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“Қазақ тілі: Әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеу” 

оқу зертханасының 

 

ТӘРТІБІ 

 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

Осы ереже Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

заңдарына сәйкес жасалынды: 

 

♦ “Қазақ тілі: Әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеу” 

зертханасы ҚазҰУ ректорның 2001 жылғы “19” қыркүйектегі 

№188 бұйрығымен филология факультетінің жалпы тіл білімі 

кафедрасында ашылды; 

♦ “Қазақ тілі: Әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеу” 

зертханасы оқу лабораториясы болып табылады; 

♦ “Қазақ тілі: Әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеу” 

зертханасы жалпы факультеттік білім болып табылады және 

филология факультетінің деканына бағынады. Оқу 

лабораториясының жылдық есебі деканатқа және филология 

факультетінің Ғылыми Кеңесі өткізіледі. 

♦ Зертхана факультет Кеңесінде қарастырылған және факультет 

деканы бекіткен тақырыптық жоспармен жұмыс істейді; 

♦ “Қазақ тілі: Әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеу” 

оқу зертханасы: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың филология 

факультетінің деканатының, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

ішкі тәртібінің ережелері жетекшілік етеді. 

 

 

ІІ. ОҚУ ЗЕРТХАНАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН  

МІНДЕТТЕРІ 

 

“Қазақ тілі: Әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеу” 

оқу зертханасының басты мақсаты мен міндеттері болып: 

 

♦ негізгі психолингвистикалық және әлеуметтік лингвистикалық 

зерттеулерді компьютерлік бағдарламалар арқылы синтездеу және 

сөйлеудің пайда болуын; тілдің онтогенезін (балалар тілін үйрету); 



қостілділік (балаларды қоса); психолингвистикалық және 

әлеуметтік лингвистикалық мәліметтерді машиналық өндеуді 

жасауды студенттерге, магистранттарға және аспиранттарға оқыту; 

♦ құрстық, бітіру жұмысы, сонымен қатар магистрлік, кандидаттық, 

докторлық диссертацияларды жазған кезде психолингвистикалық 

және әлеуметтік лингвистикалық әдістер мен тәсілдерді 

♦ студенттерге, магситранттарға, аспиранттарға оқу 

лабораториясында оларға берілген жаңа психолингвистиканың 

және әлеуметтік лингвистиканың жаңа бағыттарының базасын, 

зерттеу әдістерін, ғалымдар жайында ақпараттарды жүйелі 

ғылыми-консультативті көмек көрсету; 

♦ психолингвистика бойынша лекция және семинарды 

ұйымдастыру және өткізу (Альберт (Канада) университетінің 

профессоры Грегори Томсон); 

♦ қазақ тілін меңгерген және жетік білетін студенттер, 

магистранттар мен аспиранттарды қатыстыра отырып 

психолингвистикалық және әлеуметтік лингвистикалық 

эксперименттер жүргізу; 

♦ психология бойынша үйірме жұмыстарды студенттерді, 

магистранттарды және аспиранттарды ұйымдастыру және өткізу; 

♦ халықаралық конференциялар, семинарлар, дөңгелек столдарды 

өткізу; 

♦ психолингвистикалық және әлеуметтік лингвистика арқылы қазақ 

тілін үйрену мен меңгеру функцияларының ....жасау; 

♦ оқу жұмыстарының нәтижесін және ғылыми зерттеу жұмыстарын 

оқу лабораториясының ғылыми есебі ретінде кеңейту. 

 

III ОҚУ ЛАБОРАТОРИЯСЫНЫҢ 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 

♦ «Қазақ тілі: әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеу» оқу 

лабораториясыны» құрамына: лаборатория меңгерушісі, жоғары 

дәрежелі оператор кіреді; 

♦ лаборатория филология факультетінің деканы ұсынып бекіткен 

қызметші баскарады; 

♦ лабораторияға оқу-көмектесу қызметкерін жұмысқа алу, 

қызметтен ауыстыру, аттестациядан және жұмыстан шығару-

ды декан және лаборатория меңгерушісінің ұсынысымен жүзеге 

асады. 



VI .ҚҰҚЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ 

♦ лабораторияда экспериментальды зерттеулер жүргізгенде 

бақылауды жүзеге асыру; 

♦ психо- және социолингвистика бойынша оқу-әдістемелік 

әдебиеттерді жинауға көмектесу; 

♦ студенттерді, магистранттарды, аспиранттарды және 

мұғалімдерді компьютерлік экспериментальдық бағдарламаларды 

қолданғанда жұмысқа қызықгыру; 

♦ бекітілген проректордың келісімімен басқа мекемелелерде болып 

жатқан жұмыстарға қатысу; 

♦ лабораториядағы жұмыстарын насихаттау; 

♦ лабораторияда өткізілген зерттеу материалдардың қолдануын 

бақылау; 

♦ қызметкерлердің біліктілігін көтеру; 

♦ университеттің басшылығына лабораторияның жан-жақтылыгын, 

қызметкерлерді, белсенді студенттерді, аспиранттарды және т.б. 

көбейту туралы ұсыныстарды жеткізу; 

♦ қаралған тәртіп бойынша функцияларды орындау; 

♦ өткізілген зерттеулерді толық қамтамасыз ету және 

объективтілігі, және оның нәтижелерінің дәлділігі; 

♦ келісілген нормативті құжаттарды мемлекеттік құпиясын 

сақтауды қамтамасыз ету; 

♦ лабораториялық құрал-жабдыктарды эксплуатациялық 

документациялық жағдайына сәйкес қамтамасыз ету; өз уақытында 

оларды тексеруден өткізу; 

♦ өндірістік мекемелердің мазмұнын жұмыс өткізу үшін 

санитарлық-гигиеналық нормалар мен тәртіптерге, техникалық 

қауіпсіздік және еңбекті қорғау талаптарына сәйкес қамтамасыз 

ету; 

♦ лабораторияның барлық қызметкерінде өзінің атқаратын 

қызметіне сәйкес инструкциясы, бекітілген функциясы, міндеттері, 

құқығы мен жауапкершілігі, білімі, жұмысқа техникалық 

тәжірбиесі мен бейімі болуы керек; 

♦ лабораторияда эксплуатациялық құрал-жабдықтардың құжаттары, 

соның ішінде жұмыс журналы, құрал жабдықтарды тексеру кестесі 

және басқа құжаттар болуы тиіс; 

♦ лабораторияның материалдық-техникалық базасын нығайту. Оқу 

лабораториясы мына жауапкершіліктерді өз міндетіне алады: 



♦ лабораторияда жасалған функциялардың дұрыстығы мен 

толықтығын және міндеттілігін; 

♦ өткізілген ғылыми жұмыстардың дұрыстығы мен толықтығын, 

шығарылған нәтижелер мен тұжырымдардың дәлділігі мен 

объектілігін; 

♦ өткізілген жұмыстар  көрсетілген нормативтік құжаттардың 

талаптарына сай орындалуы және т.б. 

 

V. ОҚУ ЛАБОРАТОРИЯСЫНЫҢ БАСҚА ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

БӨЛІМДЕРМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ 

Экспериментальдық оқу лабораториясы: 

♦ факультеттің барлық кұрылымдық бөлімдерімен; 

♦ ұйымдастырушылық және есептеу техникаларын қамтамасыз ету, 

құжаттардың бланкілері, кеңселік заттар, лабораторияның 

қызметкерлерін қамтамасыз ету сұрақтары-университеттің 

материалдық-техникалық бөлігі мен шаруашылық қызмет көрсету 

қызметтерімен; 

♦ ЭЕТ көмегімен жаңа акдараттық технологияларды жасау және 

енгізу сұрақтары бойынша-есептеу орталығымен қарым қатынаста 

болады. 

 

VI ЛАБОРАТОРИЯНЫ КАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ  

МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҒЫНАН  

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 «Қазақ тілі: әлеуметтік және психолингвистикалық зерттеу» оқу 

лабораториясы 

♦ Лабораторияның және бекітілген оқу жұмысының жоспары 

бойынша түскен сұраныстардың негізі бойынша университеттін 

оқу бөлімінің шығынын -университеттің мемлекеттік бюджетінен 

бөлінеді. 

♦ Сұраныс иесінің келісімен түскен 

♦ Факультет пен лабораторияның материалдық-техникалық 

базасын кеңейту үшін әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректорының 

бөлген жабдықтары. 

 

Жауапты оператор                                                        Аушенова А.С. 
 


