
Стэнфорд университетінің мамандарының катысуымен өтетін  

Жазғы мектептің курстары 

 

Курстың өтетін орны: Алматы, Ақтау қалаларының ХББ НЗМ 

Курстың өткізілу мерзімі: 2018 жылдың 18 – 29 маусымы 

Курстар саны: 4 

Курстың бағасы:  

286 000 теңге (3 рет тамақтану қамтылған, жатақхана қамтылмаған) 

359 000 тенге (5 рет тамақтану және жатақхана қамтылған) 

 

Биоғылым және биотехнологиялар: Биоғылым және биотехнология 

саласындағы алдыңғы қатарлы зерттеулер ғылым, технология және 

медицинаны қамтитын көптеген пәндерден алынған идеялар мен әдістерге 

негізделген. Бұл пәнаралық курс осы саладағы ағымдағы зерттеулер мен озық 

әзірлемелерге қысқаша шолуды қамтиды. Курстар Стэнфорд университетінің 

зерттеушілері тарапынан жүргізіледі, олар әр курста арнайы білім саласын 

қолданады. Курстар келесі тақырыптарды қамтиды: биомедициналық оптика, 

молекулярлық биология, генетика, биомедицина және адам патологиясы, 

микробтар және иммунитет, неврология. (Ақтау және Алматы) 

 

Бизнес-кәсіпкерлік: Кәсіпкерлік барлық елдер үшін өңірлік және 

халықаралық деңгейлерде экономикалық қызметтің маңызды элементі болып 

табылады. Кәсіпкерлер өз өнімдері мен қызметтері арқылы нарықты құруға 

және қызмет көрсетуге, жұмыс орындарын қамтамасыз етуге және 

инновациялар арқылы адам әлеуетін кеңейтуге көмектеседі. Бұл курста сіз 

Facebook, Amazon және бүкіл әлемді қамтитын Kiva секілді әлеуметтік 

кәсіпорындар сияқты танымал компаниялар мысалдарын зерттеу арқылы 

кәсіпкерлікті зерттеу мүмкіндігіне ие боласыз.  Курстың қатысушылары 

бизнестің әртүрлі аспектілерін, табысқа жету үшін және инновацияларға 

қажетті жаңа әдістерді, құралдарды және ақыл-ойларды анықтауға және 

бизнес-идеядан және тестілеуден нақты сатылымдарда және бизнесті 

басқаруда іске асыруға дейін нөлден бастап бизнес құру жолын біле алады. 

Курс әлеуметтік және эмоциялық дағдыларды дамытуға, шығармашылық 

сенімділікті қалыптастыруға және проблемаларды шешу дағдыларын 

жақсартуға мүмкіндік береді. (Ақтау) 

 

Математика және логика: Математика, ғылымның патшасы, барлық 

пәндердің негізі болып табылады және ғылымның, техниканың және 

технологияның барлық салалары үшін қатаң және әмбебап тіл бередіБұл курс 

күрделі математикалық есептерді шешуге және логикалық дағдыларды 

меңгергісі келетіндерге арналған. Бұл курс математикадан тыс мысалдарға 

сенуге мүмкіндік береді. Оқушылар таныс логикалық әдістердің ресми 

тұжырымдамаларына қол жеткізуге мүмкіндік беретін ұсыныстарды және 

бірінші ретті логиканың негіздерімен танысады. Бірақ логикалық ойлар 

проблемаларды шешу үшін жалғыз қажет нәрсе емес. Мәселелерді шешудің 



жақсы дағдылары - өнертапқыштық, шығармашылық қабілеті және әртүрлі 

стратегиялар мен әдістерді қолдану мүмкіндігі.  Бұл курста қатысушылар 

жинақтар теориясынан, сан теориясынан және комбинаториядан 

проблемаларды шешудің негізгі құралдарын және стандартты әдістерін 

үйренеді және практиканы қолдану арқылы математикалық 

өнертапқыштықты дамытуға мүмкіндік алады. (Алматы) 

  



Бағдарламалау мамандарының қатысуымен өтетін жазғы мектеп 

курстары 

 

 

Курстың өтетін орны: Алматы ФМБ НЗМ 

Курстың өткізілу мерзімі: 18 – 29 маусым 2018 жыл 

Курстар саны: 1 

Курстың бағасы:  
69 000 теңге (3 рет тамақтану қамтылған, жатақхана қамтылмаған) 

159 000 теңге (5 рет тамақтану және жатақхана қамтылған) 

 

 

Курстың өтетін орны: НИШ г. Астана 

Курстың өткізілу мерзімі: 2 – 13 июля 2018 г. 

Курстар саны: 1 

Курстың бағасы:  
69 000 теңге (3 рет тамақтану қамтылған, жатақхана қамтылмаған) 

159 000 теңге (5 рет тамақтану және жатақхана қамтылған) 

 

Бағдарламалау қазіргі заманда тек техникалық дағды емес, одан да маңызды. 

Бұл сандық әлеммен өзара әрекеттесуге және өздеріне жасауға мүмкіндік 

береді. 

App Inventor - бұл Массачусетс технологиялық институты әзірлеген 

Android қосымшалары үшін визуалды әзірлеу ортасы. Курстың бағдарламасы 

бейне-лекцияларды және оқытушымен бірлесіп жобаларды талдауды 

қамтиды. Бейне дәрістердің болуы үй тапсырмасын орындауды жеңілдетеді 

және алынған білімді нығайтуға көмектеседі. 

Курс пайдаланушыдан бағдарламалау туралы минималды білімді талап 

етеді және оқушыларға 10 жастан бастап смартфондар мен планшеттерге 

арналған толық функционалды қосымшаларды жасауға мүмкіндік береді. 

Курстың соңында әр оқушы Android-ке арналған 7 мобильді қосымшаны 

жасайды, бағдарламалаудың негізгі іргелі идеялары туралы біледі, Google 

Play-ға мобильдік қосымшасын жүктейді.  



«Nazarbayev University Foundation Year Program Entrance Test» 

Жазғы мектептің дайындық курстары 

 

Курстың өтетін орны: Алматы ФМБ НЗМ 

Курстың өткізілу мерзімі: 18 маусым – 1 шілде 2018 жыл 

Курстар саны: 1 

Курстың бағасы: 65 000 теңге 

 

Курстың өтетін орны: Астана ФМБ НЗМ 

Курстың өткізілу мерзімі: 2 – 15 шілде 2018 жыл 

Курстар саны: 1 

Курстың бағасы: 65 000 теңге 

 

Курстар үш бағыт бойынша жүргізіледі:  

 Физика+Математика 

 ХимБио+Математика 

 Сыни ойлау+Математика 

 

Оқушыларды таңдау критерийлері: 

11 сынып бітірушілер 

 

Топта болатын оқушылардың саны – 16 адам 

 

Әр бағыт бойынша бағдарлама: 

Математикадан күніне 2 академиялық сағат  

Екінші таңдау пәні (физика, химбио, сыни ойлау) бойынша 2 академиялық 

сағат  

 

NUFYPET-футбол – өткен материалдарды жақсы есте сақтау үшін 

 

Ұсынылатын сабақ кестесі 

 

1 слот (3 топ): 

 Дүйсенбі  Сейсенбі 
Сәрсен

бі 

Бейсен

бі 
Жұма Сенбі Жексенбі 

09:30-

11:00 

Математи

ка 

Математи

ка 

Матема

тика 

Матема

тика 

Матема

тика 

NUFYPET

-футбол 

үзілістерм

ен 

(12.00-

13.00) 

NUFYPET

-футбол 

үзілістерм

ен 

(12.00-

13.00) 

11:15-

12:45 

Таңдау 

пәні* 

Таңдау 

пәні* 

Таңдау 

пәні* 

Таңдау 

пәні* 

Таңдау 

пәні* 

 

 

 

 



2 слот (3 топ): 

 Дүйсенбі  
Сейсен

бі 

Сәрсен

бі 

Бейсен

бі 
Жұма Сенбі Жексенбі 

09:30-

11:00 

Таңдау 

пәні* 

Таңдау 

пәні* 

Таңдау 

пәні* 

Таңдау 

пәні* 

Таңдау 

пәні* 

NUFYPET

-футбол 

үзілістерм

ен 

(12.00-

13.00) 

NUFYPET

-футбол 

үзілістерм

ен 

(12.00-

13.00) 

11:15-

12:45 

 

Математика 

Матема

тика 

Матема

тика 

Матема

тика 

Матема

тика 

 


