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1.Пәннің оқу бадарламасының паспорты
Пәннің атауы Азаматтық ғимараттар сәулеті
Арнайы мамандық үшін таңдау бойынша компонент
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы__2 кредит
Курс: 2курс
Семестр: 3
Барлығы аудиториялық сабақтар – 30 сағат
Дәрістер – 15сағат
Тәжірибелік сабақтар– 15сағат
СӨЖ – 60 сағат
оның ішінде СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 3семестр,курстық жұмыс
2.Пререквизиттер,постреквизиттер
Пререквизиттер
«Азаматтық ғимараттар сәулеті» пәнін оқып - үйрену мына
пәндерден алынған білімдерге негізделеді: «Математика», «Физика»
«Инженерлік графика», «Компьютерлік графика», «Материалтану», «Сәулет1».
Постреквизиттер
Бұл пәнді үйрену және дағдылану «Құрылыс өндірісінің технологиясы»,
«Құрылыс конструкциялары» курстық пәндерін оқып зерттеу үшін қажет.
3. Пәннің мәні,мақсаттары мен міндеттері
Пәннің мәні
«Азаматтық ғимараттар сәулеті» пәні Құрылыс мамандығы бойынша
студенттерді оқыту жоспарының арнайы мамандық үшін таңдау
компонентіне жатады
Пәнді оқытудың мақсаты
Студенттерге казіргі заманға сай, ғимараттар мен имараттар
жобалау және салу принциптері жөнінде білім беру «Азаматтық
ғимараттар сәулеті» пәнін оқытудың мақсаты болып табылады. Азаматтық
ғимараттардың сәулет-құрылыс жобалауының негіздерін, компановка
әдістерін және құрылымдауының ерекшеліктерін байқауына, еске алуына
үйрету.
Пәнді оқытудың міндеттері

- студенттердің, құрылыс және сәулет саласындағы дұрыс әлемкөрүшілігін
қалыптастыру
- қазіргі күйдегі ғылым мен техниканың дамуын байқату;
- ғылыми және нормативтік әдебиетпен, оқулықтармен студенттерді өздік
жұмыс жасауына үйрету;
- ғимараттардың көлемдік-жоспарлық, құрылымдық шешімдер жасауының
дағдыларын алу;
- өнім сапасының жоғарлау тиімділік бағасы бойынша студенттердің
білімдерін, біліктілерін қалыптастыру;
- студенттердің техникалық білімдерін жоғарлатып, жоғары білімді
мамандарды шығару.
4.Білімге,дағдыға,іскерлікке
және
біліктілікке
қойылатын талаптар
Студенттер
пәнді
оқып
білу
нәтижесінде
төмендегілерді меңгеруге тиісті:
Білуге тиісті:
- ғимараттардың сәулет-құрылыс және компоновка шешімдерін,
оларға қойылатын талаптарын;
- құрылыста типтеу мен унификация түсініктемелерін;
- құрылыс физиканың негіздерін;
- ғимараттардың жеке бөліктерін және жобалау негіздерін;
- ғимараттардың құрылымдық сұлбаларын, қосу түйіндерін.
Істей білуге тиісті:
- Ғимараттың атқару міндеті бойынша, азаматтық ғимараттардың тиімді
көлемдік-жоспарлық шешімін табу;
- тиімді экономикалық құрылымдық шешімін табу;
- құрылымдық жүйелермен ғимараттардың сұлбаларын талдау және
өндеу.
Тәжірибелік дағдыларды алу
- өндірістік ғимаратты жобалау және оның барлық
құрылымдарын таңдау;
- қазіргі заманға сай нормаларды, талаптарды ескеріп
қоршау құрылымды есептеу.
Құзыреттілігі:
- жаңа өндіріс технологиясы негізіндегі жобалау шешімі
- стандарттық өлшемдерге сәйкес азаматтық ғимараттар мен имараттардың
сәулет-құрылыс және компановка шешімдер қабылдау;

5 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары.
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу
Тәжі
CӨЖ
Дәріс№
Тақырыптар
Зерт.
СОӨЖ
барлығы
тер
рибе
1

2

3

4

5

6

7

1

Кіріспе. Азаматтық ғимараттар
жобалаудың
негізгі
принциптері.

1

1

-

1

4

1

1

2

Көлемдік-жоспарлық шешім.
Қоғамдық
ғимараттар
жобалауына қойылатын арнайы
талаптар.

3

3

Іріблокті және іріпанельды
ғимараттардың құрылымдауы.
Көлемді-блокты
үйсалушылығы.

4

Қаңқа түрлері. Құрылымдауы,
түйіндері. Монолитты қаңқалар.

5

Қоғамдық
шатырлары.

3
-

1

3

-

3

10

3

3

-

3

10

ғимараттардың

2

2

-

3

10

6

Баспалдақтар,
лифттер,
эскалаторлар, пандустар.

1

1

-

2

10

7

Жабындардың
жүйелері.

2

2

-

1

10

8

Басжоспарларды жобалау.

2

2

-

1

3

15

15

15

60

Барлығы:

үлкенаралық

90 ( 2кредит)
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