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 ЗҮЙЛ 1.1: БАЙРЛУУЛАЛТЫН ҮНДЭС  
 
 

БАЙРЛУУЛАЛТ ГЭЖ ЮУ ВЭ?  
Байрлуулалт гэдэг нь бид хүүхдийг хооллохдоо хүүхдээ яаж тэвэрч эсвэл өвөр дээрээ барьж 
байгаа, сандал дээр эсвэл шалан дээр яаж тавьж суулгаж байгааг хэлж байгаа юм.  

Хүүхдийг байрлуулахад дараах нөлөөлнө:  

①  Хүүхдийн нас 
②  Хүүхдийн ерөнхий хөгжлийн чадвар, ялангуяа бие бялдрын чадамж  
③  Хүүхдийн хувийн хэрэгцээнүүд (жишээлбэл сөргөөтэй хүүхдийг хооллох үед биеийг нь 

босоо байдалд байлгах, булчингийн тонус сул хүүхдийн толгой/цээжийг өндөрлөх ивээс 
түшлэг гэх мэт) 

④  Асран хамгаалагчийн чадварууд  
⑤  Орчин тойрон дахь нөөц бололцоо  

 

БАЙРЛУУЛАЛТ7 ЯМАР АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ВЭ? 
Хүүхдийг хооллох үед зөв зүйтэй байрлуулах нь тэдний аюулгүй байдлыг хангахад хамгийн чухал 
үүрэгтэй. Хүүхдийг ялангуяа тусгай хэрэгцээт хүүхдийг хооллохдоо зөв байрлуулбал хооллолт 
илүү аюулгүй, илүү үр дүнтэй бөгөөд хүүхэд болон асран хамгаалагч хоёуланд нь илүү ая тухтай 
байдаг.  

↓АСПИР АЦИ,  ӨВЧЛӨЛ,  ЭНДЭГДЛИЙН ТОХИОЛДОЛ  ↑ АСПИР АЦИ,  ӨВЧЛӨЛ,  ЭНДЭГДЛИЙН ТОХИОЛДОЛ  
  

↑ хооллолтын үр ашиг (жиш: илүү хурдан) ↓ хооллолтын үр ашиг (жиш: илүү удаан) 

↑ хооллох үед амны хөндийн ажиллагаа, хоол идэлт ↓ хооллох үед амны хөндийн ажиллагаа, хоол идэлт 

↑ өөр бүтэцтэй хоол идэх хүүхдийн оролдлого чадамж ↓ өөр бүтэцтэй хоол идэх хүүхдийн оролдлого чадамж 

↑ амьсгалах чадамж ↓ амьсгалах чадамж 

↑ хоол ба шингэний боловсруулалт  ↓ хоол ба шингэний боловсруулалт  

↑ өөрийгөө хооллохдоо харах ба гараар барих чадвар ↓ өөрийгөө хооллохдоо харах ба гараар барих чадвар  

↑ хүүхдийн өөрийгөө хооллох чадамж ↓ хүүхдийн өөрийгөө хооллох чадамж 

↑ хооллох үеийн баяр баясгалан (хүүхэд ба асрагчид) ↓ хооллох үеийн баяр баясгалан (хүүхэд ба асрагчид) 

↑ өсөлт ба хоол тэжээл ↓ өсөлт ба хоол тэжээл 

САЙН БАЙРЛУУЛАЛТЫН АШИГ ТУС МУУ БАЙРЛУУЛАЛТЫН ЭРСДЭЛ 
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БҮХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ БАЙРЛУУЛАХДАА 
АНХААРАХ ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД 

Энэхүү зүйлд нялхас, хөлд орсон, том хүүхдүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй бүх насны 
хүүхдүүдийг байрлуулах хамгийн тохиромжтой хувилбаруудыг оруулсан. Хүүхдийн наснаас 
хамаарахгүйгээр хүүхдийг хооллохоор байрлуулахдаа дараах 6 гол элементийг асран 
хамгаалагч нар сайн анхаарах нь маш чухал.  

 

 

Ташаа 
 
90 хэмийн өнцөг үүсгэж байрлуулах  

Их бие 
 
Эгц босоо байх буюу урагшаа, хойшоо эсвэл 
хажуу тийшээ хазайж муруйхгүй байх 

Мөр 
 
Тэгш хэмтэй ба урагш харсан байх 

Толгой 
 
Эрүү бага зэрэг цээж рүү шахсан буюу эрүүг 
өргөөгүй байх; толгой эгц босоо, урагшаа харах 

Өвдөг 
 
90 хэмийн өнцөг үүсгэн байрлуулах 

Хөл 

 
Улыг шал, сандалны хөлний тавиур эсвэл ямар 
нэгэн ивээс түшүүр дээр бүрэн хүргэж тулсан; 
бүтэн улаар тэгш гишгэлттэй байрлуулах 

 

 

 

 

 

 

 
ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД  

 

 
ЗӨВ БАЙРЛАЛ  
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НАСАНД ТОХИРСОН НИЙТЛЭГ БАЙРЛАЛУУД7 
Хүүхэд өсч томрох болон хүүхдийн хөгжил ахиж дээшлэх тусам хүүхдийг хооллох хамгийн 
тохиромжтой байрлалууд нь мөн өөрчлөгддөг. Жишээ нь: Бага насны хүүхэд өсч томрох, хүчтэй 
болох тусам хооллох үед биеийг нь зөв байрлуулахын тулд асран хамгаалагч тусламж дэмжлэг 
үзүүлэх нь улам багасдаг. Нярай болон хүүхдэд зориулсан нийтлэг бөгөөд оновчтой хооллолтын 
байрлалуудыг доор үзүүлэв. Бүлэг 2, Зүйл 2.3 ба Бүлэг 3, Зүйл 3.3-аас доор жагсаасан байрлал 
бүрийн зурган тайлбар ба гэрэл зургийг үзээрэй). 

 
0-3 САРТАЙ  ХҮҮХЭД    

0-3 сартай нярай хүүхдийг хооллох бүртээ толгой, хүзүү, их бие, аарцагны хэсгийг нь бүрэн сайн 
барьж түших шаардлагатай. Энэ насны нярай хүүхэд биеийн дээрх хэсгүүдээ өөрөө зөв байрлалд 
барьж байлгах чадваргүй байдаг учраас бүхэлд нь бүрэн сайн тулж дэмжих шаардлагатай.   

 
Нийтлэг хооллолтын байрлалууд: 

Хөхөөр хооллох болон угжаар хооллохдоо асран хамгаалагч гараараа тэвэрнэ. 

 
Угжаар хооллох байрлалууд: 

o Өлгийднэ  
o Хажуу талаар нь хэвтүүлнэ 
o Асран хамгаалагчийн өвдөг дээр ивсэн дэрэн дээр налуулж хэвтүүлнэ 
o Асран хамгаалагчийн өвдөг дээр суулгана 
o Нярайн зориулалтын суудал эсвэл сандалд суулгана   

 

4 – 8 САРТАЙ  ХҮҮХЭД  

4-8 сартай нялх хүүхэд хооллох үед толгой, хүзүү, их биеийг нь дунд зэргээр дэмжлэг авах 
шаардлагатай байгаагаа үзүүлж ойлгуулдаг. 8 сар хүрэх үед тэдэнд улам бага тусламж дэмжлэг 
хэрэгтэй болох ба өөрөө бие дааж эсвэл зориулалтын сандал дээр суух чадвартайгаа харуулна. 
Энэ насны хүүхдийн бие бялдар бүхлээрээ улам хүч чадалтай болж хөгжсөн байдаг бөгөөд 
тэдэнд хатуу хоол хүнсийг өгч эхэлдэг. Зөв зүйтэй байрлуулалтын дэмжлэг нь хүүхдийг 
амжилттай бас аюулгүйгээр энэхүү хооллолтын шинэ үеийг давахад хэрэгтэй.  

 
Нийтлэг хооллолтын байрлалууд: 
Хөхөөр хооллох болон угжаар хооллохдоо асран хамгаалагч гараараа тэвэрнэ. (4-6 сартай 
хүүхдэд илүү тохиромжтой) 

Асран хамгаалагчийн өвөр дээр, шалан дээр, эсвэл хүүхдийн зориулалтын суудал буюу сандал 
дээр суулгана. (6-8 сартай хатуу хоол хүнсэнд орсон хүүхдэд илүү тохиромжтой) 
 

Угжаар хооллох байрлалууд: 

o Асран хамгаалагчийн өвдөг дээр ивсэн дэрэн дээр налуулж хэвтүүлнэ 
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o Асран хамгаалагчийн өвөр дээр суулгана 
o Нярайн зориулалтын суудал эсвэл сандалд суулгана 

Хатуу хоол хүнсээр хооллох байрлалууд: 

o Асран хамгаалагчийн өвөр дээр суулгана 
o Нярайн зориулалтын суудал эсвэл сандалд суулгана 
o Асран хамгаалагчийн тусламж дэмжлэгтэй шалан дээр суулгана  

 

9 – 15 САРТАЙ  ХҮҮХЭД 

9-15 сартай хүүхэд хооллох үед бага зэргийн дэмжлэг шаардлагатай байгаагаа үзүүлж 
ойлгуулдаг. Тэдний бие бялдрын чадал улам хүчирхэгжин хөгжсөөр байдаг ба өөрөө бие дааж 
суух, мөлхөх, зогсох, алхах, байрлал хооронд шилжих (жишээ нь сууж байгаад босох хөдөлгөөн 
хийх) зэргээр биеийн хөдөлгөөнөө бүхэлд нь хянах чадвартай болсон байна. Энэ насны хүүхдийг 
угжнаас гаргаж аягаар уулгаж эхэлдэг. Түүнчлэн хатуу хоол хүнсээр голчлон хооллоно. Энэхүү 
хооллолтын шинэ үед хүүхдийн хувийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн зөв зүйтэй байрлалыг олж 
тодорхойлох нь хүүхдийг  амжилттай бас аюулгүй хооллогч болоход нь тусална.  

 
Нийтлэг хооллолтын байрлалууд: 

Асран хамгаалагчийн өвөр дээр, шалан дээр, зориулалтын суудал эсвэл түшлэгтэй сандалд 
суулгана.  

 
Хооллолтын байрлалууд: 

o Асран хамгаалагчийн өвөр дээр суулгана 
o Нярайн зориулалтын суудал эсвэл сандалд суулгана 
o Асран хамгаалагчийн тусламжтай шалан дээр суулгана  

 

16 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ САРТАЙ  ХҮҮХЭД  

16 сартай ба түүнээс том хүүхэд хооллох үед бага зэргийн дэмжлэг шаардлагатай байгаагаа 
үзүүлж ойлгуулдаг. Тэд өөрсдөө бие даан цэх сууж чаддаг болсон ба бусад хүмүүстэй 
хооллохдоо дуртай байдаг.  Энэ насны хүүхдүүд өсч бойжиж буй хүч ба чадваруудынхаа ачаар 
ердийн ширээнд таарсан сандал өндөрлөгч суудал дээр эсвэл хүүхдэд зориулсан ширээ сандал 
дээр сууж чаддаг. Энэ насны хүүхэд нь хооллохдоо бага тусламж шаарддаг ч тэдний хэрэглэж 
буй ширээ сандал нь дээр заасан зөв байрлалтай суух 6 гол элементийг хангаж байгаа эсэхийг 
анхаарч байх нь чухал.  

 
Нийтлэг хооллолтын байрлалууд: 

Асран хамгаалагчийн өвөр дээр, шалан дээр, зориулалтын суудал эсвэл түшлэгтэй сандалд 
суулгана.  

Хооллолтын байрлалууд: 

o Асран хамгаалагчийн өвөр дээр суулгана 
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o Нярайн зориулалтын хоолны өндөр сандал, өндөрлөгч суудал эсвэл сандалд суулгана 
o Асран хамгаалагчтай шалан дээр суулгана  
o Хүүхдэд зориулсан хүүхдийн биеийн хэмжээнд таарсан сандал ширээн дээр суулгана 
o Хүүхдийн биеийн хэмжээнд зөв тааруулсан эсвэл өөрчилсөн тэргэнцэр, тусгай тэрэг 

эсвэл сандал дээр суулгана  
 

 

БҮХ НАСНЫ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН 
БАЙРЛУУЛАХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 

ЗӨВЛӨМЖ 1: 

Хооллох байрлал болон дэмжлэгийн түвшинг сонгохдоо хүүхдийн өөрийнх нь онцлог 
шаардлагыг үргэлж сайтар харгалзан үзэх хэрэгтэй. Хүүхэд өсч бойжин улам хүчтэй болох 
тусмаа хооллох үед сайн байрлалд суулгахад бага дэмжлэг шаарддаг. Гэхдээ хүүхэд бүр өөр 
бөгөөд ижилхэн хөгжлийн замаар хөгждөггүй тул сайн анхаарч зохих шаардлага хэрэгцээг нь 
зөв тодорхойлох хэрэгтэй. 
 

ЗӨВЛӨМЖ 2: 

 
Хүүхдийн өөрийнх нь хөгжлийн чадварын түвшинг үндэслэн хооллох байрлалыг үргэлж 
сонгож байгаарай. Хэрэгцээ, чавдварын түвшин болон насанд тохируулж хооллох байрлалыг 
сонго. Жишээ нь: 3 настай булчингийн тонус сул хүүхдийг толгойг цэх байдалд барьж байх 
сандалд суулгаж хооллох шаардлагатай. Харин “том болсон хүүхэд юм чинь” гээд зүгээр 
сандал дээр суулгаж болохгүй. 
 

ЗӨВЛӨМЖ 3: 

 
Хооллох үеийн асран хамгаалагчийн ая тухыг үргэлж харгалзан үзэж байх хэрэгтэй. Хүүхдийг 
хооллож байхдаа бие мах бодио юу мэдэрч байгаагаа сайн ажигла. Нуруу чинь өвдөж байна 
уу? Та тухгүй байрлалд зогсож эсвэл сууж байна уу? Хүүхэд хэт хүнд байна уу? Хоолыг 
дуустал та энэ байрлалд байж чадахаар байна уу? Хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 
байрлалыг олж сонгохоос гадна өөрийнхөө эрүүл мэндийн тогтвортой байдлыг хангахуйц 
байрлалыг сонгох нь чухал.  
 

ЗӨВЛӨМЖ 4: 

 
Хүүхэд өсч бойжиж байгааг үргэлж санаарай. Хүүхэд томрохын хэрээр тэдний чадварууд 
хөгжиж сайжирдаг учраас тэднийг хооллох байрлалаа бас өөрчилж байх хэрэгтэй. Хүүхдийн 
өсч хөгжиж буй хэрэгцээ шаардлагад тохирсон байрлалыг цаг хугацааны явцад өөрчилж 
байх нь зайлшгүй чухал. 
 

ЗӨВЛӨМЖ 5: 

 
Хүүхдэд хамгийн сайн тохирох байрлалыг олоход заримдаа маш их зүтгэл сэтгэл ажиллагаа 
хэрэгтэйг үргэлж санаж байгаарай. Хэвийн хөгжилтэй хүүхдэд ч бас яг таарсан зөв байрлалыг 
нь олох хүртэл олон өөр байрлалыг туршин оролдож үзэхийг асран хамгаалагчаас шаарддаг. 
Хүүхдийнхээ хариу үйлдлийг сайн ажиглан харж байгаад шаардлагатай бол бага багаар 
байрлалыг нь яаралгүйгээр өөрчилж болно. 
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ДҮГНЭЛТҮҮД 
Хүүхдэд тохирсон зөв байрлалыг олох нь ихэнхдээ тийм ч амар ажил биш. Цаг 

зав, хичээл зүтгэл, бодол тунгаалт, дадлага сургуулилт болон тэсвэр тэвчээр 
шаардагдана. Хэрэв хүүхдэд хамгийн сайн байрлалыг олж чадахгүй байгаа бол бусдаас 

дэмжлэг ав. Асуудал бэрхшээлийг эсвэл асуулт эргэлзээгээ бусад асран хамгаалагч эсвэл 
багийн гишүүүдтэйгээ хуваалцаж ярилцаж хэлэлцэх нь асуудлыг шийдэх болон бүтээлч 
шийдэлд хүргэхээс гадна стресс дарамтыг хөнгөвчилдөг.  

 

o Насанд тохирсон байрлалын тухай илүү тодорхой мэдээллийг Бүлэг  
2, 3, 4, ба 5-аас үзнэ үү.  

o Тусгай хэрэгцээт хүүхдэд зориулсан байрлалын тухай илүү тодорхой 
мэдээллийг Бүлэг 7-оос үзнэ үү.  

o Суулгах бүтээлч аргын тухай тодорхой мэдээллийг Бүлэг 4 Хавсралт 
9I-аас үзнэ үү. 

o Байрлуулалтын бэрхшээлүүд ба түргэвчилсэн шийдлүүдийн тухай 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүлэг 4 Хавсралт 9M-аас үзнэ үү. 
 




