БЕКІТЕМІН
Сәулет және дизайн
кафедрасының менгерушісі
_______ Ж.А. Темербаева
«__»_________20__ж
050420 – Сәулет мамандығының «Сәулеттік жобалау III» пәнінен курс
жұмысын орындау тапсырмасы
Курс жобасына тапсырма аптаның басында беріледі. Студенттер курс
жобасын тапсырма бойынша семестр бойы жасайды. КЖ компьтер
техникасында орындалады. Жобаның көлемі 2 планшет (75х75). Курс
жобасының тақырыбы: 22 сыныпқа арналған мектеп.
Тапсырмадағы график бойынша алдымен тақырыпқа клаузура
орындайды. Клаузураны СМӨЖ сабағында талданып бекітіледі. Бекітілген
клаузураннының детальды түрде эскизі жасалады. Эскизді талданып болған
соң жобалауға кіріседі. Біткен курс жобасын кафедраға тапсырылыды.
Артынан кафедра мұғалімдерінің алдында қорғалып бағаланады.
Курс жобасының графикалық құрамы:
- қасбет (2 – 3)
М 1:100; 1:200;
- қабат жоспарлары
М 1:100; 1:200;
- қима (2)
М 1:100;
- түйіндер (2 – 3)
М 1:20;
- перспекива
Еркін масштабта
Курс жобасының жазбаша бөлігі (түсініктеме):
- титуль парағы;
- мазмұны;
- кіріспе;
- жобалауға керекті деректер;
- бас жоспар;
- сәулеттік жоспарлау бөлігі
- сәулеттік көлем – композиция бөлігі;
- қорытынды;
- әдебиеттер.
Жазба бөлігінің көлемі 10 – 15 бет.

C. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті.
“Сәулет және дизайн” кафедрасы
“Айырықша ғимараттарды жобалау” пәнінен курс жобасын орындауға
арналған

ТАПСЫРМА
IV курс студенті______________________берілді.
Сынақ кітабшасының №___________
1. Тақырыбы: Павлодар қаласындағы бейімделу орталығы
2. Құрылыс орны: Павлодар қаласы
3. Жобалау үшін негізгі керекті деректер: жобаланатын қаланың орналасу
климаттық зонасын, жылдық жел бағытын және температурасын ҚН ж Ж - тан
қара.
4. Талап: Ғимарат мемлекеттік тілді, оқу алфавитін және заңды білмейтін
шет елдерден келетін қандастарымызға арналады. Бұл ғимаратта олар 3 - 4 ай
тұрып оқып бейімделген соң аудандар ме қалаларға жіберіледі. Жалпы
ғимарат тұрғын және қызмет көрсету блоктардан (зоналардан) тұады.
Олардың құрамдарын студенттер өздері құрастырады.
5. Сызбалардың стадиясы көрсетілген жобаның құрамы және олардың
масштабтары:
- ғимараттың бас жоспары
М 1:500;
- бірінші және қайталанбайтын қабаттардың жоспарлары
М 1:200, 1:100;
- қималар
М 1:200, 1:100;
- фасадтар
М 1:200, 1:100
М 1:100, 1:50;
- перспектива немесе макет.
- түсініктеме және ТЭК
10 – 15 бет.
5. Тапырманы орындау графигі:
- тапсырма беру
16. 02.09
- клаузура орындау
23.02.09
- эскизді қарау және бекіту
16, 23. 03.09
- жобаны компьтерде орындау
27. 03. 09 - 11. 05.09
- жобаны тапсыру
13. 05. 09
- жобаны қорғау
15. 05. 09
Жобаны қорғау комиссиясының төрағасы ____________Темербаева Ж.А
Комиссия мүшесі
____________Сулейменов Е. Н.
____________ Старкова Г. Н.
Оқытушы (тапсырма беруші)
___________ Каирбеков У.И.
Комиссияны шешімімен

жобаға қойылған баға

___

(___________ )

«__»__________200__ж.

Ескертпе: жоба және түсініктеме тапсырмасыз және бекітілген эскизсіз
қабылданбайды.

Құрастырған: доцент

Каирбеков У.И.

