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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Казахский государственный женский                                               г.Алматы, РК 

педагогический универстет                                                                                

 Сертификат по курсу «Инновационные технологии образования в высших учебных 

заведениях»                                                                                           февраль  2017 г.  

Университет Нархоз                                                                               г.Алматы, РК 

 Сертификат по курсу «Инновационные методы обучения»           июнь  2017 г.  

Западно-Казахстанский инновационно-                                             г. Уральск, РК 

технологический университет  

 Сертификат по курсу «The Core principle- Current Development in Student-centric 

Teaching»                                                                                             сентябрь  2017 г.                                                           

Landesinstitut fur Lehrerbildung und Schulentwicklung              Hamburg, Германия  

 Сертификат по курсу «I want to learn  English-what can I do?»         ноябрь  2016 г.                                                           

Казахский Национальный университет им.Аль-Фараби                  г.Алматы, РК 

 Сертификат по курсу «Тәуелсіздік кезеңіндегі ғылымтану: қазақ тілі және әдеби 

мұраларды оқытудың тарихи сабақтастығы»                                     октябрь  2016 г.  

Landesinstitut fur Lehrerbildung und Schulentwicklung              Hamburg, Германия  

 Сертификат по курсу «I want to learn  English-what can I do?»         ноябрь  2016 г.                                                           

Оренбургский государственный университет                                   г.Оренбург, РФ                  

 Сертификат по курсу «Электронные ресурсы и наукометрические инструменты в 

образовательной и научной деятельности»                                      февраль  2016 г. 

Западно-Казахстанкий  государственный университет  

им.М.Утемисова                                                                                       г. Уральск, РК 

 Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы» 

 

Фото 

 

 



Западно-Казахстанский государственный университет  

им.М.Утемисова                                                                                       г. Уральск, РК 

 Защита магистерской диссертации 

Диплом  магистра по специальности педагогика и психология              июль   2011 г.  

Саратовский государственный университет  

им. Н.Г.Чернышевского                                                                          г. Саратов, РФ 

 Сертификат по мастер-классу «Опыт организации социально-педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях различного типа»    декабрь 2009 г 

Российский университет дружба народов                                            г. Москва, РФ 

 Свидетельство об участии в международной программе  

«Магистерская стажировка по иннованиям в современной науке»      ноябрь  2009 г  

Институт отношений и  международных связей                               г. Уральск, РК 

 Защита дипломной  работы 

Диплом  по специальности государственное и                                         июль   2008 г. 

местное управление                                                                                     

Западно-Казахстанский областной институт  

повышения квалификации                                                                    г. Уральск, РК 

 Сертификат по курсу «Воспитатель специальных 

 коррекционных учереждении»                                                                ноябрь   2006 г.  

Западно-Казахстанский государственный университет  

им.М.Утемисова                                                                                         г. Уральск, РК 

 Защита дипломной  работы 

Диплом  по специальности педагогика и психология                               июль   2006 г.  
 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Жангалинский Кабинет психолого-педагогической  

коррекции                                                                                  ЗКО, Жангалинский район 

август 2006  г. – 2009 г. 

Специалист- Психолог 

Западно-Казахстанский инженерно-                                            г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет            

сентябрь 2009 г. – 2015 г.  

Старший преподаватель кафедры Педагогики и психологии 

Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан 

технологический университет            

сентябрь 2015 г. –  по настоящие время 

Старший преподаватель кафедры Педагогики и психологии 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Халикова Б.Т., Джонисова Г.К.Педагогиканы оқытудағы интерактивті әдістер. 

«Адами капиталды дамыту-Қазақстан қоғамын жаңғыртудың негізі» атты 

халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. БҚИТУ. -Орал, 

2018. -68-71 б. 

2. Педагогикалық іс-әрекетті психологиялық тұрғыдан жетілдіру Академик 

Т.Т.Тәжібаевтың XVIII-оқулары шеңберіндегі «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

контексіндегі қазіргі таңдағы психологиялық ғылым мен тәжірибе» атты 

республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ. -Алматы, 2018. 117-119 б.    

3. Халикова Б.Т., Шонбаева С. Т.Мектеп жасына дейінгі сөйлеу тілінде бұзылысы бар 

балаларды  инклюзивті білім беру жағдайында психологиялық ойындар арқылы 



дамыту. М.Өтемісов ат. БҚМУ 85 жылдығына арналған «Жаһандық әлемдегі 

ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. Орал, 19-20 қазан 2017. 258-261 бет. 

4. Халикова Б.Т. Мектеп жасына дейінгі балаларда кездесетін тұтығу мәселесінің  

психологиялық ерекшеліктері. «ОҚУ ЗАМАН» қосалқы білімді сайтының 

«Кәсібиліктің құпиялары» атты республикалық қашықтық конкурсында «Түзету 

педагогикасы» бағыты бойынша 1 орын жеңімпазы  атынды. 2017 ж. Екібастұз қ. 

5. Халикова Б.Т. Сөйлеу тілі бұзылған балалармен жүргізілетін артикуляциялық 

жаттығулар «ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономикалық бәсекелестік деңгейін 

арттыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. БҚИТУ.-Орал, 2017.  98-100 беттер 

6. Халикова Б.Т. Омаргалиева Г. «Психология» мамандығының 2 курс студенті. 

Мүгедек адамдарды жетістікке итермелейтін психологиялық факторлар.Алаш 

қозғалысының 100 жылдығына арналған  «Жастар-елдің рухани және зиятты 

әлеуеті: тарихи тәлім  және даму келешегі» атты ХҮІІ халықаралық студенттермен 

магистранттардың ғылыми конференциясының материалдары. БҚИТУ.-Орал, 2017 

7. Халикова Б.Т. Шонбаева С.Т. Әлихан  Бөкейхан  еңбектеріндегі  жастардың 

психологиялық  мәселесі. «Әлихан Бөкейхан-қазақ мемлекеттілігі үшін күрескен 

ұлы тұлға» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.  

БҚИТУ.-Орал, 2016. 220-221 беттер 

8. Халикова Б.Т. Сисенгалиева Ш. «Психология» мамандығының 3 курс студенті. 

Жасөспірімдердің мінез-құлқындағы толымсыздық комплексінің  психологиялық  

ерекшеліктері. «Мәңгілік ел» идеясы және Қазақстан жастарының рухани-

әлеуметтік дамуы мәселелері» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. БҚИТУ.-Орал, 2016. 

9. Халикова Б.Т. Тажиденова Ж. «Психология» мамандығының 3 курс студенті. 

Жасөспірімдердің мінез-құлқында кездесетін манипулятивті әрекеттердің 

психологиялық ерекшеліктері. «Мәңгілік ел» идеясы және Қазақстан жастарының 

рухани-әлеуметтік дамуы мәселелері» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. БҚИТУ.-Орал, 2016. 

10. Халикова Б.Т. Омаргалиева Г. «Психология» мамандығының 2 курс студенті.  

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың психологиялық мүмкіндіктері. 

«Мәңгілік ел» идеясы және Қазақстан жастарының рухани-әлеуметтік дамуы 

мәселелері» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. БҚИТУ.-Орал, 2016. 

11. Халикова Б.Т. Салтанатова А.С. Жоғарғы сыныпта оқитын қыздардың ерте 

жыныстық қатынасқа түсуіне итермелейтін факторларды анықтау. Қазақ 

педагогикалық ғылымдар академиясының Халықаралық педагогикалық білім беру 

ғылымдары академиясының, Халықаралық педагогикалық академияның академигі, 

профессор Клара Жантөреқызы Қожахметованың 65 жылдығына арналған 

«Әлемдік және Қазақстандық білім –ғылым  кеңістігіндегі этнопедагогика мен 

этнопсихология» атты халықаралық ғылыми-практикалқ конференция 

материалдары. Алматы қаласы, 2016 жылы  8-9 қаңтар. ҚазмемҚПУ.   

12. Халикова Б.Т., Умбетова Г.М. Интеллектуалды дарынды балаларды дамытуда 

қолданылатын әдіс-тәсілдердің ерекшеліктері. «Дәуір» жастар қоғамдық бірлестігі 

Батыс  Қазақстан облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының 

қолдауымен «Мәңгілік ел» идеясы және Қазақстан жастарының рухани-әлеуметтік 

дамуы мәселелері» тақырыбындағы аймақтық ғылыми-практикалық 

конференциясына студенттермен бірлескен. Орал қаласы, 2015 жылы 26 қараша. 

БҚИТУ.  

13. Халикова Б.Т., Нәсет А. Отбасындағы зорлық-зомбылықтың бала психикасына кері 

әсері. «Дәуір» жастар қоғамдық бірлестігі Батыс  Қазақстан облыстық жастар 



саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен «Мәңгілік ел» идеясы және 

Қазақстан жастарының рухани-әлеуметтік дамуы мәселелері» тақырыбындағы 

аймақтық ғылыми-практикалық конференциясына студенттермен бірлескен. Орал 

қаласы, 2015 жылы 26 қараша. БҚИТУ.  

14. Халикова Б.Т., Умбетова Г.М. Интеллектуалды дарынды балаларды дамытудың 

психологиялық ерекшеліктері П.ғ.д., профессор К.Б. Сейталиевке арналған 

«Жоғары оқу орындарындағы мамандарды бәсекеге қабілетті мамандарды 

дайындау: мәселелері, бүгінгі жағдайы, болашағы»  атты республикалық ғылыми-

практикалық конференция. Орал қаласы,  12 маусым 2015 жылы. М.Өтемісов ат. 

БҚМУ.  

15. Халикова Б.Т.  Отан соғысы кезінде дүниеге келген балалардың психологиялық 

ерекшеліктері. «1941-1945 ж.ж. Ұлы Отан соғысы: тарих тағылы және жаңаша 

пайымдаулар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. Орал 

қаласы, 26 ақпан 2015 ж.  БҚИГУ.  

16. Халикова Б.Т. Педагогикалық іс-әрекетті психологиялық тұрғыдан жетілдіру. 

«Білім берудегі жоғары сапа және көшбасшылық-2013» атты ұйымдастырылған 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал қаласы,  2013 жылдың 13-15 

қараша. «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ педагогикалық шеберлік 

орталығы. 

17. Халикова Б.Т. «Кредиттік оқыту жағдайындағы студенттердің өздігінен 

орындайтын жұмыстарының педагогикалық жүйесі» Педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор Әлия Мұханбетжанованың 60 жас мерейтойына арналған 

«Білім берудегі құзыреттілік және тұлғалық-бағдарлы тұрғылар: интеграциялау 

мәселелері» атты республикалық , ғылыми-практикалық коференция. Орал қ., 30 

сәуір 2011 ж. БҚМУ баспа орталығы, 312-314 бет. 

18. Халикова Б.Т. «Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге байланысты 

дағдыларын қалыптастыру». Журнал  Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым. 

Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 2011 ж. БҚМУ баспа 

орталығы. 70-73 бет.   

19. Халикова Б.Т.  «Студенттердің ғылыми-зерттеу әрекетінің мәні», Батыс Қазақстан 

гуманитарлық академиясының  Хабаршысы //Ғылыми журнал. Орал қ., 3-4 (14) 

2010 жыл, 64-65 бет Халикова Б.Т. Кредиттік оқыту жүйесіндегі студенттердің 

ғылыми-зерттеу әрекеті ҚР  халықаралық ғылыми-педагогикалық журналы «Ұлт 

тағылымы» - «Достояние нации» журналының № 1/2011ж.,  Алматы қ.,  45-48 бет 

20. Халикова Б.Т. «Студенттердің өзіндік жұмыс тұжырымдамасы жөнінде», 

«Мектептегі әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық қызмет» атты облыстық 

ғылыми-практикалық конференция. Орал қ., 2010 жыл, 30 қыркүйек. 58 бет.  

21. Халикова Б.Т. «Студенттердің өзіндік жұмысын ақпараттық-әдістемелік жағынан 

қамтамасыз ету», «Қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлаудың өзекті 

мәселелері мен келешегі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 

Орал қ., 2010 жыл, 22 сәуір. 

22. Халикова Б.Т. «Студенттердің  ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру», Жаңа 

ғасырдағы білім мен ғылым. Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы. Орал, 

2009 ж. БҚМУ баспа орталығы. 64-67 бет.   

23. Халикова Б.Т.  «Студенттердің ғылыми-зерттеу әрекетін қалыптастыру», Журнал 

Жаңа ғасырдағы түркітану: рухани құндылықтарды сақтау және зерттеу 

мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал қ., 2009 

жыл, 22 сәуір. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 



1. Халикова Б.Т.  Психологические игры для детей дошкольного возраста. 5В010100- 

дошкольное обучение и воспитание, Изд-во: ЗКИТУ, 2016 г. 
2. Халикова Б.Т.  Студенттердің ғылыми зерттеу әрекетін қалыптастыру. Автореферат: 

Орал, 2011 ж. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 
1. Халикова Б.Т. Курманбаева С.Т. Значение личностного развития как основы 

формирования нравственно-духовного сознания студентов, Материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции «Образовательные инновации: опыт и 

перспективы» Саратов, 25 февраль  2016 г. 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Основы дефектологии и логопедии, 5В050300- психология, более 15. 

2. Детская психология, 5В010100- дошкольное обучение и  воспитание, более 10. 
 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
 

1.5В010100- дошкольное обучение и  воспитание, Детская психология.   

2.5В050300- психология, Основы дефектологии и логопедии. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Общая психология  «5В050300»   
«Психология» 

Слайд «Введение в психологию», «История 
психологии», «Психические процессы», 

«Введение в теорию личности»  

2. Основы дефектологии 

и логопедии 

«5В010100»- 

«Дошкольное 
обучение и 

воспитание»  

Слайд «Введение в дефектологию», «История 

дефектологии», «Отрасли специальной 
психологии», «Коррекционная логопедия» 

3. Трудовая психология «5В050300»   

«Психология» 

«Введение в трудовую психологию», 

«Классификация затрат», «Стресс» 

 

4 
 

Зоопсихология 
«5В050300»   

«Психология» 
Слайд «Введение в зоопсихологию»,  «Методы 

зоопсихологии», «Психологические 

ииследование» 

5 Политическая 

психология 

«5В050300»   

«Психология» 

Слайд «Введение в политическую 

психологию», «История формирования 

политической психологии», «Образ и имидж в 

политике», «Массовое сознание» 

6 Патопсихология «5В010300»  

«Психология и 
педагогика» 

Слайд «Введение в патопсихологию», 

«Неврастения», «Исследования познавательной 

деятельности и личности», 

«Патопсихологические исследования детей» 

 




