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ТҮСІНДІРМЕ  ЖАЗБА 

     

      Курсты оқытудың мақсаты: теолог мамандарды жоғарғы кәсіби деңгейде 

дайындау және студенттерді болмыс, ахирет, таным, қасиетті жазба, діни 

тәжірибе, адам және тағдыр, қоғамдық өмірдің өзекті мәселелері мен діни 

тақырыптарды діни-философиялық тұрғыда жете түсінудің негізгі 

жағдайларымен таныстыру, осы тұрғыдан алғанда курстың бәсекеге қабілетті 

мамандар даярлаудағы ролі мен маңызы айрықша. 

     Шектес және болып өткен пәндер: Қазақстан тарихы, ислам тарихы, 

эстетика және ислам өнері, Құран оқу қағидалары (Тажвид), ислам этикасы 

және адамгершілік нормалар (Ахлақ). 

     Курсты оқытудың аяққы кезеңінде көрінуі тиіс студенттердің білім, 

ептілік, дағды тізімдері: 

 Білімі: 

- діни философияның қалыптасуының негізгі кезендерін білу, 
 - діни проблематикаға катысты әртүрлі тәсілдерді жете түсіну, 
- ағымдардың көптүрлілігін қамтитын діни философия тарихын 
жүйелі баяндау, 
- діни проблематикаға қатысты негізігі теориялық және методикалық 
тәсілдер. 
 Білігі:  
-Еркін ой және оның формаларын бейнелейтін ұғымдарды меңгеру, оның 
дамуының негізгі кезеңдерін білу, ежелгі дәуір, орта ғасыр, жаңа және қазіргі 

заман Батыстық, Қазақстандағы, Шығыстағы еркін ойдың көрнекті 
тұлғаларының ілімін білу, еркін ой идеясын бейнелейтін классикалық 
мәтіндермен таныс болу,  
-Дінтану проблематикаларына қатысты мәселелерді еркін талқылау, 
-оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару, эксперттік кеңес 
беру, мәдени қарым-қатынас, тұлғаралық қатынас, ұжымда жұмыс жасай 
білу, түрлі логикалық ой-пайымдауларды талдай білу, көпшілік алдында 
сөйлей білу, дәйектеме жасай білу,  ғылыми әдеби және редакторлық 
жұмысты меңгеру. 
     Құндылық құраушылары: - Дүниетанымдық, әлеуметтік және тұлғалық 
мәні бар философиялық мәселелерді түсіну және талдау қабілеті; 
- Мәдениеттің мәнін адамның өмір сүруінің формасы ретінде түсінуге және 

өз іс-әрекетінде толеранттық, пікір алмасу және серіктестіктің заманауи 

принциптерін басшылыққа алуға қабілетті; 

- Қазіргі өркениеттің дамуы және сақталуы үшін гуманистік құндылықтарды 

игере білуі; 

- Теологиялық мазмұны бар мәселелерді шешуге стандартты әдістерді 
қолдануға, теологиялық тақырыптарға арналған ғылыми зерттеу 
жұмыстарына қатысуға дайын; 
 - Әлеуметтік өзара әрекеттестік құруда білім беру үдерісіне қатысушылардың 

этно-мәдени және конфессионалдық ерекшеліктерін ескеруге қабілетті; 



- Тұлғаның өзін-өзі дамыту деңгейін, кәсіби дағдыларын жетілдіруде тарихи 

ұғымдарды практикада пайдалануға қабілетті. 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 

1.Тақырып. Діни философия пәні 

 

2.Тақырып. Дін мен философияның өзара ықпалдары 

 

3.Тақырып. Буддизм философиясы және оның қазіргі таңдағы маңызы 

 

4.Тақырып. Христиандық философия: православиялық діни философия  

 

5.Тақырып. Католиктік діни философия  

 

6.Тақырып.Протестанттық діни философия  

 
 

7.Тақырып. Мұсылмандық философия. Исламдық ағымдардың діни-

философиялық мәселелері 

 

8.Тақырып. Суфизм философиясы 

 

9.Тақырып. Конфессионалды синкретикалық діни философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

КІРІСПЕ 

Діннің феноменологиялық және гносеологиялық жақтары, құндылықтық 

бағдарлары, проблематикасы, сондай-ақ оның мәні, яғни дінді 

қалыптастыратындардың барлығы діни философия пәні болып табылады. 

Курстың міндеттері: 

- діни философияның қалыптасуының негізгі кезеңдерін білу; 

- діни феномендерді талдау үшін біртұтас дүниетанымдық және 

методологиялық тәсілдер жасау; 

- діни проблематикаға қатысты әртүрлі тәсілдерді жете түсіну; 

- ағымдардың көптүрлілігін қамтитын діни философияның тарихын жүйелі 

баяндау; 

- студенттерге діни-философияның категориялық және методологиялық 

аппараттарын оның негізгі теориялық тарауларында меңгеруге көмектесу; 

- студенттердің философиялық ойлау, діни проблематикаларды жете 

түсінуде құнды дүниетанымдық тәсілдерді игеру мәдениетін дамыту; 

Діннің рухани мәдениеттің ерекше саласы ретінде қалыптасуы, дамуы 

және қызмет көрсету заңдылықтары, оған берілетін философиялық көзқарас 

тәсілдері, сондай-ақ адамзаттың қоғамдық және мәдени дамуындағы оның 

мәні «Діни философия» курсының зерттейтін объектісі болып табылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

1.Тақырып. Діни философия пәні 

Діннің философиялық бағдарлары. Дінге философиялық көзқарас тәсілі. 

Шындық пен догма. Сенім мен ақыл. Мистикалық тәжірибенің философиясы. 

Дін мен философияның өзара әсерлері формаларының көп түрлілігі.  

 

2.Тақырып. Дін мен философияның өзара ықпалдары 

Дін және философия, Дін философиясы және діни философия, діни 

философия және теология: ұқсастық пен айырмашылық, діни философиядағы 

онтологиялық, метафизикалық, гносеологиялық, аксиологиялық, этикалық 

және әлеуметтік-саяси мәселелерді шешу ерекшеліктері. 

 

3.Тақырып. Буддизм философиясы және оның қазіргі таңдағы маңызы 

Үнді-будда философиясының проблематикалары мен ерекшеліктері. 

Хинаяна философиялық мектебі. Махаяна шумақтарының әдебиеті. 



Трипитаканың махаяналық варианты – қытайлық Да цзан цзин және тибеттік 

ганжур (Кангьюр), Данджур (Тенгьюр). Кумараджив мектебі – қытайлық 

буддизмдік философиямен шұғылданудың басталуы. Сэн-чжао трактаттары. 

«Ғажайып бар болу» идеясының қалыптасуы. Бұл идеяның қытайлық 

фәлсафалау – «субстанция және функция» концепциялары әдістерімен 

байланысы. Мадхьяма (шуньявада) философиялық мектебі. Йогачара 

(виджиянавада) философиялық мектебі. «Будда табиғаты» теориясы және 

Татхагатагарбхи доктринасы. Виджраяна.  

 

4. Тақырып. Христиандық философия: православиялық діни философия 

 

Византияның православиелік философиясы. Иоанн Дамаскин, Фотий. 

Византиялық философиядағы мистикалық және иррационалистік 

тенденциялар.  

Академиялық философия, негізгі мәселелер, принциптер, міндеттер мен 

идеялар. Маскәу діни академиясы: В.Д.Кудрявцев-Платоновский, 

Голубинский; Қазан діни академиясы: А.И.Бровкович, В.И.Несмелов; 

Петербург діни академиясы: М.И.Каринский, Ф.Ф.Сидонский, В.Н.Карпов; 

Киев діни академиясы П.Д.Юркевич, С.С.Гогоцкий. Славяндық 

философтардың діни философиясы: соборлық түсінігі.  

Академиялық философия, негізгі мәселелер, принциптер, міндеттер мен 

идеялар. Маскәу діни академиясы: В.Д.Кудрявцев-Платоновский, 

Голубинский; Қазан діни академиясы: А.И.Бровкович, В.И.Несмелов; 

Петербург діни академиясы: М.И.Каринский, Ф.Ф.Сидонский, В.Н.Карпов; 

Киев діни академиясы П.Д.Юркевич, С.С.Гогоцкий. Славяндық 

философтардың діни философиясы: соборлық түсінігі.  

 

5. Тақырып. Католик діни философиясы 

     Католицизмнің діни философиядағы негізгі мәселелері мен принциптері. 

Католиктік философияның негізгі тенденциялары. Рефлексия және ішкі 

рухани тәжірибе. Плотин және Аристотель. 

Болмыс мәселелері. Сенім мен парасат. Рационалды және иррационалды. 

Дін және мәдениет. А.Кентерберискийдің «Түсінуді іздеген сенімі». 

П.Абеляр, П.Ломбардский. Католиктік философия теологияның көмекші пәні 

ретінде: А.Гэльский, А.Великий, Ф.Аквинский. Аристотель мен орта 

ғасырлық схоласт Ф.Аквинский рационалистік дәстүріне қатысты неотомизм, 

суаренианизм және тейардизм.  

 

6. Тақырып.  Протестанттық діни философия  

Протестанттық философияның ерекшеліктері, негізгі мәселелері, 

принциптері. Пртотестанттық ортодоксия: дін оқуы, дін адам мәселесі, 

теология (М. Лютер, Ж. Кальвин және т.б.). Либералдық теология: диизм, 



тарихи түсінік. Библия – көне ескерткіш, «библиялық теология» түсінігі 

(И.Землер, И.Делингер және т.б.).  

 

7. Тақырып.  Мұсылмандық философия. Исламдық ағымдардың діни-

философиялық мәселелері 

 

Діни мұсылман философиясы: ерекшеліктері, негізгі мәселелері, 

принциптері, догматикасы. Итиқад мазхаптары немесе Кәламдық 

бағыттардың қалыптасуы.  

Харижилер: көзқарастары, ерекшеліктері, кейбір харижилік ағымдар (ал-

Мухаккиматул-Ула, Азариқа, Нежедат, Ибазия). 

Шиилік: халифалықтың өсиет етілуі, имамдардың күнәсыздығы, 

құпиялылық. Шииліктің басты сенімдері (имамат, илахият, нубууат, ахирет). 

Шиилік ағымдар: Қайсания, Зайдия, Имамия, Исмаилия. Мүрджия: ағымның 

аталу себептері, кейбір көзқарастары. Қадария: ағымның шығу себептері, 

тағдыр мәселесі. Жабрия: ағымның шығу себептері, тағдыр мәселесінің 

шешімі. Мутазилия: аталуы, жалпы ұстанымдары,  өкілдері (әл-Хасан әл – 

Басри, Амр ибн Убайд, Уасыл ибн Ата және т.б.). Басра мектебі (Абул-

Хузайл ал-Аллаф, Ибрахим ан-Наззам, әл – Жахиз, Абу Али ал-Жуббаи). 

Бағдад мектебі (Бишр бин ал-Мутамир, Сумама ибн әл-Ашрас, әл-Мурдар, 

Ахмат ибн Аби Дуад, әл-Хайат, ал-Каби). Мутазиленің сенім негіздері 

(Таухид, Әділет, Уад және Уаид, ал-Манзила бәйна Манзилатайн, ал-Амру 

бил-Маруф уан-Нахи анил-Мункар). Жаңа замандық мутазилилік көзқарастар 

мен идеялар.  Имам Ағзам Абу Ханифа көзқарастары (улухият, нубууат, 

ахирет, адам және тағдыры, имамат). Имам Мәлік көзқарастары (усулул-

фықх, ахирет,тағдыр, имамат). Имам Шафии (тағдыр, имамат, ахирет). Имам 

Ахмет Ибн Ханбалдың көзқарастары. Ашаризм  (әл-Ашари, әл-Баккилани, 

аш-Шахристани, әл-Байдауи және т.б.). Имам Ашаридің өмірі мен 

көзқарастары (илахият, нубууат, адам және оның әркеттері, ахирет, имамат). 

Имам  Ашаридің еңбектері (Махалатул-Исламин, ал-Ибана). Имам 

Матуридидің кәламдық көзқарастары (илахият, нубууат, адам әрекеттері, 

иман және ислам, ахирет), еңбектері (Кәлам, Фықх усулі, Тәфсір). 

Абу Хамид Ғазали: еңбектері, шығармалары. Ғазалидің кәламдық және 

философиялық көзқарастары. Абул-Муин ан-Насафи: шығармалары мен 

шығармалары. Абул-Фатх Абдул-Карим Шахристани: шығармалары мен 

көзқарастары. Фахруддин ар-Рази: шығармалары мен көзқарастары. 

Садуддин Тафтазани: шығармалары мен көзқарастары.  

 

 

 

 

 



8. Тақырып.  Суфизм философиясы 

 

Суфизм философиясы. Зу-н-Нун әл Мысри, Баязид әл-Бистами, Ғазали, 

Ибн Араби және басқалар. Пантеизм және уахдатул-ужуд.  

 

9. Тақырып.  Конфессионалды синкретикалық діни философия 

Конфессионалды синкретикалық діни философияның ерекшеліктері мен 

құрамы. Оккультизм (А.Неттегесгеймский, Р. Фладт, Парцельс, Я. Беме және 

басқалар). Тесофия: әлем картинасы, адам туралы ілім, антропогенез, 

жоғарғы әлем жайлы ілім, космология, негізгі өкілдері. Антропософия: адам 

жайлы ілім, таным теориясы, негізгі өкілдері. Агний Йога -синкретикалық 

діни-философиялық ілім. Космостық энергия түсінігі. Жанды этика. 

Мәтіндердің құрылымы мен қызметі. Жоғарғы әлем туралы ілім. Иерархия 

жайлы ілім. Адам туралы ілім. Интегралды Йога - адамды жалпы қайта 

өзгерту жайлы синкретикалық ілім.  

 

Семинар сабақтарының болжамды тізбесі 

 

1. Діни философияның зерттеу объектісі 

2. Діни философияның мақсаты мен міндеттері 

3. Буддизмнің діни философиялық бағыттары 

4. Буддизм діни-философиялық мектебінің мәселелері, ілімі 

5. Қытай діни-философиялық мектебінің мәселелері, өкілдері 

6. Византиялық православиялық философия 

7. Католиктік және протестанттық философияның негізгі бағыттары 

8. Мұсылмандық философия 

9. Итиқад мазхаптары немесе Кәламдық бағыттардың қалыптасуы 

10. Харижия, муржия, жабрия, мутазилия ағымдарының басты мәселелері мен 

өкілдері 

11. Ахл-і Сүннет пен Жамағат құрушылары мен дамытушылар 

12. Конфессионалды синкретикалық діни-философия формалары 
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