
* ҚР СО МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖӘНЕ ДАЙДЖЕСТ ОҚЫРМАНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!!!

Біздің дайджестіміздің алдыңғы шығарылымдарында хабарлағанымыздай, ҚР СО Қазақстан өңірлерінде салынған объектілер туралы
ақпарат жинауда. Біз ақпараттың кішкене бөлігін жинап, оларды өңдеуді бастадық. Біз өңірлерде сапалы әрі қызықты сәулет өнері
үлгілері бар екеніне сенімдіміз. Мүмкіндігінше барлықтарыңыздан бізге осы объектілердің фотосуреті мен сипаттамасын жіберуді
сұраймыз. Осы зерттеудің нәтижелерін біз өз сайтымызда және жаңа кездесулерде көрсететін боламыз. Бұл ақпаратты жинау үшін
бізге сәулетшілердің көмегі қажет. Егер сізде осы тақырып бойынша идеялар мен нақты ұсыныстар болса, бізге хабарласыңыз.

o Телефон: +7 (727) 258 29 74; +7 (701)711 17 87;
o E-mail: info@kazarch.kz

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ
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2021 жылдың 8 қарашасында ҚР СО президенті А.Ә.Тәтіғұловтың

Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері

комитеті төрағасы Т.Ж.Қарағойшинмен іскерлік кездесуі өтті.

Сұхбаттастар ҚР Сәулетшілер одағының Комитетпен тығыз қарым-

қатынасына байланысты мәселелер мен идеяларды талқылады. Екі

тараптың басшылары жобалау жұмыстары саласындағы жағдайға,

жобалау құнына, лицензиялау, ҚР-да BIM технологияларды енгізу

және белсенді пайдалану перспективасына, жобалау фирмалары

үшін жеке өзін-өзі реттейтін ұйым институтын дамыту қажеттілігіне

қатысты мәселелер туралы сөз қозғады. Бұл кездесуде нақты

келісімдерге қол жеткізіліп, тараптар сәулет қоғамдастығы үшін

өзекті мәселелер мен ұсыныстарды үнемі талқылау мақсатында

тығыз байланыста болады.

ҚР СО-ның ЖАҢА 7 МҮШЕСІН ҚАБЫЛДАУ

2021 жылғы 5 қарашада ҚР СО-ның жаңа

мүшелерін қабылдау рәсімі

ұйымдастырылып өткізілді. Одақ қатарын

Алматы және Түркістан қалаларынан 7

сәулетші маман толықтырды:

* ПЕТР АРСИЧТІҢ ШЕБЕРЛІК САБАҒЫ

2021 жылдың 29 қазанында ҚР Сәулетшілер одағының іс-шаралары шеңберінде Серб сәулетшілері

қауымдастығының вице-президенті, Сербия Инженерлік академиясының академигі, Халықаралық сәулет

академиясының Мәскеу бөлімшесінің академигі Петр Арсичтің шеберлік сабағы өтті. Петр Арсич – 618 мастер

жоспарлардың, урбанистік және сәулеттік жобалардың; 220 іске асырылған және екі миллион шаршы метрден

астам тұрғызылғанжобалардың авторы. Спикердің көтерген тақырыбы - «Табиғат - сәулет

шығармашылығының шабыт көзі». Шебер сәулетшінің жұмысына табиғаттың қандай әсері бар екенін, оның

кеңістікке қалай әсер ететінін, адам мен табиғаттың өзара әрекетінің маңыздылығы туралы айтты.

ге сәулет конкурстарын өткізу, қоғамдық аймақтар мен аумақтарды жақсарту
және құрылыс сапасын арттыру, Алматы облысының агломерациясы, қазіргі
заманға сай мектептер мен спорт объектілерін жобалау мәселелерін талқылады.
Сондай-ақ кездесу барысында сәулетшілер қала құрылысы кеңестерінің
қызметін қалпына келтіру қажеттігі, ландшафтық сәулет сапасына көбірек көңіл
бөлу және жобалауда заманауи тәсілдерді қолдану сияқты саланың өзекті
мәселелерін атап өтті. Кездесу соңында әкім А.Ғ. Баталов сәулетшілерге жұмыс
сапарларымен қатар маңызы зор әрі пайдалы әңгімелері үшін алғысын білдірді.
Ол барлығына денсаулық пен шығармашылық табыс тіледі.

Барлық жаңа мүшелер СО мен жастар қана-

▪ Айдарбек Шынар
▪ Әлімқұлов Жандос
▪ Амангелдіқызы Раушан
▪ Құрманқұлов Есжан
▪ Қыдырбаева Жанна 
▪ Нұрғиса Равиль
▪ Шотаев Бағлан

ҚР СО БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНА САПАРЫ

сынан, сондай-ақ Бішкек, Душанбе, Ташкент, Мәскеу, Санкт-Петербург, Белград, Баку және

Трабзоннан 230 адам тіркелді. Оқытушылардан, студенттерден, сондай-ақ жас сәулетшілерден

оң пікірлер алынды. Шеберлік сабағы қорытындысы бойынша Saint-Gobain компаниясының

ақшалай және басқа да сыйлықтарымен викторина өткізілді.

15 қарашада ҚР СО басшылығы Ералиев Т.Е., Тәтіғұлов А.Ә. және Мұсылманбеков Б.А. Талдықорған қаласына іскерлік сапармен барды.
Сапардың негізгі мақсаты Алматы облысының әкімі Баталов А.Ғ. мырзамен кездесу еді. Кездесуді Алматы облысының бас сәулетшісі, ҚР
СО мүшесі Т.А. Бектасов ұйымдастырып, үйлестірді. Әңгіме басында облыс әкімі соңғы бірнеше жыл бойы өзімен тығыз жұмыс жасап,
мезгілсіз өмірден өткен сәулетшілерге қайғырып, құрметін білдірді. Амандық Баталов облыстың елді мекендерін, атап айтқанда, облыс
орталығы Талдықорған қаласын одан әрі дамыту бойынша жоспарларымен бөлісті.
Әкім Қазақстанның тәуелсіздік жылдарында, әсіресе, соңғы 10 жылда жүзеге асырылған сәулет жобаларының көптеген фотосуреттері бар
фотоальбомның шығуы туралы жаңалықпен бөлісті. Т.Е. Ералиев, С.А. Фазылов, Л.В. Нысанбаева, А.Ә. Тәтіғұлов және Б.А. Мұсылманбеков
сынды сәулетшілер туристік тау инфрақұрылымын дамыту, маңызды объектілер-

тының дамуына белсенді үлес қосуға дайын екендіктерін білдірді.
Сәулетші әріптестерімізді біздің шығармашылық Одағымызға
кіруімен құттықтаймыз!

Іс-шараның демеушілері «KAZGOR» жобалау академиясы мен Saint-
Gobain компаниясы болды. Шеберлік сабағына Қазақстанның 15 қала-

* АНТОН ФЕДЯНИННІҢ ШЕБЕРЛІК САБАҒЫ

2021 жылғы 11 қарашада үй-жайларды ішкі әрлеу бойынша өзекті мәселелерге арналған Education by
Saint-Gobain шеңберінде ҚР СО жанындағы Жас сәулетшілер клубының (ЖСК) көшбасшысы Антон
Федяниннің шеберлік сабағы өтті. Шеберлік сабағында Антон сәулетшінің армандарын қалай жүзеге
асыра алатынын айтты. Жобаларда сәулет және дизайн шешімдерін қалай көрсетуге болатынын атап өтті.
Жас сәулетшілерге арналған лайфхактармен де бөлісті.
Қатысушылардың пікірі бойынша шеберлік сабағы өте мазмұнды, қызықты өтті және көптеген
пайдалы ақпаратты қамтыды.

«Білімнің нағыз қайнар көзі! Барлығы рет-ретімен құрылған! Атқарылған үлкен жұмысы үшін және
бізбен өз тәжірибесі мен білімімен бөліскені үшін, Антон, сізге үлкен алғыс! Бұл баға жетпес еңбек!
Жеке өзім айтылған барлық ақпараттан керемет сезімде болдым!»

Марат
«Көптеген құнды ақпарат пен өте құрылымды баяндама үшін көп рахмет»

Марина

ІС-ШАРАЛАР
• 21.12.2021 - 20.01.2022 ж. - Қастеев атындағы мұражайда

сәулетші, суретші және ҚР Сәулетшілер одағының мүшесі
Берік Ұзақбайұлы Молжігітовтың көрмесі өтеді, автор туралы
толығырақ

• 15 желтоқсан - 2022 жылы қол жетімді тұрғын үй бойынша
ХСО форумына дайындық аясында ХСО «Қолжетімді баспана»
вебинары. Басталуы Париж уақыты бойынша 14:00-де.
Тіркеуге сілтеме (ағылшын тілінде)

* - бұл ақпаратты, дереккөзін көрсете отырып, басқа БАҚ-та жариялауға болады

ҚР СО мүшелеріне өз қалаларында үстел теннисі мен бильярдтан жергілікті
жарыстар өткізіп, орталық кеңсеге үстел теннисі мен орыс бильярдынан
финалистер (2 жеңімпаз (1-2 орын)) туралы ақпарат жіберуді ұсынады.
Республикалық финал ҚР СО басшылығының қолдауымен ұйымдастырылып,
2022 жылдың мамыр-маусым айларында өткізіледі. Барлық жергілікті
жарыстар 2022 жылдың наурыз айының 30-на дейін аяқталуы қажет.
Жергілікті жарыстардың нәтижелерін біз болашақ дайджестерімізде
жариялайтын боламыз. Финал Талдықорған қаласында өтеді.

1-бет
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ҚР Сәулетшілер одағының дайджесін бірінші нөмірден бастап қызығып оқимын. Шығарылу түрі (көлемі бойынша ықшам, жинақы
мәтіндермен, жедел ақпаратпен) және оқырмандарға жеткізу тәсілі (әлеуметтік желілер арқылы тарату) біздің өміріміздің
жылдамдық ырғағының талаптарына жауап береді. Осындай ықшам түрде болса да, басылым кәсіби ұйымды танытуға қызмет
етеді: Одақтың қазіргі жұмысы айқын көрініп, сәулетшілер ұрпақтарының байланысы жанданғаны байқалады.
Дайджестің қазақ және орыс тілдерінде жарық көргені ерекше қуантады. Екі тілдегі мәтіндердің сапасы дайджест басылымын
кәсіби мамандар дайындайтындығын көрсетеді. Қазір, өкінішке орай, тіпті ірі баспа басылымдарында да жағымсыз қателер,
орфографиялық қателер жиі кездеседі. Дайджест мәтіндерінде көзге түсер кемшіліктер жоқтығы қуантады: сауатты адамдар
жұмыс істейтіні білінеді. Егер белгілі бір уақыттан кейін Сәулетшілер одағының дайджесі ағылшын тілінде «сөйлесе», таң
қалмаймын.Мен дайджестің ықшам форматын қолдай отырып, бірнеше айдарлар ашуды ұсынамын:

• Қазақстан сәулет шеберлерінің бірі туралы айту;
• жаңа жобаларды, құрылыстарды, олардың авторларымен сұхбаттарды жариялау;
• Қазақстанның облыстарында, аудандарында жұмыс істейтін жеке сәулетшілер мен жобалау компанияларын көрсету;
• жұртшылықты ҚР СО облыстық филиалдарымен таныстыру;
• пікірталас сұрақтар қоя отырып, сәулетшілерден жауап алу немесе сауалнама жүргізу.

Ал болашақта мінбені халыққа беру керек, себебі сәулетшілер нақты азаматтар үшін қызмет етеді және олардың қажеттіліктерін
ескерулері тиіс.
Біздің тілектеріміз тек оқырмандардың белсенді қатысуымен ғана жүзеге асырылуы мүмкін екенін түсіну керек, себебі олар
материалдарды – тәжірибелі сәулетшілерді, ғалымдар мен оқытушыларды, сәулет факультеттерінің студенттерін ұсынады.
Баршаңызды бейжай қалмай, дайджеске өз көзқарасыңызды білдіруге және ең бастысы – ынта білдірушілерді қолдауға шақырамын.
Қорытындылай келе, кез келген басылым шығармашылықтан басқа қаржылық шығындарды да талап ететінін еске салғым келеді: ҚР
Сәулетшілер одағының мүшесі мүшелік жарнаны төлей отырып, ол ҚР СО дайджесінің кезекті нөмірінің жарық көруін жақындатады.
Одақ басшылығына, хатшылыққа,Жас сәулетшілер клубына жұмыста табыс тілеймін!

Әбдірасілова Гүлнәр Сейдахметқызы, сәулет докторы, ҚазБСҚА профессоры

Көп жылдар бойы ҚР Сәулетшілер одағы Ақмола облысы филиалының мүшесі бола отырып, ҚР СО дайджесінің әрбір шығарылымын
үлкен қызығушылықпен қараймын.
Солтүстік өңірлердің мүшелері үшін дайджест Қазақстан Сәулетшілер одағының жұмысын көрсетіп, хабардар етеді, сәулет
саласындағы жаңалықтарға қысқаша шолу жасайды, бұл біз үшін өте маңызды.
Бізге ҚР СО қызметіне, Қазақстан сәулетшілерінің жұмысына, әлемдік сәулеттің заманауи үрдістері мен тұжырымдамаларына
қатысты ақпарат қызықты. Басшылықтың Одақ мүшелерімен байланысы пайда болып, әрі қарай орнатылуына өте қуаныштымын.
ҚР СО қатарына кіру үшін дарынды жас сәулетшілерді тарта отырып, қызықтырып, шығармашылық конкурстар өткізу қажет.
Көбінесе жас таланттар шағын жеке ЖШС-де жұмыс істейді, сәулетшілер қоғамынан қол үзу жағдайлары бар. Сәулетшілердің жас
буынының аға буынмен шығармашылық өзара алмасуы бойынша жұмыс жалғасады деген ойдамын. Атқарып жатқан жұмыстарыңыз
бен бізбен байланыстарыңыз үшін рахмет.

Ташкина Сәуле Кенжетайқызы,  «Экопроект» ЖШС Жобалардың бас сәулетшісі, Нұр-Сұлтан қ.

ҚР СО ДАЙДЖЕСІ ОҚЫРМАНДАРЫНЫҢ КЕРІ БАЙЛАНЫСЫ

ҚР СО ҚАРАҒАНДЫ ФИЛИАЛЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ КЕЗДЕСУІҚР СО МЕМЛЕКЕТТІК МҰРАҒАТТЫ 100 ЖЫЛДЫҒЫМЕН 
ҚҰТТЫҚТАДЫ
2021 жылғы 19 қарашада Қазақстан Республикасы Орталық
мемлекеттік мұрағатының 100 жылдығына арналған салтанатты іс-
шара өтті. Бұл – Қазақстанда тұратындардың барлығы үшін өте
маңызды оқиға. ҚР Сәулетшілер одағының басшылығы ОММ
ұжымын құттықтап, мерейтойға құттықтау хатын табыс етті.

Салтанатты іс-шара барысында қазақстандық сәулетшілер
орындаған объектілердің мұрағаттық материалдары мен макеттері
ұсынылды.

2021 жылғы 10
қарашада Қарағанды
қаласында ҚР СО-ның
Нұр-Сұлтан қаласы
филиалының басшысы
Рүстембеков Серік
Исаұлы және Одақтың
Орталық аймақ
бойынша вице-
президенті Юрашевич
Николай Николаевичтің

Кездесу кәсіби достық жағдайда
өтті. Пікірталас барысында
төралқа отырыстарында
талқыланған барлық өзекті
мәселелер қозғалды. Сондай-ақ,
2022 жылдың наурыз айында
өтетін ҚР СО Съезіне дайындық

ҚР СО Қарағанды облысының мүшелерімен кездесуі өтті. Кездесуге
қарағандылық сәулетшілер: Дәуітбергенов Сабыржан
Фазылжанұлы, Мұсаев Қанат Шәкірұлы, Троценко Владимир
Антонович, Алпысбаев Нығмет Кәкімұлы, Адамова Елена
Владимировна, Герман Юрий Альбертович және Чжан Александр
Игоревич қатысты.

Одақ Орталық мемлекеттік
мұрағатпен тығыз ынты-
мақтастықты жалғастыра
отырып, біздің кәсіби
қызметімізге байланысты
құжаттар мен материалдар-
ды ұқыпты сақтауға ықпал
ететін болады.

бойынша жалпы мәселелер талқыланды. Қарағандылық ұйым ҚР
СО Съезін ұйымдастыру жағынан жәрдемдесуге дайын екендігін
айтты. Қарағандылық актив жұмыс сапарларымен қатар пайдалы
пікір алмасу үшін алғысын білдірді.

* ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ
COP26-ға ҚАТЫСТЫ

Құрметті дайджест оқырмандары, біздің сайт енді үш тілді

болғанын хабарлаймыз. Әркім өзіне ыңғайлы қарым-қатынас

тілінде (KZ, RU, ENG) ақпарат ала алады. Біз бұдан әрі де ҚР СО

сайтын толықтыру және жетілдіру жұмыстарының жалғасатынын

атап өткіміз келеді.

* ҚР СО САЙТЫНЫҢ ҚАЗАҚ  ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНЕ 
АУДАРЫЛУЫ

2021 жылғы 31 қазан мен 12 қараша аралығында ХСО Глазго
қаласында өткен климаттың өзгеруі туралы (COP26) БҰҰ-ның
Негіздемелік конвенциясы тараптары Конференциясының 26-шы

2-бет

сессиясына қатысты. ХСО атынан
негізгі спикерлер ХСО-ның бұрынғы
президенті Thomas Vonier, I өңірінің
вице-президенті Natalie Mossin
және IV өңірінің вице-президенті
Ishtiaque Zahir Titas бол-

ды. COP 26 аясындағы ХСО бағдарламасына 15-ке жуық спикерлер
мен баяндамашылар онлайн және офлайн түрде қатысты. ХСО
бағдарламасына енген тақырыптар:
❑ Қалалар жер шарын құтқара ала ма?
❑ Іс-әрекеттерді тәжірибеге айналдыру - тұрақты жасанды орта

және климаттық шешімдер
❑ Жасанды орта саласындағы кәсіби мамандар

биотехнологиялық жобалауды іске асыру үдерісі жолында.
Конференция туралы толығырақ ақпарат сілтемеде.

Жақында сайтта:
❑ ойындар, викториналар және тесттер
❑ сәулетшілерге арналған сауалнамалар
❑ жаңа тұлғалар

* - бұл ақпаратты, дереккөзін көрсете отырып, басқа БАҚ-та жариялауға болады
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