
ТРУДЫ ЖИЛКУБАЕВОЙ АМАНТАЙ ШАЙМАРДАНОВНЫ

Преподавательская деятельность:
Читает
курсы:

Ведет  практический  курс  казахского  языка  на  всех  специальностях  в
русских отделениях. 
Ведет  семинарские и практические  занятия с магистрантами. 
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конференция материалдары.  Алматы, 2009.- Б. 31 – 33, 0,25 б.т.
19.Тағам атауларына  байланысты «Тілек»  концептісі  (түркі  тілдерінің  материалдары
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антропоөзектік  парадигмасы»  атты  профессор  Ж.А.Манкееваның  60  жылдығына
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халықаралық ғылыми-теориялық дөңгелек үстел материалдары..-Алматы,2012, Б. 138-
143


