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ДАЙДЖЕСТ #24  

ДВУХЭТАПНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ОТ SAINT-GOBAIN  
ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗов 

Осенью этого года стартовало 17 конкурсное задание от Saint-Gobain для студентов архитектурно-строительных университетов в 40 
странах мира. В международном соревновании принимают участие более 2800 участников-студентов творческих специальностей в 
сфере строительства. Конкурс от Saint-Gobain не только предоставляет возможность испытать себя и свои силы, но и объединяет 
молодое поколение перспективных архитекторов и дизайнеров. Одна задача, один раз в год, одна команда и три призовых места – все 
это ждет участников в ежегодном профессиональном состязании. 

АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ 

08.04.22 Посещение мастерской Нарынова С.Ж.  
15.04.22 Круглый стол Клуба молодых архитекторов при СА 
РК 
15.05.22 Выездное мероприятие в пос.комсомол «Свой дом 
всем миром» 
29.04.22 Мастер-класс Натальи Захаровой 
06.05.22 Мастер-класс Асхата Садуова 
Мастер-класс «В гости к Saint-Gobain»; 
Встреча и знакомство Академии Художеств и Союза 
Архитекторов РК в мастерской Нарынова С.Ж.; 
Участие в работе Генеральной Ассамблеи UIA в качестве 
официального зарегистрированного представителя СА РК (16 
мая 2022); 
Онлайн собрания и совещания по рабочим вопросам 
03.06.22 Посещение НЕ музея архитектуры КМА 
Выезд на курганные комплексы совместно с Академией 
Художеств РК 
10.06.22 Поездка в г.Караганду и Мастер-класс Федянина 
Антона г.Караганда 
Проведение студенческой практики на производстве в ПА 
KAZGOR 
15.07.22 Мастер-класс Robert Shild 
Рассылка полезных материалов для молодых архитекторов. 
13.07.22 Мастер-класс Святослава Мурунова 
29.07.22 Мастер-класс Мундаханова Назерке 
07.09.22 Выступление о деятельности на Казбилде 
09.09.22 Мастер-класс Оразиман Индира 
Кубок Молодых Архитекторов 
Рассылка международных и республиканских конкурсов 
Разработка памятки «Преимущества вступления в СА РК» 
Ведение сайта СА РК, актуализация и  
Участие в подготовке дайджеста 
Участие в открытии Студенческого архитектурного конкурса 
Saint-Gobain 
Ведение статистики посещаемости сайта 
Работа по привлечению и отбору новых членов в САРК 
Новостная рассылка по мессенджерам и другим 
информационным каналам 
Вручение удостоверений новым членам СА РК 
Участие в отборе работ на смотр-конкурс МАСА 
Выезд КМА на завод Кнауф 
Помощь в работе с дайджестом СА РК 
Подарено 20 Архитектурных книг активным молодым 
Архитекторам; 
Пешая прогулка по архитектурным объектам г. Алматы 
членов КМА и членов СА РК. С участием Яскевича В. 
Рабочие и официальные встречи по линии СА РК 
Выводы и результаты о 2022 году 
 

ҚР СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ ЖАНЫНДАҒЫ 

ЖАС СӘУЛЕТШІЛЕР КЛУБЫ  

ЖҰМЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

8 
Сәулетшілерге арналған 

шеберлік сабақтары 

32 
Клуб мүшелерімен кездесулер 

мен сапарлар 
  

12 
Сәулетшілерге арналған 
конкурс және викторина 

хабарландырулары 

60 
Клуб жұмысына 

қатысты оң 
пікірлер 

10 
Жас сәулетшілерге 

берілген сәулет 
кітаптарының саны 

2022 жылғы Жас сәулетшілер кубогы,  Алматы қ. 

Жас сәулетшілер клубы Клуб жұмысына тұрақты және белсенді қолдау білдіргені үшін 
Қазақстан Республикасы Сәулетшілер одағының президентіне алғысын білдіреді!  

Бізді қалай табуға және бізге қалай 
қосылуға болады? 

Жас сәулетшілерге жыл бойы жіберілген пайдалы материалдар мен хабарламалар 

  

Клуб қызметі: 

ҚР Сәулетшілер одағы жанындағы Жас 
сәулетшілер клубының мақсаттары:  

 
• ҚР жас,талантты сәулетшілерін қолдау 

және дамыту;  
 

• ҚР Сәулетшілер одағының қызметіне 

қолдау көрсету; 
 

• Одан әрі қарай өсуге және Одаққа кіру 

үшін кәсіби құзыреттерін дамытуға 

көмектесу. ҚР СО дөңгелек үстелі, Алматы қ. 

Оқу және KNAUF зауытына сапар, Қонаев қ. 

Қарағандыдағы жас сәулетшілермен кездесу 

Одаққа жаңа мүшелерді қабылдау, Алматы қ. 

Іс-шаралар, кездесулер мен оқу шаралары 

2022 ж. Жас сәулетшілер кубогы 

Онлайн кездесулер, шеберлік сабақтары мен семинарлар 

Клуб мүшелерінің кездесулері, талқылаулары 

Сәулетші Сәкен Нарыновтың шеберханасында, Алматы қ. 
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ҚР СО ЖАНЫНДАҒЫ                   
ЖАС СӘУЛЕТШІЛЕР ОДАҒЫ 

сілтемелерді басыңыз 

2022 ЖЫЛ НӘТИЖЕЛЕРІ 

https://www.instagram.com/young_architects_club_kz/?hl=ru
https://kazarch.kz/ob-arkhitekture/
https://wa.me/+77021585246

