
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫНЫҢ ЖАҢА КЕҢСЕСІ 

2022 жылдың 1 сәуірінде  Алматыда ҚР Сәулетшілер одағының жаңа кеңсесі салтанатты түрде 
ашылды. Одақ хатшылығы Алматы қ., Таусамалы ы/а, 50/7 мекенжайындағы «NURTAU» гольф-
клубының ғимаратында орналасатын болады. Жаңа кеңсенің ашылуына Одақтың құрметті және еңбегі 
сіңген сәулетшілері: А.И. Коржемпо, О.Ж. Баймұрзаев, Т.Е. Ералиев, С.Ж. Нарынов, Б.О.Құспанғалиев, 
Ғ.С.Садырбаев, А.Ә. Тәтіғұлов, А.А. Мәметов, С.Б. Мусин, Ш.Д. Карманов, Б.Ұ.Молжігітов, Ж.З. 
Айнабеков, Одақтың басқа да мүшелері мен әр буын сәулетшілері қатысты.   
Жаңа кеңістікте Одақ басшылығы мен хатшылығы өз қызметін жүргізетін болады. Одақ кеңсесі 
көпқызметті: оның келіссөздер жүргізу, көрме және іс-шаралар өткізуге арналған бөлмелері бар. 
Одақтың жаңа кеңсесінің есігі көрме, дәріс, шеберлік-сабақтар мен Одақтың басқа іс-шараларын 
өткізуге ашық.  
Одақтың жаңа кеңсесінің ашылуымен қатар «Archiforma Group» компаниясының 2021 жылғы сәулет 
жобаларының көрмесі де өтті. Көрме жетекшісі «Archiforma Group» басшысы, Одақ мүшесі Кикоть 
Арман жиылғандарды конкурс жұмыстары мен номинанттарымен таныстырды. Көрмемен 
танысқаннан кейін сәулетшілер марапатталып, қонақтар арасында бағалы сыйлықтармен викторина 
өткізілді. Іс-шара видеосы келесі сілтемеде.   

ЖАС СӘУЛЕТШІЛЕР КЛУБЫНЫҢ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛІ 

ІСТЕРДІ ЖАҢА ХАТШЫЛЫҚҚА БЕРУ 

XVII Съезде ҚР СО жаңа президенті Сұлтанғали Серік 
Сұлтанғалиұлының тағайындалуына байланысты келесі 
өзгерістер болды: 

сәулет жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Жиынды 
Одақтың Алматы қ. бойынша вице-президенті Мұсылманбеков 
Болат Аманжолұлы ашты. Ол Клубтың Сәулетшілер одағының 
Жарғысына  ресми түрде енгенін екшелеп көрсетіп, клуб 
белсенділігінің артқаны мен оның жұмысының маңыздылығын 
атап өтті. Дөңгелек үстел мақсаты – клубтың жалпы бағыт-
бағдарымен, қызметімен таныстыру, оның жоспарлары 
талқылау мен пікір таласу. Клуб жетекшісі А. Федянин сөзінің 
басында жиылғандарды клуб тың мақсаты, міндеті мен 
миссиясымен таныстырды, ал екінші бөлігінде қатысушылардың 
клуб  аясында орындауға дайын ойлары мен ұсыныстарын 
талқылауды ұсынды. Дөңгелек үстел қызық және ашық түрде 
өтті. Жас сәулетшілер өздерінің алдында ашылып отырған кең 
мүмкіндіктер мен келешек жоспарларды талқылауды жақсы 
карсы алды. 

2022 ж. 3 наурызында ҚР Сәулетшілер одағының XVII Съезі өтті. 
ҚР СО XVII Съезі қарарының жобасын қабылдау съездің 
қорытынды мәселесі болды. Қарар – съезде талқыланған 
барлық мәселелер мен шешімдерді қамтитын ресми құжат. ҚР 
СО Басқармасының бірінші отырысында Одақ съезінің қарар 
жобасын съезд делегаттары айтқан сұрақтар және 
бастамалармен толықтырып, жұмыс тобына пысықтауға 
беруге шешім қабылданды. 2022 ж. наурыз айының соңында 
жұмыс тобы өз жұмысын аяқтап, қарардың соңғы нұсқасы ҚР 
Сәулетшілер одағының сайтында жарияланды. ҚР Сәулетшілер 
одағының XVII Съезінің қарарымен келесі сілтемеге өтіп, 
танысуға болады. ҚР СО Съезінің қарары Құрылыс және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы 
А.С. Ыдырысовқа жолданды. 

2022 ж. 15 сәуірінде жас 
сәулетшілердің басын қосқан 
дөңгелек үстел өтті. Шараға Жас 
сәулетшілер клубының 
мүшелері, ҚР СО мүшелері мен  

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ XVII СЪЕЗІНІҢ ҚАРАРЫ 

Ш.УӘЛИХАНҰЛЫНЫҢ МЕРЕЙТОЙЫНА АРНАЛҒАН КОНФЕРЕНЦИЯ 
Биыл еңбегі сіңген сәулетші, ҚазССР мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты мен кеңес және қазақ мүсіншісі, сондай-ақ ҚР 
Елтаңбасының авторы – Шот-Аман Уәлиханұлының туғанына 90 
жыл толып отыр. Мерейтой құрметіне 2022 ж. 25 сәуірінде 
Алматыда Шот-Аман Уәлихановтың шығармашылығы мен өмір 
жолынан сыр шертетін жеті томдық кітабының тұсауы кесілген 
«Сәулетші жолы – ұлт құндылығы» атты конференциясы өтті. 
Жиынның өтуіне Еуразиялық мәдениет қорының президенті 
Ерұлан Қанапиянов ұйытқы болды. Шараға ҚР Сәулетшілер 
одағының басшылығы мен Басқарма мүшелері, белгілі қоғам 
қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, Шот-Аман 
Ыдырысұлының жақындары мен замандастары қатысты. 

«МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СӘУЛЕТ» 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ 

2022 ж. 30 наурызында ҚР Сәулетшілер одағы Нұр-Сұлтан 
қаласында өткен «Мемлекеттік рәміздер және ұлттық сәулет» 
атты халықаралық ғылыми конференцияға қатысты. 
Конференция Мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығына және 
Қазақстан Республикасы Елтаңбасының авторы, ҚР СО мүшесі, 
ҚР еңбегі сіңген қайраткері Жандарбек Мәлібекұлының 80 
жылдығына орайластырылған. Шара ұйымдастырушысы –  
мерейтой иесі Жандарбек Мәлібекұлы әлі күнге дейін «Сәулет» 
кафедрасында профессор ретінде еңбек етіп келе жатқан 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті.  
Алқалы жиынға мемлекеттік қайраткерлер, дипломатиялық 
корпус өкілдері, Қазақстан, Түркия, Өзбекстанның академиялық, 
ғылыми және сараптамалық қауымдастығы, қоғамдық қорлар, 
университет ұстаздары мен студенттері қатысты. Конференцияға 
жыилған қауым Жандарбек Мәлібекұлына көкейлерінде жүрген 
сұрақтарын қою және пікір таластыру мүмкіндігін алды. Бұл 
кездесуде сондай-ақ мерейтой иесінің «Oitek» ғылыми 
шеберханасының тұсауы кесілді.  
Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының Нұр-Сұлтан 
қаласындағы вице-президенті Рүстембеков Серік Исаұлы 
мерейтой иесіне ҚР Сәулетшілер одағы атынан құттықтау хатын 
табыстап, Жандарбек Мәлібекұлының Қазақстан сәулетшілерінің 
XVII Съезінде Одақ жанындағы Ақсақалдар кеңесіне қосылғанын 
атап өтті.  

Киiз үй – қазақ үшiн баспана ғана емес, үлкен философиялық нысан. Киіз үй – бүкiл қазақ халқының болмыс-бiтiмiн, салт-санасын 
көрсететiн фактор. Оның iшкi құрылысы, сыртқы көрiнiсi, пропорциясы, оны кеңiстiкке орналастыру әдiсi... – бәрi де, расында, 
терең философияның жемiсi. 

Жандарбек Мәлібекұлы – сәулетші, ҚР елтаңбасының авторы 

Жандарбек Мәлібекұлы Мемлекеттік рәміздер мен мерейтой иесінің  
құрметіне  арналған конференция 
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2022 ж. 18 сәуірінде ҚР Сәулетшілер одағының барлық істері мен 
құжаттары жаңа хатшылыққа берілді. Одақ мүшелері барлық 
сұрақтары бойынша жоғарыда көрсетілген телефондарға 
хабарласа алады. Барлық Одақ мүшелеріне ҚР Сәулетшілер 
одағы бұрынғы мекенжайда (Алматы қ., Абылай хан д-лы, 81) 
енді орналаспайтынын еске саламыз. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTf7o0CaGJE
https://kazarch.kz/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f-xvii-%d1%81%d1%8a%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b0-%d1%80%d0%ba/
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2020 жылдың маусымында Қазақстан Республикасы Ұлттық жобалаушылар қауымдастығы (ҚР ҰЖҚ) 
Қазақстанда BIM технологияларын қолданудың сандық мөлшердегі деңгейі туралы объективті 
мәлімет алуға бағытталған ауқымды зерттеу жүргізді. Зерттеуге Қазақстанның барлық өңірінен 
жобалау саласында жұмыс істейтін 132 компания қатысып, олардың 21% жобаларды әзірлеу үшін 
BIM технологияларын қолданатындығы анықталды. Сұрау жүргізу кезінде жобалаушылар ұйымда 
BIM-ді ендіру туралы шешім қабылдау барысында және ендіру мен қолдану кезеңінде туындайтын 
қиындықтар жөнінде айтты. 2022 жылдың мамырында ҚР Сәулетшілер одағының қолдауымен ҚР 
Ұлттық жобалаушылар қауымдастығының аталған зерттеуінің екінші толқыны басталды. ҚР ҰЖҚ мен 
ҚР СО барлық жобалау компанияларын зерттеуге қатысуға шақырады. Сауалнаманы толтырған 
барлық қатысушылар осы маңызды да қажет зерттеу нәтижелері бойынша өңделген есепті алатын 
болады.  
Сауалнаманы қазақ не орыс тіліндегі сілтемелер мен QR-кодтар арқылы толтыруға болады. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОБАЛАУ-ІЗДЕСТІРУ САЛАСЫНДАҒЫ КОМПАНИЯЛАРЫНДА BIM ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ 
ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ ДЕҢГЕЙІ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ЗЕРТТЕУ 

СӘУЛЕТШІ СӘКЕН НАРЫНОВ ШЕБЕРХАНАСЫНДА 

2022 ж. 8 сәуірінде Жас сәулетшілер клубы жоспарланған іс-шаралар 
аясында Қазақстанның талантты сәулетшісі, Одақ мүшесі Сәкен 
Жомартұлы Нарыновтың шеберханасында кездесу ұйымдастырды. 
Шығармашылық кездесуге және Сәкен Жомартұлымен танысуға әр 
түрлі курстар мен университеттерде оқитын сәулетші студенттер, 
Одақ мүшелері мен тәжірибелі сәулетшілерден құралған 25 адам 
келді. Сәкен Жомартұлы өзінің философиясымен, шығармашылық 
жұмыстарымен бөлісті және ҚР Сәулетшілер одағының жанындағы 
Жас сәулетшілер клубының мүшелеріне ағалық тілек-батасын берді.  

2022 Ж. SAINT-GOBAIN-НІҢ СТУДЕНТТІК СӘУЛЕТ КОНКУРСЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ АҚТЫҚ КЕЗЕҢІ 

2022 ж. 1 сәуірінде Алматыда Saint-Gobain студенттік сәулет 
конкурсының ұлттық финалы өтті. Конкурс ұйымдастырушысы – 
Орталық Азиядағы «Saint-Gobain»  өкілдігі. KAZGOR Жобалау 
академиясы сәулет сайысының  ұлттық ақтық кезеңінің бас 
демеушісі болды. Сондай-ақ студенттік өмірдегі маңызды оқиғаны 
ҚР   Сәулетшілер   одағы да қолдады.   Жеңімпаздар  7 қатысушы- 

1-орын  2-орын  3-орын  

Аты аңызға айналған қазақ сәулетінің кесек тұлғасын өз көзіммен көргеніме сене алар емеспін. Сәкен Жомартұлының көп 
идеялары мен туындылары басты назар стандарт пішіндер мен тақырыптарға аударылатын оқу орындарының үйреншікті 
бағдарламасының шегінен шығып тұрады. Осы себептен шығармашылық жағынан шыңдалу үшін бұл кездесудің орны бөлек. Сәкен 
Жомартұлының жұмыс орны мен оның ағымдағы жұмыстарын көру мүмкіндігі біз үшін өте қызық және әсерлі болды. 
Жарияланғаннан бері асыға күткен осы шараның ұйымдастырушысы Антон Федянинге үлкен алғысымды білдіремін. 

Эркинбек кызы Нурайым – студенттік конкурстың 
ұлттық кезеңінің жеңімпазы 

Дәулетияров Әмірхан,  
ҚазБСҚА, 1-курс, сәулет факультеті 

жоба арасынан іріктеліп алынды. Бірінші орын алған Алматы қ. Сәтбаев университетінің Владимир Владимирович  Яскевич жетекшілік 
ететін командасы  Қазақстан  атынан 2022 ж. маусым  айында Польшаның Варшава  қаласына жол тартады.  Д. Серікбаев атындағы 
Шығыс-Қазақстан техникалық университетінен жетекшісі Иноземцева Татьяна Александровнамен (ҚР СО мүшесі) бірге екінші және 
үшінші орын иегерлері қаржылай жүлдеге ие болды.  
1 орын – Шарипова Венера Руслановна и Эркинбек кызы Нурайым (жетекшісі: Яскевич Владимир Владимирович);  
2 орын – Ляпунова Галина Юрьевна және Ермакова Анастасия Александровна (жетекшісі: Иноземцева Татьяна Александровна);  
3 орын – Шульмина Александра Алексеевна (жетекшісі: Иноземцева Татьяна Александровна). 

Сәкен Жомартұлы Нарыновтың шеберханасына келуіміз қызық өтті. Сәкен Жомартұлының дүниеде барлығының қайталанатыны 
жөніндегі пікірін тыңдау біздер үшін таңсық болды. Сонымен қатар автордың текшелері де тәнті етті. Сәулетші бізге 
қарапайым текшенің пішіні арқылы көп мағына, терең ой салуға болатын қырын ашып берді. Шараны ұйымдастырғандарыңыз 
ұшін алғысымды білдіремін. Молдашова Дана,  

ҚазБСҚА, 2-курс, сәулет факультеті 

Суреттер келесі сілтемеде 

Осы студенттік сәулет конкурсына қатысу мен үшін мықты 
сайыскерлермен өзара қарым-қатынаста болу, кәсіби мамандар 
болып табылтын ұйымдастырушылар мен қазылармен кездесу, 
өзімнің келешек саламның лайықты мамандарымен араласудың 
нақты тәжірибесі болды. Біз алған бірінші орыннан бөлек, 
конкурста көптеген номинациялар мен фирмалық сыйлықтар 
болды. Маған бұл сайыс өте ұнады. Барлық студенттерге 
қатысуға кеңес беремін және жақсы мектеп тәжірибесінен 
өтесіздер дегім келеді.  

1936 ж. құрылған   e-mail: info@kazarch.kz web: www.kazarch.kz phone: +7 727 372 22 95 (ішкі. 700) +7 701 711 17 87 Instagram: @kazarch.kz         
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АНОНС 
• 19 мамыр – Қазақстан Республикасының Сәулетшілер одағы Басқармасының  Пленумы  
• 2022 ж. 18-20 мамыры – «Қолжетімді баспананы жандандыру – кедергілерді жою» тақырыбында Испанияның Мадрид қ. Халықаралық 
Сәулетшілер Одағының халықаралық форумы өтеді. Шараға 25 € төлеп, виртуал қатысуға болады. Келесі сілтеме бойынша тіркелуге және 
билет сатып алуға болады. Форум жөнінде ақпарат www.ahamadrid.com сайтында.  

• 2022 ж. қыркүйегі – Жас сәулетшілер кубогы.   
• Бір кезеңді «Ұлы жасыл қабырға» халықаралық студенттік идеялар конкурсы. Ең соңғы тіркелу: 2022ж. 20 тамызы, өтініштерді қабылдау: 

2022 ж. 20-30 қыркүйегі. Конкурстың ресми тілдері – француз және ағылшын тілдері. Келесі сілтеме бойынша конкурс туралы толығырақ 
білуге және тіркелуге болады. 
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