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1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің аталуы: “ Сәулеттік жобалау негіздері ” пәнінің
Таңдау компенентті пәні
Кредиттер саны және оқу мезгілі
Барлығы: – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Аудиториялық сабақ. Барлығы: – 45 сағат
Практикалық сабақ - 45 сағат
СӨЖ – 90 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 19,5 сағат
Барлық еңбексиымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 3 семестр
Курстағы пәнді оқып игеру үшін оқылған немесе параллель оқылатын
негізгі пәндердің тізімінің переквизиті:
- сәулеттік графика және макеттеу;
- инженерлік графика;
- бүкіл әлемнің сәулет тарихы;
- сәулеттік жобалау I
Курстағы осы пәннен алған білімдері келесі пәндер үшін маңызды
(постреквизиті):
- сәулеттік конструкция;
- инженерлік графика;
- құрылыс конструкциясы -1;
- сәулеттік жобалау - II
2. Пәннің бағыты мен мақсаты:
Пән тақырыбы «Сәулеттік жобалау негіздері» пәні курсын
оқу студенттердің жалпы дайындық курстарында
оқылатын негізгі пәндердің бірі болып табылады.
Бұл пәнді оқытудың мақсаты – студенттің классикалық
сәулет өнерінің негізін қалаған ордерлер жүйесін,
ондағы модул түсініктерін, пропорцияны үйрету,
волютаны салу және сынықтардың түрлерін білуді және
графикамен
практикада орындай білуді үйретеді.
Бұл пән бойынша практикалардың алдында жаңа
тақырыптар бойынща кіріспе дәріс оқылып, артынан
практикалық сабақ жүргізіледі. Артынан студенттер

өздік жұмыстарын орындайды. Сессияның соңында
студенттер курс жұмысын орындап қорғайды және
емтихан тапсырады.
Пәнді оқыту бағыты
- конструкциямен бір мезгілде
қалыптасқан сәулеттік шығармалардың өмірлік маңызы
бай және әртүрлігімен қалыптасқан жаңа сәулеттік
формаларды, соның ішінде сәулеттік ордерлерін оқып,
үйрету және графикада орындау білуді үйрету:
- студенттердің неғұрлым тіректі – арқалықты жүйенің
пайда болу себептері мен конструкциялық шешімдерін
таңдауға дағдылау;
- студенттерді ежелгі классикалық сәулет өнерінің ең шыңына жеткен
ордер жүйесінің түрлерімен жұмыс істеу және салыстырмалы
моделдерін үйретіп, қасиеттерімен таныстыру. Курс келешекте
студенттердің қаблеттілігін артыру, қиындатылған талаптарды және
қосалқы пәндерді ескеріп,(сурет, сәулеттік графика және макеттеу,
сәулеттік композиция) графикалық және салыстырмалық шешімдердің
методтарын игеруді өзіне талап қояды.
Пәнді оқыту мақсаты - студенттерді ордер жүйесінің түрлерімен
жұмыс істеуді, олардың бір – бірімен айырмашылықтарын,
детальдарын, әсіресе сынықтарының түрлерін үйретіп қасиеттерімен
таныстыру.
3 Білімге, қолдануға, дағдыға және тәжрибілігіне қоятын талаптар
- тіректі – бағаналы жүйенің ең бір шыңына жеткен
ордер жүйесінен және жобалау
методикаларынан
мәлімет алуға;
- студенттердің сәулеттік графика және макеттеу
курысынан алған графикамен орындауды жетілдіру.
- студенттерді құрылыс конструкцияларының түрлерімен жұмыс істеу
қасиеттерімен таныстыру.
- курстың осы кезеңіндеде кейбір сәулеттік құрылым нысандарын
жобалауда сәулетшінің негізгі қызметіне нақтылы дайындықты шыңдап
қамтамасыз жасайды. Курс келешекте студенттердің қаблеттілігін
артыру, қиындатылған талаптарды және қосалқы пәндерді ескеріп,
конструкциялық және творчествалық шешімдердің методтарын игеруді
өзіне талап қояды.
Пәнді игеру кезінде студенттер істей білуге тиісті:
- ордер жүйесінің түрлерін және пайда болу тарихын;
- ордер жүйесінің детальдарын, оның түрлерін және
атқаратын қызметін;

- колонналардың түрлерін, олардың бір-бірінен
айырмашылықтарын айыра білуді және орындауды;
- конструкциялық элементтерінің түйісу детальдары
мен түйіндерін жасай және талдай білуді.
Бұл пәнді оқытудың мақсаты – студенттің өткен
пәндерден
алған
білімдерін
нақтылы графикада
орындаудау әдістерін практикада жетілдіру болып
табылады.
Бұл пән бойынша практикалық сабақ жүргізіледі және
студенттер өздік жұмыстарын орындайды. Сессияның
соңында студенттер емтихан тапсырады.
Пәнді игеру кезінде студенттер білуге тиісті:
- ордер жүйесін білу және олардың детальдарын графикада орындауды
меңгеру;
- ордердің модульдерін және түрлерін, Палладио және Виньоле жасаған
пропорцияларының схемаларын оқып үйретуді;
- Виньоле жасаған сынықтардың түрлерін және
оларды орындауды;
4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Сабақтын ттүрлеріне байланысты академиялық
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