
ЖИЛКУБАЕВА АМАНТАЙ ШАЙМАРДАНҚЫЗЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ
ЕҢБЕКТЕРІ

Оқытушылық қызметі: барлық мамандықтардың орыс бөлімдерінде  практикалық
қазақ  тілі  курсынан  сабақ  береді.  Жоғары  магистрлік  мектеп  тыңдаушыларына  дәріс
оқыды.

Басылымдар: Оқу-әдістемелік құралдар:

1. «Қазақ  тілі»  (оқу-әдістемелік  құрал).  Жилкубаева  А.Ш.,  Хусаинова
М.Ж., Сапанова А.М. Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2011.-143 б,
9,2 б.т.

2. «Кәсіби  қазақ  тілі»  (оқу-әдістемелік  құрал)/  ЖилкубаеваА.Ш,
ИзгуттиноваР.Т.,  Ибраева  М.К.  Өскемен:  С.Аманжолов  атындағы ШҚМУ Баспасы,
2013.-100б.

3. «Кәсіби  қазақ  тілі»  (оқу-әдістемелік  құрал)  /  Садықова  С.Т.,
ЖилкубаеваА.Ш,   Қырықбаева  Б.А.  Өскемен:  С.Аманжолов  атындағы  ШҚМУ
Баспасы, 2013.-113б.

Монографиялары:
1.«Салт- дәстүрдің тілдегі көрінісі» Жилкубаева А.Ш. Өскемен: С.Аманжолов

атындағы ШҚМУ Баспасы, 2004.-   84 б, 4,8 б.т.
2.«Түркі  этномәдени  кеңістігіндегі  тағам  атауларының  жүйесі»  Жилкубаева

А.Ш. Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ Баспасы, 2012.-131 б, 17,42 б.т.
3.«Лексика  питания  в  тюркских  языках  (лингвокультурологический  аспект)».

Жилкубаева А.Ш. Усть-Каменогорск, Издательство ВКГУ им. С.Аманжолова, 2012. –
291с., 19,97 п.л.

4.  «Туған  тіл  -  тұғырым»   КГП  «Шығыс  ақпарат»  баспаханасы,  Өскемен
қаласы,2009 -209б.12,32б.т.

Отандық, шетелдік ғылыми журналдардағы мақалалар: 
1. Принципы  номинации  терминов  питания  в  тюркских  языках  (мақала).

«Актуальные  проблемы  современной  науки».  Информационно-аналитический
журнал. Москва, 2003, №1.-С.213-215, 0,18.

2. Этнолингвистическое изучение лексики питания тюркских языков (мақала).
«Актуальные  проблемы  современной  науки».  Информационно-аналитический
журнал. Москва, 2003, №1.-С.216-217, 0,12 п.л.

3. Шай  лексемасының  этнолингвистикалық  сипаты  (түркі  тілдерінің
материалдары бойынша) (мақала). «Тілтаным». Алматы, 2003, №3. – Б. 48-51, 0,25
б.т.

4. Тюрко-монгольские лексические параллели (мақала). Уланбаатар хот, 2003.
№3.- С.77 – 81, 0,25 п.л.

5. Қос  сөздер  арқылы  жасалған  тағам  атаулары  (мақала).  Қазақстан
Республикасының  Ұлттық  ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы.
Алматы, 2005, №4. – Б. 7-11, 0,3 б.т.

6. Наименования  молочной  утвари  как  отражение  традиционного
мировоззрения  тюркских  народов  (мақала).  Қазақстан  Республикасының   Ұлттық
ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. Алматы, 2006, №2. – Б. 31-
34, 0,25 п.л.

7. Нан сөзінің семантикалық өрісі (мақала). ҚХР. Үрімші: «Мұра», 2007.-Б.44-
46, 0,18 б.т.

8. Түркі  тілдеріндегі  тағам  атауларының  символдық  мәні   (мақала).
«Хабаршы». Филология сериясы, №4. Алматы, 2007. -Б.171-173, 0,18 б.т.



9. Бірлесіп  тағам  ішуге  қатысты  этнографизм  дердің  табиғаты  (түркі
тілдерінің  материалдары  бойынша)  (мақала).  «Ізденіс».  ҚР  Білім  және  ғылым
министрлігінің ғылыми журналы. Алматы, 2008, №2.-Б. 91-95, 0,3 б.т.

10. Тағам  атауларына  қатысты  табу  мен  эффемизмдер  (мақала).  «Ұлағат».
Ғылыми-психологиялық  және  педагогикалық  басылым.  Алматы,  2008,  №4.-  Б.119-
127, 0,5 б.т.

11. Түркі  тілдеріндегі  қымыз  лексемасы  (мақала).  И.Мандокиге  арналған
халықаралық конференция материалдары. Венгрия, 2008.– Б. 207-211, 0,3 б.т.

12. Түркі тілдеріндегі сүт тағамдарын қатысты атаулардың танымдық сипаты
(салыстырмалы  аспект)  (мақала).  Қазақстан  Американдық  Еркін  университетінің
Хабаршысы. Өскемен, 2008. - Б. 102 – 107., 0,37 б.т.

13. Түркі тілдеріндегі лексика – семантикалық тәсіл арқылы  жасалған тағам,
азық – түлік атаулары (мақала). «Тілтаным». Алматы, 2009. №2,  -Б. 168 – 172, 0,25
б.т.

14. Тағам атауларындағы бірлік концептісінің өрісі (мақала).  «Ұлт тағылымы»
Алматы, 2010. – Б. 155 – 158, 0,3 б.т.

15. Тағам  атауларына  байланысты  «қонақжайлық»  концептісі  (түркі  тілдері
бойынша) (мақала).  Социальные и гуманитарные науки. №3 – 4. Бишкек, 2011. С.
215-217, 0,18 б.т.

16. Бірлесіп  тағам  ішуге  қатысты  этнографизмдердің  табиғаты  (мақала).
Известия вузов. №6. Бишкек, 2011. - С.186 – 189, 0,18 б.т.

17. Термины  питания  тюркских  языков,  образованные  синтаксическим
способом (мақала).  Республиканский научно-теоретический журнал Наука и Новые
Технологии №7, Бишкек,  2011.С.289 – 291, 0,12 п.л. 

18. Обычаи,  тардиции,  поверья  тюркских  народов,  связанные  с  охотничьим
промыслом  и  употреблением   мяса  дичи  и  диких  животных  (мақала).
Республиканский  научно-теоретический  журнал  Наука  и  Новые  Технологии  №7,
Бишкек,  2011.С.305 – 307, 0,12 п.л.

19. Наименования  хлеба  и  хлебных  изделий  в  тюркских  языках  (мақала).
Социальные и гуманитарные науки. №3 – 4. Бишкек, 2011. С. 67-69, 0,18 п.л.

20. Балық  өнімдерінен  дайындалатын  тағам  атаулары  (түркі  тілдерінің
материалдары бойынша) (мақала).  «Тілтаным»,  .№ 3. Алматы, 2011– Б. 122 – 128,
0,37 б.т.

21. Наименования   напитков  в  тюркских  языках (мақала).  «Тілтаным»,  №4.
Алматы, 2011.– Б. 64 – 70, 0,37 п.л.

Халықаралық және қазақстандық ғылыми конгресс пен конференцияларға
қатысуы:

1. Түркі тілдеріндегі семантикалық құбылыстар (мақала). «Уәлиев оқулары».
Халықаралық  ғылыми-практикалық  конференция  материалдары.  Өскемен,  2002.-
Б.159-162, 0,25 б.т.

2. Түркі тілдерін салыстырмалы-тарихи әдіспен зерттеудің маңызы (мақала).
«Университеттік  білімді  басқару:  проблемалары  мен  болашағы»  атты  Шығыс
Қазақстан  мемлекеттік  университетінің  50-жылдығына  арналған  Халықаралық
ғылыми-практикалық конференция материалдары. Өскемен, 2002.-Б.59-63, 0,31 б.т.

3. Тағам  атауларына  байланысты  жергілікті  тіл  ерекшеліктері  (түркі
тілдерінің материалдары бойынша) (мақала). «С.Аманжоловтың ғылыми мұрасы және
ХХІ  ғасырдағы  гуманитарлық  ғылымдар  мәселелері»  атты  Халықаралық  ғылыми-
практикалық конференциясының материалдары. Өскемен, 2003.-Б.122-127, 0,3 б.т.

4. Діни  наным-сенімдерге  байланысты  салт-дәстүрлер  (түркі  тілдеріндегі
тағам атаулары негізінде)  (мақала). Материалы международной научно-практической



конференции: Глобализация: противоречия, проблемы и перспективы. Өскемен, 2004.-
Б. 284 – 290, 0,4 б.т.

5. Тағам  атауларының  сөз  тіркестері  мен  мақал-мәтелдегі  көрінісі  (түркі
тілдері  бойынша)  (мақала).  Академик  Ә.Қайдар  және  тіл  білімінің  мәселелері.
Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. Алматы, 2004.-0,4
б.т.

6. Түркі  тілдеріндегі  тағам  атауларының  этнотаңбалық  қызметі  (мақала).
«С.Аманжолов оқулары - 2004» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
материалдары. Өскемен, 2004.-Б.192-195, 0,25 б.т.

7. Түркі  тілдеріндегі  аналитикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  тағам  атаулары
(мақала).  «С.Аманжолов  оқулары  -  2005»  атты  Халықаралық  ғылыми-практикалық
конференция материалдары. Өскемен, 2005.-Б.79-82, 0,25 б.т.

8. Түркі  тілдеріндегі  құрбандық  шалуға  қатысты  этнографизмдер  (мақала).
«Мемлекеттік  тілдің  ахуалы,  проблемалары  және  оны  шешу  жолдары»  атты
халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. І бөлім.  Өскемен,
2006.-Б. 304-312, 0,5 б.т.

9. Түркі  тілдеріндегі  тағам  атауларына  қатысты  жөн-жоралар  –  дәстүрлі
мәдениет  көрсеткіші  (мақала).  «Орталық  Азия  және  Қазақстан:түркіөркениетінің
бастауы». Тараз, 2006. - Б.203-207, 0,25 б.т.

10. Тұрақты сөз тіркесінің бейнелі-танымдық сипаты (түркі тілдеріндегі тағам
атаулары  негізінде)  (мақала).  С.Аманжолов  атындағы  ШҚМУ-нің  55-жылдығына
арналған  «Аманжолов  оқулары-2007»  атты  Халықаралық  ғылыми-практикалық
конференция материалдары. Өскемен, 2007.-Б.195-199, 0,25 б.т.

11. Салт-дәстүр  –  қазақ  этносын  идентификациялау  тәсілдерінің  негізі
(мақала).  «Мемлекеттік  тіл  саясаты:  терминология,  аударматану,  ресмиқұжат  тілі»
атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы: «Арыс»,
2007. – Б. 221-224, 0,18 б.т.

12. Түркі  тілдеріндегі  тағам  атауларының  мақал-мәтелдегі  көрінісі  (мақала).
«Шоқан  тағылымы  -  12»  Халықаралық  ғылыми-практикалық  конференция
материалдары. Көкшетау, 2007.-Б. 62-66, 0,25 б.т.

13. Түркі  тілдеріндегі  синтетикалық  тәсіл  арқылы  жасалған  тағам  атаулары
(салыстырмалы аспект) (мақала). «Қазақстан және Германия: қазіргі заманғы дамудың
өзекті мәселелері». Өскемен, ШҚМУ, 2008. - Б. 92-94, 0,18 б.т.

14. Түркі тілдеріндегі  тағам атауларына қатысты фразеологизмдердің мәдени
аспектілері  (мақала).  Зәки  Ахметовтің  80  жылдығына  арналған  конференция
материалдары. Өскемен, 2008.-Б.56-60, 0,25 б.т.

15. Түркі тілдеріндегі тағам атауларындағы тілдің ғаламдық бейнесі (мақала).
«Еуразия  кеңістігіндегі  Алтай:  тарихи  дәстүрлер  және  аймақаралық
ынтымақтастықтың келешегі»  атты  Халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференция
материалдары. Өскемен, 2008.-Б. 136-141, 0,37 б.т.

16. Түркі  тілдеріндегі  тағам  атауларына  қатысты  кейбір  фразеологизмдердің
этнолингвистикалық  сипаты  (мақала).  «Инновациялық  университеттің  серпінді
жобаларын жүзеге асырудағы жас ғалымдардың әлеуеті» атты ғылыми – практикалық
конференциясының материалдары. Өскемен, 2008. - Б. 138 – 143, 0,31 б.т.

17. Түркі тілдеріндегі тағам атауларындағы ғаламның тілдік бейнесі (мақала).
Академик Ә.Т.Қайдардың 85 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми – теориялық
конференция материалдары.  Алматы, 2009.- Б. 31 – 33, 0,25 б.т.

18. Тағам  атауларына  байланысты  «Тілек»  концептісі  (түркі  тілдерінің
материалдары бойынша) (мақала).  Ғ.Смағұлованың 60 жылдығына арналған «Адам-
Тіл-Мәдениет» атты  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.
Алматы, 2010. –Б.  153 – 157, 0,25 б.т.

19. Тағам  атауларына  байланысты  «ем»  концептісі  (мақала).   «Тіл  және



мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы» атты профессор Ж.А.Манкееваның 60
жылдығына  арналған  Республикалық  ғылыми-  теориялық  конференцияның
матеиалдарына. Алматы, 2010. – Б.  222 – 225, 0,3 б.т.

20.Иерархия  блюд  как  отражение  традиционного  мировозрения  тюркских
народов (мақала).  Научный журнал: «Мир Евразии» г. Горно-Алтайск 2010, №2. - Б.
42 – 45, 0,3 б.т.

21.Дефектолог  мамандарға  кәсіби  лексиканы  меңгертудің  тиімді  жолдары
(мақала).  «Аманжолов  оқулары-2012».  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік
конф.материалдары. – Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы.  – 2012. – Б.
258-261, 0,18 б.т.

22.Концептуальная система наименований пиши в тюркских языках. Материалы
международной научно-практической конференции «Коммуникативные технологии в
образовании: достижения и перспективы» Барнаул,2013 С.110-113

23.Түркі тілдеріндегі ырымдар мен тыйымдар. Зәки Ахметовтің ғылыми мұрасы
және ғылым мен білімнің заманауи мәселелері  Республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдар жинағы, ШҚМУ баспасы, 2013. –Б. 133-138.

24.Тағам  атауларына  байланысты  «ем»  концептісі.  Қ.Есенов  және  қазақ
грамматикасының  өзекті  мәселелері:  атты  Қ.Есеновтің  80  жыл  толуына  арналған
халықаралық ғылыми-теориялық дөңгелек үстел материалдары..-Алматы,2012, Б. 138-
143


