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ТҮСІНДІРМЕ  ЖАЗБА 

    Курстың мақсаты мен міндеттері – студенттерді ғылым пәні ретінде дін 

социологиясымен, оның ұғымдары мен методологиялық принциптерімен, 

діннің классикалық және қазіргі заманғы теорияларымен, оның эмпирикалық 

зерттеулерінің маңызды нәтижелерімен таныстыру. Бұл курсты студентов-

теологтар оқудың екінші жылында өтеді, өйткені олар діндер тарихы мен 

оның теориялық негіздерімен таныс болулары керек.  

    Курс мазмұнын меңгеру деңгейіне ұғымдар жүйесін үйрену, бұл 

ұғымдарды әлеуметтік феномен ретіндегі дін табиғаты мен функцияларының 

түрлі көзқарастарын талдауға қолдана білу дағдысы енеді, берәілетін бұл 

білім қоры курстың бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудағы ролі мен 

маңызын көрсетеді. Дінтанудың бір бөлігі ретінде дін социологиясы 

мамандандырылған теологқа қажет әлеуметтанулық білімнің ғана емес, 

гуманитарлық білімнің де маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. 

       Шектес және болып өткен пәндер: мәдениет және дін, ислам және дін. 

     Курсты оқытудың аяққы кезеңінде көрінуі тиіс студенттердің білім, 

ептілік, дағды тізімдері: 

         

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 

 

1.Тақырып. ХІХ ғ. дін социологиясының қалыптасуы мен дамуының  

                     алғышарттары 

 

2.Тақырып. Дін социологиясы пәні және әдісі 

3.Тақырып.  Дін әлеуметтік интеграция факторы ретінде: Э.Дюркгейм 

4.Тақырып. Дін "әлеуметтік қимыл" жүйесінде: М.Вебер 

 

5.Тақырып. Дін мәдениет институты ретінде: Б.Малиновский 

 

6.Тақырып. Дін және социомәдени динамика: П.Сорокин 

 

7.Тақырып. Дінді ұйымдастырудың әлеуметтік формалары 

 

8.Тақырып. Дін және әлеуметтік жүйе 

 

9.Тақырып. Дін және әлеуметтік қайшылықтар 

 

10.Тақырып. Индустриалды қоғамдағы дін 



ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 

 

Типтік оқу бағдарламасының тақырыптары мен олардың мазмұны екі 
бөлімде қарастырыла алады: біріншісі кіріспе ретінде дін социологиясының 
қалыптасуы мен дамуын қамтыса, екіншісі – діннің қоғаммен байланысының 
түрлі аспектілерінің әлеуметтанулық зерттеулерін қарастырады. Білімі: - Дін 
әлеуметтануының теориялық негіздері мен практикалық ұстанымдары 

туралы білімі болуы тиіс, 
- Отанды, ұлттық құндылықтарды құрметтей білу;  

- Діндерге толеранттық көзқараспен қатынас жасай білу;  

      Білігі: теориялық білімдерін қоғамдағы діни құбылыстарды талдай алуға 

ептілігі болуы тиіс, 

- Тақырыптарға социологиялық сараптама жасай алу;  

- Кәсіби білімін іс жүзінде қолдана алу дағдысы; 

- Қоғамда толерантты түсінік қалыптастыру және ұлттық құндылықтарды 

қастерлеу. 

      Құзыреттері: 

- Жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойдан өткізу, керек жағдайда 

кәсіби әрекетті өзгертуге қабілеттілік.  

- Теология ғылымының түрлі салаларындағы тәжірибелі зерттеу жобалары 

мен жоспарларын жасауға қабілеттілік 

- Діни бағыттағы семинарлар, конференциялар, іскерлік және кеңес беру 

кездесулерін, келіссөздерді ұйымдастыру және өткізуге дайындығы 

- Теологиялық негіздер туралы білімдерді, бұл әрекеттердің принциптерін, 

әдістері мен формаларын практикалық әрекетте қолдану; діни мекеменің 

практикалық әрекетін зерттеуге және зерттеу нәтижелерін қолдануға 

дайындық. 

- Теологиялық білімдерді клиникалық тәжірибеде және тәрбиені қиын, 

панасы жасөспірімдермен тәрбие жұмыстарында сәйкес қолдануға 

дайындығы, 

Түлектің сан түрлі кәсіби әрекеті жүзеге асатын түрлі топтар құрамында 

болуға және нақты мәселелерді шешуге дайындық. 

 

 

 

 

 

 



НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

I. Тарау. ДІН СОЦИОЛОГИСЫ  ҒЫЛЫМ  РЕТІНДЕ 

1. Тақырып. ХІХ ғ. дін социологиясының қалыптасуы мен дамуының 

алғышарттары 

А) Еуропалық қоғамның қазіргі заман қоғамына трансформациялануы, 

секуляризацилану  процесі. Б) Қоғамда құнды бітімгершілікке қол 

жеткізудегі діннің рөлін «ағартушылық ақыл» тұрғысынан сынау. В) 

Мәдениет феномені, оның заңдылықтары мен  өмір сүруінің әлеуметтік 

шарты, қалыптасуы, дамуы және қызмет етуі ретінде дінді түсіндірудегі түрлі 

ғылымдардың үлесі (тарих, этнография, тіл білімі, әлеуметтік антропология). 

К.Маркс: дін "аластатылған сана" ретінде, оның экономикалық базистегі 

идеологиялық қондырма тұрғысынан әлеуметтік тамырлары мен 

функциялары. О.Конт: дін қоғамның алғашқы тарихи дамуы сатысындағы 

негіз қалаушы элемент ретінде. Г.Спенсер: дін - нарықтық экономикасы бар 

өндірістік дамыған қоғамда, әлеуметтік бақылау тәсілі ретіндегі оның рөлі.  

2 Тақырып.  Дін социологиясы пәні және әдісі 

Дін әлеуметтік жүйе, оның әлеуметтік-функционалдық қызметі мен 

талдау элементі ретінде. Дін социологиясының методологиялық 

принциптері; социология және теология. Дін социологиясы эмпирикалық 

ғылым, дінді зерттеудің социологиялық әдісі ретінде; социология және дін 

философиясы. Дін коммуникативтік жүйе ретінде; социология және дін 

психологиясы. Дін социологиясы - социологиялық білім жүйесінде, оның 

басқа социологиялық пәндермен, социологияның жалпы теориясымен 

байланысы. Қоғам өмірінің діни саласын социологиялық зерттеу 

маңыздылығы, оны бағалау өлшемдері мен кәсіби этика талаптары – 

объективтілік пен ғылыми негіздеме, «интеллектуалды әділдік» және 

жауапкершілік  

3 Тақырып. Дін әлеуметтік интеграция факторы ретінде: Э.Дюркгейм 

Діни өмірдің қарапайым формалары және олардың әмбебаб 

сипаттамасы: дінді «әлеуметтік факт» ретінде қарастыратын анықтама. 

"Киелі заттар" және олардың әлеуметтік қызметі. Дін «ұжымдық сана» 

(сенім, миф), ұжымдық әрекет  (ритуал, культ) және адамдардың «моральдық 

қауымдастыққа» бірігуі ретінде. Тотем және клан. Табу. Нормативтік тәртіп 

пен әлеуметтік теңдікті қамтамасыз етуші ретінде дін, құқық және мораль. 

Діннің функционалды эквиваленті ретінде зайырлы идеологиялар.  

4 Тақырып. Дін "әлеуметтік қимыл" жүйесінде: М.Вебер 



Дін адам іс-әрекетінің рационализациялану тәсілі ретінде; оның 

сиқырдан, аскетизм мен мистикадан айырмашылығы. Әлемге деген 

қатынастың идеалды типті ретінде әлемдік діндерді салыстырмалы талдау. 

Дін және әлеуметтік өзгерістер. Харизма және пайғамбарлық. Әлемдік 

діндердің шаруашылық этикасы. Протестанттық этикажәне   капитализм 

рухы: дүниелік тақуалық және кәсіпкерлік әрекеттің дамуы (саясат, білім, 

отбасы, көркем шағырмашылық және т.б.). Батыс өркениетінің шөгуінің 

белгісі ретінде дәстүрлі діндердің құлдырауы; дін мен ғылым әлемінің 

қайшылықтары. Діни ұйымдардың типологиясы: мешіт және секта. 

Харизмалық топтардың діни ұйымдарға айналуы ("харизманың күрделенуі"). 

Мешіт әлеуметтік институт ретінде. Діни белгілеріне қарай адамдардың 

бірігуі. Діни типтер: пайғамбар, заң үйретуші, этика оқытушысы, дін 

қызметшісі; муфтият және сенушілер.  

5 Тақырып. Дін мәдениет институты ретінде: Б.Малиновский 

Адам өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру барысында кездескен 

нақты мәселелерін шешуіне мүмкіндік беретін мәдениет «аспаптық жүйе» 

ретінде. Әрекет образы, әлеуметтік феномен және жеке тәжірибе ретінде 

магия және дін. Магия және дін функциялары арасындағы айырмашылық. 

Магия және дін әлеуметтік байланыстарды қамтамасыз ететін және 

әлеуметтік құлдырауды болдырмайтын әдіс ретінде.  

6 Тақырып. Дін және социомәдени динамика: П.Сорокин 

Дін негізгі мәдени жүйелердің бірі ретінде; біртұтас жүйені құрайтын 

мазмұндардың, құндылықтар мен нормалардың жиынтығы ретінде. 

Эмпирикалық феномен ретінде діннің үш мәдени деңгейі: идеологиялық 

мәдениет, мінез-құлық мәдениеті және материалдық мәдениет. Дін 

адамзаттың жалпы мәдениетінің ажырамас бөлігі ретінде. Әлеуметтік-мәдени 

динамика бір супержүйені екінші супержүйемен алмастыру ретінде. Дін 

өзгеріс үстіндегі «әлемді түсіну» ретінде; мәдени және әлеуметтік тарихтың 

әрекет үстіндегі күшінің бірі ретінде.  

 

ІІ Тарау. ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ 

7 Тақырып. Дінді ұйымдастырудың әлеуметтік формалары 

«Диффузды діндерде» тектілік, этникалық немесе мемлекеттік 

тиістілікке қарай дінді анықтау. «Ұйымдасқан діннің», оның сипаттарының 

қалыптасуы: иерархияның құрылуы, догматтау және 

конфессионализациялау. Түрлі формалардағы депривация ықпалымен діни 

топтардың пайда болуы мен эволюциясы. «Жасырын әлемнің» девиантты 



мазмұны, мағынасы ретінде діни сектанттықтың әлеуметтік мағынасы. Діни 

институализациялаудың ішкі қайшылығы. Экуменизм және фундаментализм.  

8 Тақырып. Дін және әлеуметтік жүйе 

Нормативті тәртіптің діни легитимациясы; дін тұрақтылық пен 

«социетальды инграция» факторы петінде (Т.Парсонс). Шынайылықты 

әлеуметтік құрастыруда діннің функциясы (П.Бергер, Т.Лукман): әлеуметтік 

тәртіпті сакрализациялау және ғарыштандыру. Діннің функционалдылығы 

және дисфункционалдылығы, діннің "латентты" функциясы (Р.Мертон). 

Символдық жүйе ретінде діни ықпал жасаудың сипаты мен деңгейінің 

өзгеруі (Р.Белла). 

9 Тақырып. Дін және әлеуметтік қайшылықтар 

Дін қоғам мен тұлға мүдделері арасындағы қайшылықты шешу тәсілі 

ретінде (Э.Дюркгейм). Таптық күрес және дін (К.Маркс). "Құдайлар күресі": 

дін сәйкес келмейтін дүниетанымдық бағыттар қарама-қайшылығы 

контекстінде (М.Вебер). Діни негіздегі қайшылықтар: а) діни топтар ішінде, 

б) діни топтар арасында. Діни сабырсыздықтың қайнар көздері. Діни 

фанатизм және экстремизм. Меншік, билік үшін күресте, этникааралық 

қақтығыстар мен ұлттық жаугершілік, тұлғаралық қатынастардағы 

қайшылықтарды шешуде діннің мүмкіндіктері. Плюралистік қоғамдағы дін; 

толеранттылық саяси, құқықтық және моральды категория ретінде.  

10 Тақырып. Индустриалды қоғамдағы дін 

Дәстүрлі қоғамнан қазіргі заманғы қоғамға оуысу және діни саладағы 

өзгерістер. Діни модернизм және фундаментализм. Дін модернизация 

процесіне ықпал етуші фактор ретінде. Протестантизм және капитализмнің 

дамуы. Діни дәстүршілік. Қазақстанның экономикалық дамуындағы 

исламның рөлі және саясат. Діннің саяси саладағы институциалды 

ықпалының типтері. Ислам және демократия. Мемлекет пен мешіт 

арасындағы қазіргі заманғы қарым-қатынастар. Дін және дәстүрлі мен қазіргі 

қоғамдағы саяси биліктің легитимациясы мәселесі. Діни плюрализм және 

индивидуализм. Қазіргі діндарықтың типологиясы, оны операционал 

айқындау мәселесі. Діни тұлға және оны қалыптастыруға ықпал ететін 

факторлар.  

 

 

 

 

 

 



Семинар сабақтарының болжамды тізбесі 

1. Дін социологиясы қалыптасуының алғышарттары мен қайнар көздері 

2. Дін Спенсер социологиясында әлеуметтік бақылау жасау тәсілі ретінде 

3. Дін әлеуметтік зерттеу пәні ретінде, оның методологиялық 

принциптері  

4. Дінді әлеуметтік зерттеу әдістері 

5. Дюркгейм – дінді анықтау.  

6. «Ұйымдасқан бірігуге» негізделген қоғамның интеграциялау мәселесі 

7. М.Вебердің дін социологиясы 

8. Әлемдік діндердің шаруашылық  этикасы  

9. Діни этика және адам әрекетінің дүниелік салалары 

10. Дүеиеге қатынастың түрлі типтері ретінде Вебердің әлемдік діндерді 

салыстырмалы талдауы 

11. Дін және әлеуметтік өзгерістер. Харизма және пайғамбарлық 

12. Діни ұйымдардың типологиясы; мешіт және секта 

13. Әлеуметтік стратификация және дін. Ислам және әлеуметтік теңсіздік  

14. Б.Малиновский дағдарысты жағдайларда әлеуметтік байланыстарды 

қалыпқа келтіруші дін функциясы турасында; өлім және топтың 

реинтеграциясы 

15. Б.Малиновокий - сиқырлық, дін және ғылым "мәдениет институты" 

ретінде 

16. П.Сорокин: дін негізгі мәдени жүйелердің бірі ретінде. Оның 

құрылымы және функциялары 

17. Дін супермәдениеттерде және әлеуметтік-мәдени динамика процесінде 

(П. Сорокин).  

18. Діни ұйымдардың типологиясы  

19. Діни экстремизм  

20. Депривация негізінде діни топтардың қалыптасуы мен дамуы. Дін 

тұрақтылық пен социентальды интеграция факторы ретінде 

(Т.Парсонс).  

21. Шынайылықты әлеуметтік құрастыруда діннің функциясы (П.Бергер, 

Т.Лукман).  

22. Дін символдық жүйе ретінде. Оның дифференциациясы және 

тарихтағы негізгі типтер (Р.Белла).  

23. Діни топтар ішіндегі және арасындағы қақтығыстар. Діни соғыстар  

24. Діни сабырсыздық қайнар көздері. Діни фанатизм және экстремизм 

25. Дін плюралистік қоғамда. Толеранттылық өзгеше ойлауға қатынас 

принципі ретінде  

26. Діни модернизм және фундаментализм 

27. Дәстүрлі қоғамнан қазіргі қоғамға ауысу және діни саладағы өзгерістер  

28. Дін және әлеуметтік мобильділік 

29. «Жаңа діндер», олардың ерекшеліктері мен әлеуметтік мәні  

30. Қазіргі қоғамдағы дағдарыс және «діннің жаңғыруы», себептері, 

сипаты мен перспективалары  



31. Діни емес сананың заманауи типтері. Зайырлы мәдениет (өнер, білім, 

мораль); қазіргі қоғамда зайырлылық пен діни мәдениеттің қарым-

қатынасы.  
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