
№ КУРС пен МАРАФОН АТАУЫ КУРС ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

1 
 

«Идеал күн» курсы Сабақ саны: 11 
Курс ұзақтығы: 6 сағ 42 мин 32 сек 
Курс кімдерге арналған? 

- Мақсатына қол жеткізуден қорықпайтындарға; 

- Сезімдерін басқаруды қалайтындарға; 

- Өзінің шынайы болмысын қабылдап үйренгісі келетіндерге; 

- Арманға сеніп, орындалуына әрекет ететіндерге; 

- Шүкіршілікті арттырып, несібесін екі есе арттырғысы келетіндерге; 

Бұл курста не үйренесің? 

- Шүкіршілік етудің маңыздылығын; 

- Идеал күннің жаттығулары мен медитацияларын; 

- Ниет ету жаттығуларын; 

- Денедегі уайымды босатып, қорқыныштан арылуды; 

- Өзіңді бос, жеңіл сезінуді; 

- Негативке берілмей, позитивті ойлауды. 

Курсты кім жүргізеді? 

       Қуаныш Шонбай - Shonbay Online университетінің негізін қалаушысы, «Идеал күн» 
методикасының авторы, 2 жылда 10 ресторан ашып Rumi Group желісін құрушы, «Екінші болма», 
«Бізге айтылмаған ҚҰПИЯ» бестселлерлерінің авторы.



2 «Инфобизнес» курсы Сабақ саны: 11 
Курс ұзақтығы: 6 сағ 8 мин 18 сек 

Курс кімдерге арналған? 

- Білімін ақшаға айналдыруды көздейтіндерге; 

- Өзгеге тәжірибесімен бөлісуден қорықпайтындарға; 

- Инфобизнес бөлімдерін (таргетинг, копирайтинг, сайт жасау) толық меңгергісі 
келетіндерге; 

- Өз саласында эксперт болғысы келетіндерге; 

- Ұйымдастыру қабілетін пайдалана отырып, инфобизнес әлемінде продюссер ретінде 
қызмет атқарғысы келетіндерге; 

Бұл курста не үйренесің? 

- Саланы дұрыс таңдауды; 

- Өз инфобизнесіңді бастау жолдарын; 

- Клиент жинау мен сатудың маңыздылығын; 

- Өнімді әлеуметтік желі арқылы дұрыс әрі өтімді жарнамалауды; 

- Өнімнің құндылығын көрсететіндей өтімді мәтін жазуды (копирайтинг); 

- Өнімді таргетинг жарнамасына жіберуді. 

Курсты кім жүргізеді? 

  Мейірбек Бердібайұлы – Қазақстандағы Shonbay Online Университетінің негізін 
қалаушылардың бірі, кәсіпкер, маркетолог, еліміздегі ең үздік спикерлердің продюсері, 
инфобизнес майталманы, бизнес – тренер. 

 



3 «Бизнестегі алғашқы қадам» 
курсы 

Сабақ саны: 31 
Курс ұзақтығы: 8 cағ 6 сек 

    Курс кімдерге арналған? 
- Аз тәуекелмен бизнес бастағысы келетіндірге; 

- Дәстүрлі бизнестің барлық қыр-сырын үйренгісі келетіндерге; 

- Бастағы идеяны бизнес идеяға айналдыруды көздегендерге; 

- Бизнес бастап, жоғары табыс тапқысы келетіндерге; 

Бұл курста не үйренесің? 

- Аз ақшамен табысты бизнеспен айналысуды; 

- Ниша іздеуді; 

- Конкуренттерді зерттеуді; 

- Бизнестегі алғашқы қадамды  бастауды; 

- Тауар, өнім не қызметті әдемі сатуды, өтімді оффер жазуды, дұрыс таргет жіберуді; 

- Тегін площадкаларға жарнама беруді; 

- Реклама бюджетін тиімді қолдануды; 

- Сататын сайт жасауды; 

- Проактивті сату бөлімін құруды; 

- Бизнесті жетілдіруге арналған құнды техникаларды 

Курсты кім жүргізеді? 

Қуаныш Шонбай – ShOU негізін қалаушы,  «Бізге айтылмаған ҚҰПИЯ», «Екінші болма» 
кітаптарының авторы, кәсіпкер. 



4 «Тәрбие өнері» курсы Сабақ саны: 30 
Курс ұзақтығы: 2 сағ 26 мин 
Курс кімдерге арналған? 
- Ата-аналарға; 
- Болашақ ата-аналарға; 
- Бала тәрбиесінде мазалаған сұрақтың жауабын тапқысы келетін кел келген тұлғаға. 
Бұл курста не үйренесің? 
- Балаңыздың жан-дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете білуді; 
- Баланың индивид атануын тиімді ұйымдастыруды; 
- Біліктілік көлеңкесін қолдану арқылы баланың тәуелсіз әрекет етуін қарастыруды; 
- Тәрбие құралдары мен әдістерін дұрыс қолдануды; 
- Физиологиялық белсенділіктің маңыздылығын; 
- Баланың бойына барлық жақсы қасиеттерді дамытуға атсалысуды; 
- Баланың ерте жастағы негізгі даму алаңы болып табылатын іс-әрекет пен қарым-қатынас 

тәжірибесі секілді маңызды аспекттерді үйренесіз. 
Курсты кім жүргізеді? 
Ескендір Бестай – Shonbay Online университетінің спикері әрі ерекше методикалардың авторы, 
10 жылдық еңбек өтілі бар педагог-тренер, балатанушы, дидакт. «Үйренуді үйрену» курсын 
құрастырушы.



 

5 «Телепорт» курсы Сабақ саны: 17 
Курс ұзақтығы: 4 сағ 15 мин 59 сек 
Курс кімдерге арналған? 
- Әлеуметтік желіде белсенді болып, жеке брендті қалыптастырғысы келетіндерге; 
- Өмірінің жарқын сәттерін видео арқылы еске сақтағысы келетіндерге; 
- Жаңа хобби үйренгісі келетін студент-оқушыға; 
- YouTube, Instagram-да видеоконтентті дамытқысы келетіндерге; 
- Жеке тұлғалар мен компаниялардан тапсырыстар алып, мобильді видеографияны табысқа 
айналдырғысы келетіндерге;  
- Кез келген саланың мамандарына. 
Бұл курста не үйренесің? 

- Сататын, жарнамалық, презентациялық, имидждік видео түсіруді,   
- Ең қарапайым деген смартфонның сіз білмейтін барлық мүмкіндігін пайдалануды; 
- Видеодағы кадрлардың түрлері және кадрға қалай дұрыс алу керегін; 
- Видео түсірудің техникаларын; 
- 45', 90' ракустарды қалай әдемі алуға болатынын; 
- Видео түсірудің заманауи фишкалары мен құпияларын; 
- Videoleap, Inshot, KineMaster сияқты қосымшалармен видеоларды қалай жөндеу 

керектігін; 
- Video lapse: Timelapse, Mo�onlapse, Hiperlapse функцияларын қалай дұрыс қолдану 

керегін т.б. заманауи әрі креативті видео түсірудің жолдарын үйренесіз. 
Курсты кім жүргізеді? 
Асхат Шынәлі – Shonbay Online University видеографтарының жетекшісі, Қуаныш Шонбай және 
Мейірбек Бердібайұлының жеке видеомейкері. Соңғы 6 ай ішінде 1500-ға жуық студентке 
мобилографияны үйретуші-маман. Оффлайн форматта 65 адамға телефонға әдемі видео түсіруді 
үйретті. Shonbay Online University дейін 10 жыл бойы бухгалтерия саласында жұмыс істеген.


