
 

ХАБАРЛАНДЫРУ 

 

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінде Каскатаева 

Жанар Алданышкызының 6D020500 – «Филология» мамандығы бойынша 

философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған «Түр-

түс атауларының лексика-семантикалық өрісіндегі ортақ және ұлттық 

ерекшеліктер (қазақ, неміс, ағылшын тілдерінің материалдары негізінде)» 

тақырыбындағы диссертациясы қорғалады. 

Диссертация академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 

қазақ тіл білімі кафедрасында орындалған. 

Диссертацияны ұсыну формасы: диссертациялық жұмыс. 

Қорғау тілі: қазақша. 

Ресми рецензенттері: 

Сатенова Сериккул Купешбаевна – Л.Н.Гумилев ат. Еуразия Ұлттық 

университетінің профессоры, ф.ғ.д., 10.02.02 – Қазақ тілі; 

Ныгметова Бибигуль Джамбуловна – Toraighyrov university шетел 

филологиясы және аударма ісі кафедрасының доценті, ф.ғ.к., 10.02.02 – Қазақ 

тілі. 

Ғылыми кеңесшілері: 

Мажитаева Шара – ф.ғ.д., профессор, академик Е.А.Бөкетов атындағы 

Қарағанды университеті Қазақ тіл білімі кафедрасының профессоры. 

Бахтикиреева Улданай Максутовна – ф.ғ.д., профессор, Ресей Халықтар 

достығы университеті орыс тілі және мәдениетаралық коммуникация 

кафедрасының профессоры (РФ). 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері: 

Ергалиев Куаныш Советулы – ф.ғ.к, қауымдастырылған профессор 

(доцент), Павлодар педагогикалық университеті Гуманитарлық ғылымдар 

жоғары мектебінің деканы; 

Абдирасилова Гульмира Калыбаевна – ф.ғ.к., Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университетінің профессор м.а.; 

Толеубаева Акнур Мухитовна – 6D020700 – «Аударма ісі» мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD), Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ-дың аударма 

теориясы мен практикасы кафедрасының доценті 

Қорғау жылы 2021 жылы 30 маусым күні сағат 13:00-де академик 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті жанындағы 6D020500 – 

«Филология» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде ZOOM 

платформасында онлайн түрде өтеді: идентификатор: 4520654076, пароль: 

1972. 



 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

В карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова 

состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии 

(PhD) Каскатаевой Жанара Алданышкызы на тему: «Общее и национально-

специфическое в лексико-семантическом поле цветобозначений (на 

материиале казахского, немецкого, английского языков» по специальности 

6D020500 – «Филология». 

Диссертация выполнена на кафедре казахского языкознания 

Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова. 

Форма представления диссертации: диссертационная работа. 

Язык защиты: казахский. 

Рецензенты: 

Сатенова Сериккул Купешбаевна – д.ф.н., профессор ЕНУ имени 

Л.Н.Гумилева, 10.02.02 – Казахский язык; 

Ныгметова Бибигуль Джамбуловна – к.ф.н., доцент кафедры иностранной 

филологии и переводоведения Toraighyrov university, 10.02.02 – Казахский 

язык. 

Научные консультанты: 

Мажитаева Шара – д.ф.н., профессор, профессор кафедры казахского 

языкознания Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова. 

Бахтикиреева Улданай Максутовна – д.ф.н., профессор, профессор 

кафедры русского языка и межкультурной коммуникации РУДН (РФ). 

Временные члены диссертационного совета: 

Ергалиев Куаныш Советулы – к.ф.н., ассоциированный профессор 

(доцент), декан Высшей школы гуманитарных наук Павлодарского 

педагогического университета; 

Абдирасилова Гульмира Калыбаевна – к.ф.н., и.о. профессора Казахского 

национального женского педагогического университета;;  

Толеубаева А.М. – доктор философии по специальности 6D020700 – 

«Переводческое дело» (PhD), доцент кафедры теории и практики перевода 

ЕНУ им.Л. Н.Гумилева. 

Защита состоится 30 июня 2021 года в 13.00 часов в диссертационном 

совете при Карагандинском университете имени академика Е.А.Букетова по 

специальности 6D020500 – «Филология» в онлайн формате ZOOM: 

идентификатор: 4520654076, пароль: 1972. 

Адрес сайта: www://buketov.edu.kz; 

e-mail: Kaliev-69@mail.ru 


