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Лауазымы: доцент 

Ғылыми дәрежесі:  

филология  ғылымдарының  кандидаты, доцент.  

Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі, Қазақстан  Республикасы  

Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері. 

Білімі  

1975 ж. Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық  институтының 

филология факультетінің қазақ тілі  мен  әдебиеті мамандығы. 

1975–1990 ж. Ақтөбе обл. Шалқар ауданы К.Маркс, Ә.Жангелдин атынд.                                                                             

орта мектептерде  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. 

 

1990-2004 ж. 

  Қ.Жұбанов атынд.АМУ қазақ әдебиеті кафедрасының оқытушы, аға 

оқытушы, доцент. 

2004-2006 ж. Ақтөбе МПИ-де қазақ әдебиеті  кафедрасы  меңгерушісі 

2006-12ж. МПИ-да доцент 

2012-19ж. Қ. Жұбанов атынд. АӨМУ қазақ әдебиеті доценті 

2019-22ж. С.Бәйішов атынд.Ақтөбе университетінде доцент 

Ғылыми 

ізденістері 

2010-11 ж. «Болашақ» халықаралық стипендиясының  иегері ретінде 

Польша республикасының Адам Мицкевич атынд. Познань унив. 

«Шығыстану» институтында ғылыми  тағлымдамадан өтті.Қазақ, 

әлем әдебиеттерінің тарихы, әдебиеттану, фольклористика, әдебиетті 

оқыту әдістемесі, оқытудың интербелсенді әдістері. 

 

Соңғы 5 жылдағы негізгі басылымдар 



 - «Арнау өлеңдердің табиғаты» (оқу құралы), Алматы. «Ғылым» 

баспасы, 2002,  

-«Педагогикалық практиканы ұйымдастыру», Ақтөбе. 2002, 

 -«Қазіргі  әдебиеттану мен фольклористиканың өзекті мәселелері». 

Алматы. «Қазақ ұлттық университеті», 2004;[ғылыми жинақ 

авторларының бірі], 

 -«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі». Электронды оқулық, Астана, 

2015.  

-«Қазақ әдебиетін басқа  ұлт мектептерінде оқыту әдістемесі»(оқу-

әдістемелік  құралы)., Ақтөбе, 2015  

-«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» пәнінен  тесттер  жинағы,  

Алматы, «Отан» баспасы, 2017.  

 -«Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялар» (дәрістер 

жинағы), Алматы, «Отан» баспасы, 2017., 

 -«Қазақ әдебиетін  оқыту әдістемесі»(оқу  құралы)., Алматы, «Отан» 

баспасы, 2017.,  

-«Қазақ әдебиетін басқа  ұлт мектептерінде оқыту әдістемесі»(оқу-

әдістемелік  құралы)., Алматы, «Отан» баспасы, 2019. 

-«Қазақ әдебиетін оқыту технологиялары» (оқу-әдістемелік  құрал), 

Ақтөбе, «Байшев университеті» баспасы, 2019. 

-«Қазақ әдебиетін оқытудың интербелсенді әдістері» Электронды 

оқулық, Астана, 2020. 

-«Қазақтың ұлттық драматургиясы» (оқу-әдістемелік  құрал), 

Алматы, «TechSmith» баспасы, 2020.  

 Халықаралық дәрежедегі ғылыми басылымдарда (Scopus,Thomson) 

мақалалары жарияланды. Хирша бірлігіне ие. 

Марапаттаулар мен сыйлықтар  

  1986 жылы жаңашыл ұстаз Қ. Айтқалиевтың  I  республикалық 

слётіне қатысқан. А. З. Тілеуованың  оқу-ағарту саласындағы  еңбегі 

ескеріліп, 1986 жылы «Қазақ  КСР  халық ағарту ісінің үздігі» 

белгісімен марапатталды. «Шалқар энциклопедиясы» мен «Ақтөбе 

ғылымы» энциклопедиясына еніп, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университетінің құрылғанына 75 жыл толуына орай 

құрастырылған  «Біз түлектерміз» кітабына өмірбаяны жарияланып,  

сол университеттің 75 жылдық мерекелік «Қорқыт ата»  медалімен 

марапатталды. А.З.Тілеуова Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік 

университеті мен Ақтөбе мемлекеттік интитутында еңбек еткен 30 

жылға жуық ғылыми-педагогикалық қызметі барысында Қ.Жұбанов 

атындағы АӨМУ-не 50 жылдық мерекелік медалымен, облыстық 

білім  және ғылым қызметкерлері кәсіподағының құрмет 

грамотасымен марапатталып, алғыс хаттарға ие болды.   

Оқытатын пәндер 

Әдебиеттану циклындағы пәндер мен кәсіби пәндер 

Біліктілікті арттыру 

01.07 -15.07.2019 «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда инновациялық әдістерді 

қолдану»,  Баишев Университеті Кадрлар  біліктілігін  жоғарылату 

және қайта даярлау  институты. 72 акд.сағ. 

28.09-10.10.2020 «Қазақ әдебиетінің тарихы, оқыту әдістемесі», Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университеті.72 акд.сағ. 

2020 ж. «Жаппай онлайн курстар: құру, өрлету және қолдану» -Баишев 

университеті Кадрлар біліктілігін жоғарлату және қайта даярлау 

институты- 23 қаңтар – 7ақпан, 2020 ж.- 72 ч. 



 

 

22.08. - 02.09.2022   «Әлем әдебиетінің өзекті мәселелері, тарихы»,  Баишев 

Университеті Кадрлар  біліктілігін  жоғарылату және қайта даярлау  

институты. 72 акд.сағ. 


