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Сәулеттік жобалау VIII пәнінің бағыты:
Қоғамның әлеуметтік және экономикалық даму барысында
кездесетін түрлі кәсіби тапсырмаларды шешуге қабылеті кең профилді
сәулетшілерді дайындауды – жоғары сәулет мектебі cтуденттерге
дұрыс бағыт береді.
«Сәулеттік жобалау II» пәні екінші курс студенттерінің
екіншіалғашқы шығармашылық жұмыстары болып табылады,
сондықтан бұл пәннің алатын орны үлкен.
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Сәулеттік жобалау VIII пәнінің мақсаты :
Қоғамның әлеуметтік және экономикалық даму
барысында пайда болатын түрлі кәсіби тапсырмаларды
шешуге қабылетті кең профильді сәулетшілерді
дайындау – жоғары сәулет мектебінің басты мақсаты.
«Сәулеттік жобалау - 8» курсы «Сәулет өнерінің
бүкіл әлем тарихы-1», «Сәулет 1» пәндерімен қатар
оқытылатын кәсіптік пән. Жоғары оқу орнында бұл
пәнді
оқытудың
негізгі
мақсаты
студенттердің
саналарына
мамандықтың
кәсіптік
негіздерін
қалыптастыру,
творчествалық
жұмысқа
дайындықтарын
шындандыру
және
болашақ
сәулетшілерді дайындауда олардың жеке кәсіптік
сапасына әсемдік талғамдарының негізін қалыптастыру
болып табылады.
Пәнді оқытудағы студенттерге қоятын талап
Жобалау курсының осы кезеңде кейбір сәулеттік
құрылым нысандарын жобалауда сәулетшінің негізгі
қызметіне нақтылы дайындықты қамтамасыз жасайды.
Курс келешекте студенттердің қаблеттілігін артыру,
қиындатылған талаптарды және қосалқы пәндерді
ескеріп,
творчествалық
шешімдердің
методтарын
игеруді өзіне талап қояды.
Курстың бағдарламасы
әрқайсының нақтылы оқыту бағыты және
білім
деңгейіне сәйкес бірнеше тапсырмалардан тұрады.
Пәнді игеру кезінде студенттер білуге тиісті:
- сәулеттік жобалау – графикалық техникасының
негіздерін;
-жобалау нысандарының композициялық моделдеудің негізгі
әдістерін;
- курс жұмысын және курс жобасын орындауының
методикасын және оның жолдарын;
- байқалған және белгілі бағыт – бағдарға сүйене
отырып курстық жобалау тенденцияларын шешу
арқылы болашақ мамандықтың қыр – сырын игеру
мүмкіндіктерін ескеру.
Пәнді игеру кезінде студенттер істей білуге
тиісті:
- графикалық шығармашылық және жобалау
ізденістердің барлық стадияларында жоғары кәсіптік
деңгейде орындай білу.
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Пәннің алдыңғы деректемелері
«Сәулеттік жобалау 8» пәнін оқу үшін
студенттер келесі пәндер бойынша білім алулары
керек:
- сурет;
- сәулет өнерінің бүкіл әлем тарихы-1;
- инженерлік графика;
- сәулет жобалау -1.
Пәннің соңғы деректемелері
Бұл пәннен алған білім 3 – 5 курстарда, басқа да
жағдайларда және де «Сәулеттік жобалау – VI, VII, VIII,
IX, X,XI,XII» пәндерін меңгеруде қажет. Алдағы уақытта
оқылатын пән « Қазақстан сәулет тарихы».

Пәннің мазмұны
1. Пәннің тақырыптық жоспары
Рет.
№
1
2
3
4
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Сабақ түріне байланысты
сағат саны
Тақырыптардың аталуы
дәр
Практ. жеке СӨЖ
Кіріспе
1
Дайындық және әдістемелік кезең
3
3
4
Пәтерді ұйымдастырудың
сәулеттік негіздері.
Елді мекен ортасындағы
тұрғын үйді жобалау
алдындағы керекті
деректерді анализдеу
және эскиз-идеяны
орындау.
Жобаны безендіру және оны
қорғау
БАРЛЫҒЫ :
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-

10

10

20

-

8

8

18

-

8

8

18

-

30

15

60

2. Пән тақырыптарының мазмұны
2.1 Кіріспе
Жалпы «Сәулеттік жобалау VIII» пәні туралы
кіріспе дәріс. Студенттерді кафедраның әдістемелік
қорымен және пайдаланатын әдебиеттер тізімімен
таныстыру. «Аз қабатты жеке тұрғын үй» атты курс
жұмысымен таныстыру және тапсырма беру.
2.2 Дайындық және әдістемелік кезең
Кіріспе дәріс.Студенттердің I, II курстарда оқыған
«инженерлі графика», «сәулеттік графика және
макеттеу» және «Сәулеттік жобалау I» пәндерінен
алған білімдерін еске түсіру. Аз қабатты жеке тұрғын
үйге ақпарат жинау. Қала ішіндегі жеке тұрғын үйлерге
экскурсия жасау.
2.3 Шығармашылық ізденіс кезеңі
Клаузура және оның жобалауда алатын орны
туралы
кіріспе
дәріс.
Клаузураны
студенттер
композициялық жаттығулар орындаған соң орындауға
кіріседі.
Клаузураны
орындау
мақсаты
–
ол
студенттердің алғашқы шығармашылық тапсырмасы
болған соң, нысан туралы негізгі гипотезасын білдіруге
арналған қысқа мерзімде орындалатын жобалық –
графикалық жұмыс. Студенттер клаузураны жеке –
жеке 4 сағат дербес орындайды.
Клаузураны
бекіткен соң эскизге кіріседі.
2.4 Шығармашылық жобалау кезеңі
Эскизді бекіткен соң жобалау кезеңіне кірісу.
Үйдің қасбеттерін, жоспарын, қимасын және бас
жоспарын орындау. Макетін жасау.
2.5 Жобаны безендіру және оны қорғау
Бекітілген эскизді планшетте орындау. Бейнелеу
графикасын анықтау. Биіктік деңгейлерін, өлшем
бірліктерін қою. Экспликациясын жазу. Жұмысты
аяқтап тапсыру.
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3. Практикалық сабақтың тізімі және мазмұны
3.1 Жалпы «Сәулеттік жобалау II» пәні туралы
кіріспе дәріс. Студенттерді кафедраның әдістемелік
қорымен және пайдаланатын әдебиеттер тізімімен
таныстыру. «Аз қабатты жеке тұрғын үй» атты
студенттердің өздік орындалатын курс жұмысымен
таныстыру және тапсырма беру.
3.2 Кіріспе дәріс. Студенттердің I, II курстарда
оқыған «инженерлі графика», «сәулеттік графика және
макеттеу» және «Сәулеттік жобалау II» пәндерінен
алған білімдерін еске түсіру. Аз қабатты жеке тұрғын
үйге ақпарат жинау. Қала ішіндегі жеке тұрғын үйлерге
экскурсия жасау.
3.3 Клаузура және оның жобалауда алатын орны
туралы
кіріспе
дәріс.
Клаузураны
студенттер
композициялық жаттығулар орындаған соң орындауға
кіріседі.
Клаузураны
орындау
мақсаты
–
ол
студенттердің алғашқы шығармашылық тапсырмасы
болған соң, нысан туралы негізгі гипотезасын білдіруге
арналған қысқа мерзімде орындалатын жобалық –
графикалық жұмыс. Студенттер клаузураны жеке –
жеке 4 сағат дербес орындайды.
Клаузураны
бекіткен соң эскизге кіріседі.
3. Эскизді бекіткен соң жобалау кезеңіне кірісу.
Үйдің қасбеттерін, жоспарын, қимасын және бас
жоспарын орындау. Макетін жасау.
3.5 Бекітілген эскизді планшетте орындау. Бейнелеу
графикасын анықтау. Биіктік деңгейлерін, өлшем
бірліктерін қою.Экспликациясын жазу. Жұмысты аяқтап
тапсыру.

4. Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны
4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
Ре
СӨЖ түрлері
Есеп беру
т.
формасы
№
7

Тексеру
формасы

Сағат
бойын
ша

көлем
1
2

3

3

2

Практикалық
сабақтарға
Жұмыс
Сабаққа
дайындық,
үй
дәптер
қатысу
жұмыстарын
орындау
Аудиториялық
сабақтар
Сұрақтарға
жоспарына
Конспект
жауап беру
кірмеген
материалдады оқу
Семестрлік
жұмысына
Курс
Таныстыр
(кжс)дайындық,
жұмысыны
у, қорғау
орындау
және ң бөлімдері
қорғау
МБ 1, МБ
Бақылау
2
шарасына
сұрақтар,
дайындық
тест және
б.
Барлығы:
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15

35

4
60

4.2 Студенттердің өздігімен оқитын тақырыптардың тізімі
1) [1], 8 – 118, 208 – 216 беттер.
4.3 Курс жобасының тақырыбы.
1) Пәтерлері екі деңгейде орналасқан бес бөлмелі тұрғын үй;
2) Төрт бөлмелі мансардты сәулетшінің тұрғын үйі;
3) Төрт бөлмелі мансардты фермердің тұрғын үйі;;
4) Пәтерлері екі деңгейде орналасқан бес бөлмелі ұстаздың
тұрғын үй;
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