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КОНКУРС ТАРИХЫ  

Биыл күзде әлемнің 40 елінде сәулет-құрылыс университеттерінің студенттеріне арналған Saint-Gobain компаниясының 17-ші сәулет
конкурсы бастау алды. Халықаралық жарысқа құрылыс саласындағы шығармашылық мамандықтары бойынша 2800 аса студент
қатысуда. Saint-Gobain конкурсы өзін және өз күшін сынап қана қоймай, сонымен бірге келешегінен үміт күттіретін сәулетшілер мен
дизайнерлердің жас буынының басын қосуға мүмкіндік береді. Қатысушыларды жыл сайынғы кәсіби жарыста жылына бір тапсырма,
бір топ және үш жүлделі орын күтеді.

АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

2022

Paris 2020
халықаралық

финалы онлайн 
өтті

маусым

Конкурстың
ашылуы

қазан 1 сәуір

Жобаны
халықаралық

кезеңге жіберу

Ұлттық финал

8-10 маусым

2022ж. Польшаның
Варшава қ. халық-

аралық финал

1 мамырға 
дейін

қараша-
қаңтар

Онлайн
тренингтер

1 наурызға 
дейін

Тіркелудің
жабылуы

2021

КОНКУРС МАҚСАТЫ:

▪ энергиялық тиімді құрылыс идеяларын ілгері жылжыту;
▪ талантты жас мамандарды құрылыс секторына тарту;
▪ болашақ сәулетшілерді қоршаған ортаға ауыртпалықты азайтатын,

энергия қорын үнемдейтін және барлық пайдаланушыларға
жайлылықты барынша қамтамасыз ететін объектілерді жобалауға
үйрету.

Бұл халықаралық жарыс Saint-Gobain-нің Мультикомфорттық
шешімдер қағидаларына негізделген

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ ТУРАЛЫ

Сен-Гобен (Saint-Gobain) – адамның
өмір сүруі, жұмыс істеуі мен
демалуына ыңғайлы кеңістік жасауда
әлемдік көшбасшы. Дүние жүзінің
100 ірі индустриялық
корпорациясының қатарына кіреді.
Компания құрылыс, қайта жаңарту,
өнеркәсіп пен көлік саласы үшін
инновациялық шешімдер әзірлейді.
Францияда негізі қаланған Сен-Гобен
компаниясына биыл 356 жыл толды.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

СӘУЛЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН 
SAINT-GOBAIN КОМПАНИЯСЫНЫҢ ЕКІ КЕЗЕҢДІ СТУДЕНТТІК СӘУЛЕТ КОНКУРСЫ

https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/edition-2022 сілтеме бойынша тіркелуге боладыЖАЛҒАСЫ

2003 ж. – Белград қ., Сербия – «ISOVER-дің үй жобасы» конкурсының бірінші ұлттық финалы.
2005 ж. – конкурс халықаралық жарыс мәртебесіне ие болды; Балқан өңірінің 5 елі қатысты.
2008 ж. – Қазақстан алғаш рет қатысты. Политехникалық университет студенттері Антон Ходжиков пен Владимир Яскеевич энергиялық
тиімді үйлердің жобасын жасап, оны Хорватияның Дубровник қ. ұсынды.
2012 ж. Словакияның Братислава қ. екінші кезең. Құрамында Виктория Скрипникова, Юлия Коновалова және Светлана Большакова бар
Қазақ Бас сәулет-құрылысы академиясының командасы ұлттық кезеңде I орын алып, Братислава қ. халықаралық алаңда өздерін көрсетті.
2013 ж. – «Saint-Gobain мультикомфорты» конкурсына Қырғызстан қосылды.
2014 ж. – ҚазБСҚА жеңімпазы Антон Федянин Сербияның Белград қаласында өткен екінші кезеңге Түркияның Газиентеп қ. энергиялық
тиімді мектептің жобасымен келді. Антон арнайы аталымдағы жеңісі үшін 500 еуро ақшалай жүлдемен марапатталды.
2015 ж. – Қазақстанның Астана (Нұр-Сұлтан) қаласындағы халықаралық кезең. Әлемнің 20 елінен келген келешек сәулетшілер «Астана
EXPO-2017» көрмесінің аумағында орналасқан тұрғын үй кешенінің құрамындағы энергиялық тиімді ғимараттың жобаларын ұсынды.
Қазылар мүшелері Қазақстандық студенттер тобы - Валерия Сидоренконы, Руслан Әбілденовті және Иван Шредерді жеңімпаз деп
таныды.
2016 ж. – «Saint-Gobain мультикомфорты» конкурсы ұлттық финалының жеңімпазы – ҚазБСҚА командасы. Жас сәулетшілер Андрияшина
Татьяна, Чжен Валерия, Амангелдиева Карима Беларусь елінің астанасы Минскіде өздерінің конкурстық жобасымен қатысты.
2017 ж. – ұлттық финал жеңімпазы ҚазБСҚА студенті Эльфия Хамзина Испания астанасы Мадридтегі ықшамауданның қалалық ортасын
қалпына келтіру бойынша өз жобасын көрсетті.
2018 ж. – ұлттық кезеңнің финалы «KAZGOR» жобалау академиясында өтті. Осы жылдан бастап KAZGOR – «Saint-Gobain мультикомфорты»
конкурсы ұлттық финалының бас демеушісі. ҚазҰИТУ-дың талапты екі студенті Мещанова Нұрия мен Вейс Алина өз оқу орны мен
еліміздің абыройын Біріккен Араб Әмірліктерінде қорғауға жол тартты.
2019 ж. – Қазақстанның халықаралық студенттік конкурсының бірінші кезеңі KAZGOR ЖА-да өтті. Қазылар алқасының назарына
республиканың 5 университетінен 23 жоба ұсынылды. I орын алған Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық
университетінің (Өскемен) студенті Анастасия Ермакова 2019 ж. 5-8 маусымы аралығында конкурстың Италияның Мадрид қ.
халықаралық кезеңінде өз жұмысын көрсетті.
2020 ж. – әлемдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты, конкурс мерзімі шегеріліп, 2021 ж. маусымында онлайн түрде өткізілді.
ҚазҰИТУ студенттері Данияр Дабырбек мен Амир Тавашев Париж аумағын қайта жандандыру және мультикомфортты үйлерді жобалау
бойынша жобасын жоғары деңгейде көрсетті. Бұл жолы Парижде өткен конкурсқа 38 елден 2800 студент қатысты.
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Architecture Student Contest –Warsaw 2022

Қазақстандағы ұлттық кезең

200 000 теңге
+ халықаралық финалға 

қатысушыға немесе 
командаға ұшу билеті

200 000 теңге

2 ОРЫН

+ материалдық сыйлықтар

АРНАУЛЫ 

СЫЙЛЫҚТАР

150 000 теңге

3 ОРЫН

+ сертификаттар

ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

СӘУЛЕТШІЛЕР 

ОДАҒЫ

Architecture Student Contest –Warsaw 2022

Польшадағы халықаралық кезең

11 500 €

5 000 €

+ ArchDaily басылымында 
жариялау

+ Халықаралық қазылар қол 
қойған сертификат

3 000 €

+ Халықаралық қазылар 
қол қойған сертификат

1 000 €

+ Халықаралық қазылар 
қол қойған сертификат

АРНАУЛЫ

СЫЙЛЫҚ

1 500 €

+ Халықаралық
қазылар қол қойған

сертификат

1 000 €

+ Халықаралық қазылар 
қол қойған сертификат

1 ОРЫН

Ресми сайт Әлеуметтік желілер

Joanna & Anna 

Poland 

Winners 2019

Kweku 

Ghana

Participant 2019YouTube

Facebook

Instagram

Heba 

Jordan 

Winner 2014

Пікірлер

Қосымша ақпаратты Қазақстан мен Қырғызстандағы ұлттық кезеңдердің бас ұйымдастырушысы –

Светлана Юманковадан алуға болады, e-mail: Svetlana.Yumankova@saint-gobain.com

https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/edition-2022 сілтеме бойынша тіркелуге болады

Ұйымдастырушы

Бас демеуші
(ұлттық кезең):

Информационная
Ақпараттық қолдау

(ұлттық кезең):

2022 Ж. КОНКУРС ТАПСЫРМАСЫ
2022 ж. тапсырмасы – әлеуметтік және тұрғын қызметін
үйлестіре отырып, Варшавадағы Всходня теміржол станциясының
жанында орналасқан аумақты (Шығыс Варшава) жандандыру:
▪ 14 500 м2 аумағында қоршаған орта мәселесіне қатысты

ұсынымдарды ескере отырып, ескі фабрика ғимаратында
орналасатын мәдени-сауық орталығының жобасын жасау;

• жаңа тұрғын аймақта студенттерге арналған пәтерлер
жобасын жасау.

Бас жоспарды әзірлеу, жоба тұжырымдамасын сипаттау, Saint-
Gobain құрылыс шешімдеріне сай техникалық параметрлердің
егжей-тегжейлі есебін, сонымен қатар Oneclick LCA tool

құралын қолдана отырып, тіршілік циклының талдауын ұсыну.

Saint-Gobain конкурсының ұлттық финалы 2022 ж. 1 сәуірінде
өтеді. Тек тіркелген студенттер ғана бәйгеге қатысып, бақтарын
сынай алады! Ұлттық кезең жеңімпаздары 2022 ж. маусымда
Варшавада өтетін халықаралық ақтық кезеңге жолдама алады.
Конкурсқа ол өтетін елдер университеттерінің сәулет, дизайн және
құрылыс факультеттері және басқа мамандықтардың 1-6 курс
студенттері қатыса алады. Қатысушылар жеке немесе ұстазының
жетекшілігімен 2 адамнан тұратын команда болып қатыса алады.
Мына сілтемемен https://architecture-student-contest.saint-
gobain.com/edition-2022 конкурсқа тіркелуге болады.
2022 ж. Saint-Gobain конкурсының ұлттық ақтық кезеңінің бас
демеушісі – KAZGOR Жобалау Академиясы.
Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағы – конкурстың
ақпараттық қолдаушысы.

Конкурс тапсырмасын видеодан көріңіз (ENG): 

• Drone views Варшавадағы конкурс аумағы

• 360° view of the Contest plot – аумақ түрлері Конкурс тапсырмасы туралы толығырақ ақпаратты сілтеме
бойынша табуға болады.

2022 Ж. КОНКУРС ШАРТТАРЫ

210
университет

2800
қатысушы

5
сыйлық

40
ел

❑ Жылына 1 конкурс
❑ Saint-Gobain таңдаған 1 нақты

сәулеттік тапсырма
❑ 2 кезең: ұлттық және халықаралық

финалдар

❑ қатысушылар – сәулет, дизайн, 
құрылыс және инженерия 
факультеттерінің студенттері

❑ конкурс тұрақты даму,
экологиялылық және энергиялық
тиімді ғимараттар қағидаларына
негізделген

❑ 2022 ж. финал Варшавада өтеді

КОНКУРС ТУРАЛЫ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КЕЗЕҢДЕГІ 
СЕРІКТЕСТЕР

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ

Warsaw
2022

17th edition
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+ жетекшіге сыйлық + жетекшіге сыйлық + жетекшіге сыйлық

1 ОРЫН

АРНАУЛЫ

СЫЙЛЫҚ

2 ОРЫН 3 ОРЫН

e-mail: info@kazarch.kz web: www.kazarch.kz phone: +7 701 711 1787 Instagram: @kazarch.kz  

ДАЙДЖЕСТ #12
АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

2-бет

mailto:info@kazarch.kz
http://www.kazarch.kz/
https://www.youtube.com/watch?v=lGjCxCniflA
https://www.youtube.com/watch?v=B3z8Je4QPuc
https://www.youtube.com/watch?v=B3z8Je4QPuc
https://www.youtube.com/channel/UCuM51aP9NPgf56ZbbuGquSg
https://www.facebook.com/watch/ArchitectureStudentContest/
https://www.instagram.com/architecturestudentcontest/
https://www.youtube.com/watch?v=5VPUotZHuUU
mailto:Svetlana.Yumankova@saint-gobain.com
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/edition-2022
https://www.kazgor.kz/
https://kazarch.kz/
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/edition-2022
https://www.youtube.com/watch?v=svP7at9wwMI
https://www.youtube.com/watch?v=dBxpI8p5knk
https://drive.google.com/file/d/1QacnW6-HFPj2vei1Xc2x_OuZ-swxcIk4/view?usp=sharing
https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/edition-2022
mailto:info@kazarch.kz
http://www.kazarch.kz/

