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Ғылым мен 
технологияның 
озықтылығын сезін
Беркли жаһандық ғылымдар 
Инстит у ты және химия 
колледжі 23 шілде мен 4 тамыз 
аралығында өтетін SciTech 
бағдарламасын ұсынады. SciTech 
АҚШ және шетел жоғарғы сынып 
оқушыларына (9-11 сыныптар) 
арналған. 

Сізге әлемдік деңгейдегі 
мәселелерді  түс ін іп, 
олардың шешілуіндегі ғылым 
мен технологиялардың 
қызметін тануға мүмкіндік 
түсіп отыр. Бұл болашақ 
мансабыңызды ғылым 
саласында таңдай отырып, 
қоршаған ортаға барынша 
пайда а лып келуге 
жігерлендіреді. 
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SciTech бағдарламасы өзге 
жаздық бағдарламалардан 
к е л е с і  с е б е п т е р м е н 
ерекшеленеді:
 
1. Танымалдылық  
Бағдарлама әлемнің ең үздік халықаралық университеттірінің 
бірінде өтеді. Берклидегі Калифорния университетінің химия 
колледжінің атақты ғалымдары SciTech бағдарламасын басқарады. 
Университеттің химия департаменті әлемнің ең үздігі әрі беделдісі 
болып табылады.

2. Байыбына бару
Ғылым және технология саласының байыбына барыңыз. 
Болашақ ғалым ретінде, дүние жүзінің ең бедеулі ғалымдары 
мен инженерлерінің семинарларына қатысуыңызға болады. 
Сонымен қатар, меңгерген біліміңізді әр түрлі ғылым салаларының 
зертханаларында іс жүзінде қолдануды үйренесіз. Бағдарламаның 
әр бөлшегі қоршаған әлемді тереңірек ұғу үшін қалыптастырылған.

3. Шабыт
Біліміңізді озық зерттеулермен біріктіріңіз. Алдыңғы қатарлық  
ғылымның қалай жасалатынын ең таңдаулы университетте өз 
көзіңізбен көре аласыз. Ғылым мен технологияның мүмкіндіктері 
сізге қалай ашылғанына таңырқайсыз!

4. Тәжірибе
Университетке түсу үдерісі және оның күнделікті өмірі туралы 
бірегей тәжірибе алыңыз. Болашақ студент алдына қойылатын 
талаптарды және университетке түсу барысын жақсырақ білу үшін 
бағдарлама қатысушылары қабылдау комиссиясымен қатынасу 
мүмкіндігіне иеленеді. Бұған қоса, бағдарлама оқушыларында 
колледж студенттері және аспиранттарымен араласуға, кеңестерін 
тыңдауға және студенттік өмірдің сырларын білуге мүмкіндіктері 
туылады.





77 Фулбрайт стипендиясының 
жүлдегерлері

33 Мак-Артур стипендия жүлдегерлері 

29 нобель жүлдегерлері университет 
түлектерінен шыққан

144 Ұлттық ғылымдар академиясының 
өзекті мүшелері  

7 нобель жүлдегерлері 
университетте қызмет атқаруда

13 Ұлттық ғылымдар академиясы 
медалінің өзекті иегерлері

3-ші әлемнің мемлекеттік 
университеттер рейтингі бойынша

16 Менделеев жүйесінің элементтері 
Берклиде ашылған

3 Филдс медаль иелері

1-ші АҚШ  мемлекеттік университеттер 
рейтингі бойынша

Беркли  сандары
Деректер мен сандар әсерлендіруі мүмкін, бірақ тек университет 
кампусында болып, оның жайлығын сезініп қана Бекрли 
Калифорния университетінің ұлылығына көз жеткізуге болады.



Берклидегі Калифорния университетінің 
студенттік өмірі



Қатысушы бағдарламаның 
бас ым бөл і г і н  Берк ли 
Калифорния университетінің 
студенті рөлінде өткізеді. 
Сіз декан жетекшілігіндегі 
бұл университеттің студенті 
болудың қандай екенін 
байқап көрумен қатар, 
к о л л е д ж  с т у д е н т т е р і 
м е н  а с п и р а н т т а р ы н а н 
университеттің күнделікті және 
ғылым өмірі туралы біле аласыз. 

Сонымен қатар, сіз Беркли 
Калифорния университеті 
бойынша саяхатқа қатыса 
аласыз, оның ішінде: химия 
коллед ж ін ,  инженерл ік 
коллед жін,  молек улдық 
және жасушалық биология. 
математика және физика 
департаменттерін аралауға 
мүмк інд і г ің і з  бар.  С із 
к ітапхана лар қызметіне 
иеленумен бірге, мұражайда 
н о б е л ь  м е д а л ь д е р і н і ң 
топтамасын көруге, кампусты 
Sather мұнарасынан бақылау 
рахатына бөленуіңізге болады.

Берклидегі Калифорния университетінің 
студенттік өмірі





Сан-Франциско қаласы 
және шығанағы: инновация 
негізінде қаланған
SciTech бағдарламасы әлемдегі 
ең шырайлы жерлердің бірінде, 
яғни Сан-Франциско шығанағында 
орын алады. Бұл жер - дүниедегі 
аса инновациялық технология 
өндірісіндегі ерекше бір жер. Сан-
Франциско қаласынан шығанақтың 
арғы бетінде ғаламның ең үздік 
данышпандарын жинайтын, білім 
беру мен ғылым саласындағы 
бедеулі көсбасшы, Беркли 

Калифорния университеті 
о р на лас қа н .  Ба ғд а рла ма 
барысында Берклимен қоса 
Сан-Франциско қаласының 
жайлылығына куәгер болыңыз да, 
Golden Gate саябағын, Алтын қақпа 
көпірін, Fisherman’s Wharf ауданын, 
the Exploratium мұражайын 
серуендеңіз. Байқаңыз! Бұл 
жерден тіпті қайтқыңыз келмей 
қалуы әбден мүмкін!



Ғылым мен техниканың 
шабыттандырар өнертабыстары: 
Нобель жүлдесі күні
Адамдарды өмірін ғылымға арнауға итермелейтін қандай күш? 
Орасан зор әрі күрделі өнертабыстар туралы айтып беретін 
профессорлармен пікірталасқа қатысыңыз. Кейінірек, сіз осымен 
қатар Нобель жулдесіне қол жеткізген данышпандармен араласа 
аласыз!
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Бағдарламаның негізгі құрамы

Image: Matthew Beardsley



Нано-Беркли
Нанотехнология өндірісінде 
еңбек ететін ғалымдармен 
көрісіңіз. Нанобөлшектер 
н е г і з і н д е  т ү р л і -т ү с т і 
әйнек өндіру арқылы және 
қысқаша лекциялармен 
б іл ім  байлылы ғың ыз ды 
толықтырыңыз.

Робо-Беркли
Кинода ғана болатын нәрселерді 
өз көзіңізбен көріңіз: жасанды 
интеллект, роботтар және 
машинаның оқытылуы! Белгілі 
ғылым саласының пионерлері 
дайындаған семинарлар да 
бағдарламаға кіреді. Бұған 
қоса, Беркли Калифорния 
университетіндегі роботтарды 
оқыту зертханасын кезуге 
мүмкіндігіңіз бар.  

Бағдарламаның негізгі құрамы

Image: Hulda Nelson



Геном өзгерту технологиялары 
арқылы генетикалық зерттеулер 
шығару
Адамзатты аса қолайлы өмір салтымен қалайша қамтамасыз етуге 
болады? Біздің алдымызда тұрған ең негізгі сауалдардың бірі - 
аурулардың алдын алу. Дүние жүзінің ең көрнекті кемеңгерлерінен 
бұл мәселенің шешімін генетикалық зерттеулер мен геном өзгерту 
технологияларын қолдана отырып табу жолдарын үйренесіз. Тіпті 
сіздің өзіңізге бактерияларды өзгерту мүмкіндігі беріледі.

Жүйелік қоғам: ақпараттық 
ғасырдағы компьютер және 
ғаламтор
Кремний алқабын көруді армандап па едіңіз? Енді сізге мүмкіндік 
түсіп отыр! Заманауи технологияның отанына және әлемдегі ең 
әйгілі инновациялық кластерге саяхат жасайсыз. Технология 
алыптарының штаб-пәтерлерін шаралап, күніңізді компанияның 
жұмысшыларының бірімен өткізе аласыз.

Ғылым мен технологияның жаңа 
көкжиектері 
Advanced Light Source атты синхротронға барыңыз - бұл 
ультрафиолеттік және жұмсақ рентген сәулеленуінің аса қуатты 
көздерінің бірі, осымен қатар, нанотехнологияға арналған 
халықаралық кәсіпорынға, яғни Molecular foundry-ға шолу жасаңыз. 
Ұлттық зертхана ғалымдарының жұмысын бақылай аласыз және 
Лоуренс ғылым залының несімен аты шыққанын біліңіз.

Жарқын болашақ үшін таза және 
жаңартылмалы күш көзі
Қоғамдағы бүгінгі өзгерістердің ертенгі күнімізге әсерін талқылауға 
қатысыңыз. Сіз жаңа, таза әрі жаңартылатын күш туралы білетін 
боласыз. Фотоэлектриктердің синтезіне арналған зертханалық 
жұмыстарға қатысуыңызбен бірге, оларды тіпті үйіңізге алып кете 
аласыз!  







Лекторлар
SciTech бағдарламасына әлемдегі ең үздік ғалымдар мен инженерлердің 
шақырулы лекциялары кіреді. Басқаша айтқанда, бұл біздің қатысушылар 
үшін ғылым мен технологияны алдыға жетелейтін данышпандармен тікелей 
араласудың қайталанбас мүмкіндігі. Әлемге әйгілі ғалымдар білімімен, 
тәжірибесімен бөлісіп, сіздерді ғылым саласында мансап таңдауызға 
жігерлендіреді. 

Нобель 
жүлдегері

200 жылдан астам 
еңбек тәжірибесі

химия
мағлұматтану
генетика 
биология
Мамандары

нанотехнология
инженерия
ақпараттық 
технология

робототехника

Әлемдегі 
ең үздік  9 университетінен

соның ішінде Беркли Калифорния, Калтех, Стэнфорд, 
UCLA және Корнель университеттерінен18 лектор 



Қатысушыға талаптарымыз
АҚШ және шетел жоғарғы сынып (9-11) оқушыларының бағдарламаға 
қатысуларын қолдаймыз. Қатысушы қарқынды ғылым бағдарламаға 
дайын және ағылшын тілі деңгейінің жеткілікті болуы тиіс.

Оқудың егжей-тегжейі
SciTech бағдарламасы Бекрлидегі Калифорния университетінің 
кампусында өтетін болады. Бағдарлама әр жаз сайын екі апта бойы 
жалғасады.
Бағдарлама шығынының ішіне барлық білім беру материалдары, 
тамақтану, таныстыру саяхаттары, ойын-сауық шаралары, 
кәдесыйлар мен тағы басқа “қызықтар”, бұған қоса бағдарлама 
бітіргенін куәләндыратын ресми сертификаттар кіреді.
Жүз қатысушы жиналған кезде қабылдау жабылады. Бағдарлама 
мерзімдері, төлемдер мен қабылдау барысы туралы қосалқы 
мәлімет алу үшін http://chemistry.berkeley.edu/gold/scitech бетіне 
өтіңіз.

chemistry.berkeley.edu/gold/scitech


Байланыс
SciTech бағдарламасы туралы білу үшін:
Жалпы мағлұмат                brandi.a@berkeley.edu
Сьюзан Саттон                  suttons@berkeley.edu
Кайл Кордова                    kcordova@berkeley.edu
Біздің веб-парағымызға да өтіңіз:

chemistry.berkeley.edu/gold/scitech

chemistry.berkeley.edu/gold/scitech


Беркли Химия колледжі және ғаламдық ғылым Институты


