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Аннотация 

 

Проект на тему: «Центр современного искусства в городе Алматы» 

разработан студентом Satpaev university Әлімғазиным Дулатом Дәлелханҧлы . 

Проектируемый объект высотой 9,8 метров имеет общую площадь 22,500 м². 

На территории центра предполагается размещение предметов искусства, 

площадь вокруг центра максимально озелена и включает парк, 

предназначенный для прогулок, зоны отдыха, зону накопления посетителей и 

парковочные места.  Центр предлагается расположить в городе Алматы в 

квадрате улиц Кульджинский тракт, проспект Рыскулова.  

Главный фасад с  входной группой  обращен на Кульджинский тракт.  

Актуальность данной темы: в городе Алматы нет Центра современного 

искусства, но как культурный феномен, центр охватывает большие слои 

общества и имеет важное социальное значение. Центр современного 

искусства является источником эстетического и образовательного опыта 

современного человека, средством художественного и культурного 

воспитания.  

Вместо обычного гида в музеях появится аудиогид, автономная 

система ориентации в объекте. В здании проектируемого центра 

предполагается представление всех видов современного визуального 

искусства.  

  

Тұжырымдама 

 

Бҧл жоба «Қазіргі замандагы ӛнер орталығы» тақырыбында әзірленді. 

Satpaev university студенті Әлімғазин Дулат Дәлелханҧлы. 9,8 метр биіктікте 

жобаланған нысан жалпы аумағы 22,500 м² болатын. Орталық аумағында 

ӛнер объектілері, серуендеуге арналған саябақ, демалыс аймақтары, 

келушілер ҥшін жинақтау алаңы және тҧрақ орны бар. Орталықтың ең ҥлкен 

аумағы жасыл болып табылады.  

Қҧлжа кӛшесі жане Рысқҧлов кошелеринин ортасында орналаскан.  

Орталықтың басты кіруі кӛшенің ортасында Қҧлжа кӛшесіне карама 

карсы орналасқан.. Осы тақырыптың ӛзектілігі: Алматы қаласында қазіргі 

заманғы ӛнер орталығы жоқ, бірақ мәдени феномен ретінде орталық 

қоғамның ҥлкен бӛліктерін қамтиды және маңызды әлеуметтік маңызға ие. 

Орталық заманауи адамның эстетикалық және білім беру тәжірибесі, кӛркем 

және мәдени білім берудің кӛзі болып табылады.  

Кәдімгі гидтің орнына орталықта, объектіде автономды бағдарлау 

жҥйесі пайда болады. Кӛрнекілік ҥшін кӛрме компьютерді әртҥрлі 

бҧрыштардан бейнелеу ҥшін пайдаланады.  

 

Annotation 

 

The project on the theme: "center for contemporary art in Almaty" was 

developed by a student of Satpaev university alimgazin Dulat Dalelkhanuly . The 
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projected object with a height of 9,8 meters has a total area of 22,500 m2. The 

center is supposed to house art objects, the area around the center is as green as 

possible and includes a Park intended for walking, recreation areas, a zone for 

accumulating visitors and Parking spaces. The center is proposed to be located on 

Almaty in the square of streets Kuldzhinsky tract and Ryskulov avenue. 

The main facade with the entrance group faces the street Kuldzhinsky tract. 

Relevance of this topic: there is no center for contemporary art in Almaty, 

but as a cultural phenomenon, the center covers large segments of society and has 

an important social significance. The center for contemporary art is a source of 

aesthetic and educational experience of modern people, a means of artistic and 

cultural education. 

Instead of the usual guide in museums, an audio guide will appear, an 

Autonomous orientation system in the object. The building of the planned center is 

supposed to present all types of modern visual art. 
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Мазмұны 

Кіріспе 

Жоба алдындағы талдау  

Мҧражайлар мен заманауи ӛнер орталықтарын жобалаудағы 

шетелдік тәжірибенің аналогтары 

Сәулет-қҧрылыс бӛлімі 

Қала қҧрылыстық талдау 

Бас жоспар сипаттамасы 

Аумақтың функционалды жоспарлық ҧйымдастырылуы 

Табиғи климаттық жағдайларды талдау 

Қҧрылымдық бӛлім 

Конструктивті шешім 

Конструкция сипаттамасы 

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 

Орталықтың аумағын жоспарлау және орналастыру, санитарлық 

қорғау аймағы 

Ӛрт қауіпсіздігі 

Қорытынды 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
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КІРІСПЕ 

 

Қазіргі заманғы тҧжырымдамада сәулет - бҧл ғимараттарды, 

қҧрылыстар мен кешендерді жобалау және салу ӛнері. Сондай-ақ адамның 

жайлы ӛмір сҥруі ҥшін кеңістіктік орта қҧру. Сонымен қатар, адамды 

қоршаған сәулеттік бейнелердің кҥші оған ҥнемі әсер етеді. 

Архитектураның негізгі мақсаты әрдайым адамның ӛмір сҥруі ҥшін 

қолайлы орта қҧру болып табылады, оның сипаты мен ыңғайлылығы 

қоғамның мәдени және техникалық даму деңгейімен, ғылым мен техниканың 

жетістіктері ретінде анықталған. 

Кез-келген ғимарат немесе қҧрылыстың ӛзіндік мақсаты болады, яғни 

ол кім ҥшін және қандай да бір мақсаттар ҥшін қҧрылады. 

Қоғамдық ғимараттар жеке тҧлғаларға немесе заңды тҧлғаларға қызмет 

кӛрсететін мекемелерді, кәсіпорындарды, ҧйымдарды және т. б. 

орналастыруға арналған ғимараттар мен ҥй-жайларды жалпы анықтау. 

Кез келген қоғамдық ғимаратты жобалау ҥшін жобалауда жеке тәсіл 

болуы тиіс, сондай-ақ функционалдық, техникалық және эстетикалық 

негіздер ескерілуі тиіс. 

"Алматы қаласындағы қазіргі заманғы ӛнер орталығы" дипломдық 

жҧмысының тақырыбы қазіргі заманғы ӛнерді дамыту және кӛпшілікке 

тарату ҥшін бірегей ғимарат қҧру болып табылады. 

Қоғамдық ғимараттар кӛптеген санаттарға бӛлінеді. Тармақтардың бірі-

заманауи ӛнер орталығы. Онда адамдар ӛнер саласындағы ең батыл 

идеяларын іске асыра алады. 

Арт-орталық немесе ӛнер орталығы Кӛркем галереядан немесе кӛркем 

мҧражайлардан ӛте ерекшеленеді. 

Батыс елдерінде қазіргі заманғы ӛнер орталықтары-бҧл ӛнердің барлық 

тармақтарын кӛтермелеуге және тҥрлі қызметтерді қамтамасыз етуге 

арналған ӛнер саласындағы белгілі бір қызмет саласы бар функционалдық 

қоғамдық орталық. Сондай-ақ, ӛнер орталығының міндеттерінің аясына 

кӛрмелерге немесе суретшілердің жҧмысына арналған орындар, мастер-

класстар, білім беру қызметтерін кӛрсетеді, техникалық жабдықтарды 

ҧсынады және т.б. кіреді. 

Заманауи ӛнер мен кӛркемдік білім беруді дамыту - бҧл ӛзін-ӛзі тану, 

ӛзін-ӛзі дамыту және ӛзін-ӛзі жетілдіру процесі. Шығармашылық арқылы 

адам ӛзінің ішкі әлемін, қабілеттерін және бейімділігін таниды. 

Бҧл жобаның ӛзектілігі қазіргі әлемде ӛнер адамдардың барлық 

ҧрпақтары арасында танымалдыққа ие болды, ӛйткені біздің қалада 

ӛткізілетін орын жоқ, Алматының қазіргі заманғы ӛнер орталығын салу 

идеясы пайда болды. 

Қазіргі уақытта біздің елімізде мҧражайлар мен орталықтарды жобалау 

мен салу ҥшін аса ҥлкен мән бермейді, ӛйткені қолда бар қҧрылыстардың 

кӛпшілігі кеңес дәуірінің типтік жобаларына жатады. 
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1 Жоба алдындағы талдау 

 

1.1 Отандық және шетелдік тәжірибенің аналогтарын талдау 

 

Мысал 1. Қазіргі заманғы ӛнер орталығы Гараж 

Орналасқан жері: Мәскеу (Горький саябағында, Ресей) 

Қҧрылыс кезеңдері: 

Архитекторлар: Константин Мельников (Бахметъевский автобус паркі) 

Шигеру Бан (Уақытша павильон) Игорь Виноградский (Жыл мезгілдері) Рем 

Колхас – модернизация 
 

 
 

Рис.1 Қазіргі заманғы ӛнер орталығы «Гараж» 

 

Қазіргі заманғы ӛнер орталығының тарихы ҥш кезеңнен тҧрады. 

Бастапқыда Орталық сәулет ескерткіші болып жобаланған сәулетші 

Конструктивист Константин Мельников жобаланған Бахметьев автобус 

паркінде орналасқан. Екінші кезең белгілі себептермен Орталық жапон 

сәулетшісі Шигер Банмен жобаланған Горький саябағында орналасқан 

уақытша павильонға кӛшкен, павильонның ерекшелігі уақытша кешеннің ӛзі 

оңай ӛзгеретін кеңістік болды. Оның қҧпиясы алты метрлік қағаз қҧбырларда 

болды. Ғимарат қҧрамы бойынша аумағы 800 шаршы метр болатын екі 

стандартты кӛрме залын, кафе мен кітап дҥкенін біріктірді. Орталықтың 

қалыптасуының ҥшінші кезеңі-бҧрынғы "Времена года" мейрамханасына 

1960 ж.Мәскеу қаласындағы Горький саябағында кӛшу. Мейрамхана 

ғимаратының тарихын қҧрметтеуге, Рем Колхас және мҧражай командасы 

қҧрылымның ӛзгеруін болдырмай, ғимараттың барлық ерекшеліктерін 

сақтауға тырысты. Команда баспалдақ ойықтарын, кірпіштік мозаикалы 

қабырғаларды, оның ішінде жаңа орталықтың жасырын символына айналған 

қызыл шашты қыздың мозаикасын қиды. Оның ішінде ғимараттың қасбеті 

аспалы қабырғаға ӛзгертілді.  
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Рис.2. 1-ші деңгейдің жоспары 

 

Жҥргізілген қайта қҧру нәтижесінде ғимарат заманауи ӛнердің барлық 

талаптарына жауап беретін кеңістікке айналды. Жартылай мӛлдір екі қабатты 

поликарбонаттан жасалған ультра заманауи қасбеті уақыт арасындағы 

байланыстырушы буын болды: Игорь Виноградскийдің бастапқы идеясы 

шынымен қҧрылыс қаптамасында тҧрды. Жер ҥстінен екі метрге кӛтерілген 

қасбетті мҧражай ғимараты мен Горький саябағын кӛзбен шолып біріктіреді. 

Қасбеттің ені 11 метр панельдер ғимараттың тӛбесінде террасаның ҥстінен 

тігінен кӛтеріледі және атриумның кеңістігін ашады. 

 

 

Рис.3 Орталықты жаңғырту схемасы. 

 

Мысал 2. Ӛнер мҧражайы Чичу (ChichuBijutsukan) 

Орналасқан жері: Наосима, префектура Кагава, Япония 
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Қҧрылыс кезеңдері: 2004 жыл 

Архитектор: Тадао Андо 
 

 
 

Рис.4 Жоғарыдан кӛрініс. 

 

Титю ӛнер мҧражайы – (Chichu Bijutsukan) – заманауи ӛнердің бірегей 

мҧражайларының бірі 

Мҧражай BenesseArtSiteNaoshima мәдени жобасының бір бӛлігі болып 

табылады, ол Наосима, Тэсима, Инудзима (Inujima) аралдарында жҥзеге 

асырылған тҥрлі арт алаңдарды қамтиды. 

Жобаның басты мақсаты ішкі Теңіздің жағымды кӛзбен қабылдауын 

қҧру және насихаттау болып табылады. Мҧражайдың басты және маңызды 

бӛлігі мҧражай бақшалары болып табылады, олар кіретін топ пен негізгі 

ғимарат арасында орналасқан, БАҚ 400 шаршы метр аумақты алып жатыр. 

Сәулетшінің ең қызықты идеясы-мҧражай бір ӛсімдікке зиян келтірмей, 

сыртқы табиғи ландшафты барынша сақтай отырып, тау беткейіне 

біріктірілген. 

Оның жер астындағы жағдайына қарамастан, ғимараттың 

конструкциясы табиғи жарықты ерекше пайдалануды жеңілдетеді, 

экспонаттар қатарын жарықтандыру ҥшін, кҥн ішінде әр тҥрлі кӛру кезінде 

олардың сыртқы кӛрінісін ӛзгерту және шын мәнінде, ғимараттың ӛзін 

дисплейдегі ӛнер сияқты сол патшалықты қамтиды. 

 

 

Рис.5 Мҧражай кескіні 
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Мысал 3. Тейт заманауи галереясы 

Орналасқан жері: Лондон, Ҧлыбритания. 

Қҧрылыс кезеңдері: Электростанция (1947-1960гг) Тейт Модерн 

Архитекторлар: Джайлс Гилберт Скотт, "Херцог де Мерон". 
 

 

 

Рис.6  Тейт галереясының қазіргі кӛрінісі 

 

Тейт заманауи галереясы немесе Tate Modern – модернистік және 

қазіргі заманғы ӛнердің лондондық галереясы. Галерея 2000 жылдың мамыр 

айында Темза жағасында бҧрынғы электр станциясының ғимаратында 

ашылды. Осы ғимараттың барлық қабаттарында уақытша және тҧрақты 

экспозицияға арналған кӛптеген бӛлмелер орналасқан. 

Барлық кешеннің ең кӛрнекті элементтері-биіктігі 100 метр қҧбыр және 

биіктігі 35 метр және ҧзындығы 150 метр болатын турбина залы. Қазіргі 

уақытта турбиналық залда вестибюль және басты кӛрме залы орналасқан. 

Уақыт ӛте келе кешеннің тӛбесінде әйнектелген пентхаус "Луч 

света"салынды. Қҧбырдың жоғарғы жағында "швейцариялық фонарь" атты 

тҥсті шам орналастырылды». 
 

 

 

Рис.7 Турбина залы. 
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Дегенмен, кешендегі кӛрме кеңістігі уақыт ӛте келе жетпей қалды. 2006 

жылы Париж Луврының манеріне шынымен толығымен бӛлінген 11 қабатты 

пирамида тҥріндегі қҧрылыстың жақын маңдағы аумағында салу арқылы 

кешенді кеңейту жӛніндегі жоба ҧсынылды. Жоба авторлары бастапқы 

идеяны сақта, Лондон кӛршілес тҧрған екі шыны конусты (бірінші – 

Еуропадағы ең жоғары ғимарат – TheShard бизнес орталығы) орналастыра 

алар еді. Бірақ бҧл жоба 2008 жылы қайта қаралып, авторлар негізгі 

ғимаратпен стильге ҧқсас ғимарат салуды шешті. 

 

 
 

Рис.8 Тейт галереясының жаңа ғимараты 

 

Мысал 4. Қазіргі заманғы ӛнер мҧражайы (Барселона) 

Орналасқан жері: Эль Равалдағы періштелер алаңы, ескі Барселона 

қаласы, Испания 

Қҧрылыс кезеңдері: 28 ноября 1995 года 

Архитектор: 
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Рис.9 Барселонадағы заманауи ӛнер мҧражайына кӛрініс 

 

Барселонадағы қазіргі заманғы ӛнер мҧражайы Каталония 

астанасындағы орталық кӛркем мҧражай болып табылады. 

Мҧражайды қҧру идеясының ӛзі 1960 жылдары ашылғанға дейін тағы 

ҥш онжылдықта пайда болды. Жоба авторының ең қызықты идеясы-

геометриялық фигуралардың ӛрілуі және шыны жазықтықтардың бірігуі 

болды. Ғимарат тҧрғызылған тарихи учаскеде ӛте заманауи кӛрінеді 

Мҧражай ӛзі ҥш корпусқа бӛлінеді: 

 Кӛрмелер мен тҥрлі инсталляциялардың кӛп бӛлігі ӛтетін Бас 

корпус 

 Қосымша кӛрме алаңы ретінде пайдаланылатын періштелердің 

әйел монастырі, ескі қаланың архитектуралық ескерткіші болып табылатын 

сағаттардан. 

 Мҧрағат, сақтау орындары, зерттеу және оқу орталықтары, 

кітапхана орналасқан зерттеу және қҧжаттама орталығы. 
    

 

 

Рис. 9а Алаңның панорамалық суреті 
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Ғимарат ескі қала аумағында орналасқандықтан, ол алаңның Тарихи 

тҥрінің тҧтастығын бҧзбады, керісінше, қазіргі заманғы ғимараттар жақын 

орналасқандығын атап ӛтті 
 

 

Рис.10 Ӛнер мҧражайының жоспары 

 

Мысал 5. Форт-Уэртдегі қазіргі заманғы ӛнер мҧражайы 

Орналасқан жері: Форт-Уэрте  Техас, АҚШ 

Қҧрылыс кезеңдері:  

Архитектор: Тадао Андо 
 

 
 

Рис.11 Форт-Уэрте мҧражайына кӛрініс. 

 

1993 жылы Форт-Уэрте, Техас штаты, АҚШ-та заманауи ӛнер 

мҧражайын қҧру бойынша конкурс жарияланды. Онда жапондық сәулетші 

Тадао Андо жобасы мақҧлданды. Ол ӛзінің бетон конструкцияларын шыны 

қораптарға салып, оларды бассейнге орналастыруға шешім қабылдады. Бҧл 
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әрекеттің себебі бҧл әдіс Техастың қҧрғақ климатында пайдалануға болады. 

Сәулетші су элементін адам ҥшін қолайлы орта ҥшін базалық қажетті 

принцип ретінде пайдаланды. 

Мҧражайдың ӛзінен және оның шыныдан және бетоннан жасалған 

нақты кӛлемдерінен бассейнде кӛрініс кӛп ӛлшемді және мӛлдір фигуралар 

жасай отырып, ӛз пішінін ҥнемі ӛзгертеді. 

Мҧражайдың шыны қабырғалары ҥш функцияны орындайды: 

Бірінші: шыны мӛлдір қабырғалардан суық әсер. Бетон конструкциясы 

шыны қабықшадан жасырылған кезде, ол мҧзбен жабылған сияқты тез 

қозғалмайтын болады 

Шынының екінші міндеті-ішкі және сыртқы кеңістікті ауыстыру. Бҧл 

қҧрылыстың бетондық бӛлігінің сыртқы шыны қабығына қол жеткізуге 

мҥмкіндік береді. 

Шынының ҥшінші міндеті эмфатикалық кӛрсеткіш функциясына ҧқсас. 

Тас пен шыны суының қатынасы. 
 

 

 

Рис.12 Қазіргі заманғы ӛнер мҧражайына кӛрініс 
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Рис.13 Мҧражай жоспары. 

 

 

Рис.14 Ішкі кеңістіктің тҥрі 1 

 

 
 

Рис.15 Ішкі кеңістіктің тҥрі 2 

 

Мысал 6. «Киасма» қазіргі заманғы ӛнер мҧражайы 
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Орналасқан жері: Финляндия, Хельсинки. 

Қҧрылыс кезеңдері: 1998 ж. 

Архитектор: Стивен Холл 
 

 

 

Рис.16 Киасма мҧражайының ғимараты. 

 

Киасма заманауи ӛнер мҧражайы немесе Хельсинкиде орналасқан 

"Киасма" визуалды мәдениет орталығы. 

Киасмадағы кӛрме алаңдарының ӛздері тӛрт қабаттан тҧрады, 

мҧражайдың ӛзінде театр, кітапхана және суретшілердің шеберханалары 

орналасқан. 

Ғимараттың архитектуралық ансамблінде негізгі тірек жарықтандыру 

элементі жасалды, бҧл таңдаудың себебі сәулетшінің Финляндияның бірегей 

кҥндізгі жарығымен таңданғаны және Орталықтың ішкі кеңістігіне жарық 

тҥсетін ғимаратты қҧруға шешім қабылдады. Уақытша бағытқа байланысты 

кеңістік пен жалпы орталықтың ішкі кӛңіл-кҥйі де ӛзгереді. Ғимараттың 

барлық ішкі қабырғалары тікбҧрышты және бір ғана иілген қабырға ерекше 

контраст пен бірегейлікті ортаға қосады. Сондай-ақ, ең қызықты идея-дыбыс 

оқшаулау, ол тыныш тыныштық сезімін қосады. 

Бҧл бірегей ғимараттың аумағы – 13 000 шаршы метр. 

 

 
 

Рис.17 Мҧражайдың әр қабаттық жоспары. 
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Рис.18 Мҧражайдың ішкі кеңістігі 

 

Мысал 7. Соломон Гуггенхайм Мҧражайы. 

Орналасқан жері: Нью-Йорк США 

Қҧрылыс кезеңдері:  

Архитектор: Фрэнк Ллойд Райт 
 

 

 

Рис.19 Музей Соломона Гуггенхайма. 

 

Соломон Гуггенхаймның белгілі қазіргі заманғы ӛнер мҧражайы. 

Сәулет мәселесі бойынша ғимараттың қасбеті торнадоға ҧқсайтын 

спираль тәрізді кӛлем ретінде жобаланған, сыртқы қасбетте де ғимараттың 

ішкі қасбетінде де периметр бойынша спираль пішінін қайталайды. Ішкі 

конструкциялары бойынша биіктігі 3,5 метрге дейін торлы секциялар 

ғимараттың барлық қаңқасын қҧрайды. Сыртқы қаптау бойынша қасбеті 

иілген титан пластиналарынан тҧрады, бҧл ғимараттың барлық қасбетіне 

жерден тыс кӛрініс береді.  

Ғимараттың жоспары жеке назар аударуға лайықты, себебі ешқандай 

ҥй-жай ӛз қҧрылымы бойынша бірдей емес. Залдардың секциялары спираль 
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бойынша орналасқан, себебі лифтіге кӛтерілгеннен кейін келушілер спираль 

тәрізді пандуспен ғимараттың барлық экспозицияларын қарастыра алады. 

Сәулетші ӛзінің шын мәнінде таңғажайып жобасымен кӛрменің мәнін 

сюрреализм және импрессионизм жанрындағы ӛзіне берді. Ӛйткені 

ғимараттың ӛзі торнадо сияқты айналадағы қҧрылыстарға қарай жылжиды 

және ӛзінің сыртқы тҥрімен фурор жасай отырып, қазіргі сәулет туралы 

барлық тҥсініктерді жарады. 

 

 
 

Рис.20 Ішкі кеңістік тҥрі 

 

 
 

Рис.21 Мҧражай қимасы 

 

Мысал 8. AmosRex қазіргі заманғы ӛнер мҧражайы 

Орналасқан жері: Хельсинки, Финляндия 

Қҧрылыс кезеңдері: (1878—1961 1 этап, 2014 2 этап) 

Архитекторлар: Архитектурное бюро JKMM Architects 
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Рис.22 Сыртқы жарықтандыру кҥмбезі. 

 

Amos Rex заманауи ӛнер мҧражайы Финляндияның ең танымал кӛркем 

мҧражайларының бірі. Мҧражайдың ӛзі 1965 жылдан бастап бар және оның 

негізін қалаушы Амос Андерсонның кӛркем мҧражайы деп аталды. Мҧражай 

1936 жылғы конструктивистік стильдегі екі деңгейлі кӛрмелік шыны 

ғимаратты ҧсынады. Бастапқыда кӛрме кеңістігі ғимараттың ӛзінде 

орналасқан, бірақ кӛрме кеңістігі уақыт ӛте келе жетпей қалды және мҧражай 

басшылығы ғимаратты кеңейту туралы шешім қабылдады. Әрі қарай іске 

сәулетшілер-дизайнерлер алынды, олар қалыптасқан жағдайдан қызықты 

шығу ҧсынды. Оның орнына бҧл надстраивать немесе ғимаратына жапсарлас 

жаңа оқу еді ҧсынылды қҧру туралы шешім жерасты кӛрме кеңістік, сол 

сәтте астында ӛзі ғимаратының орналасқан жер асты тҧрақ игілігіне кезде 

қҧрылыс қасында деңгейі бар екенін ескі автовокзал.  

Қайта қҧру және жаңғырту сәтінің ӛзі 5 жылға жуық уақыт алды, осы 

уақыт ішінде коим-де жер асты кеңістігін кеңейту бойынша кӛптеген 

жҧмыстар жасалды, нәтижесінде жер астындағы галереялық кеңістіктің 

шамамен 2200 м2 болды. Жарықтандыру мәселесі бойынша жасанды және 

табиғи жарықтандыруды біріктіру шешімі қабылданды. Дәлірек айтқанда, 

жердің астынан Ай бетінің кӛрінісін жасайтын, кҥн сәулесінің тӛменге 

кедергісіз тҥсуіне мҥмкіндік беретін терезе ойықтары кӛрінеді. 
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Рис.23 Амос Рекс мҧражайының алаңына кӛрініс 

 

 
 

Рис.24 «Лунные проемы» 

 

Жер асты кӛрме ҥй-жайларының жоспары 
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Рис.25 Amos REX мҧражайын жоспарлау (бас ғимарат) 

 

Мысал 9. Gran Via кӛрме орталығы 

Орналасқан жері: Барселона / Испания 

Қҧрылыс кезеңдері 

Архитектор: Тойо Ито. 
 

 
 

Рис.26 Gran Via кӛрме орталығының вестибюль ғимараты 
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Бҧл ғимарат орталыққа немесе заманауи ӛнер мҧражайына жатпайды, 

бірақ бҧл ғимаратты назардан тыс қалдыруға болмайды. Ғимараттың ӛзі Fira 

de Barcelona кӛрме алаңының кӛрме орталықтарының бірі болып табылады. 

Павильон Grand Via деп аталады және оның ауданы 240,000 m2. Ғимаратта 4 

қабат бар, олардың екеуі 3.500 м2 және 1.500 м2 кӛрме алаңы орналасқан 

жеке корпустық павильон болып табылады. Ҥшінші қабатта конференц-

залдар, семинарлар ҥшін 320 адамға арналған орындар бар. Соңғы қабатта 

кӛлемі 600 м2 кӛрме кеңістігі. 

Павильонның ӛзі толқын тәрізді иілген шатыры бар, ол ағатын 

формадағы жарық беретін элементтері бар тіректерді ҧстап тҧрады, 

сыртынан шатырдың ҥстіне назар аударатын қалың діңдік ағаштар тҥріндегі 

бағаналарды тірейді. 

 

 
 

Рис.27 Іргелес аумағы бар Павильон. 
 

Мысал 10. Жорж Помпиду орталығы, Париж (Франция) 

Орналасқан жері: Париж (Франция) 

Этапы строительства: 

Архитекторы: 
 

 
 

Рис.28 Жорж Помпиду орталығы. 
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Президент Жорж Помпиданың ҧсынысы бойынша 1969 жылы Бобур 

ҥстіртінің еркін бӛлігін пайдалану туралы шешім қабылданды. Оның 

ҧсынысы бойынша осы учаскеде заманауи мәдени орталық салынуы тиіс. 

Сол жылы конкурс жарияланып, оған КСРО-дан 680-ге жуық жоба 

ҧсынылды. 

Бірақ сол кезде таңдау аз танымалды сәулетшілер Ренцо Пьяно мен 

англичанин Ричард Роджерс жобасына тҥсті.  

Олардың жобасы бойынша салынған ғимарат 1977 жылы алғаш рет 

есігін ашты. Ғимараттың сыртқы келбетінде ең қызықтысы барлық 

коммуникациялық желілер ғимараттың сыртынан лифтілер, эскалаторлар 

және сорғыш шахталар орналасқаны, ал қасбеті ашық тҥстермен боялғаны 

болды. 

Айта кету керек, жобаның ӛзі мен оны іске асыру сыншылардың да, 

қарапайым тҧрғындардың да қызу дауын тудырды. Ғимарат салынған 

Префектура Париж келбетін бҧзатын қуатты желдеткіш шахталары бар 

ғимаратты пайдалануға тыйым салды. 

Барлығы ҥшін ашық әмбебап кеңістік қҧру идеясы 100% аяқталды. 

Адамдар бҧл орталыққа тек материалдық экспонаттарға қарап қана қоймай, 

сонымен қатар ӛнердің қалай қҧрылатынын және ӛздері жасауға болатынын 

кӛруге келеді. 

Авторлар ӛнерді кӛрсету ғана емес, сонымен қатар ӛндіру идеясын іске 

асырды, сонымен қатар Бобурдың айналасындағы сыртқы аумақта 

монументалды кіру аймақтары бірге алаң қҧрылды. 
 

 
 

Рис.29 Помпиду орталығы алдындағы алаң 
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Жоба алдындағы талдауға қорытынды 

 

Алматы қаласында кӛркем практикамен және кӛрмемен айналысатын 

15 нысан бар, олардың ішінде "Ә. Қастеев атындағы Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік ӛнер мҧражайы" және "Умай" ӛнер 

мҧражайы бар. Ж. Шәрденов. Ӛкінішке орай, тек Қастеев атындағы мҧражай 

ғана біздің қаламызда ӛнер мҧражайы атағына лайық, себебі оның қала 

орталығында ӛзінің жеке ғимараты бар. Біз бҧл Алматы сияқты мегаполис 

ҥшін жеткіліксіз деп санаймыз және алдағы уақытта осы тҥр бойынша 

мамандандырылған нысандардың санын кӛбейту қажет. 

Алдағы уақытта біздің елімізде заманауи ӛнерді дамытуға бастама 

бергім келеді, ӛйткені шығармашылықпен айналысу адамның ойлау 

кӛкжиегін кеңейтеді. Барлық ҧрпақ ӛкілдерін әртҥрлі ӛнер қалдыру арқылы 

қызықтыра отырып, олар ҥшін шығармашылық пен қиялға арналған кеңістік 

ҥшін жағдай жасай отырып, біз ӛнердің дамуына аз ҥлес қоса аламыз. Ӛнер 

тек бейнелеу ғана емес, бидегі Ӛнер, фото және қол астындағы 

материалдардан мҥсіндер жасау, себебі ӛнер кӛп қырлы және шектеусіз.  

Осы себепті мен "Алматы қаласындағы қазіргі заманғы ӛнер орталығы" 

дипломдық жҧмысы ҥшін тақырыпты таңдадым. 

Шетелдік тәжірибе мен материалдарды, жобаларды зерделеп, Болашақ 

орталық ҥшін тҥрлі идеялар пайда болды. Осы тақырыпты оқып, жалпы 

жағдайды бағалай отырып, мен қалаға заманауи ӛнердің жеке орталығы 

қажет деген қорытындыға келдім,онда адамдар кез келген бағытта ӛнер 

қҧрып, шетелдік және отандық шеберлердің тәжірибесін бақылап, мастер-

класстарға барып, ӛздері сияқты арманшылармен кездесу орнына келеді. Ал 

адам ӛзін жайлы сезінуі ҥшін, ӛзінің кеңістігімен адамды шығармашылыққа 

орналастыратын бірегей қҧрылыс қҧру қажет. 
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2 Сәулет-құрылыс бөлімі 

 

2.1 Қала қҧрылыстық талдау 

 

"Алматы қаласындағы қазіргі заманғы ӛнер орталығы" тақырыбындағы 

дипломдық жоба Алматы қаласында Алтын сай шағын ауданында 

орналасқан қазіргі заманғы стильдегі архитектуралық ансамбль болып 

табылады. Қҧлжа жолы мен Рысқҧлов даңғылының қиылысы Жетісу базары 

жанында. Қазіргі заманғы ӛнер орталығының бҧл бӛлігі нашар, кей жерлерде 

ӛте тегістелген. Болашақ қҧрылыс алаңы 3,0 га (30000м2). 

Орталықтың басты кіре берісі негізінен Қҧлжа трактісіне қарай 

солтҥстікке бағытталған. 

Табиғи абаттандыру бойынша учаске барынша кӛгалдандырылған 

аумақ болып табылады. 

Нормаланған санитарлық-гигиеналық жағдайлар жасау және зиянды 

атмосфералық жауын-шашынның әсерін тӛмендету ҥшін жобада болашақ 

орталықтың аумағында жапырақты ағаш тҧқымдарын, бҧталарды отырғызу 

және жасанды кӛлеңкелеу қарастырылған. 

Орталықтың айналасында ТЖ автокӛліктері ҥшін жол қарастырылған. 

Орталықтың басты кіре берісінде келушілерге арналған жинақтау 

аймағы және мәдени іс-шараларды ӛткізуге арналған аймақ қарастырылған. 

Осы учаскенің аумағында шағын парк қҧрылды. 

 

 
 

Рис.30 Ситуациялық схема 
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Рис.30а Ситуациялық схема 

 

 
 

Рис.31 Жалпы кӛрініс 
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Рис.31а Жалпы кӛрініс 

 

Бҧл аумақ қандай да бір қҧрылыстан және жол жабындысынан бос, 

аумағында табиғи жасыл желектер бар. Аумақты абаттандыру ҥшін арнайы 

шамдар, орындықтар, шағын сәулет нысандары жобаланды. 

 

 
 

Рис.32 Бас жоспар 

 

2.2 Бас жоспар сипаттамасы  

 

Қҧрылыс учаскесінің бас жоспарының шешімі сәулет-жоспарлау 

тапсырмасына сәйкес таңдалған учаске негізінде әзірленген.   

Биіктік жҥйесі – жергілікті. Координаталар жҥйесі – жергілікті.  

Қҧрылыс алаңы тегістелген, жоспарланған, оңтҥстіктен солтҥстікке 

қарай жалпы еңістігі бар, қҧрылыстан бос.  

Мҧражай Қҧлжа жолы мен Рысқҧлов даңғылының жобаланған 

кӛшелерінің қиылысында орналасқан. Негізгі кіру аймағы басты магистраль 

трассасы (Қҧлжа тракті) жағынан бағытталған.   
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Абаттандыру кезінде мыналар қарастырылған: басты кіреберістің 

алдындағы алаң, ашық кӛрме аймағы, арт. акциялар мен перфоманстар, 

тыныш демалыс аймағы, саябақ аймағы, шаруашылық аймағы және тҧрақ. 

Қажетті шағын сәулет нысандары қарастырылған.  

Орталыққа кіре берістер асфальтбетон қарастырылған. Бетонды 

тротуарлық плиткадан ӛтетін жолдар мен алаңдар.   

Тік жоспарлау учаске аумағынан жер ҥсті суларын бӛлуді қамтамасыз 

етуді ескере отырып шешілді.  

Кӛгалдандыру осы жерге тән 3-5 жастағы ағаштармен және бҧталармен 

жҥргізілді. Шаруашылық-суару су қҧбырынан алқаағаштарды суару.  

 

2.3 Аумақтың функционалды жоспарлық ҧйымдастырылуы. 

 

Кез келген жобада ғимараттың ӛзі ғана емес, сонымен қатар қҧрылыс 

және оның ортасы жҥргізілетін учаске да маңызды. 

Жобаланатын орталықтың учаскесі 2,0 га (20.000 м2) 

Учаскенің қҧрылыс алаңы 22,500 м2 

Учаскенің рельефінде 300м шегінде шағын еңіс бар. Учаскенің 

сейсмикалылығы – 8 балл. 

Бас жоспар бойынша орталыққа кіру Қҧлжа жолынан орналасқан. 

Ортасына іргелес аумақ қосалқы аймақтарға бӛлінген. 

 

2.4 Табиғи климаттық жағдайларды талдау 

 

Алматы облысының Табиғи жағдайлары 5 климаттық аймақты 

қамтиды - шӛлден Мәңгілік қарға дейін. Климаты кҥрт континенталды.  

  

 
Рис. 33. Климаттық график 
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Рисунок 34. Температура графигі 

  

Жауын-шашын.  

 

Жылына орташа есеппен 600-650 мм Жауын — шашын тҥседі, басты 

максимум сәуір — мамыр, екінші дәрежелі — қазан-қараша айларында 

келеді.  

Қҧрғақ кезең тамыз айына келеді. 

 

 
Рисунок 35.  Жел бағыты 

  

Кҥн радиациясы. 

 

Алматы қаласының географиялық координаттары: ендік: 43° 15'N, 

бойлық: 43° 54'E.  
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Кҥн радиациясының қарқындылығы жазда оңтҥстік-батысқа 

бағытталған ғимараттың қасбетіне тҥседі.  

Ашық Аспанмен тік бетінде толық кҥн сәулесі (тура және 

шашыраңқы), мДж/М  

  

 
 

Рисунок  36. Кӛлденең беттің ӛзгеру динамикасының диаграммасы 

 

Қорытынды: Климаттық сипаттамаларды ауа райының жекелеген 

сыныптарымен сипаттайтын метеорологиялық ӛлшемдермен салыстыра 

отырып. Сондай-ақ, осы қҧрылыс орны ыңғайлы ауа райы класына 

жататындығы туралы қорытынды жасауға болады.  
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3. Құрылымдық бөлім 

 

3.1 Конструктивтік шешім. 

 

Жобалау және қҧрылыс саласындағы таңдау мен тҧжырымдамалық 

шешімдерге, сондай-ақ қҧрылыс материалдарын дайындау мен пайдалану 

тәсілдеріне байланысты кӛп нәрсе, атап айтқанда, белгілі бір сәулет 

объектісінің қауіпсіздігі мен ҧзақ мерзімділігі, оның эстетикалық 

кӛрсеткіштері мен соңғы қҧны тәуелді болады. 

Ғимараттарды жобалау кезеңінде және тҧрғызу кезінде қҧрылыстың 

ҥнемділігі мен дамуының қазіргі заманғы нормаларына жауап беретін әдістер 

мен конструктивтік шешімдерді пайдалану керек. Жаңа ғимаратты қҧрудың 

әрбір сәтінде қҧрылыстың геологиялық, климаттық және экологиялық сияқты 

жергілікті жағдайлары ескерілуі тиіс.  

Сондай-ақ, конструктивті-инженерлік шешімдер де маңызды әсер 

етеді. Ол кӛп жағдайда ғимараттардың ӛлшемдерімен және олардың 

функционалдық мақсаттарымен және ҧзақ мерзімділікпен және 

қауіпсіздікпен, сәулеттік-эстетикалық және экономикалық критерийлермен 

талап етілетін функционалдық мақсаттағы ерекшеліктерімен анықталады. 

Бҧл жобада шетелде ӛте танымал шешім таңдалған, онда арнайы 

мақсаттағы қоғамдық ғимараттар жер астында салуға рҧқсат етілген. Бҧл 

ретте жер ҥстінде аз мәнді немесе негізгі корпустар орналасады, біздің 

жағдайда бҧл кіші кіру вестибюльі және кітапхана корпусы. Сонымен қатар 

коим қазіргі заманғы ӛнер орталығының басты ерекшелігі бҧл объект 

диаметрі 150 метр болатын кҥмбез тәрізді шатыр болып табылады, ол жалпы 

салмағы 2500 тонна, 12 бағанадан тҧратын сақиналы қолдаумен келеді, олар 

2 дана сақиналы арқалықтарды тірейді. Мҧндай шешім жақсы желдетілетін 

кеңістік қҧруға мҥмкіндік берді. Ол Ботаникалық баққа шолуға кедергі 

келтірмейді.    

Барлық кешеннің негізі қалыңдығы 500мм-ден 1 метрге дейінгі 

монолитті плита болып табылады. 

Шатыры архитектуралық мӛлдір шыныдан жасалған жабыны бар 

металл конструкциясы қызмет етеді. 

Кешеннің кӛтергіш қабырғалары мен бағаналары тҧтас және 

толығымен қалыңдығы 400 мм.темір бетон қҧрылымдарынан жасалған, 

қалыңдығы 200 мм. қалқа қабырғалары бар.  
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Таблица 1. 

Конструкция Тҥрі Материал Элементтердің 

ӛлшемдері, 

аралықтар, 

қадамдар 

Фундаменттер Монолитті тақта 

қалыңдығы-0.8, 

ішінара ленточная 

Темір бетоны  

Сыртқы және 

ішкі қабырғалар 

Сыртқы қабырғалары 

қалыңдығы 30 см, ішкі 

қалыңдығы 10 см. 

Сыртқы қабырға монолитті-300 см 

жылы. Ішкі монолит 

 

Қалқалар Монолит, ішінара 

қҧрама 

Темір бетон, гипсокартон  

Сатылар Қҧрама, ішінара 

монолитті 

Темір бетон, мозаикалы сатылар 

жартылай мәрмәр гранит. 

 

Колоннаның 

қаңқасы 

Монолитті Железобетон, ішінара ағаш  

Арқалықтар 

немесе фермалар 

Монолитті, жартылай 

ысталған 

Темір бетон  

Жабу Монолит, әйнектелген 

жартылай металл айқас 

қҧрылымы 

Темір бетон, металл  

Шатыры ішінара " Жасыл" арнайы жабыны және жартылай 

металл жабыны 

 

Жылытқыш Сыртқы жағынан Минвата, Пеноплэкс  

Терезелер Екі әйнектелген 

витраждар 

Металл-ағаш  

Есіктер ішінара кӛркем 

безендірумен 

Металл, ағаш, ішінара кӛркем 

безендірілген 

 

Қасбеттерді 

әрлеу 

Кӛркем безендірілген 

қасбеттер 

Сэндвич панельдер, декоративті 

сылақ, гранит-мәрмәр 

плиталарымен қаптау. 
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3.2 Конструкция сипаттамасы.  

 

Іргетастар және аражабындар. 

 

Монолитті плита. 

 

Іргетасты жайластыру ӛте маңызды іс-шара, негіздердің негізі, ӛйткені 

конструкцияның бҧл элементі кез келген кешенді тҧрғызуда ең маңызды 

болып табылады. Плитаның тҥрі қҧрылыс технологияларының 

мҥмкіндіктеріне және бҧл жағдайда қоғамдық орталық қҧрылыстың тҥріне 

байланысты. Плита қабаттар арасындағы жабу ҥшін іргетастың негізі сияқты 

болуы мҥмкін. Плитаның қҧрамына темір арматуралау және бетон кіреді. Бҧл 

тҥрдегі конструкцияны қҧбылмалы деп жіктеуге болады, оның 

ерекшеліктерінің бірі оны топырақта кез келген тереңдікте орналастыруға 

болады. 

 

 

 

Қабырғалар. 

 

Темір бетоннан жасалған монолитті қабырғалар-ӛте берік 

сипаттамалармен және ҧзақ мерзімділігімен ерекшеленетін ӛте кең таралған 

қҧрылыс материалы. Сондай-ақ, бҧл материал қҧрама конструкциялардың 

алдында ҥлкен артықшылықтарға ие. Әсіресе, сейсмобелсенді аймақтарда, 

біздің қаламыз сияқты ҚазКСР бойынша ғимараттардың жартысы салынды. 

Бҧл материалдың оң сапасы оның экономикалық жағы болып 

табылады, оның қҧны ӛте жоғары қҧрама конструкцияларымен салыстырады. 

Сондай-ақ, конструкцияны салу ерекшеліктерін ескере отырып, бҧл жағдайда 

ауыр қҧрылыс техникасымен жҧмыс істеуге болады, бҧл крандар мен миксер. 

Тҧрғын ҥй қҧрылысында осындай технологияны алып тастағанда 

дыбыс оқшаулағыш сипаттамалар, бірінші кезекте жабындар жақсырақ 

қалайтынын білдіреді. 
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Жылу. 

 

Жылу беру процесін азайтатын және конструкциядағы негізгі 

термиялық кедергінің рӛлін атқаратын жылу оқшаулаудың қҧрылымдық 

элементтері. Термин сондай-ақ осы элементтерді орындауға арналған 

материалдарды немесе оларды әзірлеуге арналған бірқатар шараларды 

кӛрсете алады. 

 

Еденге арналған жылытқыш. 

 

Бҧл кез келген қҧрылыстың барлық қҧрылымының маңызды элементі. 

Сонымен қатар, егер еден жабынында жылу оқшаулағыш элемент 

біріктірілмеген болса, барлық ҥй-жайдың жылу оқшаулағышы мәнін 

жоғалтады. 

 
 

Кӛбінесе еденге жылу оқшаулау ҥшін ҥш материал қолданылады: 

 Минералды мақта; 

 Пеноплэкс; 

 Керамзит. 

 

Қабырғалардың жылу оқшаулауы да еденді оқшаулау сияқты маңызды. 

Әсіресе осы жобада ғимараттың негізгі бӛлігі жерге тиелгенде. Жылу 

шығынын азайту ҥшін бҧл жағдайда барлық негізгі Ҥй-жайлар 

жылытқышпен жабылады. 

 

Ең танымал жылу оқшаулағыштар: 

 пеноплекс; 

 ағаш талшық плита; 
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 пенопласт; 

 минвата (базальтты); 

 фольга жылытқыш; 

 экомақта; 

 стекловата. 

 

Металл қҧрылымдары. 

 

Металл конструкциялары-бҧл бір тҧтас жинақталған әртҥрлі 

қарапайым металл бҧйымдарының жиналысы, металл конструкциялары ӛз 

кезегінде кӛтергіш қаңқаның рӛлін немесе бҥкіл қҧрылыстың немесе 

таңдалған қҧрылыс торабының негізін орындай алады. 

 Конструкциялардың тҥрлері бойынша бҧл жеке элемент, әдетте 

Арқалықтың профилі (балка, екі таврлы балка, металл бҧрыш, металл 

пластина, швеллер, қайшы және т.б.). Металл-беріктіктің және беріктіктің 

кепілі. 
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4. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау. 

 

4.1 Орталықтың аумағын жоспарлау және орналастыру, санитарлық 

корғау аймағы. 

 

"Алматы қаласындағы қазіргі заманғы ӛнер орталығы" дипломдық 

жобасы Алматы қаласында Қҧлжа трактісі бойынша орналасқан.Қазіргі 

заманғы ӛнер орталығының бҧл бӛлігі нашар, кей жерлерде ӛте тегістелген. 

Осы учаскенің сейсмикалылығы 9 баллды қҧрайды. Болашақ қҧрылыс алаңы 

2,5 га (22500 м2). 

Болашақ орталықтың ғимараты Қҧлжа жолының бойында, "Жетісу" 

базарына қарама-қарсы, жолдан 60 метр шегініспен орналасқан.  

Бҧл нысан қала магистральдарының бірінің жанданған учаскесінде 

болғандықтан, қорытынды ретінде Шу мен учаскенің газдануы бар. Осы 

мәселені шешу ҥшін қолданыстағы жасыл аймақтың санын арттыру және 

санитарлық қорғау аймағының аумағын барынша кӛгалдандыру және шағын 

саябақ аймағын қҧру туралы шешім қабылданды. 

Орталық аумағы осы учаске мен шағын саябақ аймағы бойынша 

адамдардың қозғалуы ҥшін тротуарлармен қамтамасыз етілген, учаскеде 

шағын бассейндер мен субҧрқақтар орналасқан, жаяу жҥргіншілер жолдары 

мен тротуарлардың ені 3 метрді қҧрайды. 

 

4.2 Ӛрт қауіпсіздігі 

 

Объектінің ӛрт қауіпсіздігі-бҧл объектінің қауіпсіздік техникасының 

қазіргі заманғы нормаларына сәйкестігі, онда ӛрттің тҧтануы мен 

таралуының кез келген мҥмкіндігі және экспонаттардың сақталуы мен 

келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету ықтималдығының барынша 

жоғары пайызымен алынып тасталады.   

Ғимараттың мақсатына байланысты ӛртке қарсы қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету ҥшін әртҥрлі қҧралдарды пайдаланады, сондай-ақ жанудың 

алдын алу шараларында ҧйымдастырушылық, экономикалық және 

әлеуметтік сипаттағы кӛптеген іс-шаралар әзірленеді. 

Ӛртке қарсы қауіпсіздік мақсатында объектіні салу және пайдалану 

кезінде тӛменде кӛрсетілген негізгі іс-шараларды ӛткізу қажет: 

- Пайдаланылатын және қарапайым шатырды, баспалдақ ойықтарының 

қоршауларын жанбайтын және ыстыққа тӛзімді материалдардан жасау керек; 

- Сондай-ақ осы объектінің барлық ҥй-жайларын "ғимараттарды, ҥй-

жайлар мен қҧрылыстарды автоматты ӛрт сӛндіру және автоматты ӛрт 

дабылымен жабдықтау, ӛрт кезінде адамдарды хабарландыру және 

эвакуациялауды басқару жҥйелерімен жабдықтау жӛніндегі талаптар" 

техникалық регламентінің талаптарына сәйкес Ӛртке қарсы дабылмен 

қамтамасыз ету қажет»; 

- Ӛрт қауіпсіздігі аймағына жолаушылар лифтінің және баспалдақ 

алаңының есіктері шығуы тиіс;  
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- Ҥй-жайлардың жылу оқшаулағыш материалдары және қабырғаларды 

әрлеу мәселелері бойынша оларды булануды бӛлмейтін жанбайтын және улы 

емес материалдардан орындау қажет. Органикалық материалдардан жасалған 

әрлеу материалдары сияқты антипирендермен жабылуы тиіс; 

- Қоймалық ҥй-жайлар, қоймалар, шеберханалар, станокты және 

кӛлемді декорацияларды монтаждауға арналған ҥй-жайлар, шаң шығару 

камерасы, желдеткіш камералары, ӛртке қарсы шымылдығы мен тҥтін 

люктері шығырларының ҥй-жайлары, аккумуляторлық, трансформаторлық 

қосалқы станциялардың ӛртке қарсы қалқалары болуы тиіс; 

- Қойма бӛліктерінің есіктері ӛртке қарсы болуы тиіс; 

- Бірегей және сирек басылымдар қоймасы мен кітап қоймасын басқа 

ҥй-жайлардан ӛртке қарсы қабырғалармен (қалқалармен) бӛлу қажет); 

- Табиғи жарықсыз сауда залдары тҥтінді жоюға арналған 

қҧрылғылармен қамтамасыз етілуі тиіс. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қазір заманауи ӛнер орталығының қҧрылысы ӛзінің екінші тууын 

бастан кешуде. "Қазіргі заманғы ӛнер орталығы" ҥшін инновациялық 

технологиялар жоғары тиімділікпен, басқарудағы қарапайымдылықпен, 

беріктікпен, ең жоғары сенімділікпен және ҧзақ мерзімділікпен, 

бірегейлікпен сипатталады, сонымен бірге олар ҥнемді болуы, пайдалануда 

жайлылықты қамтамасыз етуі тиіс.  

Бірегей заманауи материалдар мен принципті жаңа конструктивтік 

схемаларды пайдалану ХХІ ғасыр стадионының жаңа тҧжырымдамасын 

қалыптастыру туралы айтуға мҥмкіндік береді. Бір кешенде ойын-сауық, 

сауда және сауықтыру қызметтерінің әр тҥрлі тҥрлерінің ҥйлесімі кӛптеген 

ғимараттардың ерекшелігі болып табылады және мҧндай жобаны бірегей 

етеді. Ең жоғары халықаралық стандарттарға сай келетін заманауи және 

инновациялық сәулет және ойластырылған аймақтандыру орталықты 

қаланың жарқын кӛрікті жерлерімен жасайды. 
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