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Аңдатпа: алаңдарды жобалау күрделі және қызықты мәселе болып 

табылады. Алаңдарға ауылдық елді мекенге учаске таңдап алудан бастап 

құрылыстар тұрғызылғанға дейін ерекше назар аударылады. Қоғамдық 

орталықтың маңызды құрамдас бөліктерінің бірі алаң болып табылады. 

Алаңды жағалай қоғамдық маңызы бар ғимараттар тұрғызылады. Алайда, 

барлық жағдайда алаң қоғамдық орталық бөлігі болып табылмайды, сонымен 

қатар оның басқа да қызметтік мақсаты бар. Алаң белгілі бір қызметті 

атқарумен қатар, көп жағдайда айтарлықтай эстетикалық жүктемені 

көтереді. Алаңды қоршай ауылдың ең әдемі, көп жағдайда қайталанбас ерекше 

ғимараттары салынады. 

Кілт сөзі: эстетикалық тартымдылық, композиция, алаң, қоғамдық 

орталық. 

Алаң және оны жағалай орналастырылған қоғамдық ғимараттар (клуб, сауда 

орталығы, мектеп және т.б.) ауыл сәулеті, оның тартымдылығы мен ерекшелігі 

жөнінде алғашқы әсер қалдырады. Сондықтан қоғамдық орталыққа бөлінетін 

орын ауылдық елді мекен үшін бөлінетін учаскені таңдау барысында-ақ 

анықталынады. Әдетте ол жан-жағынан жақсы көрініс болатын биіктікте 

орналастырылады. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Қоғамдық орталықтың маңызды құрамдас бөліктерінің бірі алаң болып 

табылады. Алаңды жағалай қоғамдық маңызы бар ғимараттар тұрғызылады. 

Алайда, барлық жағдайда алаң қоғамдық орталық бөлігі болып табылмайды, 

сонымен қатар оның басқа да қызметтік мақсаты бар. 

Алаң белгілі бір қызметті атқарумен қатар, көп жағдайда айтарлықтай 

эстетикалық жүктемені көтереді. Алаңды қоршай ауылдың ең әдемі, көп 

жағдайда қайталанбас ерекше ғимараттары салынады. Сондықтан ауылдық елді 

мекеннің қоғамдық орталығы оның визиттік картасы қызметін атқарады. Мұндай 

картаға көз жүгірткеннен-ақ ауылдық елді мекеннің атын еске түсіруге болады. 

Осылайша, алаң эстетикалық және функционалдық мәселерді шешеді. 

Соңғыларының ішінде, көлік және жаяу жүргіншілер қозғалысы ерекше маңызға 

ие. Кей жағдайда көшенің кеңейтілген бөлігін де алаң ретінде қабылдайды. 

Осыған байланысты, алаңдарды орналастыру және жобалауды көше торлары 

жүйесін жобалау жұмыстарымен тығыз байланыстыра отырып шешу 

ұсынылады. 

Атқаратын қызметіне қарай алаңдар келесі түрлерге бөлінеді: қоғамдық – 

шерулер мен демонстрациялар, митингтер мен халықтық тойлау өткізуге 

арналған; босату – вокзал маңы, театрлық, зауыттар алдындағы және әкімшілік; 

– көліктік – көлік қозғалысын ұйымдастыруға арналған; сауда – базарлар 

және сауда орындары. 

Бұл алаңдардың бірқатар бөлігі бірнеше қызметті қатар атқарады, яғни көлік 

қозғалысына да арналған болып келеді. Алайда, сауда алаңдарын көлік 

қозғалысына пайдалануға болмайды. 

Қалалық елді мекендерде алаңдар көптеп кездеседі. Бірқатар қоғамдық 

алаңдар, көптеген вокзал маңы, театрлық және әкімшілік алаңдар кездеседі. 

Бұл жерде олардың әрқайсысының өзінің арнайы атқаратын қызметі бар. 

Ауылдық елді мекендерде алаңдар аз, сондықтан олардың қолданылуы да алуан 

түрлі болып келеді. 

Алаңдар санымен қатар, оның өлшемі де маңызды мәселелердің бірі болып 

табылады.  Алаңдар түлері мен атқаратын қызметі олардың өлшемдеріне 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

байланысты. Қоғамдық алаңның ауылдық елді мекенде басты болуы, тіптен 

жалғыз болуы оның өлшемдерін барынша үлкен етіп алуға тырысуға ықпал етеді. 

Үлкен қалалардағы алаңдар үлгі ретінде алынады. Алайда мұндай шешім көп 

жағдайда қате болып табылады. Сондықтан, дұрыс шешім қай жерде, алаң 

өлшемдерін анықтау сұрақтарына қалай келу керек деген мәселелер туындайды. 

Алаңдар өлшемдерін анықтаудың бірнеше тәсілдері бар. 

Бірінші қадам – нормативті тәсіл, екіншісі – алаңға шығатын ғимараттар 

өлшемдері мен формаларына байланысты, үшіншісі – ғимараттарды алаңда 

тұрып көзбен қабылдау. 

Әрбір тәсілді жіктеп қарастырайық. 

Қосалқы учаскелері, алаңдары және көлік тұрақтары бар әкімшілік-

қоғамдық, мәдени-ағартушылық және сауда ғимараттары орналастырылған 

қоғамдық орталық территориясының өлшемдерін келесі өлшемде қабылдау 

қажет: 

 Шағын ауылдарда.......................... 7–10 м2 тұрғынға; 

 Орта ауылдарда.............................. 4–7 м2 тұрғынға; 

 Үлкен ауылдарда........................... 2–3 м2 тұрғынға. 

Бақ және спорт кешенін қамти отырып алынатын қоғамдық орталық 

территориясының жалпы өлшемдерін келесі есептеулер бойынша анықтау 

ұсынылады: 

 Шағын ауылдарда.......................... 7–10 м2 тұрғынға; 

 Орта және үлкен ауылдарда.......... 5–10 м2 тұрғынға. 

Қоғамдық орталықтың басты алаңының өлшемдері ауылдық елді мекен 

өлшемдеріне, және оның сәулет-жоспарлық құрылымына байланысты 0,3–1 га 

шегінде алынады. Қажет жағдайда алаң сыртынан автокөліктер тұрағы 

қарастырылады. Егер ауылда 1000 тұрғын болатын болса, алаң өлшемі 1 га 

(1000*10 м2) құрайды. Бірақ, бұл бір алаң болуы мүмкін немесе бірнеше алаң 

болуы мүмкін (аудандары 0,5 га бір алаң немесе аудандары 0,33 га үш алаң). 

Алаң өлшемдерін анықтаудың екінші тәсілі алаң маңына орналастырылған 

ғимараттар өлшемдерімен байланысты. Мысалы, әкімшілік орталығының 
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ғимараты алаң ұзындығын белгілейді. Үшінші тәсіл алаң маңына тұрғызылған 

ғимараттар өлшемдерінің (ұзындығы, ені) алаң өлшемдерімен үйлесімділігін 

көзбен қарап қабылдау арқылы белгіленеді. Мысалы, мұражайдағы көрермен 

тұрысына ұқсас. Үлкен суреттер сәл қашықтықтан жақсы қабылданады, ал 

кішкене суреттерге керісінше жақындап бару қажет. Бұл жерде көзбен көру 

бұрышы 28–34о құрайды. Алаңда да ғимараттар көзбен жағымды қабылдануы 

тиіс, яғни үлкен (биік) ғимараттар көрерменнен алысырақ, ал кішкентай (аласа) 

ғимараттар жақынырақ орналастырылуы тиіс. Сәйкесінше, алаң да бір 

жағдайларда үлкен, келесі жағдайларда кішкен етіп жоспарланады. 

Бұл тәсіл келесі суретте анығырақ келтіріледі. (Сурет 1). 

 

 

Сурет 1 

 

Алаң ортасынан (көрермен) ғимаратқа дейінгі арақашықтық 2,5h, ал 

барлығы 5h құрайды. Егер алаңдағы ғимарат биіктігі (h) 10 м болса, онда алаң 

өлшемі 5*10 = 50 м болады. Егер алаң кіші, ал ғимарат биік боса, адамға қысым 

түсіріледі. Егер алаң орасан зор, ал ғимараттар кіші өлшемді болса, алаң 

шашыраңқы түрде болады және ансамбль ретінде тұтас қабылданбайды. 

Алаң саны, өлшемдері мен орналастырылуы анықталғаннан кейін, оның 

формасын жобалауға кіріседі. Алаңның дәстүрлі формасы – жақтарының 

қатынасы 1:1,62 болатын, алтын қима деп аталынатын тіктөртбұрыш. Мұндай 

мән 1:2; 2:3; 2:8 және т.с.с сандарымен көрсетілетін Фибоначчи қатары бойынша 

табылады. Қатардағы сандардың әрбір екіншісі алдыңғы екеуінің қосындысына 

тең, ал олардың қатынасы алтын қима мәніне (1,62) жуық болады. Алаңның 
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мұндай формасы алаң ені бойынша ең әдемі ғимаратты (ансамбль өзегін) 

орналастыруға және оған көрерменнің назарын аударуға мүмкіндік береді. 

 

 

Сурет 2 

 

Тіктөртбұрыш – алаңның жалғыз формасы болып табылмайды. Алаң 

формасы квадрат, шеңбер, ромб, трапеция болуы мүмкін. Бірнеше мысалдар 

қарастырайық. 

Квадраттың бір кемшілігі тіктөртбұрышқа қараған оның айқын өзегі жоқ. 

 

 

Сурет 3 

 

Шеңбер артықшылығы тіктөртбұрыш формалы алаңдардағы сияқты 

біртонды бұрыштары болмайды, алайда шеңберді жағалай ғимараттар тұрғызу 

қиындыққа соқтырады және алаң өзегі болмайды. Алаң сыртынан өтіп жатқан 

көшелер есебінен қолдануға тиімсіз кішкене жер учаскелері қалып қояды. 
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Сурет 4 

Ромб формалы алаң кей жағдайда шеңбер формалы алаңдар сыртына 

ғимараттар тұрғызу нәтижесінде пайда болады. Алаңдарды жобалау көшелерді 

орналастырумен тығыз байланысты. 
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