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Г. Ошхона 

№ 

р/т 
Номгӯи ҳуҷраҳо 

Масоҳат, бо  

1 2 3 

1 Толори таомхӯрӣ 126 

2 Ҳуҷраи таомпазӣ 55 

3 Ҳуҷраи шустушӯи зарфҳои ошхона 18 

4 Сехҳои истеҳсолӣ 36 

5 Ҳуҷраи нонбурӣ 6 

6 Камераи яхдон 15 

7 Анҷомхонаи маҳсулоти хушк 10 

8 Анбори сабзавот 12 

9 Ҳуҷраи зарфҳо 10 

10 

 

Ҳуҷраи либоскашӣ, хоҷатхона барои 

хизматчиёни техникӣ 
10 

11 
Дастшӯякҳои толори таомхӯрӣ (1 дастшӯяк 

барои  10 ҷойи нишаст) 
- 

 Ҳамагӣ: 298 

Д. Қисмати ҳуҷраҳои маъмурӣ-хоҷагӣ ва ёрирасон 

№ 

р/т 

Номгӯи ҳуҷраҳо Масоҳат, бо  

1 2 3 

1 Ҳуҷраи омӯзгорон 50 

2 Ҳуҷраи воситаҳои таълимӣ  

3 Кабинети директор 15 

4 Канселярия 15 

5 Кабинети муовин оид ба таълим 8 

6 Кабинети сармуррабббӣ 8 

7 Ҳуҷраи хизматчиёни техникӣ 8 

8 Анҷомхонаи хоҷагӣ 12 

9 Ҳуҷраи ташкилоти ҷамъиятӣ 40 

10 Ҳуҷраи созмони ҷавонон 24 

11 
Толори даромад бо ҷойи либоскашӣ барои 

омӯзгорон 
50 

12 Меҳмонхона барои волидайн 18 

13 Анҷомхонаи асбобҳои ҷиҳози варзишӣ 40 

14 Озмоишгоҳи суратгирӣ - 

15 Ҳуҷраи нигоҳдорӣ ва таъмири анҷоми ҷойпӯш 30 

16 Ҳуҷраи нигоҳдории анҷоми ҷойпӯши гарм 15 

17 Анҷомхонаи либосу пойафзоли мавсимӣ 60 

18 Ҳуҷраи таъмири узвҳои сунъӣ (протезҳо) - 

19 Ҳуҷраи таъмири пойафзол 15 
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1 2 3 

 Китобхона:  

20 

а) толори мутолиа ва обунахона 80 

б) махзани китоб 164 (  

в) фонотека 20 

г) ҳуҷраи сабти овоз 36 

21 
Осорхонаи мактабӣ ва толори намоишӣ (  

а) бойгонӣ (  

 Ҳамагӣ: 700 
х/ Дар қавс андозаҳои ҳуҷраҳои муассисаҳо барои нобиноён оварда шудааст. 

Е. Қисмати тиббӣ бо ҳуҷраҳои бемориҳои сироятӣ 

№ 

р/т 
Номгӯи ҳуҷраҳо 

Масоҳат, бо  

1 2 3 

1 Кабинети табиб терапевт 10 

2 Кабинети дандонпизишк 12 

3 

Кабинети офталмологӣ  

а) ҳуҷраи равшан 18 

б) ҳуҷраи торик 6 

4 

Кабинет физиотерапея  

а) муолиҷаи нурӣ 15 

б) муолиҷаи обӣ 15 

5 Ҳуҷраи хоби беморон 
 

6 

Ҳуҷраи хоби изолятори бо қисми 

санитарӣ 

а) барои хонандагони синни томактабӣ 9 

б) барои хонандагон 18(2х9) 

7 Буфети тақсимотӣ 6 

8 Ташнобхона 3 

9 Қисми санитарӣ 2 

12 Ҳуҷраи муолиҷавӣ 15 

13 Кабинети варзиши муолиҷавӣ 80 

14 

Кабинети воситаҳои оптикии 

ислоҳкунӣ, инкишоф ва ҳифзи биниши 

боқимонда 

50 

16 Кабинети логопедӣ 50 

 Ҳамагӣ: 339 
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3.2. Гурӯҳи ҳуҷраҳои таълимию истиқоматӣ 

Асоситарин унсури сохтории муассисаҳои иҷтимоӣ гурӯҳи таълимию 

истиқоматӣ ба ҳисоб меравад. 

Ин унсур ташаккули тамоман нави ҳаёти дохилаи муассисаи иҷтимоиро 

муайян сохта, барои ҳалли як қатор вазифаҳои муҳими таъинотӣ, иҷтимоиву 

психологӣ ва иқтисодӣ замина фароҳам менамояд. 

Ғояи унсури нави сохторӣ – гурӯҳи таълимию истиқоматӣ, ба ҳалли кадом 

масъалаҳои конкретӣ метавонад таъсир расонад? Дар расми 3.3 нақшаи алоқа-

мандии таъинотии ҳуҷраҳо дар гурӯҳи таълимию истиқоматӣ тасвир ёфтааст. 

Ба ҳайати ҳуҷраҳои гурӯҳи мазкур ҳуҷраҳои асосӣ (синфхонаҳо, ҳуҷраҳои хоб, 

ҳуҷраҳо барои истироҳат ва машғулиятҳои беруаздарсӣ) ва ҳуҷраҳои ёрирасон 

(қисмҳои санитарӣ, ҷойи либоскашӣ ва либосхушккунӣ, ҳуҷраи тоза намудани 

либос ва пойафзол, анҷомхона, ҳуҷраи мараббии навбатдор) дохил мешаванд. 

Дар нақша маълум аст, ки ҳуҷраи асосии пайвандкунандаи гурӯҳ, ҳуҷра 

барои истироҳат ва машғулиятҳои беруназсинфӣ буда, ҳайати он аз меҳмон-

хона-истироҳатгоҳ ва ҷойи бозиҳо иборат мебошад (алоҳида ва ё якҷоя). 

Вобаста аз равияи тиббии муассисаи иҷтимоӣ ва хусусиятҳои синусолии 

хонандагон намудҳои зерини гурӯҳи таълимию истиқоматӣ пеҳниҳод карда 

мешаванд: 

Аз рӯи ғунҷоиш: 

-  барои 2 синфи хонандагони хурдсол (ибтидоӣ); 

-  барои 4 синфи хонандагони синусоли миёна ва калонсол. 

Эзоҳ: Ин намуд барои ҳамаи муассисаи иҷтимоӣ, ки дар онҳо усули 

таълим дар синфхонаҳои вобасташуда амалӣ мешаванд, мувофиқ мебошад. Дар 

муассисаи иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб дар синфҳои Х-ХII тартиби 

кабинетии таълим истифода мегардад. Дар ин ҳолат барои тарбиягирандагон 

гурӯҳи истиқоматӣ дар шафати кабинету озмоишгоҳҳо пешбинӣ карда 

мешавад. 
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Аз рӯи сохтори ҳаҷмию тарҳӣ: 

-  дар сатҳи уфуқӣ, бо ҷойгиронии тамоми ҳуҷраҳои гурӯҳ дар сатҳи  як 

ошёна (расми 3.3); 

-  дар сатҳи амудӣ, дар гурӯҳ  синфхонаҳо ва ҳуҷраҳои хоб дар ошёнаҳои 

гуногун ҷойгир када мешаванд (расми 3.4). 

Дар интихоби намуди гурӯҳи таълимию истиқоматӣ аз рӯи ғунҷоиш ва 

сохти ҳаҷмию тарҳӣ бояд хусусиятҳои психофизиологӣ ва синусолии кӯдакони 

муассисаи иҷтимоӣ ба инобат гирифта шаванд. 

Таҷрибаи лоиҳакашии намунавӣ ва амалии муассисаи иҷтимоӣ, ки дар 

асоси ғояҳои асосии  дар рисола мазкур  пешниҳодшуда амалӣ шудааст 

силсилаи вариантҳои ҳаҷмию тарҳии гурӯҳҳои таълимию истиқоматиро 

пешбинӣ менамояд [32]. 

Сохтори уфуқӣ. 

Варианти 1. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ барои 2 синф (расми 3.3, а). 

Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ дар ҳайати худ ҳуҷраҳои зеринро муттаҳид 

менамояд: ду синфхона, ки ба воситаи меҳмонхона-истироҳатгоҳ бо ҳам пайванд 

шуда, дар шафати он ҷойи бозиҳо пешбинӣ шудааст, хуҷраҳои хоби писарбачагон 

ва духтарбачагон, қисмҳои санитарӣ, ҳуҷраи тоза намудани либос ва пойафзол, 

ҳуҷраи муррабббии навбатдор. Ҳуҷраҳои таълимӣ ва истиқоматӣ ба воситаи 

толори даромадгоҳи (вестибюл) шишабандишудадошта бо ҳам алоқаманд 

мебошанд. Тамоми ҳуҷраҳои дар сатҳи як ошёна ҷойгир карда мешаванд. 

Ҳалли тарҳии гурӯҳи таълимию истиқоматии пешниҳодшуда метавонад 

барои муассисаи иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб, ки ниёз ба алоқамандии 

ниҳоят зичу наздики ҳуҷраҳо, вуҷуд надоштани пасту баландиҳои сатҳи фарш 

ва мавҷуд будани айвон дорад, мавриди истифода қарор гирад. 

Нақшаи тарҳии гурӯҳ, аз як тараф ҷудосозии қисми таълимиро аз 

истиқоматӣ ва ҳуҷраҳои писарбачагонро аз духтарбачагон, аз тарафи дигар 

алоқамандии қулайи тамоми ҳуҷраҳоро таъмин намуда, барои аз синфхонаҳо ба 

айвон ва ё ҳавлии ҷудогонаи гурӯҳ гузаштан шароит муҳайё месозад. 
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Расми 3.3. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ (сохтори уфуқӣ) 

Варианти 2. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ  барои 4 синф (расми 3.3,б). Ин 

ҳалли тарҳӣ барои гурӯҳи кӯдакони синусоли миёна, дар лоиҳаи намунавии 

муассисаи иҷтимоии кӯдакони нобино ва кӯдакони биниши сустдошта (рамзи 

224-4-5) пешбинӣ гардидааст. 

Дар тарафи ҷанубии бино синфхонаҳо бо ҳуҷраҳои истироҳатӣ (рекреат-

сионӣ), ҳуҷраи машғулиятҳои инфиродӣ ва ҷойи либоскашӣ бо ҷойи либос-

хушккунӣ ҷойгир карда шудааст. Аз ду тарафи муқобил, ба  синфхонаҳо ду қисми 

хобгоҳҳо – барои писарбачаҳо ва духтарон бо ҳуҷраҳои санитарии худ, ҳуҷраҳои 

хоҷагидорӣ ва лодҷияҳо пайваст шудаанд. Гурӯҳ бо ҷудосозии дақиқи ҳуҷраҳо ба 

минтақаҳои таъинотӣ ва алоқаҳои коммуникатсионии муайян, ки асосан барои 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта муҳим мебошад, фарқ мекунад.  

Варианти 3. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ барои 2 синф бо меҳмонхона-

ошхона (расми 3.3, в). Чи хеле ки аз номгузорӣ маълум мегардад, хусусияти 

фарқкундаи ин вариант дар ташкили таомхурии кӯдакон дар дохили гурӯҳ 

мебошад. Дар тартиби умумии муассисаи иҷтимоӣ ташкил намудани хурдани 

таом дар ин ҳолат чунин амалӣ карда мешавад: таомпазхонаи марказонидашуда 

дар бинои алоҳида ҷойгир карда шуда, таоми пухташуда ба гурӯҳҳои таълимию 

истиқоматӣ дар зарфҳои махсуси гармнигаҳдоранда ва ё дар зарфҳои муқар-
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рарӣ расонида мешавад. Дар меҳмонхона-ошхона ҷевонҳои  зарфшӯякдошта бо 

ҷиҳози таомхӯрӣ барои 24 нафар тарбиягирандагон пешбинӣ шудаанд. Нақшаи 

тарҳии пешниҳодшуда ҷудосозии писарбачагонро аз духтарон пурра таъмин 

намуда, қисмҳои санитарӣ дар ҷойи пайвастшавии синфхонаҳо ва хуҷраҳои хоб 

ҷойгир шудаанд. 

Нақшаи тарҳии баррасишудаи гурӯҳи таълимию истиқоматӣ бо меҳмон-

хона-ошхона барои ҳамаи намудҳои МИ, дар мадди аввал барои муассисаҳои 

кӯдакони шаклҳои вазнини нуқсондошта (оқибати полиомелит, нобиноӣ, ношу-

навоӣ ва гунгӣ ва диг.), ки бояд дар дохили он роҳҳои алоқавӣ кӯтоҳтарин 

бошанд, мувофиқи матлаб мебошад. 

Сохтори амудӣ. 

Варианти 4. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ барои 4 синф (расми 3.4, а) аз 

лоиҳаи намунавии муассисаи иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб, ки аз тарафи 

ташкилоти лоиҳакашии КиевЗНИИЭП (рамзи 224-4-1) таҳия гардидаст, 

гирифта шудааст. 

Дар ошёнаи 1 синфхонаҳо (1), меҳмонхона-истироҳатгоҳ (20), ҳуҷраҳои 

хоҷагӣ (12, 18, 19), ҳуҷраи муррабббии навбатдор (17), толори даромадгоҳ бо 

ҷойи либоскашӣ ва либосхушккунӣ (21) ҷойгиронида шудаанд. Ошёнаи 2-юм 

барои ҳуҷраҳои хоб (1), айвонҳо барои хоб дар ҳавои кушод (3), ҳуҷраи тоза 

намудани либос ва пойафзол (6), ҳуҷраи машғулиятҳои инфиродӣ (4) ва толор 

(2) пешбинӣ шудааст. Ҳоҷатхонаҳо дар ошёнаи 1-ум ва душхонаҳо дар ошёнаи 

2-юм ҷой гирифтаанд.  

Алоқамандии байниошёнавӣ ба воситаи зинаҳо ва нишебостонаҳо амалӣ 

шуда, дар ҳолати садамавӣ ва бардоштани таҷҳизотҳо аз лифт истифода мебаранд. 

Ҳалли тарҳии бино бо ҷойгиронии тамоми ҳуҷраҳо дар атрофи ҳавлии аз 

шамол ҳифзшуда, ки ба сифати майдончаи гимнастикаи муолиҷавӣ истифода 

мешавад, қабул гардидааст. 
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Варианти 5. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ барои 2 синф (расми 3.4, д). 

Ҳуҷраҳои гурӯҳи мазкур дар сатҳи  ду ошёна ҷойгир карда шуда, дар ошёнаи 1-

ум 2 синфхона бо меҳмонхона-рекреатсия ва ҳуҷраҳои ёрирасон (либоскашӣ, 

либосхушккунӣ, анҷомхона), инчунин ҳуҷраи муррабббии навбатдор пешбинӣ 

шудаанд. Ошёнаи дуюм барои қисми истиқоматӣ ҷудо гардидааст. Ҳуҷраҳои 

хоби писарбачагон ва духтарон ба воситаи толори бозиҳо аз ҳам ҷудо карда 

мешаванд. Қисми санитарӣ бошад дар шафати зинахона пешбинӣ шудааст. 

Бартарии нақшаи тарҳии мазкур дар ҳалли ихчами он буда, он фақат барои 

кӯдакони хурдсоли муассисаи иҷтимоӣ тавсия дода мешавад.  

Гурӯҳҳои таълимию истиқоматии ҷуфт кардашуда. 

Варианти 6. Ҷуфти гурӯҳҳои таълимию истиқоматии дар сатҳи уфуқӣ 

ҷойгиршуда (расми 3.3, г). Барои кӯдакони синусоли миёна ва калонсол 

ҷудосозии ҷинсӣ ҳатмӣ мебошад. Чунин ҷудосозӣ дар ҳолати ҷойгиронии 

синфхонаҳо ва ҳуҷраҳои хоб дар ошёнаҳои гуногун ба даст меояд. Вале, бо 

назардошти талаботи гигиении дифференсатсияи асосноки ҳайати хонандагон, 

ки бартарии гурӯҳи 2 синфаро нисбати гурӯҳи 4 синфа, инчунин робитаҳои 

уфуқиро нисбати робитаҳои амудӣ  муайян месозад, муаллифони лоиҳаи 

намунавии муассисаи иҷтимоӣ барои ношунавоён ва кӯдакони нуқсони вазнини 

нутқдошта (рамзи 224-4-4) онро дар тартиби дуҷуфтаи 2 гурӯҳи синфхонаҳо 

истифода бурдаанд. 

Дифференсатсияи ҷинсии хонандагон дар МИ барои кӯдакони бемориҳои 

рӯҳидошта хело муҳим мебошад, чунки яке аз нишонаҳои бемории номбурда, 

мутаассиршавандагии шаҳвонӣ ба ҳисоб меравад. 

Бо мақсади ҳалли ин масъала, дар лоиҳаи намунавӣ барои кӯдакони ноқу-

сулақл (рамзи 224-4-3) гурӯҳҳои ҷуфти таълимию истиқоматӣ бо ҷойгиронии 

“якчандтарафа”-и синфхонаҳо ва ҳуҷраҳои хоб пешбинӣ шудаанд. Дар яке аз ду 

гурӯҳи ҷуфти таълимию истиқоматӣ, дар ошёнаи 2-юм фақат хобгоҳи духтарон 

ва дар дигараш фақат хобгоҳи писарон ҷойгир карда шудааст. Фазои дохилаи 

қитъаи байни онҳо ҳамчун ҳавлии рекреатсионии алоҳида истифода мешавад. 
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Гурӯҳҳои таълимию истиқоматии дар боло мавриди баррасӣ қароргирифта, 

ғайр аз хусусиятҳои хоси ин ва ё он вариант (сохтори уфуқӣ ё амудӣ, ворид 

намудани меҳмонхона-ошхона, айвонҳо, ҳуҷраҳои машғулияти инфиродӣ ва 

диг.) боз як қатор лаҳзаҳои умумӣ доранд: 

1. Онҳо шароитҳои мустақилонаро барои гузаронидани корҳои таълимию 

тарбиявӣ ва солимгардонии тарбиягирандагон бо назардошти сину соли онҳо, 

хусусият ва дараҷаи беморӣ таъмин намуда, ҷавобгӯ ба талаботи педагогӣ ва 

гигиенӣ оиди дефференсатсияи амиқи ҳайати хонандагон мебошанд. 

2. Дар гурӯҳҳои таълимию истиқоматӣ робитаҳои кӯтоҳтарини мусоид 

байни хобгоҳ ва синфхонаҳо таъмин мебошанд, ки ҷавобгӯ ба талаботи дар 

боби аввали рисола овардашуда ҳастанд. 

3. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ имконияти гузаронидани танаффусҳоро 

дар ҳавои кушод, дар ҳавлии муаасиса ва ё айвонҳо, аз сабаби аз 1 дақиқа зиёд 

набудани вақти тахлия таъмин менамояд. Ин миқдор вақти тахлия бо омилҳои 

зерин асоснок карда мешавад: 

-  ҷойгиршавии синфхонаҳои ҳамаи гурӯҳҳо дар 1 ошёна; 

-  истифодабарии ҷойҳои либоскашии намуди ғайримарказонидашуда  

(либоскашакҳо бевосита ба ҳайати ҳуҷраҳои гурӯҳ ва ё ба толоргузаргоҳҳои 

якошёна дохил карда мешаванд, ки он гурӯҳҳоро бо ҳуҷраҳои қисми умуми-

муассисавӣ мепайвандад); 

-  ташкили баромади мустақилона аз ҳар як гурӯҳ ба ҳавлии муассиса. 

Барои кӯдакони ноқусулақл гузаронидани танаффусҳо дар ҳавои кушод 

тавсия дода намешавад, чунки вобаста ба хусусияти беморӣ, онҳо наметавонанд 

баъди истироҳати фаъол яку якбора ба машғулиятҳо шуруъ намоянд. Барои 

чунин гурӯҳи кӯдакон дар вақти танаффус меҳмонхона-рекреатсияҳои ҳавои 

тозадошта (шамолгузар) истифода мегарданд. Бояд қайд намуд, ки тахлияи 

босуръат аз гурӯҳи таълимию истиқоматӣ барои кӯдакони ноқусулақл низ 

боманфиат мебошад. Вақти сарфашудаи тахлияро онҳо метавонанд барои 
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сайругашт дар ҳавои тоза мутобиқи реҷаи рӯз истифода намоянд. 

Қисмҳои санитарӣ дар наздикии хобгоҳ ва синфхонаҳо ҷойгир шуда, 

имконияти такроран қабул шудани онҳоро (чуноне ки дар муассисаҳои мавҷуда 

вомехӯрад) маҳдуд месозад.  

 

Рисми 3.4. Гурӯҳи таълимию истиқоматӣ (сохтори амудӣ) 
 

3.3. Композитсияи меъмории биноҳои МИ 

Ҳалли композитсияи меъмории биноҳои муассисаи иҷтимоӣ аз се омили 

асосии зерин вобаста мебошад: шароити ҷойгиршавӣ дар маҳал; сохтори таъи-

нотӣ ва фасоҳати меъморӣ-бадеӣ. 

Ҷойгиронии муассисаҳои таълимӣ дар минтақаҳои сабзи наздишаҳрӣ ва 

дар деҳот (ҳавои аз ҷиҳати экологӣ тоза), ки аз нуқтаи назари педагогию гиги-

енӣ муфид мебошад, ба композитзияи умумии иморатҳои гирду атроф таъсири 

камтарин дорад. Шароити ҷойгиршавии муассиса асосан бо интихоби мавзеи 

сохтмон, релефи он, кабудизоркунӣ, шамолрасӣ, мавҷудияти обанборҳо, сохти 

геологӣ ва дигар омилҳо вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз, композитсияи бино 

асосан вобаста ба сохтори таъинотии он ва андешаҳои меъмориву бадеӣ муайян 

карда мешавад. Ин омилҳо намудҳои композитсионии биноҳо, хусусияти тарҳ-

резӣ, муҳити меъмории дохилӣ ва берунаро ташкил медиҳанд. 
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3.3.1. Намудҳои композитсионӣ 

Шароитҳои муайяни мухталифи сохтмонӣ, инчунин набудани мухолифати 

ташкилии таъинотӣ имконият медиҳанд се намуди маълуми композитсиониро 

барои ташаккули фазогии муассисаи иҷтимоӣ тавсия дода шавад: марказо-

нидашуда, қисматӣ (блокӣ) ва ҷудогона (павилионӣ). 

Ҳар яки ин намудҳо аз намудҳои мувофиқи дар таҷриба истифодашаванда  

сифатан фарқ менамоянд, чунки онҳо дар асоси сохтори зина ба зина ташкил 

ёфта, тақсимшавии ҳуҷраҳоро ба гурӯҳи таълимӣ ва умумимуассисавӣ, ба ҷойи 

гурӯҳи ҳуҷраҳои таълимӣ ва хобгоҳ пешбинӣ менамоянд. 

Дар расми 3.5 нақшаҳои қисматбандии муассисаи иҷтимоӣ тасвир шуда-

аст. Вариантҳои дар ҷадвал нишондодашуда тамоми шаклҳои қисматбандиро 

дар бар намегиранд.  

Намуди марказонидашуда  

 

Намуди қисматӣ (блокӣ)  

 

Намуди ҷудогона (павилионӣ). 

 

Расми 3.5. Нақшаҳои қисматбандии композитсионии МИ 

А – гуруҳи таълмӣ-истиқоматӣ. Б – бинои ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ 
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Дар ҳар як ҳолати муайян дар асоси сохтори зина ба зина қисмбандӣ 

намудани муассисаҳои иҷтимоии ғунҷоиш ва ҳалли ҳаҷмию тарҳии ҳархела-

доштаро бо ду унсури ҳаҷмӣ имконпазир мебошад: гурӯҳи таълимию истиқо-

матӣ ва гурӯҳи ҳуҷраҳои умумимуассисавии ғунҷоиши мувофиқдошта. 

Намуди марказонидашуда дар асоси пайвастшавии бевоситаи гурӯҳи 

таълимию истиқоматӣ ба қисмати ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ сохта мешавад. 

Ҳалли композитсионии чунин намуди муассиса, чун қоида метавонад шакли 

мураккаби инкишофёфта дошта бошад, ки он ба меъёрҳои зарурии таъминоти 

равшании табиӣ ва садомуҳофизӣ, шароитҳои мустақилонаи қисматҳои 

гуногуни таъинотӣ бо баромадгоҳҳои мустақилона ба ҳавлии муассиса ва 

маҳдудияти ошённокии он вобаста мебошад. 

Намуди марказонидашуда ҳамчун намуди ихчам, барои ноҳияҳои дуюм ва 

сеюми иқлимии мамлакат хос мебошад. 

Намуди қисматӣ (блокӣ) алоқамандии бевоситаи қисматҳои таъинотиро 

фақат дар дохили гурӯҳҳои асосӣ, гурӯҳи ҳуҷраҳои таълимӣ- истиқоматӣ ва 

гурӯҳи ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ пешбинӣ менамояд. Алоқамандии гурӯҳҳо 

ба воситаи гузаргоҳҳои пӯшида амалӣ карда мешавад. 

Намуди қисматӣ (блоки) хусусан барои муассисаҳои иҷтимоии ғунҷоиши 

калондошта мувофиқ мебошад. Дар онҳо гурӯҳи кӯдакони шакли бемории 

муайяндошта, дар гурӯҳи ибтидоӣ -  қисмати таълимию истиқоматии аз якчанд 

гурӯҳи таълимию истиқоматӣ иборатбуда, ки бо толори истифодабарии ҳамата-

рафа бо ҳам пайванданд, ҷойгир карда мешаванд. Дар ҳар кадоме аз чунин 

қисматҳои таълимию истиқоматӣ барои гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ, 

тайёр намудани супоришҳои хонагӣ, хурдани таом, истироҳат ва корҳои 

беруназсинфӣ, хоб, муолиҷа бо об ва чорабиниҳои табобатию пешгирикунанда, 

ки таҷҳизоти доимии мураккабро талаб наменамоянд, амалӣ карда мешаванд. 

Дар маҷмӯи ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ толорҳо, ошпазхонаи умумӣ, 

ҳуҷраҳои таълимии умумимуассисавӣ, устохонаҳо, қисми тиббӣ ва озмоишгоҳ-

ҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дохил мегарданд. 

Чунин муассисаҳои иҷтимоии ғунҷоиши зиёддошта дар мавзеъҳои назди-
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шаҳрии шаҳрҳои калон мавриди истифодабарӣ қарор гирифта метавонанд. 

Сохтори зина ба зинаи дар асоси ташаккулёбии чунин марказҳо қабулгардида, 

имконият медиҳад, ки арзиши сохтмон бо назардошти мураккабшавии амали-

гардонии раванди таъинотӣ  ва зиёдшавии ғунҷоиши он паст равад. Сохтори 

нав тамоми ҳайати муассисаро ба гурӯҳҳои начандон калони ибтидоии хонан-

дагон, ки дар ҳар яки он шароити мусоиди пурраи гузаронидани раванди 

таълимию тарбиявӣ ва табобатию азнавбарқароркунӣ таъмин мегардад, ҷудо 

менамояд. Ҳамзамон тамоми хонандагони муассисаи иҷтимоӣ метавонанд, дар 

мавридҳои зарурӣ дар қисмати ҳуҷраҳои умумимуассисавӣ ҷамъ оянд. 

Намуди ҷудогона (павилионӣ) барои ноҳия ва вилоятҳои қисмати ҷану-

бии мамлакат хос мебошад. Шароитҳои иқлимии ин мавзеъҳо имконияти 

ҷойгиронии биноҳои алоҳидаи муассисаро, бе дарназардошти гузаргоҳҳои 

гарми пӯшида ба миён меоваранд. Масоҳати сохтмонии ҳар як бино начандон 

калон мебошад. Ин намуд, барои муассисаҳои иҷтимоии дар маҳалҳои релефи 

мураккабдошта сохташаванда, ки қариб барои ҳамаи ҳудуди Афғонистон хос 

мебошад, хело мусоид мебошад. Тамоми маҷмаа метавонад бо назардошти 

пастубаландии релефи маҳал ҷойгир карда шавад. 

 

3.3.2. Фасеҳии тарҳӣ 

Дар шароити рушди бемайлони илмию техникӣ раванди таълиму тарбия 

дар муассисаҳои таълимӣ ба тағийротҳои ҷиддӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Ин тағий-

ротҳо пеш аз ҳама ба тарзу усули таълим, ки мувофиқан талаботи навро нисба-

ти ташаккули муҳити муассиса ва бунёди пояи моддию техникии он пешбинӣ 

менамоянд, дахл доранд. 

Таҳқиқотҳои аз тарафи номзади меъморӣ Дворкина Е.Б. [81] гузарони-

дашуда, нишон доданд, ки муассисаҳои таълимии дар асоси лоиҳаҳои намунавӣ 

сохташуда дар муддати ҳар як 7 сол аз нуқтаи назари маънавӣ куҳна мешаванд. 

Дар мамлакатҳои мутараққӣ пайваста роҳҳои ҳалли истифодабарии фасеҳи 

муассисаҳои таълимӣ бо назардошти тағийрёбии шаклу усули таълимӣ ҷустуҷӯ 

мегарданд [32, 33, 81]. Роҳи асосии ҳалли ин масъала аз ташаккули фазои озоди 
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дохилии биноҳои таълимӣ бо истифодабарии миёнадеворҳои ҷудошаванда ва 

аснобу таҷҳизоти  ҷамъшаванда, ки  вобаста аз тағийротҳо дар раванди таълиму 

тарбия дигаргунсозӣ карда мешавад,  иборат мебошад. 

Агар ин роҳ барои муассисаҳои таълимии муқаррарӣ дуруст бошад, барои 

муассисаҳои иҷтимоии кӯдакони маъюб, аз сабаби он ки хусусияти ҳаёту фаъо-

лияти онҳо ҷобаҷогузории маъмули ҳуҷраҳо ва дар як ҷой мустаҳкам будани 

аснобу таҷҳизотро талаб менамояд, тамоман номатлуб мебошад. 

Ҳамзамон масъалаи истифодабарии фасеҳи биноҳо барои муассисаи иҷти-

моӣ низ вуҷуд дорад. Фақат дар асоси он, дар қиёс бо муассисаҳои таълимии 

муқаррарӣ ивази тез - тези  шаклу усулҳои таълим нахобида, балки ба талаботи 

бо истифодабарии биноҳо дар вақти авҷи эпидемия ва тағийроти таносуби 

кӯдакон вобаста ба намуд ва хусусияти беморӣ дар дохили як намуди муассиса, 

дар ҳолати қабули навбатии тарбиягирандагон алоқаманд буда, мехобад. 

Сохтори зина ба зинаи муассисаҳои иҷтимоии пешниҳодшуда асос барои 

ҳаллу фасли фасеҳии истифодабарии биноҳо фароҳам меоварад. Дар ҳақиқат, 

ҷойгиркунии тарбиягирандагон дар унсурҳои ибтидоии мустақили  гурӯҳҳои 

таълимию истиқоматӣ, метавонад барои дигаргунсозии ҳайати муассиса дар 

шаклҳои гуногун мусоидат намояд. 

Нишондиҳандаи камтарини дифференсатсияи ҳайати хонандагон бо ғунҷо-

иши дусинфаи гурӯҳи таълимию истиқоматӣ, яъне 24-32 хонанда, вобаста ба 

намуди муассиса муайян  карда мешавад. Ин ба пуррагӣ ба шумораи камтарини 

хонандагон, ки метавонанд вобаста ба дараҷа, хусусият ва пайдоиши беморӣ 

талаботи таъмини шароити махсуси табобат, зиндагонӣ ва таҳсили хонандагон 

мувофиқ бошад. 

Ғунҷоиши гурӯҳи дусинфаи таълимию истиқоматӣ, тақрибан 10%-и 

ғунҷоиши умумии муассисаро ташкил дода, бояд барои табдил додани он ба 

қисмати ҷудогона муҳофизатӣ дар вақти бемориҳои сироятӣ имконпазир бошад. 

Ҳамин тариқ, фасеҳии истифодабарии биноҳо, ин заруратест, ки дар асоси 

шароитҳои махсуси дар боло зикргардида пайдо шудааст ва ба воситаи сохтори 

дохилаи бино диффересатсияи пурраи ҳайати хонандагонро  таъмин менамояд. 
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3.3.3. Муҳити меъморӣ ва фазогӣ. Робита бо табиати атроф. Қитъаи замин. 

Тартиби аломатҳои мавқеъмуайянкунӣ 

Ду омили асоситарин ва ҳалкунанда дар ташаккулёбии муҳити меъморӣ ва 

фазогии биноҳои муассисаи иҷтимоӣ, ин будубоши доимии тарбиягирандагон дар 

тули 10-12 соли ҳаёт ва хусусиятҳои бемории онҳо ба ҳисоб мераванд. 

Бояд қайд намуд, ки меъмор дар баробари таҳияи лоиҳа ва сохтмони бинои 

муассисаи иҷтимоӣ, бо эҷоди худ пайваста дар раванди табобатию педагогӣ 

иштирок дошта, ба ҳаёту фаъолияти тарбиягирандагон метавонад таъсири 

фоидабахш ва ё зараровар расонад. 

Аз ин лиҳоз, муҳити меъморӣ бояд шаклу мундариҷаи бисёрҷабҳа дошта 

бошад, то ки дар тафаккури хонандагон ҳиссиёти мусбӣ ва меҳри кӯдаконаи 

онҳоро нисбати мактаби худ пайдо намояд. Аз дигар тараф, зарурати ҷиддии ба 

инобат гирифтан ва муайян намудани хусусиятҳои махсуси КНУБ дар ҳалли 

меъмории биноҳо, мақсади асосии муҳайё намудани шароитҳои мусоиди 

будубош дар муҳити меъморӣ ва кӯмаки амалӣ дар бартараф намудани 

нуқсонҳои рӯҳӣ ва ҷисмонии онҳо мебошад. 

Ҳаёт ва фаъолияти кӯдакон дар муассисаи иҷтимоӣ дар дохили бино ва 

саҳни ҳавлии он мегузарад. Равандҳои таълимию тарбиявӣ ва табобатию 

азнавбарқароркунӣ ва реҷаҳои рӯзи ба он мувофиқ, робитаҳои доимии байни 

бино ва ҳавлии онро пешбинӣ менамоянд (расми 15). Аз ин сабаб, муҳити меъ-

мориву фазогии муассисаи иҷтимоӣ бояд ҳамчун маҷмӯи фазои дохила ва 

беруна, ки аз тарафи меъмор бо назардошти талаботи педагогика, тиб, психоло-

гия ва эстетика ташкил дода шудааст, баррасӣ гардад. 

Таъсир муҳити табии дар инкишофи организми кӯдак, дарк намудани 

муҳити фарогирии атроф, таъсири назарраси психологӣ ба кӯдак ва робитаҳо бо 

табиат, зарурати алоқамандии бевосита ва зичи ҳамбастагии бино ва табиатро 

муайян месозанд. Ин ҳамбастагиро бо ду ҷанба, яке таъинотӣ-технологӣ ва 

дигаре меъморӣ-психологӣ муайян намудан имконпазир мебошад. 

Тарафи таъинотии масъала метавонад дар асоси истифодаи сохтори зина 

ба зина, ки ҷудосозии қисмати таълимию истиқоматии биноро ба гурӯҳҳои 
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алоҳидаи 1-2 ошёна, бо баромадгоҳҳои мустақилона ба саҳни ҳавлии муассиса 

таъмин менамояд, ҳаллу фасл гардад. 

Ҷанбаи меъмориву психологии масъалаи мазкур бо ҳалли ҳаҷмию тарҳии 

бино алоқаманд буда, бояд унсурҳои табиатро дар бар гирад ва “кушодашавии” 

фазои дохилаи биноро ба муҳити атроф, ки пайваста мавҷудияти табиатро дар 

тафаккури кӯдакон ҷо месозад, пешбинӣ намояд. Чунин муносибат ба 

ташаккули меъмории муассисаи иҷтимоӣ дар умум, хоси бунёдсозии муҳити 

зисти одамизод ба ҳисоб меравад. 

Меъмор Буров А.К. дар китоби худ “Дар бораи меъморӣ” [91] гуфтааст: 

“Робита бо табиатро бояд аз нав барпо намуд, фақат на ба таври “ба қафо аз 

табиат”, балки бо шарти “ба пеш ба сӯи табиат”. 

Вальтер Гроппиус [92] навиштааст: “фазо ба дохил ва берун ҳаракат 

менамояд. Шакли беканори фазои беруна метавонад як қисми композитсияи 

меъмориву фазогие бошад, ки ҳудуди он бо деворҳо ба монанди гузашта 

маҳдуд намегардад, балки берун аз бино ба атрофи он инкишоф меёбад”. 

Ин ақида аз тарафи мутаффакир Эдуард Д. Стоун низ тақвият ёфтааст. 

“Ҳама гуна бино бояд  дар сатҳи муайян бо табиат дар мувофиқа бошад. Он 

бояд ба табиат мутобиқ буда, бар хилофи қонуниятҳои табиии муҳити атрофи 

мо набошад. Масалан, гармӣ, сардӣ ва нурҳои офтоб. Ин фавқулодда қувваи 

бузургест. Мо барои сохтани бинои шишабандишуда дар куҷое набошад ҳаракт 

намуда, қонунҳои табиатро ба инобат намегирем”. 

Сайю кӯшиш барои баҳампайвастани бино бо муҳити табиат ва инчунин 

талаботи махсуси дар боло зикршуда, ба ташаккулёбии сохтори қитъаи замин 

таъсири ҳалкунанда доранд. Қитъаи замини муассисаи иҷтимоӣ бо назардошти 

минтақабандии таъинотӣ ба қисмҳои таълимию таҷрибавӣ, варзишӣ, 

хоҷагидорӣ ва минтақаи истироҳатӣ  ҷудо карда мешавад. Дар минтақаҳои 

таълимию таҷрибавӣ ва истироҳатӣ тақсимоти кӯдакон вобаста ба сину соли 

онҳо ба майдончаҳои алоҳида амалӣ мешаванд.  

Дар асоси таҳқиқотҳои дар муассисаҳои амалкунанда аз тарафи олимон 

Степанов В.К. ва Ҳасанов Н.Н. гузаронидашуда, тавсияҳои омӯзгорон ва 
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мутахассисони соҳаи гигиена, бо назардошти андозаҳои меъёрии майдончаҳои 

варзишӣ ва инчунин тартиби аломатҳои мавқеъмуайянкунанда, ҳайат ва 

масоҳати қитъаҳои замини МИ барои намудҳои тасдиқгардидаи биноҳои онҳо 

таҳия карда шудаанд. 

Ҷадвали 3.7 

Ҳайат ва масоҳати қитъаҳои замини МИ барои КНУБ 

№ 

р/т Қитъаҳо 
Масоҳати қитъаҳои мавзеъи 

муассиса  бо   

1 2 3 

Минтақаи таълимӣ - таҷрибавӣ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

а) қитъаи зироатҳои полезӣ 200 

б) қитъаи парвариши ниҳолҳо 200 

в) қитъаи селексионӣ 
 

г) қитъаи дарахтони мевадиҳанда 250 

д) гулхона 40 

е) гармхона 50 

ж) майдончаи зоологӣ 50 

з) қитъаи растанӣ ва гулҳои ороишӣ  

и) майдончаи ҳавосанҷӣ ва географӣ 50 

к) майдонча барои машғулиятҳои дар ҳавои 

кушод (бо айвон) 
60 

л) қитъа барои синфҳои I-IV 50 

Минтақаи варзишӣ: 

а) майдончаи варзиши сабук 
 

б) майдончаи бозиҳои варзишӣ 1950 

в) майдончаи гимнастикӣ 600 

г) майдонча барои бозии волейбол ва баскетбол 
 

д) майдончаи тениси рӯимизӣ - 

Минтақаи истироҳатӣ: 

а) майдончаи тарбиягирандагони синни 

томактабӣ 
210 

б)майдончаи синфҳои I-II 200 

(300) 

в) майдончаи синфҳои III-IV  200 

(300) 

г) майдонча барои хонандагони синфҳои миёна 

ва болоӣ 

600 

(800) 

д) майдонча барои истироҳати ором 180 

(360) 

4 Ҳавлии хоҷагидорӣ 1000 
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Дар қатори мавқеъбандии таъинотӣ ва сохтори аз рӯи хусусиятҳои сину-

солии тарбиягирандагон дифференсатсияшудаи қитъаи замин, дар ободонии 

ҳудуди муассиссаи иҷтимоӣ бояд хусусиятҳои бемории кӯдакон низ ба инобат 

гирифта шавад. 

Хусусиятҳои нуқсони ҷисмонӣ ва рӯҳии кӯдакон, норасоӣ ва ё қисман 

вайроншавии ин ва ё он узви ҳиссиёт, зарурати ворид намудани воситаҳои 

аломатӣ ва ёрирасонро ба муҳити атроф, ки бехатарӣ ва суръати мусоиди 

ҳаракати кӯдаконро таъмин менамоянд, тақозо менамояд. Онҳо ба воситаҳои 

беруна (дар саҳни ҳавлӣ) ва дохила (дар дохили бино) ҷудо карда мешаванд. 

Ғайр аз ин аломатҳо вобаста ба хусусият ва таъсиррасонии худ ба гурӯҳҳои 

равшанидиҳанда, рангӣ, сатҳи барҷастадошта (релефӣ) ва тобишӣ, садогӣ ва 

электромагнитӣ ҷудо мешаванд . 

Роҳравҳои пиёдагардон дар ҳавлии ин муассисаҳо бояд аз рӯи нақшаи 

росткунҷа тарҳрезӣ карда шуда, ҳар як роҳрав бояд бевосита ба ҳадафи ҳаракат, 

даромадгоҳ ба бино бурда расонад. Болопӯши ин пиёдароҳравҳо бояд аз рӯи 

ранг ва масолеҳ аз дигар сатҳои муҳити атроф фарқкунанда бошад. Канори 

роҳравҳо ҳамчун нишонаи равиши ҳаракат хизмат намуда, он аз сангҳои 

ҳошиявӣ (бордюрӣ), ки аз сатҳи рӯйпуши роҳрав бояд 10 см баландтар ва 

инчунин ранги ин сангҳои ҳошиявӣ аз ранги рӯйпӯши роҳ ва сатҳҳои дигари 

атроф фарқ дошта бошад. 

Манбаъҳои равшанидиҳанда, чароғак-фонусҳо бояд яз як тарафи роҳи 

пиёдагард устувор карда шаванд. 

Даромадгоҳҳо ба дохили бино бояд бо ранги фарқкунанда ифода шуда, 

ҳамзамон дар он ҷо, пеш аз даромадгоҳ аломати садои форамдошта пешбинӣ 

мешавад. Дарҳои даромаду баромад бо рангҳои фақкунанда ранг карда 

мешаванд. Аз тарафи рости дари даромад, дар баландии 150-170 см аз сатҳи 

фарш, дар девор лавҳача бо ифодаи тасвири барҷаста рақами гурӯҳи таълимию 

истиқоматӣ часпонида мешавад. Тамоми ифодаву ишоратҳо бо рақамҳои  

барҷастаи арабӣ ва ҳуруфи Брайл иҷро карда мешаванд. 

Майдончаи дароматгоҳ ва лавҳаҳои иттилоотӣ бояд равшании кофии 

меъёрӣ дошта бошанд. 
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Гузаргоҳҳо ва роҳҳои асосӣ асфалтпӯш карда шуда, роҳравҳои сайругаштӣ 

бошад, бо мақсади таъмин намудани ҳаракати бехатари кӯдакон (бо назардошти 

ҳаракати муқобил) бо васегии на кам аз 3,0 метр ва аз ду тараф бо тавораи 

баландиаш 90 см. тарҳрезӣ карда мешаванд. Дар сатҳи замин роҳравҳои 

сайругаштӣ бо нишонтираки васегии 15 см-ра дошта ифода карда мешаванд. 

Мақтаъи роҳравҳои асфалтпӯш камоншакл буда, нуқтаи мобайнии он 

нисбати қисмҳои канорӣ бояд 5-15 см баландтар бошад (вобаста ба васегии 

роҳрав). Сохтори чунин роҳравҳо мухталиф қабул карда мешавад. Дар назди-

кии гардишҳо, чорроҳҳаҳо, биноҳо, сутунҳо ва дигар монеаҳо сохтори боло-

пӯши роҳрав бояд аз масолеҳи калонзарра (ба таркиби асфалт саргреза ҳамроҳ 

карда мешавад) иҷро карда шавад. Сатҳи рах - рахдоштаи роҳрав ба воситаи 

кафи пой эҳсос карда мешавад ва он ҳамчун огоҳӣ барои паст намудани 

суръати ҳаракат мегардад. 

Дар саҳни ҳавлии муассиса бояд пешбинӣ намудани ниҳолзори сабзро низ 

дар назар дошт. Ҷойгиронии гурӯҳҳои муайяни навъи дарахтон, буйи онҳо 

(навъҳои дарахтони сӯзанбарг, мевадиҳанда ва ғайра) барои кӯдакони нобино дар 

вақти ҳаракат ҳамчун воситаи муайянсозии равиши ҳаракат хизмат мерасонанд. 

Барои кӯдакони биниши боқимондадошта, ба сифати аломати мавқеъмуайянкунӣ 

шинондани гулҳои серранг аз манфиат холӣ намебошад. Дар ҷойҳои мухталиф, 

хусусан, дар гардишҳо аломатҳо бо матни ҳуруфи Брайл гузошта мешаванд. 

Бозӣ барои кӯдаки нобино яке аз воситаҳои муҳими тарбиявӣ ба ҳисоб 

меравад. Ба воситаи бозиҳои гуногун нобиноён метавонанд фазоро ҳис намо-

янд, чусту чолокӣ, қувва ва ҷасурӣ, шунавоӣ ва ломисаи худро инкишоф дода, 

ҳаракати озод ва сабуки худро сайқал медиҳанд. 

Дар раванди таълиму тарбия бозиҳо бояд мавриди истифодаи васеъ қарор 

гирифта, бештари онҳо бояд дар ҳавои тоза бо назардошти шартҳои зерин гуза-

ронида шаванд: дар саҳни ҳавлии муассиса бояд майдончаи иҳоташудаи  

ҳамвор, шиббакардашуда ва ё  алафзоркардашуда (чуқуричаи майдончаро иҳо-

та мегардагӣ бо васегии 15-20 см ва чуқурии 3-5 см., бояд бо пойҳо хуб ҳис карда 

шавад) пешбинӣ шавад. Хубтар мебуд, агар майдонча умуман дар алоҳидагӣ 
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ҷойгир бошад; агар майдонча алафпӯш бошад, гирдогирди он тасмаи чим бо 

васегии 1-1,5 м. тоза карда шуда, агар майдонча шиббашудаи регпӯш бошад, 

баръакс гирдогирди он бо васегии зикршуда, чимпӯш ё алаф кишт карда мешавад 

(дар ин ҳолат чуқурича пешбинӣ карда намешавад). Сатҳои гуногун ба 

бозингарон имконият медиҳанд, ки ҳудудҳои майдончаро хуб дарк намоянд ва дар 

он муайянсозии мавқеи худро осон сохта, ҳисси тарс аз монеаҳоро аз байн баранд. 

Ҳудудҳои майдончаро ифода намудаистода, бояд дар назар дошт, ки 

ҳамагуна монеаҳои (девор ва ғайра) беруни майдонча, аз канорҳои он на кам аз 

2,5-3 метр дур ҷойгир бошанд. 

Дар ҳолати бунёди майдончаи доимӣ, тасмаҳои канориро бояд  каме моил 

пешбинӣ намуда (яъне аз майдонча сар карда тасмаҳо оҳиста оҳиста зери кунҷи 

10-12° баландтар мешаванд), васегии он 3-3,5 метр қабул карда мешавад. Дар 

ин ҳолат сатҳи бологии тасмаҳо ва майдонча  якхела қабул гардида, ҳатто 

моилии начандон назарраси он, метавонад ба сифати аломати эҳсосшаванда 

барои бозингарон хизмат расонад. 

 

3.3.4. Ташаккули фазои дохила 

Ба монанди тамоми дигар иншооти меъмории сатҳу сифати баланди тахас-

сусидошта, ҳалли ҳаҷмию тарҳии муасиссисаи иҷтимоӣ, ташаккули фазои 

дохилаи он аз вазифаҳои таъинотии  ҳуҷраҳо ва робитаҳои байниҳамдигарии 

онҳо бар меояд. Нисбати ин масъала ақидаи ду меъмори барҷастаи ҷаҳони 

муосирро ёдовар гаштан ба маврид мебошад: 

“Меъморӣ ба эҷодиёти бомулоҳизаи фазо, ки ба таъиноти худ мувофиқ 

мебошад монанд мебошад. Тарҳи бино ҳамчун равшании аз қарни фазо гузашта 

бояд садо диҳад” (Луис Кан). 

“Мо бояд биноро чунин мукаммал созем, ки олами эҷоднамудаи мо аз 

дохил шукуфад. Зебогӣ дурахши ҳақиқат мебошад” (Мисс Ван дер Рое). 

Аммо тарҳрезии тарҳи мувофиқ ва ифодаи тектоникии ҳалли композит-

сионӣ наметавонад тамоми масъалаҳои ташаккули муҳити меъмориро, хусусан 

биноҳоро барои кӯдакони маъюб ҳал намояд. Нақши асосиро дар ин биноҳо 
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таъсири қиёфаи меъмориву бадеӣ он  ба вазъияти рӯҳии кӯдакон мебозад. Ин 

таъсирот, ҳамчун таъсироти санъати мухталиф аз эҳсосоти мутаассири одами-

зод  вобастагӣ дорад. Ғайр аз сохтори асосноккардашудаи таъинотӣ, робитаҳо 

бо муҳити атроф, инкишофи асосноки фазои дохила дар воситаҳои бадеии меъ-

мор, ки муассисаи иҷтимоиро тарҳрезӣ менамояд, нақши муҳимро ранг, равша-

нӣ, тобиши масолеҳ, усул, шаклҳои хурди меъморӣ ва ороиш мебозанд. Қабули 

тамоми воситаҳои номбаршуда бояд дар тобеияти хусусиятҳои эҳсосии кӯда-

кони маъюб бошад. 

Ташаккули муҳити меъморӣ дар муассисаҳои иҷтимоӣ, дар қатори қону-

ниятҳои маълуме, ки дар ақидаҳои меъморони барҷастаи сатҳи ҷаҳонӣ (Буров 

А.К. [91], Жолтовский И. В, [93],  Ле Корбюзье [94], В.Гропиус [92]), зикр 

гардидаанд, боз пеш аз ҳама аз талаботи тиббӣ ва педагогии дар боби 1-уми 

рисола муайяншуда, вобастагии аниқ дорад. 

Вазифаи муҳимтарине, ки дар назди меъморе, ки лоиҳаи муассисаи иҷти-

моиро таҳия менамояд, аз  таъмин намудани шароити мусоиди ҳаракат, мавқеъ-

муайянсозӣ дар бино ва ташкил намудани чунин муҳите, ки ба кӯдакони маъюб 

ҳарзамон нуқсони онҳоро ёдовар намегардонанд, иборат мебошад. 

Дар муассисаҳои иҷтимоӣ ҷараёни асосии ҳаракати хонандагон бояд бо 

шумораи камтарини гардишҳо ва пасту баландиҳо буда, имконияти дастрасии 

озод ва бехатар ба ҳуҷраҳои истифодабарии доимӣ таъмин карда шавад. Бо ин 

мақсад, масалан барои муассисаҳои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта, дар 

фазои дохилии бино пешбинӣ намудани сутунҳо ва кунҷҳои барҷаста мумкин 

нест. Шаклҳои нафису равони аз нуқтаи назари таъинотӣ қабулгардида, ҳамза-

мон ба сифати воситаҳои возеҳу фасоҳати  меъморӣ истифода мешаванд. 

Яке аз унсурҳои воситаи бадеӣ ва тасвирии меъмор, ки барои мавқеъ-

муайянкунии кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта кӯмак мерасонад, истифо-

даи васеи масолеҳи тобиши ҳархеладошта мебошад. Дар ҳуҷраҳо (ё блокҳои 

таъинотӣ) барои муайянсозии мусоиди таъиноти онҳо бо роҳи эҳсоси ломиса, 

конструксияҳои таворавӣ бо масолеҳҳои тобиши ҳархеладошта (хишти хароши-

дашуда, бетон, чӯб ва ғайра) рӯйпӯш карда мешаванд. 
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Роҳравҳои даромадгоҳҳо бе зина, дар шакли нишебостонаҳои (пандусҳо) 

бо асфалт рӯйпӯшшуда пешбинӣ карда мешаванд. Баландшавии  нишебостона 

кӯдакони нобиноро бояд ба тарафи дари даромад равона созад. 

Дарҳои даромад дар  тарафи дохили сатҳи берунаи девор ҷойгир карда 

шуда, дарҳои беруна ва даромадгоҳҳо бояд аниқ “даромад” ва “баромад”-ро 

ифода намоянд. Дари даромад бояд аз тарафи рости самти ҳаракати пиёдагард 

ба сӯи бино ҷойгир шуда, ба тарафи дарун кушода шавад. Мувофиқан дари 

баромад аз тарафи чап (аз тарафи рости пиёдагарди аз бино бароянда) ҷойгир 

гашта, ба тарафи берун кушода мешавад. 

Ҳолати ниҳоии кушодашавии дарҳо дар сӯрохии девор бояд таҳти кунҷи 

90° нисбати хати ҳамвории симо бошад. Васегии байндевори дарҳои даромад ва 

баромад баробари 90 см қабул карда мешавад. 

Дарҳои даромаду баромад бо шишаҳои армиронидашудаи тира шишабандӣ 

карда мешаванд. Байндевори байни дарҳо аз масолеҳи ношаффоф сохта мешавад. 

Истифодаи дарҳои чархзананда ва ба таври автоматӣ пӯшидашаванда манъ аст. 

Толори даромадгоҳ бояд васеъ буда, сутун ва кунҷҳои барҷаста надошта, 

ба шакли муррабббаъ (квадрат) наздик бошад. Дар он ҷо тарҳи барҷастаи 

калонмиқёсаи мавзеи муассисаи иҷтимоӣ бо бинои он ҷойгир карда мешавад. 

Дар ин тарҳ бо ифодаҳои махсуси барҷаста тамоми иморатҳо ва ҳуҷраҳои муас-

сиса нишон дода мешаванд. Сатҳи равшании толори даромадгоҳ бояд ба сатҳи 

равшании рӯзонаи беруна баробар бошад. 

Зинахонаҳои байниошёнавӣ бояд дупеча тарҳрезӣ карда шуда, васегии 

зинапечҳо бояд на кам аз 1,5 м қабул карда шавад. Шумораи зиначаҳо дар  

зинапечҳо якхела буда, андозаҳои қисмҳои амудиву уфуқиашон бояд баробар 

бошанд. Истифодаи зинаҳо бо зиначаҳои қисман рӯиҳамхобида мумкин нест. 

Зиначаи аввал ва охирин бояд аз рӯи рангу тобиши худ аз дигар зиначаҳо 

ба кулли фарқ кунанд. Пеш аз ворид шудан ба зинапеч дар болои фарш, қабл аз 

зиначаи аввал бояд бо васегии 40 см рахи барҷаста пешбинӣ гардад. 

Зинаҳо ва нишебостонаҳо бояд ҳатман аз ду тараф, чапу рост, бо даст-

қапакҳои ҷуфт, дар баландии 90 см барои калонсолон ва дар баландии 50 см 
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барои кӯдакони хурдсол  муҷаҳҳаз бошанд. Онҳо дар тамоми дарозии зинапечу 

майдончаҳо бе кандашавӣ пешбинӣ шуда, аз ҳудуди зина 30 см берун 

мебароянд. Нӯгҳои дастқапакҳои барҷаста бояд бо назардошти  наросонидани 

ҷароҳат ба одамон ва андармон нагардидани либоси онҳо сохта мешаванд. 

Қисмҳои дастқапакҳо мувофиқан ба зиначаҳои аввалу охири зинапеч бо рангу 

тобиши фарқкунанда аз қисматҳои дигари он ҷудо карда мешаванд. 

Дар ҷойҳои гардиши дастқапакҳо, дар майдончаҳои байниошёнавӣ бояд 

лавҳачаҳо бо ифодаи ошёна ба воситаи рақамҳои арабӣ ва ҳуруфоти Брайл 

гузошта шаванд. 

 

3.3.5. Ҳалли тобишҳои рангӣ 

Истифодаи дурусти рангҳо, дар баробари истифодабарии васеъ барои мав-

қеъмуайянсозии дохила ва ҳалли вазифаҳои эстетикии масолеҳҳои тобиши 

ҳархеладошта, амамияти ниҳоят муҳим дорад. Ба ҳалли тобишҳои рангии муас-

сисаҳои иҷтимоӣ омилҳои зерин таъсир мерасонанд: 

- хусусияти кӯдаконаи эҳсоси рангҳо (дар қиёс бо калонсолон); 

- хусусияти эҳсоси рангҳо аз тарафи  кӯдакони нуқсонҳои мухталифдошта. 

Таҳқиқотҳои гузаронида мутахассисони Донишкадаи психологияи ранг 

дар ш. Маркварштейн ва Маркази ранги Париж [95, саҳ. 87-93] алоқамандии 

муайяни байни рангҳо ва хусусиятҳои психологии одамонро исбот намудаанд, 

ки дар ҷадвали 3.8 ифода ёфтаанд. 

Чуноне ки аз ҷадвал маълум мегардад, таъсири ранг ба кӯдакон куллан аз 

таъсири он ба калонсолон фарқ мекунад. Масалан, ба ҳамагон маълум аст, ки 

ранги сурх ба ҳаяҷоноваранда буда, шахси калонсолро фаъол менамояд. Вале 

ин ақида барои кӯдакон, чуноне ки Фрилинг Г. ва Ауэр К. [95, саҳ. 89] қайд 

менамоянд, “вақте ки барои ороиши синфхонаҳои хонандагони синфҳои ибти-

доӣ, бештар ранги сурхро истифода мебарем, мо метавонем, дилпур бошем, ки 

ин ранг ба кӯдакон таъсири оромкунанда мебахшад”, дуруст нест. 
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Ҷадвали 3.8 

Ҳалли тобишҳои рангии муассисаҳои иҷтимоӣ 

Сину сол Ранги 

афзалиятдошта 

Ранги сабаби 

муносибати 

манфӣ 

пайдокунанда 

Ҳолати рӯҳии 

афзалиятнокдошта 

4-10 сола Сурх, арғувонӣ, 

гулобӣ, заранг 

Сиёҳ, қаҳваранг, 

хокистарранг 

Дар олами афсонавӣ қарор 

доштан мира 

11-12 сола Сабз, зард, сурх Оливагӣ, сабзи 

паст, нилуфар 

Дарки эҳсосноки олами 

атроф 

13-16 сола Ултранилобӣ, кабуд, 

норанҷӣ (сабз) 

Бунафшаранг, 

нофармон 

Муносибати мусоид оиди 

дарки олам, инкишофи 

худогоҳӣ 

17-19 сола Сурхи норанҷӣ Арғувонӣ, 

гулобӣ 

Дарки мақсадноки 

беихтиёронаи олам 

 

Чуноне ки аз ҷадвал маълум мегардад, таъсири ранг ба кӯдакон куллан аз 

таъсири он ба калонсолон фарқ мекунад. Масалан, ба ҳамагон маълум аст, ки 

ранги сурх ба ҳаяҷоноваранда буда, шахси калонсолро фаъол менамояд. Вале 

ин ақида барои кӯдакон, чуноне ки Фрилинг Г. ва Ауэр К. [95, саҳ. 89] қайд 

менамоянд, “вақте ки барои ороиши синфхонаҳои хонандагони синфҳои ибти-

доӣ, бештар ранги сурхро истифода мебарем, мо метавонем, дилпур бошем, ки 

ин ранг ба кӯдакон таъсири оромкунанда мебахшад”, дуруст нест. 

Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки ин ақидаҳо дар бештари ҳолатҳо барои 

кӯдакони солим дахл доранд. Дар шароити муассисаҳои иҷтимоӣ бошад, мо 

бояд онро бо назардошти хусусияти бемории кӯдакон тасҳеҳ ва истифода 

намоем. Бемориҳои мухталиф ба ҳолати рӯҳии кӯдакон таъсири гуногун дошта, 

ҳалли рангуборкунии дохилаи (интерери) муассиса аз як тараф барои 

фаъолсозии ҳаёти организми кӯдакон дар ҳуҷраҳои таълимӣ, варзишӣ ва 

истеҳсолӣ мусоидат намуда, аз тарафи дигар дар ҳуҷраҳои истироҳатӣ ва хоб 

(рекреатсияҳо, меҳмонхонаҳо ва хобгоҳ) бояд аз рӯи имкон реҷаи рангии 

таскиндиҳанда таъмин карда шавад. 
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Ба сифати нишонаи низоми ҳалли рангуборкунӣ метавонад “Таснифоти ранг-

ҳо бо назардошти таъсири психологии онҳо ба одамон” хизмат расонад [95, с. 46]. 

1. Рангҳои ҳавасмандкунанда (гарм), ки барои ба ҳаяҷон омадан мусоидат 

менамоянд ва асабро меангезонанд, инҳоянд: 

- ранги сурх – боирода, зиндадилона; 

- ранги қирмиз – фармонравоӣ, толиб; 

- ранги шангарф – дилтангкунанда; 

- ранги норанҷӣ – гарм, мусоид; 

- ранги зард – созишкунанда, мунаввар. 

2. Рангҳои хунук, ки ҳаяҷонро паст мекунанд: 

- бунафшранг – чуқур, вазнин; 

- ранги кабуд – фосиларо қайд менамояд; 

- ранги кабуди равшан – дар фазо ворид шудан, равонкунанда; 

- ранги кабуди сабзча – ҳаракатро қайд менамояд, ноустуворӣ. 

3. Рангҳои оромкунанда, ки рангҳои тозаро ноаён мекунанд: 

- ранги гулобӣ – маҳин, таассуроти ягон сирро муайян месозад; 

- ранги бунафш – маҳдуд, ҷудосозанда; 

- ранги сабзи паст – навозишкунанда, маҳин; 

- ранги кабуди тира – ботамкин. 

4. Рангҳои ороми статикӣ, ки қобилияти оромкунӣ дошта, аз таъсири 

рангҳои ба ҳаяҷоноваранда эмин медоранд: 

- ранги сабзи тоза – толиб, тароватбахш; 

- ранги зайтунӣ – оромкунанда, нармкунанда; 

- ранги зарди сабзча – азнавкунанда, пайвандкушо; 

- ранги арғувонӣ – ҷолиб, эътироз. 

5. Рангҳои тобиши пастдошта, ки оташин шудан намегузоранд 

(хокистарранг), онро хомӯш месозанд (сафед), барои ҷалби диққат кӯмак 

мерасонанд. Ба онҳо ду гурӯҳи омехтаи рангҳо шомил мебошад. 

6. Рангҳои гарми хира (қаҳваранг), ки ҳисси ҳаяҷонро устувор менамоянд, 
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таъсири суст доранд: 

- ранги аҳмар – баландравии ҳаяҷонро суст месозад ; 

- ранги қаҳваранги хокӣ – устувор; 

- ранги қаҳваранги сиёҳ – баҳаяҷон омаданро суст месозад. 

7. Рангҳои хунуки хира, ки ҳаяҷонро бартараф месозад: 

- ранги хокистарранги хира ; 

- ранги сиёҳи кабудча; 

- ранги хираи сабзу кабудча. 

Мавқеи муайянро ҳалли рангуборкунӣ дар муассисаҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта мебозад. Дар ин муассисаҳо миқдори 

умумии тамоман нобиноён ҳамагӣ 14%-ро ташкил медиҳад, ки он рӯ ба паст-

шавӣ дошта, онҳо метавонанд бо мурури вақт барои кӯдакони биниши суст-

дошта мубаддал дода шаванд. 

Дар ин муассисаҳо рангуборкунӣ пеш аз ҳама, барои ташкил додани ало-

матҳои мавқеъмуайянсозии дохила ва беруна барои хонандагон нақш мебозад. 

Аз рӯи маълумотҳои Браф П. [55], ки бо таҳқиқотҳо барои одамони биниши 

сустдошта машғул буд, “ҳис намудани ранг барои рангҳои норанҷӣ, зард ва 

сабзи равшан баланд буда, барои рангҳои ба сурху бунафш наздик паст ва бо 

зиёд шудани сатҳи равшанӣ он баланд мегардад”. 

Дар ҳалли рангуборкунии муассиссаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдошта бояд аз таъсири тазоддӣ, ки аз тарафи кӯдакон нағз дарк 

карда мешавад истифода бурд. Интихоби рангу масолеҳ бояд бо назардошти 

коэффитсиенти инъикос ва аз байн бурдани ҷилодиҳӣ амалӣ карда шавад. 

Хатсайри ҳаракати хонандагон бо рангҳои тазод аз қисми дигари сатҳи 

фарш ҷудо карда мешавад. Ранги деворҳо ва фарши толори даромадгоҳ ва 

инчунин рангҳои майдончаҳои байниошёнавии зинахонаҳо аз ҳалли рангубор-

кунии зинахона бояд фақр кунад. Ҳар як тарафи дарҳо бо ранги муайян ранг 

карда шуда, тобиши масолеҳи худро бояд дошта бошад. Як рангу тобиш 

маънои “ба тарафи худ” ва рангу тобиши дигар маънои “ба муқобили худ”-ро 
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дорад. Рангу тобиш бояд барои тамоми муассисаи иҷтимоӣ якхела бошад. Дар 

ҳолати мавҷуд будани сутунҳои алоҳидаистода ва ё кунҷҳои барҷаста, онҳоро 

бояд ба таври “рах-рах” (зарофа) ранг намуд. 

Яке аз масъалаҳои дигари ниҳоят муҳиму ҳалталаб ҷойгиршавии сатҳҳои 

калони шишабандишудаи муассисаи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Бо мақсади аз 

байн бурдани ҳодисаҳои бархурдан бо чунин ҳамвориҳо, онҳоро бояд бо хатҳои 

уфуқии ранга ифода намуд, ки дар манзараи умумӣ бараъло намоён бошанд. 

Баландии ҷойгиршавии ин хатҳои ранга (120-150 см) бо назардошти 

нишондодҳои антропометрии кӯдакон, ки аз ин ҳуҷраҳо истифода мебаранд 

муайян карда мешавад. 

 

3.4. Самаранокии иҷтимоиву иқтисодии истифодабарии намудҳои нави 

муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта 

Муассисаҳои иҷтимоӣ дар ҶИА ба монанди дигар ҷумҳуриҳои ҳамсояи 

Осиёи Марказӣ ва Россия бояд фаъолияти худро аз ҳисоби буҷаи давлат ва ё 

соҳибкорони инфиродӣ амалӣ намоянд. Инкишофи шабакаҳои муассисаҳои 

иҷтимоӣ хараҷоти умумиро дар қатори баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ 

ба аҳолӣ зиёд менамояд. Аз ин лиҳоз, самаранокии ғояҳои асосии лоиҳакашӣ ва 

сохтмони муассисаҳои номбурдаро бояд аз нуқтаи назари 2 мавқеъ, А – 

иҷтимоию иқтисодӣ ва Б  - техникию иқтисодӣ баррасӣ намуд. 

А. Самаранокии иҷтимоию иқтисодӣ чунин муайян карда мешавад: 

- ташкили шароити мусоид барои амалисозии раванди таъинотӣ, таълимӣ, 

зиндагониву табобати кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта ва фаъолияти 

кормандони тиббию педагогӣ; 

- баланд бардоштани нақши вазифаҳои тарбиявӣ ва нигоҳдории 

тандурустии идора ва ташкилотҳои давлатӣ; 

- ҷалби бештари аҳолӣ ба соҳаи фаъолияти меҳнатӣ, аз ҳисоби волидайни 

кӯдакони ба МИ қабул гардида; 

- паст намудани сатҳи ҷинояткории кӯдакона, асосан аз ҳисоби наврасони 

нуқсонҳои рӯҳонӣ дошта; 
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- ҷалби хатмкунандагони МИ ба фаъолияти меҳнатӣ, ки дар тӯли 10-12 

соли таҳсил ва табобат ба он омода шудаанд; 

Дар чунин намуди биноҳои ҷамъиятӣ ба монанди муассисаҳои иҷтимоӣ 

барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта самаранокии иҷтимоӣ аҳамияти 

ниҳоят муҳим ва аввалиндараҷа дорад. Онро ба монанди меҳру муҳаббат 

нисбати кӯдакон, бо рақамҳо арзёбӣ намудан ғайриимкон мебошад. 

Муҳити меъмории муассисаҳои иҷтимоӣ муҳити иҷтимоиест, ки дар он 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта дар тӯли 10-12 соли таълиму 

тарбиягириашон ҳамчун шахсият ташаккул меёбанд. 

Тамоми ғояи асосии лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ, аз нуқтаи 

назари ҳалли вазифаҳои раванди таълимию тарбиявӣ ва табобатию 

азнавбарқароршавӣ, инчунин аз нуқтаи назари масъулияти инсонпарваронаи 

одамони солим дар назди шахсони маъюб, расонидани кӯмаки амалӣ ба онҳо 

ҷиҳати муайян намудани мавқеи худ дар ҷомеъа таҳия карда шудааст. 

Самаранокии иҷтимоии истифодабарии ғояҳои асосии лоиҳакашии бино-

ҳои муассисаҳои иҷтимоӣ дар натиҷаи ҳалли масъалаҳои зерини дар рисола 

пешниҳодшуда таъмини пурраи худро ёфта метавонад: 

- ташаккули намуди биноҳо, ки барои ҷойгирнамудани ҳайати муайян ва 

хуб идорашавандаи кӯдакон пешбинӣ шудаанд; 

- ташкили шароити мусоид барои дифференсатсияи кӯдакон вобаста ба 

сину сол, ҷинс, хусусият ва дараҷаи беморӣ; 

- таъмини ҳайат ва масоҳати ҳуҷраҳо бо назардошти ҷавобгӯ будани онҳо 

ба тамоми давраҳои раванди таъинотӣ; 

- кам намудани шумораи  роҳҳои такроршавандаи  ҳаракати кӯдакон ва 

кормандон дар асоси ташкили сохторе, ки гурӯҳбандии принсипиалии нави 

ҳуҷраҳоро бо ҷудосозӣ ба гурӯҳҳои таълимию истиқоматӣ ва умумимуассисавӣ 

пешбинӣ менамояд; 

- ташкил намудани унсури ибтидоии ин сохтор, гурӯҳи таълимию исти-

қоматӣ, ки масъалаи психологии ҳалкунанда “оилаи худ, хонаи худ”- ро барои 

кӯдакон ҳаллу фасл менамояд; 
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- таҳияи асосҳои лоиҳакашии муҳити меъмории дохила ва беруна, ки 

ҷавобгӯ ба эҳсосоти махсуси кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта нисбати 

дарки фазо, тобиш, ранг, равшанӣ ва умуман фароҳам овардани шароити 

мусоид барои тарбияи инсонпарваронаи кӯдакон бо назардошти чорабиноҳои 

сарҷамъона барои инкишофи шахсияти онҳо мебошанд. 

Боз се ҷабҳаи муҳими самаранокии иҷтимоию иқтисодии бо инкишофи 

шабакаи муассисаҳои иҷтимоиро қайд намудан ба маврид мебошад. 

Нигоҳубини кӯдаки маъюбиятдошта дар оила сарфи зиёди вақт ва меҳнати 

волидайро талаб менамояд ва ҷалби чунин кӯдакон барои таълиму тарбия ва 

табобат дар муассисаҳои иҷтимоӣ метавонад волидайнро (асосан модаронро) аз 

ин ӯҳдадориҳои ниҳоят гарон озод намуда, барои сафарбар гардидани онҳо ба 

меҳнати ҷамъиятӣ, баҳри некуаҳволии моддиву маънавии  оилаашон имконият 

фароҳам оварад.  

Чуноне ки маълумотҳои омории идора ва ташкилотҳои марбутаи қудратӣ 

ва воситаҳои ахбори умум нишон медиҳанд, як қисми ҷиноятҳои аз тарафи 

наврасон содиршуда, маҳз аз тарафи наврасони нуқсонҳои рӯҳидошта содир 

мегарданд. Ҷойгиронии ин гурӯҳи наврасон дар МИ, бо мақсади тавонбахшии 

(реабилитатсияи) минбаъдаи онҳо яке аз ҷабҳаи асосии ҳалли масъалаи муҳими 

иҷтимоӣ, мубориза бо ҷинояткорӣ ба ҳисоб меравад. 

Ва ниҳоят, натиҷаи муҳимтарини иҷтимоиву иқтисодии фаъолияти муас-

сисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта, баргардо-

нидани онҳо ба ҳаёти ҷамъиятӣ ва меҳнатӣ, дар асоси таъсири маҷмӯи бахшҳои 

таълимии махсус, табобат ва омодасозии меҳнативу истеҳсолӣ мебошад. 

Бо назардошти шумораи зиёду назарраси кӯдакони нуқсони узвҳои биниш-

дошта, ки барои ҷойгиронидан дар муассисаҳои иҷтимоӣ ниёз доранд, самара-

нокии иҷтимою иқтисодӣ аз амалисозии бандҳои зикргардида ниҳоят муассир 

мегардад. 

Б. Самаранокии техникиву иқтисодии ғояҳои асосии пешниҳодшудаи лои-

ҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта 

ҷиҳатҳои зеринро дар бар мегирад: 
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- калон намудани намуди биноҳо (нисбат ба биноҳои мавҷудаи қаблӣ) бо 

назардошти баланд бардоштани шароитҳои мусоиди истифодабарӣ; 

- азбайнбарии такроршавии баъзе аз ҳуҷраҳо, дар асоси сохтори нави 

принсипиалии бино; 

- зиёд намудани муҳлати фарсудашавии маънавии биноҳо аз ҳисоби имко-

нияти истифодабарии фасеҳи он, ки ба баландравии самаранокии иқтисодии 

воридоти маблағҳоро дар сохтмон оварда мерасонад. 

Муайянсозии самаранокии техникиву иқтисодии ғояҳои пешниҳодшудаи 

лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ бо усулҳои умумии қабулшудаи муқоиса бо 

бинои монанд, аз сабаби мавҷуд набудани онҳо ғайриимкон мебошад. Лоиҳа-

ҳои аввалини намунавии дар боби дуюм баррасишуда, аз сабаби пурра набу-

дани ҳайати ҳуҷраҳо нисбат ба талаботи дар боби сеюм овардашуда, инчунин 

нишондодҳои харҷномавӣ оиди лоиҳакашӣ, иҷроиши корҳо, арзиши масолеҳи 

сохтмонии ҳамон вақта  наметавонанд барои муқоиса асос бошанд. 

Ҳамзамон, асосҳои объективии таҳлили иқтисодӣ, ки хоси намудҳои бино-

ҳои аз рӯи таъиноташон ба муассисаҳои иқтисодӣ монанд (муассисаҳои таҳси-

лоти умумӣ, мактаб-интернатҳо) мебошанд, имконият медиҳад, ки самаранокии 

техникиву иқтисодии ба дастомадаро бо назардошти лаҳзаҳои дар боло қайд-

шуда  чунин асоснок намоем:  

А. Дар муқоиса бо лоиҳаҳои нахустини намунавии муассисаҳои иҷтимоӣ, 

ки барои 150-200 нафар пешбинӣ шуда буданд, лоиҳаи нави намунавии дар 

асоси ғояҳои асосии лоиҳакашии баррасишаванда барои 282 ҷой пешбинӣ 

шудааст. Қонунияти маълуми камшавии арзиши сохтмон дар ҳолати зиёдшавии 

ғунҷоиши биноҳои ҷамъиятӣ, барои муассисаҳои иҷтимоӣ низ мувофиқи 

матлаб мебошад. 

Таҳлили муқоисавие, ки аз тарафи профессор Степанов В.К. оиди нишон-

додҳои техникию иқтисодии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдошта гузаронида шудааст, нишон медиҳад, ки барои мактаб-

интернат барои 210 ҷой арзиши 1 ҷойи хонанда тақрибан ба 1,64 ҳазор рублро 

(100%) ташкил дода, барои бино бо 300 ҷой он вобаста ба лоиҳа то 1,45-1,49 ҳазор 
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рубл (89%) кам гардидааст. Барои мактаб-интернат бо 600 ҷой он ба 1,17-1,23 

ҳазор рубл (71%) баробар буда, дар умум зиёдшавии ғунҷоиш ба 1,5 баробар ба 

камшавии арзиши сохтмон барои 1 ҷойи хоананда тақрибан 10%-ро ташкил 

медиҳад. 

Ғояҳои баррасишаванда зиёдшавии ғунҷоиши муассисаҳои иҷтимоиро 

нисбат ба нахустин лоиҳаҳои намунавӣ ба ҳисоби миёна ба 1,85 маротиба 

пешниҳод менамояд. Бояд қайд намуд, ки фақат калоншавии намуди бинои 

муассисаи иҷтимоӣ метавонад арзиши сохтмони биноро то ба 11-12% кам 

намояд (бо баландравии сифати таъинотӣ). 

Б. Чӣ тавре ки дар банди 3.1.2. қайд гардидааст, сохтори нави пешни-

ҳодшуда, тақсимшавии анъанавии муассисаи иҷтимоиро ба қисмҳои таълимӣ, 

хобгоҳ ва ошхона барҳам зада, ҳамзамон такроршавии як қатор ҳуҷраҳоро  

(толори даромадгоҳ, ҳуҷраҳои либоскашӣ, истироҳатӣ, қисмҳои санитарӣ, 

ҳураҳои хоҷагидорӣ) аз байн мебарад. 

Дар ҳақиқат, нишондиҳандаҳои маҷмӯии  дар бандҳои боби дуюми рисола 

овардашуда барои 1 ҷойи хонанда дар қисмҳои санитарӣ, толори даромадгоҳ бо 

ҷойи либоскашӣ – 0,9-1,0 м
2
,  дар ҳуҷраҳои хоҷагидорӣ 1,3-1,45 м

2 
, ҳуҷраҳои 

истироҳатӣ - 3,7-4,3 м
2
 ба назари аввал ниҳоят чашмрас менамоянд.  Гарчанде 

ки ин ҳуҷраҳо зиёда аз се як қисми масоҳати умумии биноро банд карда бошанд 

ҳам, онҳо танг ва номусоид мебошанд. Нишондиҳандаҳои ҳар яки онҳо дар 

алоҳидагӣ аз меъёр то се маротиба хурд мебошанд. 

Таҳлили ин лоиҳаҳо нишон дод, ки ба меъёрҳои ниҳоят калони масоҳатҳои 

(ҳуҷраҳои истироҳатӣ, санитарӣ, толори даромад бо либоскашхона, ҳуҷраҳои 

хоҷагидорӣ) дар лоиҳаи нав ҷойдошта нисбат ба лоиҳаи намунавии барои 300 ҷой 

нигоҳ накарда, нишондодҳои умумӣ барои 1 ҷойи хонанда ва мувофиқан масоҳати 

умумии ин ҳуҷраҳо ба 740 м
2
 (1755 м

2
 дар лоиҳа барои 300 ҷой дар муқобили 1015 

м
2
 дар лоиҳаи намунавии 224-4-3), яъне ба 34,5% камтар мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки камшавии мутлақи масоҳатҳои ҳуҷраҳои номбурда-

шуда муҳим набуда, аз сабаби он, ки мувофиқи матлаб бадани ҳалли тарҳии 

бино аз таносуби маҷмӯи ин масоҳатҳо ва масоҳати судманди бино вобаста 
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мебошад, ин таносуб муҳимтар ба ҳисоб меравад. Чӣ тавре, ки ҳисобҳо нишон 

доданд, дар намуди ҷадиди бинои дар лоиҳаи намунавии 224-4-3 ин масоҳатҳо 

20% ва дар лоиҳаи куҳна барои 300 ҷой бошад он 35%-и масоҳати биноро 

ташкил медиҳанд. 

Дар сохтори нави муассисаи иҷтимоӣ ба 15,5% кам гаштани масоҳатҳои 

ҳуҷраҳои истироҳатӣ, санитарӣ, толори даромадгоҳ, ҷойҳои либоскашӣ ва ҳуҷ-

раҳои хоҷагидорӣ аз ҳисоби аз байн бурдани такроршавии ҳуҷраҳои номбурда 

ба даст оварда шудааст. 

Нисбати арзиши умумии сохтмони бино ин сарфакорӣ вобаста аз намуди 

муассисаи иҷтимоӣ метавонад, тақрибан 5-6%-ро ташкил диҳад. 

В. Истифодабарии фасеҳи бино аз ҳисоби сохтори дифференсатсионӣ, 

метавонад зарурати азнавсозиҳои реконс-труктивии дохиларо дар раванди 

истифодабарӣ, вобаста ба тағйирёбии шароитҳои мухталиф, ба монанди 

комплектатсионӣ, тиббӣ, ва педагогӣ, ба куллӣ кам намояд. Ин ҳолат самара-

нокии иқтисодии маблағгузориро дар сохтмон баланд мебардорад, ки ифодаи 

арзишии онро дар тӯли 5-7 соли истифодабарии биноҳои аз нав бунёдшудаи 

МИ метавонем муайян созем. 

Дар умум, бо назардошти зиёдшавии ғунҷоиши намудҳои биноҳо ва азбайн-

равии такроршавии ҳуҷраҳо, дар муқоиса бо ҳалли меъмории қаблии муасси-

саҳои иҷтимоӣ, ғояҳои асосии лоиҳакашии пешниҳодгашта, сарфакориро то ба 

14-16% бо назардошти намуди тиббии муассиса таъмин менамоянд. 

Бо назардошти шумораи умумии кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта дар 

мамлакат ва таносубии миқдори кӯдакони бемориҳои мухталифдошта 

нишондодҳои ҳаҷмию арзишии лоиҳаҳои намунавии биноҳои монандро барои 1 

ҷойи хонанда дониста истода, имконияти муайянсозии ҳаҷми умумии сохтмон ва 

маблағҳои воридшаванда, ки барои ба пуррагӣ қаноатманд гардидани тамоми 

талабот барои ин намуди муассисаҳои иҷтимоӣ зарур мебошад, пайдо мегардад. 

Барои ҳалли пурраи проблемаи ҷойгиркунии тамоми ниёзмандон ба муас-

сисаҳои иҷтимоӣ бояд шумораи муайяни биноҳои чунин муассисаҳо сохта 

шуда, мавриди истифодабарӣ қарор гиранд. 
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3.5. Тавсияҳо оиди дурнамои рушди муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони 

нуқсони узвҳои бинишдошта 

Ғояҳои асосии лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои иҷтимоии дар боло 

зикргардида, вобаста ба намудҳо, сохтор, ҳайат ва масоҳати ҳуҷраҳо, композит-

сия ва иқтисодиёт дар якҷоягӣ бо нишондиҳандаҳои меъёрӣ оиди мавқеъмуай-

янсозӣ, таҷҳизот, равшанӣ, акустика, ҳавотозакунӣ ва диг. ҳамчун асос барои аз 

тарафи муаллиф таҳия гардидани “Супоришнома барои лоиҳакашии (бо 

тавсияҳо оиди лоиҳакашӣ) муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб” 

истифода гардидаанд.  

Ин супоришнома ва тавсияҳо барои лоиҳакашӣ бо ташкилоту идораҳои 

соҳавии ҶИА мувофиқа ва тасдиқ гардидаанд (Замимаи), ки дар марҳилаи 

мазкур ба таҳияи ғояҳои асосии лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ барои 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта имтиҳо мебахшанд. 

Нақшаҳои дурнамои Вазорати маорифи ҶИА оиди ҷалб намудани шумо-

раи бештари кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта ба муассисаҳои иҷтимоӣ, 

ки имконияти гирифтани таълиму тарбияро дар чунин муассисаҳо доранд, дар 

асоси истифодабарии лоиҳаҳои ҷадиди намунавии биноҳои ин муассисаҳо 

метавонад амалӣ гарданд. 

Ҳоло, воқеъан вақти ба тарзи куллӣ ҳал намудани ин проблемаи ниҳоят 

муҳим расидааст. Ҳисобҳои амалишуда ва тавсияҳо оиди ҷобоҷогузории муас-

сисаҳои иҷтимоӣ имкон медиҳад, ки иншооти сохтмонии нав дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон мунтазамона тақсим карда шаванд. 

Ҳалли минбаъдаи ин проблема бо такмилдиҳии асосҳои омории тақсимоти  

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта ба маҳалу вилоятҳои ҷумҳурӣ зич 

вобаста мебошад. Ин ҳолат, пеш аз ҳама аз кору фаъолияти идораву ташки-

лотҳои соҳаи тандурустӣ ва иҷтимоӣ, ки бо муайянсозӣ ва бақайдгирии кӯда-

кони нуқсони узвҳои бинишдошта машғуланд, вобаста мебошад. Мутаас-

сифона, имрӯз дар ҶИА амалисозии ин омил ниҳоят душвор ва заҳматталаб аст. 

Бояд зикр намуд, ки таъминоти тамоми ниёзмандон бо муассисаҳои 
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иҷтимоӣ, гарчанде масъалаи асосӣ бошад ҳам, қисми ҳалкунандаи ҳалли 

проблемаи умумии таълиму тарбия ва табобати кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта шуда наметавонад. 

Маълум аст, ки дар муассисаҳои таҳсилоти умумии муқаррарӣ, дар қатори 

хонандагони солим кӯдакони нуқсонҳои мухталифдошта, нобинову ношунавоён, 

бемориҳои рӯҳию равонӣ, маъюб ва дигар нуқсонҳои назарнорасдошта низ 

таълим мегиранд. Дар асоси маълумотҳои муҳаққиқони соҳа, нуқсонҳои ном-

баршуда дар фарҷоми таҳсил метавонанд шиддат ёбанд. Келлер ва Лукхарт дар 

китоби “Равшанӣ дар меъморӣ” маълумоти дақиқро оиди афзоиши шумораи кӯда-

кони нуқсони узвҳои бинишдошта (наздикбинон) дар мактабҳо дарҷ менамоянд:  

Ҷадвали 3.9 

№р/т Гурӯҳи синусолӣ Шумораи наздикбинон бо % аз 

миқдори умумӣ 

1 Навзодон 3 

 Хонандагон:  

2 мактаби ибтидоӣ 9 

3 муассисаҳои таҳсилоти 

миёна 

24 

4 муассисаҳои таҳсилоти 

олӣ 

31 

 

Бегуфтугӯ рушди бемайлони иҷтимоӣ ва илмию техникӣ, ва вобаста ба он 

сатҳи раванди таълимию тарбиявӣ дар муассисаҳои таълимӣ, масъалаи 

ташаккули шароити таълимии махсусро барои кӯдакони нуқсонҳои мухталифи 

ҷисмонию рӯҳидошта тақозо менамояд. Ҳалли ин масъаларо муаллиф дар 

ташкили синфҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва бунёди мактабҳои 

махсуси намуди рӯзи дарозмуддати кушодадошта (байни муассисаҳои муқар-

рарӣ ва мактабҳои махсусгардонидашуда) барои кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта, ки будубоши (шакли интернатӣ) пурраро талаб надоранд, меби-

над. Ин чорабиниҳо таҳияи лоиҳаҳои махсуси чунин мактабҳоро талаб мена-
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мояд, ки сохтор ва ҳайати ҳуҷраҳояшон ба кулли аз муассисаҳои муқаррарӣ ва 

иҷтимоӣ фарқ доранд. 

Чунин ташкили раванди таълимию табобатӣ барои кӯдакони нуқсонҳо 

рӯҳиву ҷисмонии сабукдошта, дорои натиҷаҳои мусбӣ на танҳо аз нуқтаи 

назари ташаккули шароитҳои махсуси зарурии таълимию табобатии онҳо 

мебошад, балки метавонад барои ҳалли проблемаи ниҳоят муҳими психологӣ, 

робитаи наздик бо кӯдакони солим дар коллективи умумимуассисавӣ мусоидат 

намояд. Робита бо кӯдакони солим барои тамоми гурӯҳҳои кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдошта муҳим мебошад, вале мутаассифона аз давраҳои ибтидоии 

пайдоиши бемориҳо, кӯдакон нуқсондошта барои табобат ва нигоҳубинии 

махсус ниёз доранд, ки онро мо метавонем фақат дар шароити муассисаҳои 

иҷтимоӣ ба пуррагӣ амалӣ намоем. 

Дар соҳаи рушди дурнамои муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдоштаи намуди пӯшида, як тамоюли ташкил намудани марказҳои 

таълимию илмии махсусгардонидашуда ба вуҷуд омадааст, ки ба ғайр аз 

таъиноти муассисаи иҷтимоӣ дар онҳо боз кори илмию таҳқиқотии соҳаи 

дефектологӣ, тартиби васеътари тарбияи меҳнатӣ, робита бо ҳайати одамони 

калонсоли нуқсонҳои монанддошта амалӣ карда мешаванд. 

Умуман, равияи дурнамо дар инкишофи шабака ва намудҳои муассисаҳои 

иҷтимоӣ дар ҶИА бо роҳҳои зерин метавонад амалӣ карда шавад: 

-  таҳияи асосҳои лоиҳакашии (намудҳо, сохтор, ҳайат ва масоҳати ҳуҷ-

раҳо) муассисаҳои иҷтимоии махсуси намуди рӯзи дарозмуддати кушодадошта 

(бе хобгоҳ). Таҳияи лоиҳаҳои таҷрибавии ин гуна муассисаҳо, сохтмон ва сан-

ҷиши сифатҳои истифодабарии онҳо; 

-  таҳияи супоришномаҳо барои азнав таҷҳизонидани як қисм ҳуҷраҳои 

мактабҳои махсуси намуди рӯзи дарозмуддати кушодадошта ба сифати синф-

хонаҳои махсус. Ташкил намудани чунин синфҳо дар биноҳои азнавсох-

ташаванда ва мактабҳои мавҷудаи оммавӣ, дар асоси талаботи маҳаллӣ, ки аз 

тарафи идора ва ташкилотҳои марбутаи соҳаи маориф ва тандурустӣ муайян 

карда мешаванд; 
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-  дар шаҳрҳои калони мамлакат ташкил додани маҷмааҳои иҷтимоии илмӣ 

дар равияи тифлопедагогӣ. 

 

3.6. Хулосаҳои боби сеюм 

Ғояҳои асосии лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдошта, ки бо таҳлили талаботи иҷтимоӣ, оморӣ, педагогӣ, тиббӣ, 

психологӣ, меъморӣ ва иқтисодӣ барои муассисаҳои намуди номбурда асоснок 

карда шудаанд, бо мавқеъҳои асосии зерин тавсиф мегарданд: 

1. Ҳисобҳои дар асоси маълумотҳои Вазоратҳои тандурустӣ ва маорифи 

ҶИА амалишуда, нишон доданд, ки барои ҳалли пурраи проблемаи ҷойгиронии 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта дар муассисаҳои иҷтимоӣ, бояд дар 

мамлакат МИ бо шумораи ҷойҳои на кам аз 5% миқдори умумии хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ дошта бошем.  

2. Дар асоси лоиҳакшии муассисаҳои иҷтимоӣ сохтори тамоман нави зина 

ба зинаи биноҳо мехобад, ки тақсимшавии ҳуҷраҳоро ба гурӯҳҳои таълимию 

истиқоматӣ ва умумимуассисавӣ (дар қиёс бо тақсимоти анъанавӣ ба гурӯҳҳои 

таълимӣ ва истиқоматӣ) пешбинӣ менамояд. Унсури асосии сохтор, гурӯҳи 

таълимию истиқоматӣ барои 2-4 синф бо тамоми ҳуҷраҳои зарурии  таълимию 

истиқоматӣ (синфхонаҳо, ҳуҷраҳои хобу истироҳат, қисмҳои санитарӣ, 

либоскашӣ ва либосхушккунӣ, ҳуҷраҳои тоза кардани либос ва пойафзол, 

анҷомхона, ҳуҷраи муррабббии навбатдор) мебошад. 

3. Сохтори нав барои ҳалли як қатор проблемаҳои ҳаётан муҳими МИ 

мусоидат менамояд. Аз ҷумла: 

а) мувофиқати сохтор ба сохтори ташкилии ҳайати хонандагон, инчунин 

тарзу усули таълиму табобати кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта; 

б) амалисозии тарбияи инсондустонаи кӯдакон дар ҳамбастагии чораби-

ниҳои коллективӣ ва инкишофи фардии шахсияти кӯдакон; 

в) баназаргирии равандҳои таъинотӣ, ки блокҳои таъинотии ҳуҷраҳо ва 

робитаҳои байни онҳоро муайян месозанд;  

г) имконияти дифференсатсияи ҷиддии ҳайати хонандагон, на танҳо дар 
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асоси баназаргирии хусусияти синусолӣ, балки дар дохили гурӯҳҳои синусолӣ, бо 

назардошти хусусияти беморӣ ва талаботи ҷудосозии онҳо дар вақти эпидемия; 

д) ниҳоят кам намудани дарозии роҳҳои коммуникатсионӣ; 

е) таъмини робитаи қулай бо қитъаи замини муассиса, ки инконияти гуза-

ронидани танаффусҳоро дар ҳавои кушод таъмин менамоянд (чунин алоқа-

мандӣ бо вақти меъёрии тахлияи хонандагон аз бино, ки баробар ба t=1 дақиқа, 

вобаста ба ошённокӣ, намуди ҷойи либоскашӣ ва шумораи баромадҳо аз бино 

вобастагӣ дорад); 

ж) ҳалли сарфакорона, ки такроршавии ҳуҷраҳоро таъмин намуда, барои 

баробар истифодашавии онҳо мусоидат менамояд. 

4. Дар асоси таҳлили давраҳои асосии раванди таъинотии муассисаҳои 

иҷтимоӣ ҳайати ҳуҷраҳои он муқаррар карда шуда, муайянсозии андозаву масо-

ҳатҳои унсурҳои ҳаҷмию тарҳӣ бо назардошти омилҳои зерин амалӣ карда 

шудааст: 

а) миқдор ва ҷойгиронии асноб ва таҷҳизот бо назардошти раванди тиббию 

педагогӣ, ки дар ҳуҷраи конкретӣ мегузарад; 

б) ҳаҷму андозаҳои асбоби бисоти хона ва талаботи махсус нисбати он; 

в) додаҳои антропометрӣ ва эргонометрии кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта; 

г) ташкил намудани реҷаҳои мусоиди ҳавоӣ, равшанӣ ва акустикии 

ҳуҷраҳо; 

д) мутобиқати андозаҳои ҳуҷраҳо бо талаботи МАМС (мутобиқгардонии 

андозаҳои модулӣ дар сохтмон). 

5. Таҳлили ҳалли ҳаҷмию тарҳии мухталифи  унсури асосии сохторӣ – 

гурӯҳи таълимию истиқоматӣ имконият дод, ки ҷойгиршавии мусоидтарини 

байниҳамдигарии ҳуҷраҳо бо назардошти хусусиятҳои рӯҳиву физиологӣ ва 

синусолии кӯдакон муайян карда шавад. Барои кӯдакони синфҳои ибтидоӣ 

бештар гурӯҳҳо барои 2 синф, барои  хонандагони синфҳои миёна ва калонсол 

барои 4 синф мувофиқ мебошанд. Гурӯҳҳои ҳуҷраҳои дар сатҳи як ошёна 

ҷойгирбуда барои кӯдакони маъюб ва кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдоштаи 
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синни хурдсол хос мебошад. Гурӯҳҳои дар сатҳи 2 ошёна ҷойгирбуда, аслан 

барои кӯдакони сину соли миёна ва калонсоли МИ барои кӯдакони ноқусулақл, 

инчунин ношунавоёну шунавоии сустдошта  мувофиқ мебошанд. 

6. Дар шароити ҷойгиронии муассисаи иҷтимоӣ берун аз ҳудуди шаҳрӣ 

сохти композитсионии онҳо асосан вобаста ба сохтори таъинотии он ва 

андешаҳои меъмориву бадеии муассиса муқаррар карда мешавад. Барои 

лоиҳакашӣ се намуди композитсионӣ, марказонидашуда, қисматӣ (блокӣ) ва 

павилионӣ тавсия дода мешавад. 

7. Проблемаи истифодабарии фасеҳи бинои муассисаи иҷтимоӣ, ки вобаста 

ба зарурати тақсимоти тарбиягирандагон дар вақти эпидемия ва тағийроти 

мутаносибии кӯдакон вобаста ба дараҷа ва хусусияти бемории онҳо, дар қабули 

ҳайати нав ва дар раванди таълим ба амал меояд, дар асоси сохтори нави бино, 

ки дифференсатсияи ҷиддии ҳайати хонандагонро муайян месозад, ҳаллу фасл 

мегардад. Тағийрдиҳии фазои дохилаи бино ба воситаи истифодаи миёна-

деворҳои ба тарафҳо ҷудошаванда ва асбоби ҷамъшаванда, чи хеле ки дар 

мактабҳои муқаррарӣ амалӣ карда мешавад, барои муассисаҳои иҷтимоӣ ғайри 

имкон мебошад. Сабаб дар он аст, ки ҳаёту фаъолияти кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдошта, асосан доимияти ҷойгиршавии одатии ҳуҷраҳо ва ҷойгир-

кунии доимӣ ва устувори асбоби бисоти онҳоро талаб менамояд. 

8. Муҳити меъмории муассисаҳои иҷтимоӣ ҳамчун маҷмӯи фазои дохила 

ва беруна, ки бо назардошти талаботи педагогика, тиб, руҳшиносӣ, эстетикӣ 

баррасӣ гардида, аз нуқтаи назари муҳими зерин муайян карда мешавад: 

а) робита бо табиати атроф, ҳамбастагии бино ва қитъаи замин, ки бо 

дараҷаҳои таъинотӣ ва рӯҳӣ муайян мегардад. Қитъаи замини муассисаи 

иҷтимоӣ, дар қатори минтақабандии таъинотӣ ва сохтори дифференсиатсионӣ 

бо назардошти хусусиятҳои синусолии тарбиягирандагон, бо тартиби 

васоитҳои мавқъмуайянкунӣ ва ёрирасон, ки бехатарӣ ва суръати ҳаракати 

зарурии кӯдаконро таъмин менамояд, муҷаҳҳаз карда мешавад; 

б) ташаккули фазои дохилаи биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ, дар қатори 

дигар қонуниятҳои мавҷудаи меъморӣ, боз пеш аз ҳама дар асоси талаботи 
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тиббӣ ва педагогӣ (нигар ба хулосаҳои Боби I) амалӣ карда мешавад. Ҳалли 

фазои дохила бояд шароити озоди мавқеъмуайянкуниро дар бино таъмин 

намуда, барои ташкил намудани чунин микроиқлими меъмориву рӯҳие, ки 

барои бартараф намудани нуқсони тарбиягирандагон кӯмак мерасонад, мусо-

идат намояд. 

в) истифодаи оқилонаи ранг, ки бо назардошти ду омил алоқаманд мебо-

шад: хусусияти кӯдаконаи идроки ранг ва хусусияти идроки ранг аз тарафи 

кӯдакони нуқсони гуногундошта. Ранг ба монанди тобиши масолеҳи мухталиф, 

барои мавқеъмуайянкунии кӯдакон дар дохили бино ва ҳамзамон барои ҳалли 

вазифаҳои эстетикӣ истифода мегардад. 

9. Сарфакории ғояҳои асосии лоиҳакашии муассисаҳои иҷтимоии пешни-

ҳодгардида, аз рӯи ду меъёри самаранокӣ муайян карда мешавад:  А – иҷти-

моиву иқтисодӣ ва Б – техникиву иқтисодӣ. 

А. Самаранокии иҷтимоиву иқтисодӣ аз ду ҷабҳа иборат мебошад: 

а) ташаккули шароитҳои мусоидтарин барои амалисозии раванди таъ-

инотӣ, бароҳатӣ дар таълим, зиндагӣ ва табобати кӯдакони нуқсони узвҳои 

бинишдошта ва инчунин дар фаъолияти кории кормандони тиббию педагогӣ; 

б) баланд бардоштани нақши вазифаҳои тарбиявӣ ва ҳифзи тандурустии 

давлат; 

в) ҷалби ҳайати иловагии аҳолӣ ба фаъолияти меҳнатӣ аз ҳисоби волидай-

ни кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдоштаи ба муассисаҳои иҷтимоӣ қабулшуда; 

г) паст шудани ҷинояткорӣ аз тарафи кӯдакон (аз ҳисоби наврасони бемо-

рии рӯҳидошта); 

д) ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб намудани тарбиягирандагони дар давоми 10-

12 соли таҳсил дар муассисаҳои иҷтимоӣ омодагашта. 

Б. Самаранокии техникиву иқтисодӣ аз ҷабҳаҳои зерин ташкил меёбад: 

а) калонтар намудани намуди биноҳо (ба 1,85 маротиба дар муқоиса бо 

муассиаҳои мавҷуда), бо баланд бардоштани шароити хубтари истифодабарӣ, 

ки ба 11-12% паст шудани арзиши сохтмон мусоидат менамояд; 

б) аз байн бурдани такроршавии як қатор ҳуҷраҳои толори даромадгоҳ, 
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ҷойҳои либоскашӣ, ҳуҷраҳои истироҳатӣ, санитарӣ, хоҷагидорӣ, ки вобаста ба 

намуди муассиса ба сарфа намудани 5-6% арзиши сохтмон оварда мерасонад; 

в) дароз намудани муҳлати фарсудашавии маънавии бино, аз ҳисоби 

имконияти истифодабарии фасеҳи он, ки ба самаранокии иқтисодии арзиши 

сохтмон мусоидат менамояд. 

Дар умум, истифодаи ғояҳои мазкури лоиҳакашӣ метавонад дар муқоиса 

бо намудҳои мавҷудаи лоиҳаҳо 14-16% сарфаи маблағро таъмин намояд. 

10. Ғояҳои асосии назариявии  ҳимояшавандаи лоиҳакшии муассисаҳои 

иҷтимоӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта дар таҷрибаи 

лоиҳакашии воқеӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Дар асоси асосҳои 

лоиҳакашии дар боло зикргардида, бо иштироки бевоситаи муаллиф 

“Супоришномаи лоиҳакшии (бо тавсиҳои лоиҳакашӣ) муассисаҳои иҷтимоӣ” 

таҳия карда шудаанд. Ин супоришномаҳо дар мувофиқа Вазоратҳои маориф ва 

тандурустии ҶИА ва тасдиқи Вазорати шаҳрсозии ҶИА ҳамчун ҳуҷҷати меъёрӣ 

барои лоиҳакашии биноҳои муассисаҳои мазкур мавриди истифодабарӣ дар 

ҳудуди ҶИА қарор гирифтаанд. 

11. Равияи дурнамои такмилдиҳии шабака ва намудҳои муассисаҳои иҷти-

моӣ барои кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта дар ҶИА чунин мебошад: 

а) бо назардошти нақшаи дурнамои Вазорати маорифи ҶИА то соли 2030 

ба 3000 ҷой расонидани ғунҷоиши умумии муассисаҳои иҷтимоӣ, дар асоси 

истифодабарии лоиҳаҳои намунавӣ ва меъёрҳои лоиҳакашии дар тавсияҳои 

рисолаи мазкур пешниҳодшуда; 

б) таҳияи асосҳои лоиҳакашии намудҳо, сохтор, ҳайат ва масоҳатҳои ҳуҷ-

раҳо бо ташкил намудани шабакаҳои муассисаҳои махсуси рӯзи дарозкарда-

шудаи намуди озод (бе хобгоҳ); 

в) ташкил намудани синфҳои махсус барои кӯдакони нуқсонҳои сабукдош-

та, дар макотиби муқаррарӣ; 

г) ташкил намудани марказҳои махсуси таълимию илмӣ дар шаҳрҳои 

калонтарини ҶИА, ки таъиноти муассисаҳои иҷтимоиро бо муассисаҳои илмии 

нуқсоншиносӣ якҷоя месозанд. 
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ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ 

Проблемаи кӯмаки амалӣ ба кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта, 

масъалаҳои таълиму тарбия, табобат ва азнавбарқароркунии имконпазир дар 

тамоми давраҳои рушду инкишофи тамаддуни инсоният вуҷуд доштааст. Ҳоло, 

дар замони муосир, ба сифати яке аз нишондоди сатҳи баланди тамаддуни 

ҷаҳонӣ, инсондустӣ ва инсонпарварии давлатдории мамолики мухталиф муно-

сибат ба чунин одамон мебошад. 

Беҳуда нест, ки ин муносибат дар Қонуни асосии ҶИА, Конституқияи 

Афғонистон чунин дарҷ шудааст: “Шарҳвандони ҶИА ҳуқуқ барои таъминоти 

моддӣ дар ҳолатҳои беморӣ, пурра ва қисман маҳрум гардидан аз имконияти 

меҳнат намудан доранд. Ин ҳуқуқҳо бо суғуртаи иҷтимоии шаҳрвандон дар 

ҳолатҳои корношоямии муваққатӣ бо кор таъмин намудани шаҳрвандоне, ки 

қобилияти меҳнат намуданро аз даст додаанд дигар шаклҳои таъминоти 

иҷтимоӣ кафолат дода мешавад” [2, моддаи 43]. 

Проблемаи афзоиши шумораи одамони маъюбиятдошта бо проблемаҳои 

ифлосшавии муҳити табиати атроф зич алоқаманд мебошад, чунки ҳардуи он, 

тарафи манфии инкишофу рушди ҷаҳонӣ буда, ба табаддулоти илмию техникӣ 

ва хуруши демографӣ вобастагӣ доранд. 

Интенсификатсия раванди ҳаётии ҷомеаи муосир, ки аз як тараф бо 

бавуҷудоии ҳолатҳои ғайримақбул ва аз тарафи дигар бо авҷи истифодабарии 

маводҳои мадҳушкунанда ва мухаддир, ифлосшавии муҳити атроф ва сабабҳои 

дигар вобаста мебошад, барои зиёд шудани бемориҳои рӯҳиву равонӣ ва 

ҷисмонии одамон, аз ҷумла дар байни кӯдакон мусоидат менамояд. 

Ҳалли фаъолонаи проблемаи ҳифзи муҳити атроф ба мо имконият 

медиҳад, ки проблемаи маҳдуд намудани афзоиши шумораи кӯдакони нуқсони 

узвҳои бинишдоштаро низ бевосита ҳал намоем. Вале бояд қайд намуд, ки 

ҳифзи тандурустӣ ва инкишофи чунин кӯдакон кӯмаки бевоситаи қишрҳои 

васеи ҷомеаро тақозо менамояд. 

Дар мамлати мо, дар натиҷаи каме ба эътидол омадани низоҳои ҳарбӣ ва 

афзудани имкониятҳои хоҷагии халқ ҳалли проблемаи мазкур ба сатҳи сифатан 
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нав, дар асоси истифодаи васеи захираҳои моддии  давлатӣ баромада истодааст. 

Аз ин нақшаҳои дурнамои Вазорати маорифи ҶИА оиди рушду инкишофи МИ 

“Доир ба беҳдошти минбаъдаи таълим, тарбияи меҳнатӣ ва хизматрасонӣ ба 

шахсони маъюбиятдошта” шабоҳат медиҳанд. 

Маълум аст, ки ҳалли пурраи вазифаҳои таълиму тарбия ва табобати 

кӯдакони нуқсони узвҳои бинишдошта бе ташкил додани пояи таълимию 

моддии илман асоснок, яъне бунёди биноҳои муассисаҳои иҷтимоӣ аз имкон 

берун мебошад. 

Ғояҳои асосии лоиҳакшии муассисаҳои иҷтимоии ба ҳимоя 

пешниҳодшуда, тамоми давраҳои тасдиқ ва татбиқшавиро, аз таҳияи шартҳои 

назариявии мутақаддим, санҷиши таҷрибавии онҳо, то ба лоиҳакашии таълимӣ 

ва воқеӣ гузаштаанд.  Аз он мактуб ва санадҳои тасдиқшудаи Вазорати маориф, 

шаҳрсозӣ ва дигар ташкилоту идораҳои ҶИА шаҳодат медиҳанд. 
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