
Кожахметова Асель Сабырбековнаның 

«6D021300 – Лингвистика» мамандығы бойынша философия докторы 

(PhD) дәрежесін алу үшін «Аксиологиялық семантиканың қазақстандық 

басылымдар тілінде репрезентталуы» тақырыбындағы 

диссертациясына 

АҢДАТПА 

 

 Зерттеу тақырыбы: Аксиологиялық семантиканың қазақстандық 

басылымдар тілінде репрезентталуы. 

 Зерттеу мақсаты: Қазақстандық баспасөздегі ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, 

КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ басым 

құндылықтарының ерекшеліктері мен функционалдық сипаттамаларын және 

ассоциативті эксперимент нәтижелерін анықтау. 

 Зерттеу міндеттері: 

1. Қазіргі Қазақстан жағдайында құндылықтардың қалыптасуы мен 

қызмет етуіне әсер ететін фактор ретінде БАҚ рөлін анықтау. 

2. Аксиологияның негізгі категориялары «құндылық» және «бағалау» 

бойынша лингвистикалық зерттеулерге сыни талдау жасау. 

3. Қазақстанның қазақ және орыстілді баспасөзінде ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, 

КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ 

құндылықтарын көрсету үшін бұқаралық ақпарат құралдарында 

қолданылатын тілдік құралдарды анықтау және талдау. 

4. ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / 

ПАТРИОТИЗМ репрезенттарына лексикографиялық және бұқаралық ақпарат 

құралдарының деректері бойынша олардың сәйкестігіне салыстырмалы және 

түсіндіру талдауын жүргізу. 

5. Баспасөз тілінде және респонденттердің қазіргі күнделікті 

санасындағы ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, 

ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ құндылықтарының арақатынасын 

анықтау мақсатында ассоциативті эксперимент жүргізу. ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, 

КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ 

құндылықтарының негізгі құрамдастарын тәжірибе жүзінде анықтау. 

Зерттеу әдістері: сипаттамалық – ғылыми әдебиеттер мен ассоциативті 

эксперимент кезінде алынған ассоциацияларды талдауда; салыстырмалы – 

қазақ және орыс тілдеріндегі дерек материалдарды талдауда; сандық 

сипаттамалар әдісі – оның көмегімен талданатын БАҚ мәтіндеріндегі 

мәндерді білдіретін тілдік бірліктердің таралуы туралы сандық деректер 

алынды және ассоциативті эксперимент жүргізу процесінде 

ассоциациялардың жиілігін анықтау; эксперименталды – ассоциативті 

эксперимент тілдік сананың мазмұнын зерттеудің негізгі әдісі ретінде; 

сонымен қатар талдау, синтез, интерпретация және жалпылау, жіктеу. 

Құндылықтарды зерттеудің жаңа әдістемесі үшін осы жұмыста 

ұсынылған алгоритм баспасөз тіліндегі құндылықтарды кезең-кезеңмен 

зерттеуді қамтиды. 



Бірінші кезең – жаппай іріктеу әдісімен жүргізілетін талдау сайттың 

іздеу жүйесіне «құндылық» / «ценность» тегін енгізу арқылы құндылықтарды 

іздеу жүзеге асырылады. 

Екінші кезеңде құндылық әлеуметтік-саяси сипаттағы құбылыстарға 

қатысты болатын мәнмәтіндер таңдалып алынады және сандық сипаттамалар 

әдісі арқылы басым құндылықтар анықталады. 

Үшінші кезең – құндылықтардың функционалдық сипаттамаларын 

анықтау және олардың авторлық интерпретациялау кезеңі. 

Сонымен қатар, SEO талдауы газет мәтіндерінің семантикалық өзегін 

анықтау үшін пайдаланылды. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар (дәлелденген ғылыми 

болжамдар және жаңа білім болып табылатын басқа да тұжырымдар): 

1. Бұқаралық ақпарат құралдары құндылықтарды қалыптастырудың 

және қоғамды адам әлемінің аксиологиялық бейнесіне байланысты құбылыс 

ретінде бағалаудың маңызды факторы болып табылады және сәйкесінше, 

адам мінез-құлқының бағдарлары мен үлгілері идеясымен байланысты. 

Тиісінше, қазіргі медиамәтіндердің семантикалық (атап айтқанда, 

аксиологиялық) профилі БАҚ-ты қоғамның «көңіл-күйінің» қайталаушысы 

ретінде қарастыруға мүмкіндік береді, өйткені олар, бір жағынан, қоғамның 

дәстүрлі құндылықтарына жүгінеді, екінші жағынан, ұлттық өзіндік сананың 

өсуі жағдайында жаңа құндылықтардың қалыптасуына белсенді түрде 

қатысады. 

2. Қазіргі көпэтносты және көптілді қазақстандық қоғамының басым 

құндылықтары ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, 

ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ болып табылады, бұл олардың 

Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарының 

аксиологиялық кеңістігіндегі орталық орын алатынымен дәлелденеді. SEO 

талдауы негізінде құндылық / ценность лексемасы бар 1628 контекстен 

анықталды (859 – қазақ тілінде, 769 – орыс тілінде): ОТБАСЫ – 201 / СЕМЬЯ 

– 139; КЕЛІСІМ – 39 / СОГЛАСИЕ – 56; ОТАНСҮЙГІШТІК – 31 / 

ПАТРИОТИЗМ – 34 қолдану. 

3. ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / 

ПАТРИОТИЗМ құндылықтарының 500 репрезенттарына салыстырмалы 

талдау жасау олардың бойындағы ортақ және ерекше белгілерді анықтауға 

және зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл құндылықтардың қазақ және орыс 

тілдеріндегі сәйкес келуі олардың әмбебап сипатына ғана емес, жалпы 

экстралингвистикалық шындыққа, біртұтас мемлекеттік идеологияға және 

ортақ аудиторияға бағытталған ерекшеліктерге, спецификалық ерекшеліктер 

– этномәдени ерекшеліктері мен ұлттық менталитет. 

4. Ассоциативті эксперимент қазақстандықтардың күнделікті 

санасында ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / 

ПАТРИОТИЗМ құндылықтарының бейнелену ерекшеліктерін ашады. Егер 

баспасөзде бұл құндылықтар айқын идеологиялық жүктемеге ие болса, 

респонденттердің санасында, жауаптар көрсеткендей, олар әдетте бұл 

бояудан айырылады және өзара байланыста болады. 



Зерттеудің негізгі нәтижелерінің сипаттамасы: 

– қазіргі Қазақстан жағдайында құндылықтардың қалыптасуы мен 

қызмет етуіне әсер ететін фактор ретінде БАҚ рөлі анықталды; 

– Қазақстанның қазақ және орыстілді баспасөзінде ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, 

КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ 

құндылықтарын көрсету үшін БАҚ-да қолданылатын тілдік құралдар 

анықталып талданды; 

– БАҚ материалдары бойынша ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / 

СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ репрезенттарына 

салыстырмалы-түсіндіру талдауы жүргізілді; 

– баспасөз тілінде және респонденттердің қазіргі күнделікті санасында 

экспликация табатын ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, 

ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ құндылықтары арасындағы 

корреляцияны анықтау мақсатында ассоциативті эксперимент жүргізілді. 

ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, ОТАНСҮЙГІШТІК / 

ПАТРИОТИЗМ құндылықтарының негізгі құрамдастары эксперименталды 

түрде анықталды. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығының 

негіздемесі: 

Бірінші ғылыми нәтиженің негізділігі теориялық дереккөздерді 

зерделеу, ғылыми әдебиеттерге сыни шолу және өз бақылауларымыз арқылы 

қоғам әлемінің аксиологиялық бейнесін қалыптастырудағы бұқаралық 

ақпарат құралдарының рөлін анықтау арқылы дәлелденеді. 

Екінші ғылыми нәтиженің негізділігі қазіргі көпэтносты және көптілді 

Қазақстан қоғамының ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, 

ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ құндылықтарының репрезенттарын 

анықтау және талдау арқылы анықталады. 

Үшінші ғылыми нәтиженің негізділігі 2018-2021 жж. «Егемен 

Қазақстан» – «Казахстанская правда», Айқын» – «Литер», «Білімді ел» – 

«Образованная страна» газеттерінің сайттарына салыстырмалы талдау 

жасауда, қазақ және орыстілді баспасөздегі аксиологиялық семантиканың 

жүзеге асуының ортақ және ерекше белгілерін және жоғарыда аталған басым 

құндылықтардың 500 репрезенттары анықтау. 

Төртінші ғылыми нәтиженің негізділігі қазақстандықтардың 

күнделікті санасында ОТБАСЫ / СЕМЬЯ, КЕЛІСІМ / СОГЛАСИЕ, 

ОТАНСҮЙГІШТІК / ПАТРИОТИЗМ құндылықтарының бейнелену 

ерекшеліктерін анықтау арқылы 100 респондент қатысқан ассоциативті 

эксперимент нәтижелерін қорытындылау арқылы қол жеткізілді. 

Ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға 

сәйкестігі: Зерттеудің негізгі идеясы ғылымды дамытудың басым 

бағыттарына, Білім және ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын 

іске асыру міндеттеріне сәйкес келеді, оған сәйкес бәсекеге қабілетті тұлға 

мен маманды қалыптастырудың негізі болып отбасыда, қоғамда және білім 

беру жүйесінде бекітілген құндылықтар табылады, сондай-ақ Қазақстан 



Республикасында тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы. 

Докторанттың әрбір жарияланымды дайындауға қосқан үлесі 

(диссертация авторы жарияланымының жалпы көлемінен пайызбен 

өлшенген үлесі көрсетілген): 

Диссертацияның мазмұны 16 ғылыми еңбекте көрсетілген.  

– Scopus халықаралық деректер қорына енгізілген жарияланымдар: 
 1. Axiological concepts of journalistic texts (lingua-stylistic analysis) // 

XLinguae. 2020. Vol. 2. – P. 225-234. DOI: 10.18355/XL.2020.13.02.19. 

Издатель: Slovenska Vzdelavacia a Obstaravacia s.r.o. Q1, в 2019 г. (философия 

бойыншы процентиль 93%, тіл және лингвистика 88%, лингвистика және тіл 

88%) http://xlinguae.eu/files/XLinguae2_2020_19.pdf (Co-authored by: Zhanna 

Ospanova, Manat Mussatayeva, Zhanat Bissenbayeva, 50 %. Индекс Хирша – 1).  

 2. Аксиологический компонент текстовой картины мира (на материале 

казахстанской прессы) // Przeglad Wschodnioeuporejski. Vol. XI/2. 2020. P. 

175-189. URL: http://www.uwm.edu.pl/cbew/2020-11-

2/17_KOZHAKHMETOVA-A.pdf (100 %). 

 – ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында 

сапаны қамтамасыз ету Комитеті ұсынған басылымдарда жарияланған 

мақалалар: 

 3. Press language as an object of Kazakhstani linguistics // Абай атындағы 

ҚазҰПУ Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, 2018. – 

№ 1 (63). – Б. 54-57 (100 %) 

 4. Аксиологические исследования в казахстанской лингвистике // Ш. 

Уалиханов атындағы КМУ Хабаршысы. ФИЛОЛОГИЯ сериясы. – Көкшетау, 

2018. – № 2. – Б. 129-134 (Қосалқы автор: Мусатаева М.Ш., 60 %). 

 5. Language objectivization of the value system as an attribute of human 

consciousness // ПМУ Хабаршысы. Филология сериясы. – Павлодар, 2018. – 

№ 4. – Б. 243-251 (Co-authored by: Mussatayeva M., 60 %). 

 6. Realization of axiological semantics (on the material of the Kazakhstani 

press) // аль-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы . – 

Алматы, 2019. – № 3 (175). – Б. 113-122. https://doi.org/10.26577/EJPh-2019-3-

ph16 (Co-authored by: Mussatayeva M., 70 %). 

 7. Языковые средства и способы реализации аксиологической 

семантики (на материале казахстанской прессы) // Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы. – Алматы, 2020. – № 2 (72). 

– Б. 166-175 (Қосалқы автор: Мусатаева М.Ш., 60 %). 

 – Халықаралық, соның ішінде шетелдік конференциялар 

материалдарының жинақтарындағы мақалалар: 

 8. Linguo-Didactic Aspect of Axiology // International conference on New 

Horizons in Education: халық. ғыл.-практ. конф. материалдары. – Париж, 2018. 

– Б. 1094-1100 (Co-authored by: Mussatayeva M., Kuatova G., Nussupbekoba A., 

50 %). 

 9. О некоторых доминантных ценностях казахстанского общества (на 
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