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ТҮСІНДІРМЕ  ЖАЗБА 

 

       Қазақстандағы діни жағдайдың ерекшелігі – діни жағдайдың 

әралуандығы. Бұл елімізде ғана емес, жалпы әлемде байқалып отырған 

құбылыс. Тәуелсіздіктен кейін Қазақстанда жаңа дін қозғалыстар кеңінен 

тарала бастады. Бұл діни ағымдар дүниетанымдық негіздеріне, шығу тегіне 

қарап ажыратылады.  

      Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар пәнінің қарастыратын саласы 

жаңа діни қозғалыстар. Дін - адамзат тарихымен қатар жасап келе жатқан 

және бүкіл әлемге ортақ құндылық. Діни таным мәселесі өзінің күрделігімен 

дарланады.                                                         

Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың пайда болуын әлеуметтік - 

саяси өзгерістермен, демографиялы    қозғалыстармен және де дәстүрлі 

діндердің ықпалының әлсіреуімен байланыстырады. Жаңа діни қозғалыстар 

өздерінің діни ілімдерінің  мазмұнына, діни рәсімдерінің атқарылуына қарай 

жаңа христиандық, жаңа шығыстық, жаңа бағдарламалық, жаңа пұтка 

табынушылық болып бөлінеді. Дәстүрлі емес діни қозғалыстар ұйымдастыру  

жүйелерімен де ерекшеленеді. 

    Қазіргі дәстүрлі емес  діни қозғалыстардың  құрушылардың еңбектері  

қасиетті деп құрметтеледі. Жаңа діни қозғалыстардың негізін салушылар 

құтқарушылар, пайғамбарлар, тірі құдайлар ретінде қабылданып, 

түсіндіріледі. Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың ілімі мен практикасы 

синкреттілікпен және дүниежүзілік діндердің көптеген қағидаларын өзгертіп 

ұстанулығымен ерекшеленеді. Дәстүрлі емес діни қозғалыстар белсенді 

миссионерлікпенайналысады. Бұл діни қозғалыстардың әлеуметтік 

бағдарламасына  әлемді түзету, әлемнен безу және бақыт пен молшылыққа 

кенелу секілді әртүрлі мұраттар тән. 

          Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғұрыптар  пәнiнi қазіргі 

қоғамдағы жаңа діни қозғалыстар  туралы  ғылыми жүйелі мәлімет беруді 

мақсат етеді.  

        Дәстүрлі емес діндарлықтың  пайда болуы, даму  бағыты мен 

ерекшеліктері туралы  бiлiм теолог мамандарға  өз кәсiби саласында 

маңызды.                                                        

    Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар құбылысын  қарастыруда курстың 

бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудағы ролі мен маңызы айрықша. 

      Пәннің мамандықтың кәсіби білім беру  бағдарламасындағы пәнаралық 

байланысын жүйелендіру,пәнді оқытуда басты орында тұрады. 

      Аталған курсты оқытудан бұрын берілетін пәндер тізімі: әлемдік және 

ежелгі діни сенімдер  тарихы, дүниежүзілік тарихы, Қазақстан тарихы, 

философия,  

    Аталған курсты меңгеру  үшін қажетті білімді,іскерлік пен дағдыны 

қамтитын пәндер тізбесі: дін әлеуметтануы, мәдениеттану, діни философия, 



діни этика, эстетика және діни өнер, дін феноменологиясы, дін 

психологиясы. 

 

ПӘННІҢ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

 

1.Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар пәні. 

2. Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың пайда болуын анықтаудың түрлі  

    тәсілдері. 

3. Қазіргі дәстүрлі емес діндарлық құбылысы ұғымы және оның мәнін   

    анықтау мәселесі. 

4. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың ерекшеліктері. 

5. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстарды  жіктеу мәселесі. 

6. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың  психотехникалық әдістері. 

7. Қазіргі дәстүрлі емес діндарлық детерминациясы пен психологиясы  

     мәселесі. 

8. Дәстүрлі діндердегі жаңа діни қозғалыстарға қарсылық. 

9. Жаңабатыстық дәстүрлі емес діни қозғалыстарды мен ғұрыптар. 

10. Жаңашығыстық дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғұрыптар. 

11. Саентологиялық дәстүрлі емес діни қозғалыстар. 

12. Синкреттік бағыттағы оккульттік және жаңа пұтқа табынушылық  

       дәстүрлі емес діни қозғалыстар. 

13. Шайтанға табыну дәстүрлі емес діни қозғалыстары. 

14. Қазақстандағы протестанттық бағыттағы  дәстүрлі емес діни қозғалыстар.   

15. Исламдық бағыттағы дәстүрлі емес діни қозғалыстар. 

16. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың әлемге таралуы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

КІРІСПЕ 

 

        Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар пәнінің мақсаты студенттерді 

жаңа діни қозғалыстардың тарихы мен діни ілімдері, олардың қоғам 

өміріндегі орнымен  таныстыру. 

        Пән міндеттері: жаңа діни қозғалыстардың діндарлықтың әралуан 

нысандарындағы орнын анықтау және оларды жіктеу; жаңа діни 

қозғалыстардың пайда болу себептерін ашу; Қазақстанда және әлемдегі сан 

алуан жаңа діни қозғалыстардың ілімдері мен діни ғұрыптарын талдау; 

керітартпа дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен оларға қарсы қозғалыстарды 

зерттеу; жаңа дәстүрлі емес діни қозғалыстардың даму бағыттарын 

қарастыру. 

      Білім алу нәтижесі бойынша құзіреттері: 

білімі: 

дәстүрлі емес діни қозғалыстардың пайда болу себептерін, қалыптасуы, 

ұйымдасуы, сенім ілімдері мен әрекеттерін білуі;дәстүрлі емес діни 

қозғалыстардың діндарлықтың әралуан нысандарындағы орнын анықтау 

және оларды жіктеу принциптері туралы түсінігі;дәстүрлі емес діни 

қозғалыстардың әрекеттерін мемлекеттік-құқықтық реттеу тетіктері туралы ; 

дәстүрлі емес діни қозғалыстардың мүшелерінің жеке–психологиялық және  

тұлғалық ерекшеліктері;Қазақстандағы дәстүрлі емес діни қозғалыстар 

туралы; 

білігі: 

дәстүрлі емес діни қозғалыстардың пайда болуы мен дамуындағы түрлі 

процестерді анықтауы және баға беруі;дәстүрлі емес діни қозғалыстардың 

туралы білімін дінтану пәнін оқытуда қолдана алуы;дәстүрлі емес діни 

қозғалыстарға қатысты нормативті құжаттарды пайдалануы; 

дәстүрлі емес діни қозғалыстардың сенімілімдерін түсіндіруді және ғылыми, 

құқықтық тұрғыда дәлелдеме жасауы;-дәстүрлі емес діни қозғалыстардың 

ерекшеліктері туралы дербес ақпарат жинау, талдау жүргізу қабілет 

дағдыларын меңгеруі;дәстүрлі емес діни қозғалыстарға қатысты 

методологиялық негіздер мен ұғымдарды қолдануы;  

құзыреттері: 

дәстүрлі емес діни қозғалыстардың пайда болу себептері, қалыптасуы, 

ұйымдасуы, сенім ілімдері мен әрекеттері,өзіндік ерекшеліктері, даму 

бағыттары, олардың әрекеттерін мемлекеттік-құқықтық реттеу, мүшелерінің 

жеке–психологиялық және  тұлғалық ерекшеліктері және Қазақстандағы 

дәстүрлі емес діни қозғалыстар туралы білімдер;дәстүрлі емес діни 

қозғалыстардың пайда болуы мен дамуындағы түрлі процестерді анықтау 



және ажырата алу, дәстүрлі емес діни қозғалыстардың туралы білімін дінтану 

пәнін оқытуда қолдана алу, керітартпа дәстүрлі емес діни қозғалыстардың 

ұлттық мәдениет бен мемлекет қауыпсіздігіне зарарын анықтау және оның 

алдын алу жолдары мен қарсы тұру әдістері туралы білік қабілеттері; 

дәстүрлі емес діни қозғалыстардың сенімілімдерін ғылыми, құқықтық және 

теологиялық тұрғыда түсіндіруді және дәлелдеме жасауы,дәстүрлі емес діни 

қозғалыстардың ерекшеліктері туралы дербес ақпарат жинау, талдау жүргізу 

қабілет дағдылары, оларға методоогиялық негіздер мен ұғымдарды еркін 

қолдана алуы. 

Пәннің болашақ теолог мамандарға қазіргі қоғамдағы түрлі діни 

қозғалыстарды танып білудегі ролі маңызды. Осы тұрғыдан аталған пән дінді 

тану білімдерінің ішінде маңызды орында. Жаңа дәстүрлі емес діндарлық 

құбылысы кешенді қарастыруды талап етеді. Бүгінгі күні дәстүрлі емес діни 

қозғалыстар дінтану, теология, саясаттану, әлеуметтану, психология және 

философия секілді ғылымдардың зерттеу тақырыбы мен объектісі. 

      Пәнді оқу ҚР діни қызмет және діни бірлестіктер заңының ұстанымдары 

тұрғысынан жүргізіледі. Пән материалдарын оқыту мен игеру өркениеттік-

аксиологиялық тәсіл мен зайырлық қағидасы аясында жүзеге асады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

 

I. Тарау.   Жаңа діндарлық құбылысы 

 

1.Тақырып. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар пәні 

  Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар пәнінің мақсаты мен 

міндеттері,тақырыбы мен обьектісі. Пәнді оқытудағы негізгі ұстанымдар мен 

әдіс-тәсілдер. Зайырлық - басты ұстаным. Курсты оқытудағы өркениеттік-

аксиологиялық тәсіл. Курс оқу материалдарын игерудегі дінтанулық және 

теологиялық әдіснама және олардың айырмашылығы. Курстың теологиялық 

білім берудегі маңызы.  

2.Тақырып. Дәстүрлі емес діндарлық құбылысы ұғымы және оның     

                       мәнін анықтау мәселесі. 

 Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың пайда болуын анықтаудың 

түрлі тәсілдері. Терминология мәселесі: дәстүрлі емес діни қозғалыстар, 

ғұрып, жаңа діндер, жаңа діни қозғалыс, секта. Дәстүрлі емес діни 

қозғалыстардың кеңінен таралуының әлеуметтік-тарихи, мәдени және 

психологиялық шарттары. Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың 

қалыптасуының жалпы тарихи және нақты тарихи факторлары. Дәстүрлі 

емес діни қозғалыстардың қалыптасуының тетіктері. 

 Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың негізігі белгілері: 

харизматикалық көсемдік, сенімдерінің абсолютті  ақиқатығына беріктік, 

сыртқы көріністік, құпиялық, дәстүрлі құндылықтарды өзгерту, құрылымдық 

ұйымдасу. Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың  психотехникалық әдістері 

мен  тәсілдері. Сананы манипулациялау техникалары. Жаңа діни қозғалыс 

мүшелерінің психикалық ахуалын зерттеу. 

      Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың  мәнін анықтаудағы теологиялық және 

дінтанулық және психологиялық, философиялық, әлеуметтанулық және 

құқықтану тәсілдері.  

      Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар туралы М.Сингер,Р.Энрот, 

М.Лангуни, Э.Баркер, Е.Балагушкин тұжырымдамалары. Қазіргі дәстүрлі 

емес діндарлық детерминациясы пен психологиясы мәселесі. 

 

II. Тарау. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың ерекшеліктері   

 

1.Тақырып. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстардың ерекшеліктері  

                      және   жіктелуі. 

         Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстарды жіктеу және типология 

мәселесі. Жіктеу түрлері және олардың кемшілігі. Дәстүрлі емес діндарлыққа 

тән ортақ ерекшеліктер. Дәстүрлі емес діни қозғалыстарға тән синкреттілік. 

Дәстүрлі емес діни қоғалыстардың ерекшелігін діни сана, діни ғұрып, діни 

ұйымдасу деңгейінде құрылымдық-қызметтік талдау. Дәстүрлі емес діни 

қозғалыстардың болмысын айқындау үрдісі.  



         Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстарды  жіктелуінің негізгі 

ұстанымдары: генетикалық шығу тегіне, дүниетанымдық негіздеріне 

байланысты және т.б. 

дүниетанымдық негіздеріне байланысты дәстүрлі емес діни қозғалыстар: 

әлемді түзетуші, әлемді жоққа шығарушы және дүниеге төзімділікпен 

қарайтын. Шығу тегіне қатысты жіктеу: жаңабатыстық, жаңашығыстық, 

саентологиялық, шайтанға  табынушылық, синкреттік бағыттағы оккульттік, 

жаңа пұтқа  табынушылық. Деструктивті дәстүрлі емес діни қозғалыстар және 

олардың ерекшеліктері. 

2.Тақырып. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар 

       Жаңабатыстық дәстүрлі емес діни қозғалыстарды мен ғұрыптар. Інжілдік 

жаңахристиан ағымдары және т.б. Пайда болу тарихы және құрушысы, әлемге 

таралуы. Қоғам, адам, әлем, мемлекет, азаматтық міндеттер және ұлттық 

дәстүрлерге қатысты діни ілімдерін талдау. Діни ғұрыптарының ерекшелігі, 

құрылымдық-ұйымдасу негіздері, сатылы-бағыныштылық жүйесі және ішкі 

қауымдық өмір тіршілігі. Баспа өнімдері. Миссионерлік әрекеттері. 

Психотехникалық әдістер қолдануы. 

       Жаңашығыстық дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғұрыптар.  

Халықаралық Кришна санасы қоғамы. Веданта орталығы, Ошо, Сатья Саи,  

Жаңабуддалық бағыттағы танралық діни қозғалыстар, Аум синреке, 

жаңасинто діни қозғалыстары, Бахай жаңа діни қозғалысы, түрлі 

медитациялық және оккульттік діни қозғалыстар. Пайда болу тарихы және 

құрушысы, әлемге таралуы. Қоғам, адам, әлем, мемлекет, азаматтық 

міндеттер және ұлттық дәстүрлерге қатысты діни ілімдерін талдау. Діни 

ғұрыптарының ерекшелігі, құрылымдық-ұйымдасу негіздері, сатылы-

бағыныштылық жүйесі және ішкі қауымдық өмір тіршілігі. Медитация әдісі. 

Миссионерлік әрекеттері. Психотехникалық әдістер қолдануы.  

        Саентологиялық дәстүрлі емес діни қозғалыстар. Саентология шіркеуі.   

Р.Хаббардтың дианетика ілімі және оны ғылыммен байланыстырып негіздеуі. 

Саентологиялық діни қызметтер: әлеуметтік, тәрбиелік, білім бағдарламалары 

мен технологиялары.Саентология шіркеуі құрылымы. 

       Синкреттік бағыттағы оккульттік және жаңа пұтқа табынушылық 

дәстүрлі емес діни қозғалыстар. Адамиттер, Жаңа акрополь, Нью Эйдж тобы 

ағымдары, Экология санасы, Соңғы өсиет шіркеуі, Грааль қозғалысы, 

Кастенада қозғалысы, Құдай балалары отбасы және т.б. 

      Шайтанға табыну дәстүрлі емес діни қозғалыстары. Сатана шіркеуі, Қара 

періште, Шайтан қоғамы, Юнивер орталығы, Жасыл орден және т.б.  Пайда 

болу тарихы және құрушысы, әлемге таралуы. Шайтандық  ғұрып ілімдері, 

құрылымдық-ұйымдасу негіздері. Шайтанға табыну ғұрпының рәсімдері, қара 

месса. Шайтанға табынушылардың морал кодексі. 

3.Тақырып. Дәстүрлі емес діни қозғалысқа қарсылық. 

        Дәстүрлі емес діни қозғалысқа қарсылық терминінің мазмұны. Дәстүрлі 

діндердегі жаңа діни қозғалыстарға қарсылық. Қарсылық шаралары. БАҚ 

және діни түсіндіру жұмыстары. Жаңа керітартпа діни қозғалыстардан 

адамдарды шығару және оларды қалыпты жағдай әкелу жұмыстары.  



4.Тақырып. Қазақстандағы дәстүрлі емес діни қозғалыстар. 

        Қазақстандағы діни жағдайдың ерекшелігі-діни ағымдардың 

әралуандығы. Қазақстандағы жаңахристиандық бағыттағы  дәстүрлі емес діни 

қозғалыстар, Жаңашығыстық Кришна санасы қоғамы, Бахайлар және т.б. 

Саентология шіркеуі. Синкреттік дәстүрлі емес діни қозғалыстар.  

      ҚР діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер заңы. Діни сенім 

бостандығының конституциялық кепілдігі. 

5.Тақырып. Дәстүрлі емес діни қозғалыстар және  болашақ. 

       Қазіргі қоғамдағы діни жағдайдың даму бағыты. Жаңа діни 

қозғалыстардың даму жолдары. Дәстүрлендіру үдерісінің мазмұны. Дәстүрлі 

емес діни қозғалыстардың болашағы. Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың 

конфессияаралық ортадағы бүгінгі және болашақтағы орны. 

Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың әлемге таралуы: дінге сенушілер 

саны, әлемде діндарлықтың деңгейі туралы статистикалық және 

әлеуметтанулық  мәліметтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар сабақтарының болжамды тізбесі 

 

 

 

1. Пәнді оқытудағы негізгі ұстанымдар мен әдіс-тәсілдер. 

2. Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар пәнінің  

        терминология мәселесі. 



3. Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың негізігі белгілері. 

4. Дәстүрлі емес діни қозғалыстарды  жіктелуінің негізгі ұстанымдары. 

5. Деструктивті дәстүрлі емес діни қозғалыстар және олардың ерекшеліктері. 

6. Иегова куәгерлері дәстүрлі емес діни қозғалысы. 

7. Халықаралық Кришна санасы қоғамы дәстүрлі емес діни қозғалысы. 

8. Саентология шіркеуі дәстүрлі емес діни қозғалысы. 

9. Сатана шіркеуі дәстүрлі емес діни қозғалысы. 

10. Жаңа керітартпа діни қозғалыстардан адамдарды шығару және оларды  

       қалыпты жағдай әкелу жұмыстары. 

11. Пресвитериандық дәстүрлі емес діни ағымдар. 

12. Синкреттік дәстүрлі емес діни қозғалыстар.  

13. Жаңа діни қозғалыстардың даму жолдары. 

14.Дінге сенушілер саны, әлемде діндарлықтың деңгейі туралы статистикалық     

    және әлеуметтанулық  мәліметтер. 

15. ҚР-ғы   қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар. 
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