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                              ТҮСІНДІРМЕ  ЖАЗБА 
 

Курстың мақсаты – студенттерді діни ілімнің психологиялық мәнімен, 

әдістерімен және ықпал ету әсерімен таныстыру.  

Курстың міндеттері:  

1. Діни сананың негізгі категорияларымен таныстыру. Сананың жекеше 

мүшелерінің психологиялық мәнін бөліп шығару.   

2. Сенім білдірушілерге нақты талдау жасау.  

3. Студенттерді сананың діни тәжірибесіне байланысты өзгеруімен 

таныстыру;  діннің адамның бейсаналдығына әсері мен осы әсердің 

социотиптің құрылуына әсері, сонымен бірге діни емес ұйымдардың 

манипуляциясының әсерінің психикаға әсерімен таныстыру.   

Пәнді оқу барысында студент білуі тиіс:  
- діннің психологиялық қайнар көзін;  

- діни жүйені құрастыратын негізгі психологиялық ерекшеліктерін;  

- діннің стереотипті құрастырудағы рөлін; 

- әлемдік діни дәстүрдегі  эзотерикалық  тәжірибесін; 

-  қазіргі діннің психологиялық ерекшеліктерін.  

Студенттер жасай алуы тиіс: 

- өздерінің алған теоритикалық білімдерін мамандық шеберліктерінде 

пайдалана білу керек.  

Студенттер дағдысына ие болуы тиіс: 

- әлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен қоғамның рухани 

саласындағы аналитикалық зерттеулердің құрылымы мен динамикалырына; 

  - діни сананың еркшеліктерін қоса алғандағы зерттеуді жүзеге асырудың  

дағдыларын игеру,  сенім білдіруші респонденттердің діни психологиясын  

игеруге;  

- діни сананы зерттеудегі психологиялық зерттеулер мен діни ұйымдар; 

- пәнаралық  талдаудағы дағдылар  пұтқа табынушылықтар, оккульттік-

мистикалық тәжірибе және технологиялар тарапынан рухани  агрессия; рухани-

өнегелік және психологиялық нұсқан келтірудегі бағалаушылық.   

Пререквизиттер: бұл пәнді оқуға мына пәндер ықпал жасайды: дінтану, 

психология, әлеуметтану. 

Постреквизиттер: аталған пән мына пәндермен тығыз байланысты: дін 

әлеуметтануы, мораль және дін, Қазақстандағы діндер т.б.  
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

1.Тақырып. Дін психологиясына кіріспе. 

2.Тақырып. Дін психологиясының пәні мен діни сана ерекшелігі. 

3.Тақырып. Діни жүйе элементтері және олардың психологиялық тұрғысынан  

ерекшелігі. 

4.Тақырып. Ежелгі сенім белгілері мен олардың қазіргі замандағы көрінісі. 

5.Тақырып. Діни тәжірибе жүйесінде сананың өзгеру жағдайы. 

6.Тақырып. Діннің социотиптік құрылымдағы алатын орны. 

7.Тақырып. Әлемдік діни дәстүрдегі эзотерикалық психотәжірибе. 

8.Тақырып. Қазіргі замандық  діни жағдайдың  даму деңгейі. 

9.Тақырып. Қазіргі замандағы діни әлемнің құрылымы мен ерекшелігі, 

классификациясы. 

10.Тақырып. Қазіргі замандық діндердің психологиялық ерекшелігі. 

11.Тақырып. Қазіргі замандық діни өмірдегі әлеуметтік  жағдай. 

12.Тақырып. Харизматикалық жүйе. 

13.Тақырып. Деструктивті культтер мен  деструктивті әдістердің адам 

психикасына әсері. 

14.Тақырып. Жаңа діни культтердің адам санасына ықпал етуі (манипуляция). 

 

 

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

 «Дін психологиясының» сала ретіндегі зерттеу әдістері    салыстырмалы 

әдіс, тарихилық әдіс, тарихи-логикалық әдіс, абстрактылықтан нақтылыққа өту, 

талдау және синтездеу әдісі.    

«Дін психологиясы» пән ретінде  әртүрлі адамның сенім психологиясы  

мен өмірі үшін мәнін  дін психологиясының тарихы мен табиғатын 

жинақтайды.  

Сондықтан «дінтану» мамандағындағы «Дін психологиясы» курсы 

студенттер үшін жинақтаушы жетілген курс ретінде көрінеді. (біреулері үшін 

жекеше, біреулері үшін топтық әдіс болып табылады).  Аталған курс 

дүниетанымдық тұрғыда қазіргі кездегі діни және этникааралық шиеленістерді 

ескере отырып,  ұлттық және діни бірегейлік мәселесінің ұшығуын, 

идеологиялық вакуум және «мәдениетсіздік» сұрақтарын жүзеге асырады және 

т.б.  

Дін психологиясының дінтанудың бір саласы ретінде қалыптасуы, Вундт, 

Т. Рибо, Т. Флурну, У. Джеймс, Е.Д. Старбек, Дж.А. Леуб еңбектеріне талдау; 

дін психологиясының негізгі бағыттары; конфессионалды және зайырлы дін 
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психологиясы; дінді зерттеудегі жалпы психологиялық және әлеуметтік 

психологиялық әдіс; бихевиоризм, гештальт-психология, кеңістік теориясы, дін 

психологиясындағы психоанализ; пастырлық психология; жас ерекшелік дін 

психологиясы; діннің психологиялық алғышарттары; діни сенім психологиялық 

феномен ретінде; Діни тәжірибе;  діни культ пен қарым-қатынас психологиясы; 

діни медитация; діни топтпр мен индивидтердің психологиясы; діни тұлға және 

оның түрлері. 

      

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

1.Тақырып. Дін психологиясы  ғылым ретінде. 

Діннің психологиялық мәні ұғымы.  Дін психологиясының ғылым ретінде 

дамуы.  Дін психологиясын зерттеу әдістері.  Дін психологиясы пəнінің мəнін 
ашу. Діни сана феномені жəне оның субъектінің өмірлік іс-əрекетінде іске 
асуын жүйелі талдау ептілігін, дағдысын қалыптастыру. 

 

2.Тақырып. Сенім білдірушілердің ерекшеліктері. 

Өзіндік діни сана. Діни сананың құрылымы. Діни идеология. Діни сенім. 

Діни-психологиялық жинақ. Діни қажеттілік. Діни тұрақтылық пен бейімділік. 

Діни сезім мен  мінез-құлық. 

 

3.Тақырып. Діни жүйенің элементтері мен олардың санасын 

өзгертудің әдістері. 

Діни жүйенің элементі ұғымы.  Діни бейнелер. Рәсім. Мифология. 

Символдар. Өсиеттер.  Осы элементтердің психологиялық  ерекшеліктері. 

Сананың өзгеруі ұғымы. Өзіндік еріктің өзгеруі. Тұлғаның өзіндік сана мен 

өзіндік бекімдіктің өзгеруі. Метитациалық тәжірибе. Тыныс алу әдісі. 

Психобелсенді препараттарды қолдану. Сананың өзгеруі жағдайындағы мәдени 

аспектілер.  

 

4.Тақырып. Даосизм, буддизм, индуизм, джайнизм және сикхизм. 

Даосизм ұғымы. Даосизмнің тасымалдаушы тәжірибесі. Даосизмнің 

медитациалық тәжірибесі. Буддизм, индуизм, джайнизм және сикхизме 

ұғымдары. Буддизм, индуизм, джайнизм және сикхизмде психотәжірибені 

қолдану. Иога ұғымы. Хатха – йога. Раджа-йога. Джнана-йога. Карма-йога. 

Психотехник топтары. Тантризм ұғымы. Тантризмнің негізгі мектептері мен 

олардың психологиялық  ерекшеліктері. Ваджраяне ұғымы. Основная 

Ваджраянедегі эзотерикалық тәжірибе. Тибетік психопрактика. Дзен ұғымы. 

Еркіндік белгілері. Дзендегі қолданылатын әдістер: коан әдісі; серігін тоқтату 

әдісі. 
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5.Тақырып. Иудаизм психологиясы. 

Иудаизм ұғымы. Иудаизмдегі психологиялық ерекшеліктер. Иудаизм 

даналық «дәні», шыдамдық, адамсүйгіштік ретінде.  Хасидттер – кабба  ілімін 

жүргізушілер.  

 

6.Тақырып. Христиандықтағы психопрактика. 

Христиандық ұғымы. Христиандықтың психологиялық ерекшеліктері. 

Исихазм. Духовные упражнения Игнатия Лойоланың рухани жаттығулары. 

Экстатикалық психотәжірибе.  

7.Тақырып. Суфизм. 

Суфизм ұғымы. Суфизмнің мақсаты. Адамның  психологиялық 

тасымалдауының дәрежесі. Жеке жетілуге қатысты объективті және 

субъективті мәселелер. Оқушылардың тұлғаларының дамуы мен 

қалыптасуының еркі. Суфизмдегі  эмоциялар.  

 

8.Тақырып. Ислам психологиясы. 

Ислам – әлемдік діндердің біреуі ретінде. Құран – ислам дінінің киелі 

кітабы ретінде. Исламның негізгі парыздары. Мұсылмандық намаз. Ислам өмір 

сүру салты ретінде. Ислам ұсынған мораль және өнегелік. 

 

9.Тақырып. Қазіргі замандағы діни өмірдің құрылымы мен 

ерекшеліктері. 

Қазіргі діни жүйелердің классификациясы. Қазіргі діни өмірдің 

құрылымы.  Неохристиандық жүйе.  Неошығыстық жүйе. Жаңа тілдік жүйе. 

Экумендік жүйе.  Сатанистік жүйе. Квазиғылыми жүйе. Квазимәдени жүйе. 

Коммерциалық жүйе. 

 

10.Тақырып. Қазіргі діндердің психологиялық ерекшеліктері. 

Діни бейнелер. Діни бейнелердің өзгеруі. Діни рәсімдер.  Діни рәсімдер 

мен діни қызметтердің түрлері. Мифтер мен  мифологиялар. Мифологемдер. 

Экономикалық мифтер. Коммерциялық мифтер. Символикалар. Өсиеттер мен 

тиым салулар.  

 

11.Тақырып. Қазіргі замандағы әлеуметтік үрдіс. 

Миссия ұғымы. Миссияның діни түрлері.  Құқықтық дәрежесі жоқ, 

шіркеуге бөлінушіліктің құрылымы – жанұялық топ. Қызығушылықққа 

байланысты топтар. Жартылай әскери ұйымдар.  Ортақ іс-әрекетке байланысты 

діни ұйымдардың бірігуі. Мультилевелді құрылым. Жаңа діни ұйымдардың 

пайда болу себептері. Қазіргі мәдениеттегі архаикалықтың көрінісі.   

 

12.Тақырып. Харизматикалық жүйе. 
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«Харизма» ұғымы. Харизматикалық қозғалыстың дамуы.  Группы 

Харизматикалық эффектер тобы. Харизматикалық жүйедегі топтар. Қазіргі 

әлемдегі харизматикалық жүйенің таралу себептері.  

 

 

 

13.Тақырып. Деструктивті культер мен деструктивті әдістердің 

психикаға әсері. 

Деструктивті  культер ұғымы мен деструктивті әдістердің діни жүйедегі 

адамдардың санасына ықпал етуі.  Олардың психологиялық,  кері  ықпалы. 

Культтік сананы бақылаудың психосоматикалық, соматикалық және әлеуметтік 

құрбандары. Деструктивті тұлғаның өзгеруі. 

 

14.Тақырып. Діни емес культтердің сананы манипуляциялауы. 

Әдістер, соның ішінде топтық басымдық. Сендірушілік әдістері. 

Манипулияциялық ақпарат негізіндегі әдістер. Культке қатысатын жекеше 

психотәжірибедегі  әдістер.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНЫҢ ЖОБАЛЫ ТАҚЫРЫПТАРЫ 

1  Дін психологиясы  ғылым ретінде  

2  Сенім білдірушілердің ерекшеліктері  

3  Діни жүйенің элементтері мен олардың санасын өзгертудің әдістері  

4  Даосизм, буддизм, индуизм, джайнизм және сикхизм.  

5  Иудаизм психологиясы. 

6  Христиандықтағы психопрактика 

7  Суфизм психологиясы 

8  Ислам психологиясы 

9  Қазіргі замандағы діни өмірдің құрылымы мен ерекшеліктері  

10  Қазіргі діндердің психологиялық ерекшеліктері  

11 Қазіргі оккульттік жүйедегі психопрактика  

12 Қазіргі замандағы әлеуметтік үрдіс  

13  Харизматикалық жүйе   

14  Деструктивті культер мен деструктивті әдістердің психикаға әсері   

15  Діни емес культтердің сананы манипуляциялауы  

 

Студенттің өзіндік жұмыс тапсырмалары  

1. Дін психологиясын зерттеудің әдістері  

2. Сенім білдірушілердің мәні  

3. Діни жүйелердің элементтері және олардың психологиялық 

ерекшеліктері  

4. Санадан тыс діннің құбылыстары 

5. Қазіргі мәдениете архайкалықтың көрінісі  

6.  Діни тәжірибе  жүйесіндегі сананың өзге руінің дәрежесі   
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7. Діни-терапевтік рәсімдер мен олардың социотипті құрудағы  алатын 

орны.   

8. Тоталитарлық қоғамдағы псевдодіни рәсімдер  

9. Понятие о йоге. 

10. Тантризм ұғымы. 

11. Даосизм, буддизм, индуизм, джайнизм,  синхизмнің жалпы ерекшелігі. 

12. Ваджраяне және  дзен туралы ұғым. 

13. Суфизме ұғымы 

14. Христиандық туралы ұғым. 

15. Қазіргі оккульттік жүйедегі психопрактика  
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