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1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Пәннің атауы «Өнеркәсіптік ғимараттарды жобалау»
Таңдау компонент бойынша пән
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 5
Барлығы: аудиториялық сабақтар – 45 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 30 сағат
СӨЖ – 90сағат
соның ішінде СӨЖО – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық – 135 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 5 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер
«Өнеркәсіптік ғимараттарды жобалау» пәнін оқып - үйрену мына
пәндерден алынған білімдерге негізделеді: «Жоғарғы математика»,
«Инженерлік графика», «Компьютерлік графика», «Материалтану», «Сәулет-1».
Постреквизиттер
Бұл пәнді үйрену және дағдылану «Құрылыс өндірісінің технологиясы»,
«Құрылыс конструкциялар» курстық пәндерін оқып зерттеу үшін қажет.

3.

Пәннің мақсаты:

Студенттерді қазіргі кездегі Өнеркәсіптік ғимараттарды жобалау
принциптері жөнінде білім алуға үйрету
Міндеті – студенттерге қазіргі заманға сай материалдарды таңдауын
және тиімді құрылымдық шешімдерді қабылдауына білім беру; құрылыс
құрылымдардың есептік схемаларымен таныстыру.
4 Студенттердің пәнді оқып білу нәтижесінде төмендегілерді
меңгеруге тиісті:
- өнеркәсіптік ғимараттардың сәулет-құрылыс жобалауының негізін
- компоновка әдістерін және құрылыс құрылымдарды құрылымдауын;
Білуге тиісті:
- өнеркәсіптік ғимараттар мен имараттардың сәулет-құрылыс және
компановка шешімдерін;
- ғимараттардың құрылымдық схемаларын, құрылыс
құрылымдардың схемаларын, түйіндерін.
Істей білуге тиісті:
- Ғимараттың міндет атқаруына байланысты, оның тиімді көлемдікжоспарлық шешімін таңдау;
- ең тиімді құрылымдық шешімін таңдау;
- ғимараттың құрылымдық схемаларын талдау білу;
- ғимараттың түйіндер мен бөлшектердің түйіндесулерін жасау
білу.
Тәжірибелік дағдыларын алу:
- өндірістік ғимаратты жобалау және оның барлық құрылымдарын
таңдау;
- қазіргі заманға сай нормаларды, талаптарды ескеріп қоршау
құрылымды есептеу.

5. Пәнді игерудің тематикалық жоспары

Академиялық сағаттарды пәннің түрлеріне қарай бөлінуі

№
п/п

Пәндердің
аудиторлық
сабақтардың саны
Наименование тем
Дәр.

1
2
3
4
5
6
7
8

Кіріспе. Өнеркәсіптік ғимараттардың жобалау
негіздері.
Өнеркәсіптік ғимараттар жобалауының
көлемдік-жоспарлық шешімі және физикатехникалық негіздері.
Өнеркәсіптік ғимараттардың құрылымдық
шешімі. Бірқабатты өнеркәсіптік қаңқа
Бірқабатты ғимараттардың металл қаңқасы
Көпқабатты өнеркәсіптік қаңқа.
ӘТК-ны есептеу және құрылымдау
Жарық және жарықаэрациялық фонарлар.
Жабыннан су әкетуді ұйымдастыру.
Өнеркәсіптік ғимараттардың басжоспарлары.
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