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МЕТОДИКАИ 

истифодаи технологияи таълими фосилавї дар 
муассисањои тањсилоти олї, миёна ва тањсилоти 

иловагии касбї дар Љумњурии Тољикистон 
1.Маќсад ва вазифањои таълими фосилавї. 

1.Таълими фосилавї бо истифодаи маљмӯи маълумотњои технологї, ки 

ифодаи ѓайримустаќими маќсаднок ва ё ифодаи ѓайримустаќими нопурраи 

њамкории таълимгиранда ва омӯзгор, новобаста ба љои мављудият ва 
таќсимоти ваќт дар асоси ташкили педагогии технологияи иттилоотї, пеш 
аз њама бо истифодаи воситањои телекоммуникатсионї ба амал бароварда 
шуда, таъмин карда мешавад. 

Технологияњои асосии таълими фосилавї аз технологияи кейс, техно-
логияи интернет, технологияи телекоммуникатсионї иборат мебошад. 
Намудњои асосии технологияро дар як ваќт истифода бурдан мумкин аст. 

2.Маќсади таълими фосилавї бевосита имкони додан ба таълимгиран-
дагон барои аз худ кардани барномањои асосї ва ё тањсилоти иловагии 
касбї, тањсилоти олї ва миёнаи касбї (минбаъд-барномањои таълимї) дар 
љои истиќомат, ё истиќомати муваќќатї ба њисоб меравад, ки дар муас-
сисањои тањсилоти олї, миёна ва тањсилоти иловагии касбии таълим муво-
фиќат намояд (минбаъд – муассисањои таълимї). 

3.Раванди таълим бо истифодаи таълими фосилавї ба воситаи муас-

сисањои таълимњ бо гирифтани тањсили рӯзона, рӯзонаю ѓоибона (шабона), 
ѓоибона дар шакли экстернат, ё ин ки дар якљоя намудани шаклњои ном-
бурда ба амал бароварда мешавад. 

Баланд бардоштани ихтисос ва азнавтайёркунии мутахассисони касбњ 
дар муассисањои таълимии такмили ихтисос људо аз љои кор, бе тарк кар-

дани љои кор, ќисман аз кор људо будан ва ё аз рӯи шаклњои таълимї људо-

гона (фардї) гузаронида мешавад. 
Муассисањои таълимњ метавонанд раванди таълимро мустаќилона ва ё 

ба воситаи ќисматњои сохтории худ – филиалњо ва намояндагњ амалї намо-
янд. 

4.Шӯъбаи муассисаи таълимњ вазифањои худро дар асоси тартиби муа-

йяншуда иљро менамояд. 

5.Бо маќсади расонидани кӯмак ва аз худ кардани барномањои 

таълимњ ба донишљӯёни шӯъбаи ѓоибонаи мактаби олњ бевосита дар љои 

кор ва истиќомат гузаронидани консултатсия, назорати љории азхудкунї 
ва аттестатсияи мобайнии таълимгирандагонро бо роњи љалб кардани кор-
мандони илмњ-педагогии мактабњои олї дар асоси заминаи моддию таъли-
мии намояндагон амалї мекунад. 



Фаъолияти муќарраршуда бо ризояти маќомоти Идораи маорифи 
Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад. 

2.Роњњои истифодабарии технологияи таълими фосилавї. 

1.Муассисаи таълимњ метавонад таълими фосилавиро аз рӯи як ё як-

чанд барномаи таълимї бо истифодаи ќисман, ё ин ки пурра амалї гардо-

над. Аз рӯи баъзе самтњо ва ихтисосњо барномањои тањсилоти иловагии 
касбњ мумкин аст барои аз худ кардан бо истифода дар њаљми пурраи 
таълими фосилавї мањдуд карда шаванд.  

Барномањои таълимии таълими фосилавї дар он сурат амалигардида 
њисобида мешаванд, ки барои барномањои таълимњ мактабњои олњ ва миё-
наи касбњ ва воситаи технологияи тањсилоти фосилавї на кам аз 80%-и 
њаљми соатњои фанњои умумигуманитарњ ва иљтимоию иќтисодњ, риёзї ва 
фанњои илми умумитабии иљро бояд гардад.  

Ташкили раванди таълим барои гирифтани тањсилот дар шуъбаи 
рўзона бо истифода дар њаљми пурраи таълими фосилавї њангоми ба њисоб 
гирифтани талаботи муайяншуда ба ташкили раванди таълим барои ги-
рифтани тањсилот роњ дода мешавад. 

2.Дохилшавандагони муассисаи таълимие, аз рӯи барномаи таълими 
фосилавї фаъолият мекунанд, бояд ба шарту шароити ин усули таълим 
шинос карда шуда, имзои онњо гирифта шавад.  

3.Њуќуќ ва вазифањои таълимгирандагоне, ки барномаи таълимиро бо 
истифодаи таълими фосилавї аз худ мекунанд, шакли маълумоти меги-
рифтаашон дар асоси ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян карда 
мешавад. 

3.Захирањои асосњ барои раванди таълими фосилавї.  
1.Барои таъмини раванди таълими фосилавї, дар баробари захирањои 

анъанавии иттилоотњ, чунин воситањои таълими фосилавї: китобњои мах-
сус бо мувофиќ кардани мултимедњ, комплексњои электронии таълимию 
методњ, китобњои электронии воридшуда, китобњои таълимњ, барномаи 
компутерњ тренингњ, машгулияти амалии компутерї, маљмўи тестњои 
санљишњ, видеофилмњои таълимњ, сабтњои аудњ, маъхазњои дигаре, ки ба-
рои бурдани барнома аз рўи алоќаи каналњои телекомуникатсионњ пеш-
нињод шудаанд, истифода мешаванд. 

2.Ба сифати захирањои асосии иттилоотї дар раванди таълим зами-
нањои иттилоотии методии коркардашудаи нишондодњои таълими фоси-
лавї истифода бурда мешаванд, ки дараљаи талаботи замонавиро њангоми 
истифодаи он таъмин менамояд, тибќи њаљм ва мазмуни худ ба талаботи 
Стандарти давлатии тањсилот, барномањои асосии таълимие, ки дараља ва ё 
талаботи мундариљаи барномањои таълимии иловагии касбиро муайян ме-
намояд, мувофиќ мебошанд. 

Заминаи таълими фосилавии додашуда дар шакли маводи нашрњ ме-
тавонад аз навъњои мухталифи захираи адабиёти таълимњ ва таълимию ме-
тодњ, анвои гуногуни нашрияњои даврњ, нашрияњои соњавию тахассусие, ки 
тибќи тайёр намудани мутахассисони соња гирд оварда мешаванд, адабиё-
ти ахборњ–библиографї, њамчунин нашрияњои љамъиятию сиёсии оммавии 
марказиву мањаллњ, захираи адабиёти илмие, ки дар шакли монографи-



явию нашрияњои илмии даврии соњавњ гирд омадаанд, пурра гардонида 
мешаванд. 

3.Њангоми таълими фосилавї муассисаи таълимњ ба њар як таълимги-
ранда барои истифодаи воситањои таълими фосилавї ва захираи асосии 
иттилоотии миќдори соатњои наќшаи таълимї, ки барои омўзиши барно-
маи таълимї ва ё ќисми он зарур мебошад, шароити мусоид фароњам 
меоварад. 

Бо маќсади таъмини бањрабардорї толибилмон аз манбаи ахборї, во-
ситањои дигари таълими фосилавї дар заминаи муассисаи таълимї, 
шўъбањо, намояндагињо ва муассисаи таълимии инфиродї аз васоити теле-
коммуникатсионї истифода мебаранд.  

Дар сурати мављуд набудани воситањои зарурии дастгоњњои барномавњ 
ба таълимгиранда муассисаи таълимњ ин таљњизотро мутобиќи шарту ша-
роит ва ќоидањои љории амалкунанда метавонад алоњида пешкаш намояд. 

4.Њангоми таълими фосилавї муассисаи таълимњ ёрии илмї ва таъли-
мию методиро ба таълимгирандагон тавассути маслињати омўзгорони вар-
зида, бо истифода аз воситањои телекоммуникатсионї амалї мегардонад. 

4.Усул, тарзи бањодињї ва санљиши донишљўён. 
1.Назорати љорњ ва аттестатсияи мобайнии таълимгирандагон аз 

љониби муассисаи таълимњ бо усулњои анъанавњ, инчунин бо истифода аз 
воситањои электронї (саволномаи электронњ ва ѓайра), ки пешравии шахс 
ба воситаи онњо имконпазир аст, амалњ гардонида мешавад. Аттестатсияи 
љамъбастии хатмкунандагон ба тавру усулњои анъанавї гузаронида меша-
вад. 

2.Профессорон ва њайати устодон таълими фосилавиро метавонанд аз 

њисоби кормандони омӯзгории муассисаи таълимњ, филиалњои он, ки дар 
шањру ноњияњои гуногун истиќомат мекунанд, воситањои ташкилию мето-
дии телекоммуникатсионии раванди таълимро дар филиал ба роњ монда, 
консултатсия, назорати љории пешрафт ва аттестатсияи мобайниро дар 

шӯъбаи ѓоибонаи таълим дар рељаи шабакаи намояндагињо бо истифодаи 
телекоммунактивњ ва дигар воситањо, новобаста аз мањалли љойгиршавии 

кормандони омӯзгорњ ба амал бароранд. 

3.Муассисаи таълимњ метавонад як ё якчанд барномаи таълимиро дар 
раванди таълим бо истифодаи њаљми пурраи таълими фосилавї дар шаба-
каи филиалњои худ њангоми консултатсия, назорати љории пешрафт ва ат-

тестатсияи мобайнии таълимгирандагони шӯъбаи ѓоибонаро дар намо-
яндагињо, ки раванди таълимро ташкил менамояд, амалњ кунад. 

5.Талаботи ташкили таълими фосилавї. 
1.Барои тасдиќи имкони татбиќи як ва ё якчанд барномаи таълимњ бо 

истифодаи комили таълими фосилавї муассисаи таълимњ метавонад ба Ва-
зорати маорифи Љумњурии Тољикистон бо ариза оид ба гузаронидани 
санљиши ин тарзи тайёрњ мутобиќи талаботи зерин ва дигар талаботи ме-
тодикаи мазкур мурољиат намояд: 

- мављуд будани комплексњои таълимию методњ аз њар як фанни 
таълимдињанда ва ё мављуд будани кейсњои махсус (комплесњои инфиродњ 



(људогона)-и маводи таълимию методњ бо истифода аз воситањои мултиме-
диявњ); 

- мављуд будани системаи иттилоотии идтињодиявњ (корпоративњ)-и 
гардиши њуљљатњо (аз он љумла электрони)-е, ки ба пуррагњ љараёни 
таълимро идора мекунад; 

- мављуд будани устодоне, ки махсус барои кор бурдан дар муњити ит-
тилоотию таълимии муосир тайёр карда шудаанд; 

- мављуд будани шаклњои санљишњ дараљаи дониши толибилмон (аз он 
љумла шаклњои электронњ). 

Дар ин сурат њаљми талаботе, ки барои муассисањои таълимњ муайян 
карда мешавад, аз љониби Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон бо 
назардошти намуди муассисаи таълимњ ва махсусиятњои истифодаи техно-
логияи таълими фосилавї муќаррар карда мешавад. 

Њангоми ташкили санљиш иштироки масъулони маорифи Љумњурии 

Тољикистон, њамчунин барои муассисањои таълимии омӯзиши касби ило-
вагњ иштироки намояндагони соњавие, ки муассисаи таълимии мазкур дар 
тобеияташ аст, ба маќсад мувофиќ мебошад. 

2.Муассисаи таълимњ тибќи ќоидаи муќарраргардида ќабули до-

нишљӯёнро ба таълим дар асоси барномањои таълимњ, гузариш ва хориљ 

амалњ мегардонад. 
3.Њангоми таъсиси таълими фосилавї ба маќсад мувофиќ будани 

натиљаи раванди таълим ва ба воситаи коргузории дохилњ дар намуди 
электронњ бо истифода аз ќоидањои ќонуни амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон.  

4.Теъдод ва истифодабарии каналњои телекоммуникатсионии раванди 
таълим бо таљњизоти махсусгардонидашуда ва лабораторњ (чи шахсњ ва чи 
иљоравњ), воситањои расонидани донишњо ба толибилмон дар муассисаи 

таълимњ, шӯъбањо ва ба таври инфиродњ (индивидуалњ) бояд тибќи рељаи 

воќеии ваќту замон ё дар шакли сабт имкони татбиќи таълими фосилавиро 
таъмин намояд. 

5.Муассисаи таълимњ метавонад њаљми пурраи сарбории аудитории 
толибилмонро оид ба њар як ихтисос, бо истифода аз дарсњое, ки барои гу-
заронидани онњо воситањои телевизионњ, компутерњ, алоќавњ ва ѓайра 
вуљуд дорад, таъмин намояд. 

Њамчунин, тамоми таълимгирандагон бояд бо љойњои кории таъли-
мие, ки барои таълими фосилавї бо назардошти ивазшавандагњ 
муљањњазанд, таъмин карда шаванд. 

Љойњои кории таљњизонидашудаи таълимгирандагонро ба шароити 
мусоиди истифодабарњ аз воситањои таълими фосилавї ва захирањои асо-
сии иттилоотњ таъмин намудан лозим аст. 

6.Барои гузаронидани дарсњои лабораторию амалњ, тибќи наќшаи 
таълимњ, муассисаи таълимњ барои толибилмон имкон медињад, ки дар ин 
дарсњо воќењ иштирок намоянд ва ё бо истифода аз таълими фосилавї бар-
хурдор бошанд (кори лаборатории виртуалњ ё кор дар лабораторияи даст-
раси дур). 



7.Вобаста ба интихоби технологияи таълими фосилавї муассисаи 
таълимњ бояд теъдоди муайяни њуљрањои ба таври махсус љињозонида-
шудае, ки гузаронидани рафти таълимро мутобиќи тамоми стандартњои 
давлатии тањсилот имкон медињад, дошта бошад. Тамоми њуљрањо ва 

љойњои корњ бояд љавобгӯи талаботи муайянгардида бошанд. 

8.Муассисаи таълимњ ба толибилмон имкони гузаштани таљри-

баомӯзињои таълимию истењсолиро, ки тибќи стандартњои давлатии тањси-

лот ба наќша гирифта шудаанд, таъмин менамояд. Таљрибаомӯзињои 

таълимњ аз љониби таълимгиранда бо назардошти технологияи муќаррар-

гардидаи анъанавњ ё таълими фосилавї амалњ мегардад. Таљрибаомӯзињои 

истењсолњ (њамчунин таљрибаомӯзињои технологиву пеш аз дипломњ)-и 
таълимгирандагон одатан ба таври анъанавњ гузаронида мешаванд. 

9.Ба муассисаи таълимњ тавсия дода мешавад, ки барои ташкили так-
мили мањорати касбњ ва ё баландбардории ихтисоси њайати профессорон-

устодон, омӯзгорон ва ходимони ёрирасон аз рӯи усули технологияи 

таълими фосилавї дар филиалњою намояндагињо, дар њаљми на камтар аз 

72 соат омӯзиш ва такмили ихтисоси онњоро ба роњ монад. 

 
 
 
Бо фармони Вазири маорифи  
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Талаботи иљозатномадињњ 
њангоми ташкили раванди таълим бо истифодаи технологияи 

фосилавї дар асоси барномањои таълимии тањсилоти 
мактабњои олии Љумњурии Тољикистон 

Талаботи иљозатномадињњ (минбаъд «Талабот») њангоми аз ташхиси 
иљозатнома гузаронидани мактабњои олии (филиалњои) амалкунанда, ки 
дар асоси барномањои асосњ ва иловагии худ аз чунин технологияи маълу-
моти фосилавї ТМФ ба монанди: технологияи кейсњ, интернет ё телеком-
муникатсионњ (шабакавњ) истифода мебаранд; ин технологияњо ба дараљаи 
таълимоти муассисаи таълимњ (филиал) бо љойњои корњ: таљњизи раванди 

таълим, дараљаи тањсилоти њайати профессорону омӯзгорон, такмилу 

таъмини штатњо, ки ба теъдоди њадди аксари муњассилин мувофиќат мена-
моянд, амал мекунад.  

Талабот ба таљњизоти бинои таълимњ 
1.1. Талаботи умумњ  
Сарфи назар аз истифодаи технологияи таълими фосилавї мактабњои 

олњ (филиалњо) бояд синфхонањои таълимии махсуси чињозонидашуда до-
шта бошанд, ки раванди таълимро аз њамаи фанњо мувофиќи Стандарти 
давлатии тањсилот амалан ба роњ монда тавонанд. Мувофиќи наќшањои 
таълимии амалкунанда барои гузаронидани машѓулиятњои лабораторњ ва 
амалњ мактабњои олњ (филиалњо) бояд лабораторияњои љињозонидашуда 



дошта бошанд ё худ имкон дошта бошанд, ки бо истифода аз технологияи 
таълими фосилавї фаъолияти муњассилинро (корњои вертуалии лабора-

торњ, кор дар лабораторияи дар масофаи дур ќарордошта ё дар маљмӯи ла-

бараторияњои кейсии шабењ) таъмин карда тавонанд. 
Мактабњои олњ (филиалњо), ки дар раванди таълим технологияи таълими 
фосилавиро ба пуррагњ истифода мебаранд, бояд студияи муљањњаз ва тех-
никаи видеопроексионњ барои гузаронидани телеконференсияњо дошта 
бошанд. Таљњизоти телекоммуникатсионњ ва серверњ, техникаи нусхабар-
дор ва сканер дар бинои алоњидаи барои шахсони бегона дастнорас бояд 
љойгир карда шаванд. 

Мактаби олњ (филиал) вазифадор аст, ки ба донишљӯёни таълими 

рӯзона фанњои тарбияи љисмонњ ва варзишро мувофиќи соатњои дар Стан-

дарти давлатии тањсилот пешбинишуда таъмин намояд. Ба донишљӯёне, ки 

вобаста бахшњои тарбияи љисмонњ ва варзиш мебошанд, иљрои мустаќило-
наи машѓулиятњои тарбияи љисмонњ иљозат дода мешаванд. Чунин до-

нишљӯён вазифадоранд, ки оид ба машѓулияташон дар бахши (сексия) тар-
бияи љисмонњ ва варзиш ва мувофиќати он ба Стандарти давлатии тањси-
лот ба мактаби олњ маълумотнома пешнињод намоянд. 

Бо маќсади назорати љории донишазхудкунњ аз рӯи барномаи таълим 

бо назардошти њаљми пурраи технологияи таълими фосилавї аттестатсияи 

донишљӯён гузаронида мешавад. Дар раванди назорати љории донишазху-

дкунии донишљӯён кифояти донишњои бадастомада ва шахсияти хонанда-

гон низ ба эътибор гирифта мешаванд.  
1.2. Технологияи кейсњ 

Машѓулиятњои кейсњ дар синфхонањои барои таълими рӯзона таљњи-
зонидашуда гузаронида мешаванд. 

Барои самаранокии машѓулиятњо ва истифодаи усули фаъоли таълим 
маводи тасвирии таълим мављудияти шабакаи дохилии компютер (интер-
нет): иттилооти њозиразамон ва таљњизоти намоишдињанда зарур аст. 

1.3. Технологияи интернет (шабакавњ)  
Ташкили раванди таълим бо истифодаи пурраи технологияи шабакавњ 

барои ташкили таълими рӯзона таќозо дорад, ки тамоми донишљӯён љойи 
барои таълими фосилавї љињозонидашудаи худро дошта бошанд, ё бо ин 
гуна љой аз тарафи таълимгоњ таъмин карда шаванд. 

Тањти мафњуми љойи кории барои таълими фосилавї љињозонидашуда 
инњо дар назар дошта мешаванд: компютер бо васоити мултимедия, ки ба 
воситањои вурудият ба интернет љињозонида шудааст. Љойи кории дур-

дасти донишљӯён дар асоси аризаи шахсии худи онњо сабт карда мешавад. 

Барои дар дигар шаклњои таълим ба таври пурра истифода кардани техно-
логияи интернет (шабакавњ) синфхонањоро махсус љињонозидан шарт нест. 
Кифоя аст, ки дорои компютерњо ва имкони ба интернет воридшавиро до-
шта бошанд, то ки њамаи намудњои аттестатсияњо гузаронида шаванд. 

Ба њар омӯзгор бояд имкон фароњам оварда шавад, ки дар рељаи «on-

linе» ва «of-linе» гуфтушуниди таълимњ анљом дињад ва аз захираю имконо-



ти ахбории таълими фосилавї бањри идоракунии фаъолияти донишљӯён, ки 
њаљман мутобиќи фанни тадрисшаванда мебошад, комилан истифода ба-
рад. 

Таълимгоњ бояд бинои махсусгардонидашуда дошта бошад, ки дар он 
чунин воситањои технологияи шабакавњ (интернет)- касб карда тавонад:  

- асбобњои серверњ, ба монанди сервери маълумотдињандаи дорои за-
хираи ахборњ ва таълимњ, сервери талекоммуникатсионњ, сервери муњофи-
затњ аз воридшавии худсарона ва монанди инњо; 

- техникаи ташкилњ (нусхабардор, техникаи аудио ва видео њам барои 
сабт ва њам намоиш); 

- мултимедияи компютер барои сабт ва намоиш дар CD ЌOM: васоити 
алоќаи видеоконференсия.  

1.4. Технологияи коммуникатсионњ 
Таълимгоњ бояд барои гузаронидани телеконференсияњо студия ё сту-

дияњо ва барои филиалњо ва намояндагињояшро бо видео телеконферен-
сияњо таъмин карда, дастаи «комплектњ» асбобњои видеонамоишдињњ до-
шта бошад. Асбобњои телекоммуникатсионњ ва сервис бояд дар бинои 
алоњида ва дастрасияш мањдуд љойгир карда шаванд. Ташкили раванди 
таълим таќозо дорад, ки муњассилин бо назардошти коэффисенти ивазша-
вияшон бо љойи кори таълимњ таъмин карда шаванд, ки номгӯйи тахминии 
ин љойњо чунин аст: 

- љойи ба компютери шахсњ љињозонидашуда; 
- љойи дар толорњои видеонамоиш ва теленамоиш, ки имкони дидани 

коллективонаи барномањои компютерњ, телевизион ё видеофилмро дорад 
ва имкони иштирок дар телеконференсияњоро фароњам меоварад; 

- љойи ба асбобњои тестгузаронњ љињозонидашуда; 
- љойи бо асбобњои видеосабт ва видеонамоиш љињозонидашуда. 
Љойњои дигаре, ки истифодабарии воситањои таълими фосилавї ва ах-

бори тањсилотиро имконпазир мегардонад. 
2. Муњайё сохтани раванди таълим 
2.1.Таљњизоти раванди таълими коммуникатсионњ 
2.1.1. Талаботи умумњ 
Дар шароити таълими фосилавї таълимгоњ вазифадор аст, ки њар як 

муњассилро дар њаљми соатњои наќшаи таълим бо захира ва воситањои асо-
сии иттилоотњ ва коммуникатсионњ, ки барои азхудкунии барномањои 
таълим кифоя мекунанд, таъмин намояд. 

Дар њолати мављуд набудани барномањои таълим мактаби олњ метаво-
над ин воситањоро вобаста ба шароит, тартибот ва ќонунњои амалкунанда 
ба донишљӯён бевосита пешнињод намояд.  

2.1.2. Технологияи кейсњ 
Барои истифодаи технологияи кейсњ ва воридшавњ ба каналњои ком-

муникатсионњ бањри ба даст овардани маълумоти асосњ ба донишљӯён та-
лаботи махсус пешнињод карда намешавад. 

Ба мактаби олњ зарур аст: 
- баромадан ба интернет; 



- Wӯњ-сайт бо сањифањо, ахбори мазмуни таълимию методњ ва таъли-
мию маъмурњ барои донишљӯён таъмини алоќаи дутарафа байни устодон 
ва донишљӯёни мактаби олњ (1-то Wӯњ-сайт барои якчанд мактаби олњ). 
Адади Wӯњ-сайт аз рӯи нишондоди ЃЌL шартнома барои хидматрасонии 
провайдерњ ё корбарии сайтњ бо њуљљатњо (фармонњои дохилњ, санадњо ва 
ѓайра) асоснок мегардад. њангоми якљо истифодабарњ аз Wӯњ-сайт якчанд 
мактаби олњ бояд миёни худ шартнома банданд; 

- бояд якчанд раќами телефон (алоќаи бисёрканалии телефонњ) барои 
консултатсия ба ихтиёри омӯзгорон (рӯзона) дода шавад.  

2.1.3.Технологияи шабакавњ (интернет) 
Раванди таълим бо истифодаи технологияи шабакавњ (интернет) ко-

милан ба муњити махсусгардонидашудаи ахборою тањсилотњ такя мекунад. 
Ин муњит воситањои тањия, нигањдорњ, дастрасгардонњ, сафарбарњ ва идо-
раи раванди таълимро аз тариќи интернет фароњам меоварад. 

Барои амалигардонии раванди тањсилот таълимгоњи асосњ (базавњ) бо-
яд воситањои зеринро муњайё созад: 

- равобити шабакавњ дар заминаи шабакаи комютерњ таќсимшудаи 
корпоративњ ё мањдуд; 

- имкони воридшавњ ба шабакаи Интернет аз тариќи хатти канали 
људошуда, ки ќобилияти интиќолияш на камтар аз ду Мбайт/сония аст; 

- Wӯњ-сайти ахборотию тањсилотњ ё тавоноии тањсилотњ; 
- хидматрасонии интернет – провайдер дар асоси ќарордод; 
- мављудияти њуљљате, ки баќайдгирии расмии доменро тасдиќ меку-

над, мављудияти њуљљати берунњ ё дохилњ, ки истифодабарии сайти тањси-
лотиро иљозат медињад. Дар сурати истифодаи шариконаи Wӯњ-сайт аз та-
рафи якчанд муассиса мављудияти шартномаи миёни онњо; 

- мављудияти хатти телефони робитаи фаврњ бо њамаи иштирокдорони 
раванди таълим; 

- мављудияти васоити фаврии онлайн ва офлайн барои њамаи ишти-
рокдорони муњити ахборию тањсилотњ, анљуман (форуми) мубоњисот, теле-
конференсия, мукотиботи электронњ, ICQ, CHAT, FAQ, ки дар Wӯњ-сайт 
мањфуз аст; 

- мављудияти алоќаи видеоконференсия. 
Муассисаи тањсилотњ ба донишљӯён рељаи шабонарӯзии кории ас-

бобњои серверњ ва воситањои воридшавњ ба захирањои ахбории тањсилот, 
омодабошии тамоми воситањои техникњ ва барномавии равобит бо 
омӯзгоронро кафолат медињад. њамзамон, муназзимњ ва пайдарпайии ах-
боривазкунии миёни муассисаи тањсилотии асосњ ва љузъњои минтаќавии 
он бояд таъмин карда шавад.  

2.1.4.Технологияи телекоммуникатсионњ 
Ќудрати интиќолии телекоммуникатсионии таълимгоњи тањсилотњ 

(филиал, намояндагњ) барои ташкили раванди таълим аз рӯи њамаи наму-
дњои фаъолияти таълимии дар наќшаи таълим ва љадвали таќвимии ра-
ванди таълим пешбинишуда бояд кифоя кунад. 

Њангоми истифодаи технологияи телекоммуникатсионњ хатњои ком-
муникатсионии алоќа бояд ба њар љойи таълими компютерњ воридшавиро 



ба шабакаи умумњ таъмин намояд. Ќудрати интиќолии ин шабака на кам-
тар аз 30 Кбит/сония бошад, захирањои ахборотњ бояд дар гирењбандњои 
ќудрати интиќолии хатњои каналњояшон на камтар аз 1 Кбит/сонияро ба-
рои як донишљӯ дошта бошанд. 

Њангоми истифодаи технологияи телекоммуникатсионњ хатњои алоќа 
бояд ќудрати зерини интиќолиро дошта бошанд:  

- ба сӯи донишандӯз на камтар аз 1 Мбит/ сония; 
- аз сӯи донишандӯз на камтар аз 8 Кбит/ сония. 
Талабот ба рељаи кори дастгоњњ-барномавии раванди таълими теле-

коммуникатсионњ њамон аст, ки ба технолгияи шабакавњ (интернет) пеш-
нињод шуда буд. 

2.2. Талабот ба таљњизоти раванди таълим 
2.2.1. Талаботи умумњ 
Шумораи компютерњо дар синфхонањо ва љобаљогузории онњо муво-

фиќи ќоидањои санитарию меъёрии Сан ПиН 2.2.2. 542-96 муайян карда 
мешаванд: масоњати 1 љойи кори компютерњ бояд на кам аз 4,0 м. кв-ро 
ташкил дињад. Њамаи компютерњо бояд ба шабакаи умумњ пайваст карда 
шуда бошанд. 

Компютерњо дар љойи корњ бояд мувофиќи намудњои корњои таълимњ 
љо ба љо карда шаванд. Дар њар љои корњ гузариши картаи овоздињанда ва 
гӯшак бояд мављуд бошад. Мактаби олњ бояд иљозатномаи тањияю таъми-
ни барномањои таълим ва њуќуќи дар филиалњо амалњ сохтани онњоро до-
шта бошад. 

2.2.2. Технологияи кейсњ 
Барои омӯзгорон ва кормандони маъмурњ љойњои кории бо компютер 

љињозонидашуда ва вуруд ба шабакаи коммуникатсионњ (интернет, систе-
маи радифи телевизионњ) зарур аст. Барои мактабњои олњ технолгияи кей-
сии таълими фосилавї бо усули фаъоли таълими телекоммуникатсионњ дар 
раванди таълим ба 100 донишљӯ на кам аз 9,5 воњид техникаи њисоббарор 
њатмист. Барои гузаронидани телеконференсияи коллективона ба 100 до-
нишљӯ ба миќдори 0,2 дастаи видеопроексионии аппаратњо лозим мешавад. 
Адади техникаи компютерњ бояд талаботи фардии донишљӯёни аризадода-
ро барои истифодаи компютерњо дар шабакањо, шумораи муайяни аз 
љойњои кор ва истиќоматњ ба компютер воридшавандаро ќонеъ намояд. 
Бинобар ин, дар баланси муассисањои таълимњ ба 100 донишљӯ техникаи 
њисоббарор набояд аз 0,13 воњид кам бошад.  

2.2.3.Технологияи шабакавњ (ннтернетњ) 
Технологияи иттилоотии таълимњ бояд тарзњои гуногуни баёнгардо-

нии захирањои иттилоотњ ва роњњои фаврњ ва васоити иттилооти воридша-
виро дар бар гирад. Захираи иттилоотњ бояд комилан раванди таълим ва 
сифати дониши донишљӯёнро таъмин намояд. Воридшавии фаврњ ба захи-
рањои иттилоотњ дар асоси шабакањои компютерњ ва технологњ бояд анљом 
ёбад. Ба њисоби миёна ба 8 нафар донишљӯ бояд 1 компютер рост ояд. Ба-
рои гӯш кардани сабти аудио ва дидани сабти видео ба 15 нафар донишљӯ 
на кам аз 1 комплект аппаратураи нав бояд муљањњаз бошад. Аз ин маълум 
мешавад, ки барои устодони мактабњои олњ миќдори љойњои кории комю-



терњ ба меъёри дар 1 рӯз 3 соат муайян шуда, ба 4 устод 1 љои кориро таш-
кил медињад. Ба њар як устод бояд имкони гуфтугӯи таълимњ дар «on-linе» 
ва «of-linе» барои реља ва идора намудани фаъолияти таълимии донишљӯён 
мувофиќи фанњои таълимњ таъмин гардад.  Муњайё будани низоми автома-
тикунонидашудаи раванди таълими дорои бонки маълумоти пурра, инчу-
нин бонки ахбори таълимии (супоришњои санљишњ ва ѓайра) камёфт зарур 
мебошад. Бунёди мукаммали тањсилот дар мактабњои олњ мављуд буда, дар 
филиалњо сегментњои бевоситаи ба фаъолияти онњо алоќаманд љой дода 
мешаванд: дар ин њолат бунёди автоматикунонидашудаи тањсилоти макта-
би олњ ва филиали он бояд таъмин карда шавад. Чунин сохтори идораку-
нии раванди таълим ягонагии давраи омӯзишро дар мактаби олњ таъмин 
менамояд. 

2.3. Таъминоти раванди таълим бо адабиёт, маводи таълимию методњ ва 
иттилоотњ  

2.3.1. Талаботи умумњ 
Мактаби олњ вазифадор аст, ки ба њар як донишљӯ мувофиќи талаботи 

Стандарти давлатии тањсилот адабиёти таълимњ, маводи таълимию мето-
дии дар коѓазњо ё вараќаи электронњ сабтшуда, ташкили раванди таълим, 
барномањои таълимии њамаи фанњоро комилан дастрас гардонад. Дар ра-
ванди таълим ба сифати захираи иттилооти ахбори таълими фосилавї тав-
ре истфода мешавад, ки ба талаботи муосир љавобгӯ бошад. Ин ахбори 
таълими фосилавї аз рӯи њаљм ва мундариља ба талаботи Стандарти 
давлатии тањсилот, барномањои асосии таълим ва мундариљаи барномањои 
таълими иловагии касбњ мувофиќат мекунанд. Асосњои илмию методии 
таълими фосилавї дар мазмун ва мундариљаи нашрияњои гуногуни зерин 
инъикос меёбанд: адабиёти таълимию методњ, нашрияњои даврњ ва 
муљањњазкунонидашудаи соњавњ мансуб ба тайёр кардани кадрњо наш-
рияњои иттилоотию китобдорњ, инчунин нашрияњои дигари марказњ ва 
љамъиятию сиёсии мањаллњ; Дар манографияњо ва нашрияњои даврии 
мансуб ба барномаи фанни таълимии пешнињодгардида. Барои таъмини 
раванди таълими фосилавї аз чунин адабиёт ва маводи таълимию методњ 
ва иттилоотњ истифода бурдан мумкин аст: китобњои дарсии махсусгардо-
нидашуда бо истифодаи таљњизоти аёнњ, комплексњои таълимию методии 
электоронии мутобиќ ба китобњои электоронњ, воситањои таълимњ, барно-
мањои компютерии тренингњ, корњои амалию лаборатории компютерњ, 
маљмӯи тестњои санљишњ, видеофилмњои таълимњ, сабтњои аудио ва дигар 
маводи мувофиќ ба каналњои телекоммуникатсионњ. 

2.3.2. Технологияи кейсњ 
Адабиёти таълимию методњ барои кори мустаќилона ва тайёрњ ба ат-

тестатсияи љории донишљӯён ба дараљаи кофњ бояд муњайё бошад. Бинобар 
ин таљњизоти таълимию методии кейс барои донишљӯён бояд инњоро фаро 
гирад: 

- наќшаи кори семестрии дониш; 
- љадвали чорабинињо дар шӯъбањои рӯзона; 
- тайёрњ ва машварат (консултатсия); 



- ќайд намудани мундариљаи мавзӯъњои назариявњ, ки ба наќшаи 
таълими риштањо (ихтисосњо) ва дар навбати худ ба Стандарти давлатии 
тањсилот мувофиќанд ва дар шакли барномањои кории фаннњ, курсњои 
назариявњ, самти корњои амалию лабораторњ ва моделкунонњ оварда 
шудаанд; 

- воситањои дидактикњ, истифода аз таљрибаи фардии донишљӯ, ман-
тиќи солиму фањмо ва таъмини идораи корњои мустаќилонаи донишљӯ; 
маќсад ва вазифаи таълим, тезис ва проблемаи асосњ (аз рӯи мавзӯъ); воси-
тањои проблемавњ (саволу супоришот); супоришоти санљишњ ва машќњои 
худназораткунњ ва тадриљан азхудкунии васеи маводи таълимњ бар асоси 
мисолњо, љадвалу наќшањо; 

- курси лексияњо (китобу дафтарњои корњ), ки дар шакли чопњ (бо 
назардошти имкони донишљӯ ва шароити кори мустаќилона), ё худ дар во-
ситањои электронњ буда метавонанд; 

- маљмӯи супоришот, машќњо, мавзӯи корњои санљишњ, ки иљрои онњо 
аз рӯи курсњои назариявии наќшаи таълим барои аттестатсия заруранд; 

- адабиёти иловагии таълимњ, маљмӯи матнњою маводи асосњ ва илова-
гие, ки аз китобхонаи муассисаи таълимњ барои донишљӯ дастнорасанд ё 
бо душворњ ба даст меоянд, ба шакли электронњ дар дискетањо ё СD-ЌOM , 
дар формати гипертекст, ё гипермедиа, ба шакли барномањои видео ва 
аудио нашр ва дастрас карда мешаванд; 

- тавсияњои методњ оид ба курсњо, маќсад ва вазифањои курс, ки дар 
сохторњо сабт гардиданд, тавсияњо оид ба истифодаи комплекти таълимию 
методњ, ташкили кори мустаќилона муносибати фаъоли коммуникатсионњ 
бо устодон ва маъмурияти мактаби олњ, тартиби иљрои наќшаи аттестатси-
онњ, тарзи банаќшагирии ваќти таълим, тартиби љамъбасти мустаќилонаи 
таљрибаомӯзии таълимњ ва њисоботи љамъбастиро дар бар мегирад. 

Микдори воњидњои комплекти таълимию методие, ки дар ихтиёри му-
ассисаи таълимњ ё дар истифодаи шахсии донишљӯён ќарор дорад, бояд ба-
робари шумораи донишљӯён ё аз онњо зиёд бошад. 

Дар муассисаи таълимњ мављудияти инњо заруранд: 
- китобхонаи электронњ бо мављудияти адабиёти асосњ ба воситаи 

Wӯњ-сайт оид ба фанњои наќшаи таълим;  
- бонки электронии тестњо, ки гузаронидани тренингњоро дар шакли 

тестњ имконпазир мегардонад. 
Иљрои талаботи охирин метавонад бо њайати комплекти таълимию 

методии (кейсњ) мувофиќ иваз ё илова карда шавад.  
2.3.3. Технологияи шабакавњ (интернет) 
Талабот ба маљмӯи таълимию методњ (минбаъд МТМ) ба муќарраро-

те, ки дар талаботи умумии ташкили раванди таълим тавассути захирањои 
ахборию тањсилотњ оварда шудаанд, комилан мутобиќ аст. 

МТМ дар муњити ахборию тањсилотњ љой дода мешавад ва аз далелњои 
таќсимшудаи бонкњ иборат аст. Ба ин далелњои бонкњ њар як донишљӯ 
мувофиќи пороли инфиродњ кафолати воридшавњ дода мешавад. њамаи 
унсурњои МТМ бояд ба андозаи раќамњ пешнињод ва дар сервер бо тарти-
би муайян љой дода шуда бошанд. Онњо бояд возењу равшан њамчун маво-



ди графикаи аудио (видео) инъикос шуда бошанд ва ба андозаи матни да-
лелњо (њамчун маводи электронњ) мувофиќат намоянд. Онњо воридшавиро 
ба њамаи бобњои таълимњ таъмин намоянд, андозаи муносиб (мавод дар 
коѓаз) дошта бошанд. Донишљӯён бо ахбори муфассал ва дастури њама 
намудњои машварат (консултатсия), бо график ва дастури гузаронидани ин 
машѓулятњо таъмин карда мешаванд:  

- машваратњои гуногунзамонњ - мукотибаи электронњ: FAQ, анљумани 
мубоњисот, телеконференсия, њаљмаш на камтар аз 10 фоизи мењнати азху-
дкунии фан аст; 

- машваратњои њамзамонњ - CHAT, ICQ видеоконференсия, њаљмаш на 
камтар аст аз 5 фоиз мењнати азхудкунии фан мебошад. 

2.3.4. Технологияи телекоммуникатсионњ 
Талабот дар МТМ ба муќарарроте, ки дар талаботи умумии ташкили 

раванди таълим тавассути захирањои ахбороти тањсилотњ оварда шудаанд, 
комилан мутобиќ аст. 

Мављудияти маводи видео ва аудио њатмњ мебошад. Маводи таълимњ, 
ки ба кори инфиродњ марбут аст, бояд ба њар донишљӯ як нусхаро ташкил 
дињад. Замимаи мултимедиа (сабти аудио ва видео) метавонад дар рељаи 
гурӯњи хурд истифода шавад; ба 8 донишљӯ на камтар аз як нусхаи мулти-
медияњо бояд рост ояд. Китобњои дарсњ ва дастурњои методњ бояд 
якнусхагњ барои ду донишљӯ муњайё бошад.  

3. Талабот ба таъмини кадрии раванди таълим 
3.1. Такмили штатњои кормандони педагогњ 
3.1.1. Талаботи умумњ 
Кормандони педагогии мактабњои олњ, ки раванди таълими фосилави-

ро таъмин мекунанд, аз гурӯњњои зерин иборат мебошанд ва онњо бо вази-
фањои баӯњдадоштаашон аз якдигар фарќ мекунанд: 

- њайати профессорон-устодон; 
- њайати идора ва ходимон; 
- њайати кормандони ёрирасон; 
- њайати муњандисон ва техникњо; 
- устодон ва кормандони ходим ва технолог-педагогњо, ки бо истифода 

аз технологияи таълими фосилавї дар филиалњо бо донишљӯён машѓули-
ятњо мегузаронанд. 

Бо сабаби ин фарќиятњои вазифавњ талабот низ ба онњо фарќ меку-
нанд. 

Такмили штатњои устодон – методистњо аз њисоби кормандоне, ки дар 
мактаби олии мазкур љои кори асосњ ё иловагњ доранд, бояд чунин бошад: 

барои мактабњои олие, ки то 2 сол фаъолият доранд, на кам аз 10 %; 

барои мактабњои олие, ки аз 1 то 3 сол фаъолият доранд, на кам аз 15 
%; 

барои мактабњои олие, ки аз 3 то 5 сол фаъолият доранд, на кам аз 20 
%; 

барои мактабњои олие, ки аз 5 то 9 сол фаъолият доранд, на кам аз 30 
%; 



 барои мактабњои олие, ки зиёда аз 9 сол фаъолият доранд, на кам аз 
40 %. 

Дар ин нишондод сањми кормандони (педагогњ), асосњ (штатњ) ва њам-
корони (педагогњо) дохилњ ба назар гирифта шудаанд.  

Педагог - технологњо дар муассисаи таълимњ ба сифати корманди 
штатњ (асосњ): ё дар соњаи интихобкардаашон, ки ба самти барномаи тахас-
сусњ мувофиќат менамоянд, њамчун њамкор фаъолият мекунанд. 

Шумораи устод - методистњо ва педагог-технологњо, њамчунин тано-
суби шумораи онњо вобаста ба шумораи донишљӯён бо зарурати корњ аз 
љониби роњбарияти мактаби олњ мустаќилона муайян карда мешавад. 

Њангоми дар шањрњо ва мањалњои гуногун сукунат доштани њайати 
профессорнону устодони мактаби олњ ва дигар кормандони педагогњ онњо 
бояд аз љињати ташкилњ ва методњ ба воситањои телекоммуникатсионњ мут-
тањид карда шуда бошанд; њар яке аз онњо бояд дар ихтиёри худ воситањои 
мувофиќи талекоммуникатсионњ дошта бошад, ки барои ба амал овардани 
љараёни таълим, машварат, назорати љории азхудкунњ, аттестатсияи боб-
вори донишљӯён, корњои таълимию методии кафедра лозим аст. 

Вазифањои асосие, ки педагог-технологњо иљро мекунанд, сарфи назар 
аз технологияи таълими фосилавии амалкунанда, инњоянд: 

- роњбарии бевосита ба кори донишљӯён; 
- машѓулиятњо бо донишљӯён дар њайати гурӯњњои таълимњ; 
- назорати сифати азхудкунии ќисмњои барномаи таълим ва гузарони-

дани аттестатсияи бобвор; 
- машваратњои техникњ ба њайатњои гуногуни донишљӯён чи дар шакли 

инфиродњ (индивидуалњ) ва чи дар гурӯњњо; 
- сањмгузорњ дар тањияи маводи таълимњ ва методњ. 
Вазифањои асосии кории устод-методистњо инњоянд:  
а) Кор бо технологияи кейсњ; 
- таъмини густариши сариваќтии маводи таълимњ ва методњ дар миёни 

донишљӯёну устодон; 
- тайёрии касбњ ва дастгирии илмию методии фаъолияти педагог-

технологњо, иштирок намудан дар аттестатсия ва баланд бардоштани са-
вияи дониши онњо; 

- иштирок дар аттестатсияњои бобвор ва љамъбастии донишљӯён ва 
шунавандагоне, ки њоло таълим гирифта истодаанд. 

б) Технологияи шабакавњ; 
- доир кардани лексияњо, семинарњо, машваратњо бо истифодаи техно-

логияи «on- linӯ» ё «off-linӯ». 
3.2. Меъёри тањсилоти миќдори педагогњо 
Дар њайати устодон-методистон бояд на камтар аз 60% шахсон дараља 

ё унвони илмњ ва на камтар аз 20% дараља ё унвони доктори фанњо, ё про-
фессор дошта бошанд. Вазифаи устод- методистро шахсоне соњиб шуда ме-
тавонанд, ки тањсилоти бунёдияшон ба равияи фанне, ки таълим медињанд, 
мувофиќат кунад.  

Дар њайати педагог – технологњо бояд на камтар аз 20% шахсон дорои 
унвони илмњ бошанд. Њамаи педагог- технологњо бояд тањсилоти олии 



касбњ ва оид ба омӯзиши курси махсуси таълим (дар њаљми на камтар аз 72 
соат) њуљљат дошта бошанд, ки аз омӯзиши усулњои таълимњ ба техноло-
гияи таълими фосилавї асосёфта гувоњњ дињанд. 

3.3. Бозомӯзњ ва такмили ихтисоси педагогњо 
3.3.1. Талаботи умумњ 
Мактаби олњ вазифадор аст, ки системаи бозомӯзии касбњо ё такмили 

ихтисосро ба роњ монад: њайати профессорону устодон (устод-методистњо) 
барои гузаронидани дарсњо дар муњити нави таълимию иттилоотњ; устодон 
ва кормандони махсуси таълимњ- ёрирасон (педагог-технологњо) барои кор 
бо технологияи таълими фосилавї дар филиалњо љалб карда мешаванд. 
Њаљми омӯзиш на камтар аз 72 соат ва на дертар аз як маротиба дар 5 сол. 
Мактаби олњ вазифадор аст, ки сифати таълимро мунтазам назорат кунад. 

Барномаи таълим барои устод- методистон ва педагог – технологњо 
бояд силсилаи фанњои махсусро фаро гирад, ки дар натиљаи аз худ намуда-
ни онњо устод- методистњо ва педагог- технологњо бояд:  

- оид ба фанњои соњавњ ва фанњои ба онњо наздик соњиби дониши касбњ 
бошанд, ки шарти зарурии гузаронидани машѓулиятњои комплексњ, 
њамгњро ва аттестатсия мебошад;  

- тайёр ва гузаронида тавонистани машѓулиятњои гурӯњњ дар шакли 
бозињои корњ «њуљумњои фикрњ», ки ба принсипи тањарруки (динамикаи) 
гурӯњ мувофиќат намояд; 

- тарзу услуњои машваратњои инфородии (консултатсияњо) таълимњ ва 
психологњ, инчунин, тарзи машвартаро ба воситаи интернет дар рељаи «off-
linе» ва «on-linе» донанд; 

- дар бањодињњ ба сифати дониш, тафтиш, таќризнависњ, роњбарњ ба 
навиштани корњои санљишњ ва курсњ, аз љумла лоињавњ ва татќиќотњ, ки аз 
тарафи гурӯњњои аз устод дур иљро карда мешаванд, донишу малакаи мах-
сус дошта бошад; 

Аз технологияи компютерии иттилоотњ ва коммуникатсионњ, пеш аз 
њама, аз њамаи технологияњои кор бо WWW-ро дилпурона истифода бурда 
тавонад. 

Ин талабот барои устод-методистњо хусусияти тавсиявњ дошта, барои 
педагог- технолог њатмист. 

4. Таносуби масоњати таълимњ ва шумораи донишљӯён 
Мактаби олњ (филиал), ки барномањои таълимиро бо истифодаи њаљми 

пурраи таълими фосилавї ба амал мебарорад, миќдори нињоии донишљӯё-
нро аз рӯи масоњати биноњои таълимњ-лабораторњ муайян мекунад. 

Меъёри масоњати таълимию лабораторњ ба њар як донишљӯи таълими 
рӯзона ба таври зайл муайян карда мешавад (љадвали 1): 

 

  
Технологияњои 
таълими фосилавї 

  

Равияњои барномаи 
таълимњ 

Технологияи кейсњ 
Технологияи 
шабакавњ (интернет) 

Гуманитарњ: умуми- 5,5 м/м 6 м/м 



таълимњ ва илмњои 
табињ 

Байнисоњавњ ва тех-
никњ 

7,5 м/м 6,8 м/м 

   
Миќдори нињоии донишљӯён бо назардошти технологияи таълими фо-

силавї ва равияњои барномаи таълим муайян карда мешавад. 
Миќдори нињоии донишљӯён мувофиќи афзоиши коэфиnсенти смена дар 
асоси љадвали раванди таълим метавонад таѓйир дода шавад. 
Чунин тарзи бањисобгирии миќдори нињоии донишљӯён барои шакли рӯзо-
наи таълим пешбинњ шудааст. Барои гузариш ба шумораи даќиќи до-
нишљӯён коэфисентњои зерин истифода мешаванд: 1,0; 0,25; 0,1 мутаноси-
бан барои шаклњои таълими рӯзона, рӯзона-ѓоибона (шабона) ва ѓоибона. 

 


