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«Түр-түс атауларының лекснка-семантикалық өрісіндегі ортақ және үлттық ерекшеліктер 
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ШКІРІ 

р/н № 

Критерийлер Критерийлер сәйкестігі Ресми рецензенттің ұстанымы 

1 Диссертация 

тақырыбының (бекіту 

күніне) ғылымның 

даму бағыттарына 

және/немесе 

мемлекеттік 

бағдарламаларға 

сәйкес болуы 

1.1 Ғылымның даму бағытгарына 

және/немесе мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкестігі: 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы ғылымның өзекті даму 

бағьггтарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес. 

Қазіргі уақытта тілді жаңа парадигма талабына сай теориялық-

танымдық үдерісте зерттеу қолға алынды. Соңғы жылдары еліміздегі тіл 

саясатына сайкес қазақ тілін басқа тілдермен салыстыра-салғастыра 

зерттеу мәселесі тіл білімінде кеңінен өркен жаюда. Қазіргі 

антропоцентристік бағыттағы зерттеулерде тіл мен ұлт, тіл мен 

мәдениет, тіл мен ойлау, тіл мен психология байланысында қарастыру, 

зерделеу өзекті мәселелерге айналды. Оның ішінде тілімізде 

қалыптасқан түр-түс атауларына деген қызығушылық басым. 

Сондықтан қорғауға ұсынылып отырған диссертациялық ізденіс 

тақырыбының өзектілігі, бүгінгі күн сұранысына қажеттілігі дау 

туғызбайды. 

1) Диссертация мемлекет бюджетінен 

қаржыландырылатын жобаның немесе 

нысаналы бағдарламаның аясында 

орындалған (жобаның немесе 

бағдарламаның атауы мен нөмірі); 

2) Диссертация басқа мемлекеттік 

бағдарлама аясында орындалған 

(бағдарламаның атауы) 

3) Диссертация Қазақстан 

Республикасының Үкіметі жанындағы 

Жоғары ғылыми-техникалық комиссия 

бекіткен ғылым дамуының басым 

бағытына сәйкес (бағытын көрсету) 

2 Ғ ылымға 

маңыздылығы 

Жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады, ал 

оның маңыздылығы ашылған. 
Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері халықаралық, мәдениаралық қарым-

қатынасты дамьггуда әлемдік тілдерді саналы түрде қабылдап, игеру 

қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында қажеттілікке айналуда. Қазақ, 

неміс, ағылшын тілдеріндегі түр-түс әлеміне қатысты аталымдар мен 

олардан туындаған еркін және тұрақты тіркестердің тілдік табиғатын 

айқындап түсіну, яғни мағыналық   



   

шеңберін, семантикалық өрісінің қолданылу аясын анықтау - тіл мен 

таным, тіл мен ойлаудың бірлігінен туған өзекті мәселелердің бірі. 

Түр-түстің беретін мағынасын жан-жақты меңгеру мәдени және 

ұлтаралық коммуникацияда маңызды мәселелердің біріне жатады. Сол 

себепті ұсынылып отырған зерттеу жүмысы тіл біліміндегі маңызды 

тақырыптардың бірі болып саналады. 

Жүмыс ғылымға елеулі үлесін қосары даусыз, ал оның жан-жақты 

маңыздылығы ашылған. 

3 Өзі жазупринципі Өзі жазу деңгейі: 

1) жоғары; 
2) орташа; 

3) төмен; 
4) өзі жазбаған 

Диссертацияны өзі жазу қағидаты бойынша жоғары деңгейі анықталды. 

Зерттеу тақырыбы бойынша диссертанттың көп ізденгені байқалды. 

Зерттеу жұмысы докторлық (РҺЕ>) диссертацияға қойылатын 

талаптарға толығымен жауап береді, бұл диссертант 

Ж.А.Каскатаеваның өз тарапынан ғылымға қосқан жеке үлесі болып 

саналады. Тақырыпты толық ашу үшін көптеген ғылыми еңбектердің 

қорын қарап шығьш, отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеу 

нәтижелерін, тұжырымдарын талдап, саралаған. 

4 Ішкі бірлік принципі 4.1 Диссертация өзектілігінің негіздемесі: 

1) негізделген; 
2) жартылай негізделген; 

3) негізделмеген. 

4.2 Диссертация мазмұны диссертация 

тақырыбын айқындайды 

1) айқындайды; 
2) жартылай айқындайды; 

3) айқындамайды 

4.3. Мақсаты мен міндеттері диссертация 

тақырыбына сәйкес келеді: 

1) сәйкес келеді; 
2) жартылай сәйкес келеді; 

3) сәйкес келмейді 

Зерттеу жұмысы тіл біліміндегі өзекті мәселелердің біріне жатады. 

Әртүрлі тілдердегі түр-түс атауларының қызметін лексика-

семантикалық, танымдық тұрғыдан зерттеген біраз тілші ғалымдардың 

еңбектері бар. Ал қазақ-неміс-ағылшын тілдеріндегі түр-түс атауларын 

салыстыра-салғастыра кешенді зерттеу 

мәселесі әлі де жете қарастырылған жоқ. Сондықтан ғаламның тілдік 

бейнесін жасауда әрбір халык болмысында әмбебап категория болып 

саналатын ұлттық танбалар, оның ішінде түр- түстік таңбалар табиғатын 

тіл арқылы ашып түсіндіру осы мәселе төңірегіндегі зерттеулердің 

жалғасы болып табылады. 

Қойылған зерттеу мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына 

сәйкес келеді. 

Диссертарцияның барлық бөлімдері бір-бірімен толық байланысты, 

зерттеудің құрылысы логикалық байланысқан 
  



  

4.4. Диссертацияның барлық бөлімдері 

мен құрылысы логикалық байланысқан: 

1) толық байланысқан; 
2) жартылай байланысқан; 

3) байланыс жоқ 

кіріспе, үш бөлімнен, қорытындыдан тұрады. Диссертацияда 

баяндалған мәселелер әр тақырыпқа сай іріктеліп, сыни талдау сенімді 

дәлелдемелермен қамтылады. 

Диссертант ұсынған жаңа шешімдер дәлелденіп, бұрыннан белгілі 

шешімдермен салыстырылып бағаланған, зерттеу барысындағы 

қорытынды, нәтижелерге сыни талдау жасау арқылы қол жеткізген. 

4.5 Автор ұсынған жаңа шешімдер 

(қағидаттар, әдістер) дәлелденіп, 

бұрыннан белгілі шешімдермен 

салыстырылып бағаланған: 

1) сыни талдау бар; 
2) талдау жартылай жүргізілген; 

3) талдау өз пікірін емес, басқа 

авторлардың сілтемелеріне негізделген 

5 Ғылыми 

жаңашылдық 

принципі 

5.1 Ғылыми нәтижелер мен қағидаттар 

жаңа болып табыла ма? 

1) толығымен жаңа; 
2) жартылай жаңа (25-75% жаңа болып 

табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа болып 

табылады) 

Диссертациялық еңбектің ғылыми жаңалығы дау туғызбайды, 

өйткені тіл білімінде қазақ, ағылшын, неміс тілдеріндегі түр-түс 

атаулары бұрын-сонды арнайы зерттеу нысаны болған емес. 

Әрбір ғылыми нәтиже, ізденушінің диссертацияда жасаған түйіні 

мен қорытындысы нақты тілдік материалдарға негізделген. Ізденуші 

зерттеу барысында төмендегідей нәтижелерге қол жеткізген: Ғылыми 

нәтижелер мен қағидаттар толығымен жаңа болып табылады. 

Қарастырылған мәселесі бойынша басқару шешімдері толығымен жаңа 

және негізделген. 

Диссертациялық жұмыста қазақ, неміс, ағылшын тілдеріндегі түр- түс 

атауларына этно-лингво-мәдени тұрғыдан кешенді талдау жасалынуы 

зерттеу тақырыбының жаңалығына жатады: 

-қазақ, неміс, ағылшын тілдеріндегі түр-түс ұғымдарын беретін 

атаулардың шығу төркіні анықталып, бұп тілдердегі негізгі және 

қосымша түр-түс атаулары топтастырылып талданады; 

- қазақ, ағылшын, неміс тілдеріндегі құрамында түр-түс атаулары бар 

фразеологизмдердің тақырыптық топтары жүйеленіп, фразео- 

семантикалық өрісіне тілдік талдау жасалады; 

-түр-түсатауларының үш тілге ортақ сипаты, тіларалық этно-мәдени 

байланысы мен ұлттық-мәдени сипаты салыстыра-салғастыра 

зерттелініп, аталған үш тілдегі түр-түс атауларының ұлттық 

5.2 Диссертацияның қорытындылары 

жаңа болып табыла ма? 

1) толығымен жаңа; 
2) жартылай жаңа (25-75% жаңа болып 

табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа болып 

табылады) 

5.3 Техникалық, технологиялық, 

экономикалық немесе басқару шешімдері 

жаңа және негізделген бе? 

1) толығымен жаңа; 
2) жартылай жаңа (25-75% жаңа болып 

табылады);   



  

3) жаңа емес (25% кем жаңа болып 

табылады) 

дүниетанымдық колориті және лингвотанымдық құндылықтардың 

ерекшеліктері айқындалады. 

6 Негізгі 

қорытындылардың 

негізділігі 

Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан 

қарағанда ауқымды дәлелдемелерде 

негізделген (циаіііабуе гезеагсһ және 

өнертану және гуманитарлық бағыттары 

бойынша) 

Барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды 

дәлелдемелерде негізделген. Диссертант түр-түс атауларының 

елтанымдық және ұлттық-мәдени ерекіпеліктерін қарастырып, түр-түс 

атауларының ұлттық-дүниетанымдық құндылықтар көзі екендігін нақты 

мысалдармен талдап далелдеген. 

7 Қорғауға 

шығарылған негізгі 

қағидаттар 

Әр қағидат бойынша келесі сұрақтарға 

жауап беру қажет: 

7.1 Қағидат дәлелденді ме? 

1) дәлелденді; 
2) шамамен дәледденді; 

3) шамамен дәлелденбеді; 

4) дәлелденбеді 

7.2 Тривиалды ма? 

1) ия; 

2) жоқ 
7.3 Жаңа ма? 

1) ия; 
2) жоқ 
7.4 Қолдану деңгейі: 

1) тар; 

2) орташа; 

3) кең 
7.5 Мақалада дәлелденген бе? 

1) ия; 
2) жоқ 

Қағидаттар дәлелденген. 

Тривиалды емес, өйткені диссертациялық жұмыстың қағидаттары 

қорғауға бірінші рет шығарылады және толығымен жаңа болып 

табылады. 

Қазақ,ағылшын,неміс тілдеріндегі түр-түс атаулары когнитивтік, 

лингвомәдени және лингвопсихологиялық аспектіде алынып, ұлттық 

танымдық фонының негізінде талданады. 

Қазақ, неміс, ағылшын тілдеріндегі соматикалық 

фразеологизмдердегі түс лексемалары, адамның психикалық жай- күйін 

берудегі түстер қолданысы еркін және тұрақты тіркестер құрамында 

талданып, олардың үш тілге ортақ сипаттары және айырмашылықтары 

анықталады. 

Туыс емес үш халықтың мәдениетіндегі түстердің символикасы және 

ұггтық-мәдени сипаты геральдикадағы, киім атауларындағы түстердің 

қолданылуы негізінде сипатталады. 

Түр-түс атауларының ассоциативтік өрісіндегі елтанымдық және 

ұлттық-мәдени ерекшеліктері қазақ, ағылшын және немістілді 

аудиторияда ассоциативтік эксперимент негізінде қарастырылып,үш 

тілдегі түр-түс атаулары ұлттық-дүниетанымдық құндылықтар көзі 

ретінде танылады. 

Зерттеу жұмысының теориялық мәселелері мен негізгі тұжырымдары 

шетелдік және отандық басылымдарда 10 мақала көлемінде жарық 

көрген: оның ішінде 3-уі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету 

жөніндегі комитеті ұсынған басылымдарда, 1 - Бсориз базасына кіретін 

журналда ((^иагШе - 2; РегсепШе -56), 6- халықаралық ғылыми 

конференция жинақгарында.   



8 Дәйектілік принципі 

Дереккөздер мен 

ұсынылған 

ақпараттың 

дәйектілігі 

8.1 Әдістеменің таңдауы - негізделген 

немесе әдіснама нақты жазылған 

1) ия; 
2) жоқ 

Зертгеу әдіснамасы толық және анық көрсетілген. Зерттеудің 

мақсаты мен міндеттерін жүзеге асыру үшін семантикалық, 

этнолингвистикалык, компонентгік талдау, жүйелеу, салыстыру, 

салғастыру, синхронды және диахронды сипаттау әдіс-тәсілдері 

колданылған. 

Диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік 

технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі 

заманғы әдістері мен деректерін өңдеу және интерпретациялау 

әдістемелерін пайдалана отырып алынған. Теориялық 

қорытындылар, анықталған өзара байланыстар эксперименттік 

зерттеулермен дәлелденген және расталған. 

Зерттеу жұмысын жүргізуде шетелдік және отандық лингвистерден 

В.фон Гумбольдт, Э.Сепир, Б.Уорф, А.Вежбицкая, Д.С. Лихачев, 

B. А.Маслова, Ә.Т.Қайдар, М.М.Копыленко, З.К. Ахметжанова, 

C. Е.Исабеков, Ш.Қ.Жарқынбекова, Н.Н.Аитова, Р.Т.Лауланбекова, 

А.Исламның ой-пікірлері мен ғылыми еңбектері басшылыққа алынған. 

Әдебиеттер тізіміне 165 атау кіреді. Пайдаланылған әдебиеттер 

тізімі зерттеу барысында әдеби шолуға жеткілікті. 

Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге 

сілтемелермен расталған. 

8.2 Диссертация жұмысының нәтижелері 

компьютерлік технологияларды қолдану 

арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі 

заманғы әдістері мен деректерді өндеу 

және интерпретациялау әдістемелерін 

пайдалана отырып алынған: 

1) ия; 
2) жоқ 

8.2 Теориялық қорытындылар, 

модельдер, анықталған өзара 

байланыстар және заңдылықтар 

эксперименттік зерттеулермен 

дәлелденген және расталған 

(педагогикалық ғылымдар бойынша 

даярлау бағыттары үшін нәтижелер 

педагогикалық эксперимент негізінде 

дәлелденеді): 

1) ия; 
2) жоқ 

8.4 Маңызды мәлімдемелер нақты және 

сенімді ғылыми әдебиеттерге 

сілтемелермен расталған / ішінара 

расталған / расталмаған 

8.5 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

әдеби шолуға жеткілікті/жеткіліксіз 

  



9 Практикалық 

құндылық принципі 
9.1 Диссертацияның теориялық маңызы 

бар: 1) ия; 

2) жоқ 

Зерттеу жұмысының теориялык және практикалык 

маңыздылығы бар. 

Зерттеуде жалпы тіл теориясының антропоцентристік парадигма 

ұстанымдары негізінде салыстырмалы-салғастырмалы 

лингвомәдениеттану ғылымының басты теориялық ұстанымдары, 

терминдік жүйесі негізге алынып, кейбір теориялық тұстары 

нақгыланған. Зерттеу жұмысының нәтижелерін жоғары оқу 

орындарында оқытылатьпі - тіл тарихы, лексикология, фразеология, 

этнолингвистика, лингвомәдениеттану салаларының теориялык 

курстарын оқытуда, түрлі элективті курстарды оқуда пайдалануға 

болады. 

Практикалық ұсыныстар толығымен жаңа болып табылады. 

9.2 Диссертацияның практикалық маңызы 

бар және альшған нәтижелерді 

практикада қолдану мүмкіндігі жоғары: 

1) ия; 
2) жоқ 

9.3 Практикалық ұсыныстар жаңа болып 

табылады? 

1) толығымен жаңа; 
2) жартылай жаңа (25-75% жаңа болып 

табылады); 

3) жаңа емес (25% кем жаңа болып 

табылады) 

10 Жазу және ресімдеу 

сапасы 
Академиялық жазу сапасы: 

1) жоғары; 
2) орташа; 

3) орташадан төмен; 

4) төмен. 

Академиялық жазу сапасы жоғары болып табылады. Үсынылып 

отырған диссертация қойылған талаптарға сай дайындалған. 

 

Ж.А. Касқатаеваның «Түр-түс атауларының лексика-семантикалық өрісіндегі ортақ және ұлттық ерекшеліктер 

(қазақ, неміс, ағылшын тілдерінің материалдары негізінде)» атты 60020500 - «Филология» мамандығы бойынша филология 

ғылымдарының РҺ.Э. докторы ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясы жоғары теориялық-әдіснамалық 

деңгейде орындалған. Қазіргі кезде тілі, діні, мәдениеті әртүрлі еуропалық халықгар мәдениетіндегі түр-түс атауларын 

білдіретін сөздер мен сөз тіркестеріне когнитивтік және лингвомәдени талдау жасау арқылы, «түр-түс» атауларының 

аталған тілдердегі ұлттық-мәдени ерекшеліктерін, сонымен қатар әлемдік, тілдік бейнесінің әр ұлт өкілдері санасындағы 

құрылған моделін анықгау өзекті болып саналады. 

Зерттеу жұмысының өзіндік ғылыми жаңалығы бар. Бұл диссертацияда тұнғыш рет қазақ, ағылшын және неміс 

тілдеріндегі түр-түс атаулары мен фразалардың мағыналық және танымдық сипатымен бірге лексика- семантикалық өрісі 

салғастырыла зерттелген.  



Диссертациялық жұмыстың құрылымы, мазмұны, ғылыми негізделу дәрежесі зерттеу барысында жасалған түйін, 

тұжырымдары диссертацияға қойылатын талаптарға сәйкес. Зерттеушінің теориялық дайындығы, тақырыпты меңгеруі, 

тілдік деректерді жинақтап, сұрыптауы мен талдауы диссертацияның ғылыми деңгейін, теориялық-практикалық 

құндылығын арттырған. 

Зерттеу жұмысының міндеттері мен тұжырымдарын саралай келе айта кететін нәрсе – үшінші және төртінші 

міндеттерді бір міндет ретінде жинақтап беру керек пе еді деген пікірдеміз. Бұл, әрине, диссертациялық зерттеудің мән-

мазмұнына‚ теориялық‚ практикалық құндылығына нұқсан келтірмейді деп есептейміз. 

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық маңыздылығы зор. Сондықтан келешекте зерттеу 

материалдары және нәтижелеріне қатысты ғылыми монография, оқу-әдістемелік құралдарды шығару ұсынылады. 

 Қорыта айтқанда, Ж.А.Каскатаеваның «Түр-түс атауларының лексика-семантикалық өрісіндегі ортақ және ұлттық 

ерекшеліктер (қазақ, неміс, ағылшын тілдерінің материалдары негізінде)» атты 6D020500 – филология мамандығы 

бойынша  философия  докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясы дербестігі айқындалған, ғылыми 

жаңалығы мен практикалық маңыздылығы бар, орындалуы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 

Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комитеті талаптарына сай келетін аяқталған жұмыс деп 

есептеп,  оның авторы Касқатаева Жанар Алданышкызына  философия  докторы (PhD) дәрежесін беруді ұсынамын. 
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