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1. Жалпы ережелер 

 

Қазіргі заманғы дін саласы мамандарын дайындау – теориялық 

дағдылармен қатар, практикалық құзыреттерді де терең меңгеруді талап 

ететін кӛпқырлы күрделі үдеріс. Дінтану және теология күрделі де сан-

салалы пән. Қоғам ӛмірінде діннің алар орнының ерекшелігін ескерсек, осы 

мамандыққа деген сұраныстың әрқашан да жоғары екенін байқау қиын емес. 

Әсіресе қазіргі таңдағы әлемдегі діни жағдайдың күрделілігі де осы салада 

білікті мамандарды қажет етеді. Білікті мамандарға қай кезде де қоғамнан 

орын табылады.  

В033-Дін және теология білім беру бағдарламалары тобындағы 

«дінтану», «теология», «исламтану» білім беру бағдарламалары бойынша   

шығармашылық байқауды «Дінтану» кафедрасының профессор-

оқытушыларынан құралған комиссия ӛткізеді. Шығармашылық емтихан    

В033-Дін және теология білім беру бағдарламалары тобы» мамандықтарына 

оқуға түсетін барлық талапкерлерге міндетті. 

 

2. Емтиханның мақсаты мен мiндеттерi 

Шығармашылық емтихан В033-Дін және теология білім беру 

бағдарламалары тобындағы «дінтану», «теология», «исламтану» білім беру 

бағдарламалары бойынша біліктілік алуға тілек білдірген Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрiк университетiнiң 6В022–Гуманитарлық 

ғылымдар бағыты, В033-Дін және теология білім беру бағдарламалары 

тобына құжат тапсырған талапкерлер арасынан дін саласы мамандықтарына 

бейімді, талапты және гуманитарлық салада қабілетті дарынды жастарды 

iрiктеп алу және келешекте олардың осы сала бойынша жоғары бiлiм алуына 

жол ашып, бағыт-бағдар беру мақсатында ұйымдастырылады.  

Емтиханның мақсаты –қабілетті жастарды айқындап және дінтану 

саласы қызметіне бейімді жастарды таңдау. 

3. Емтиханды ұйымдастыру тәртiбi 

В033-Дін және теология білім беру бағдарламалары тобындағы 

«дінтану», «теология», «исламтану» білім беру бағдарламалары бойынша 

шығармашылық емтихан Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрiк университетiнде ӛткiзiледi. Шығармашылық емтихан ӛткiзiлетiн 

күндердi университет қабылдау комиссиясы белгiлейдi. Шығармашылық 

емтиханды ӛткiзу үшiн кафедра меңгерушiсiнiң ұсынысы негiзiнде 

университет қабылдау комиссиясы басшысының бұйрығымен 

шығармашылық емтихан комиссиясы құрылады. Емтихан кафедраның 

мәжілісінде бекітілген, ғылыми дәрежелі, тәжірибелі оқытушылардан 

құрылған комиссиямен ӛткізіледі.  

Шығармашылық емтихандар саны – екі (кәсіпке жарамдығын анықтау 

үшін әңгімелесу және дінтану негіздеріне қатысты ауызша емтихан тапсыру). 
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4. Бірінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен бағалау 

көрсеткіштері 

 

Әңгiмелесу кезiнде талапкер шығармашылық емтихан комиссиясының 

жалпы танымдық сұрақтарына жауап беру арқылы ӛзiнiң жан-жақты ой-

ӛрiсiн байқатуы тиiс. Талапкерлерге қойылатын бағдарлық ауызша 

сұрақтардың тiзiмiн кафедра мәжілісінің шешімімен кафедра меңгерушiсiнiң 

ұсынуымен қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы бекiтедi.  

Талапкерлер қабылдау комиссиясына портфолио түрінде келесі 

құжаттарды кӛрсетеді (қолында бар мүмкіндігіне қарай/жеке папка түрінде): 

1) Мектеп қабырғасында қол жеткізген жетістіктерді, марапаттарды, 

дипломдар мен алғыс хаттарды; 

2) оқушылардың аудандық, қалалық, облыстық және республикалық 

шығармашылық олимпиадалары материалдары. 

Бұл талапкердің белсенділігінің, шығармашылық позициясының дәлелді 

құжаты бола алады әрі комиссия алдында әңгіме жүргізу ауанына негіз бола 

алады. 

Кәсіпке жарамдығын анықтау үшін әңгімелесудің бағдарлық 

тақырыптары. Талапкердің жалпы дүниетанымын анықтауға байланысты 

оқитын кітаптары, діни түсінігі, ӛмірлік принциптері, кӛзқарасы, дін және 

ислам туралы жалпы ой пікірі, қазіргі еліміздегі діни ахуалға байланысты 

тақырыптар, еліміздегі дінді реттеу заңнамасы, дін туралы заң, дінтану 

мамандығын не үшін таңдағаны, дін мен дәстүр арақатынасы туралы ойлары 

т.б сияқты тақырыптар қарастырылады.    

Кәсіпке жарамдығын анықтау үшін әңгімелесу. Шығармашылық 

конкурстың 1-ші кезеңі комиссия мүшелерінің талапкерлермен әгімелесуі 

формасында ӛтеді. Әңгімелесу әр талапкермен жеке-жеке еркін жағдайда 

жүргізіледі. Сұрақ-жауап арнайы хаттамамен рәсімделіп, тіркеліп отырады. 

Негізгі мақсат – талапкердің шығармашылық мүмкіндіктерін кеңінен білу, 

оның кәсіптік дағдысы мен мәдениетін, дүниетанымын аңғару. 

Әңгімелесу бойынша ең жоғары ұпай саны – 40. 

Әңгімелесу бойынша 15 ұпайдан кем алған немесе емтиханға келмеген 

талапкерлер емтиханнан ӛтпеді деп есептеледі, 2-ші шығармашылық 

емтиханға жіберілмейді және осы мамандық бойынша оқуға түсу үшiн 

кешендi тестiлеуге жiберiлмейдi. Әңгімелесуді қайта тапсыруға рұқсат 

етiлмейдi. 

Осы ережеде реттелмеген кейбір мәселелердi шығармашылық емтихан 

комиссиясының мүшелерi ӛз беттерiнше шешедi. 

Кәсіпке жарамдығын анықтау үшін әңгімелесуді бағалаудың 

кӛрсеткіштері: 

- 40-35 ұпай – комиссия мүшелерінің барлық сұрақтарына толыққанды, 

тыңғылықты, нақты дәлел-мысалдармен аргументтеп, жатық әрі сауатты 

жауап берген талапкерге қойылады.  
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- 34-25 ұпай – комиссия мүшелері қойған сұрақтардың басым бӛлігіне 

орташа жауап берген, азғана білімін кӛрсетіп, дінтанудың мәнін біршама 

ұғына алатын талапкерге қойылады.  

- 25-15 ұпай – комиссия мүшелері қойған сұрақтарға тыңғылықты жауап 

бере алмаған, сұрақтан ауытқып сұраққа қанағаттанарлық жауап бере 

алмаған талапкерге қойылады.  

- 15 ұпайдан тӛмен («қанағаттанарлықсыз») – комиссия мүшелері қойған 

сұрақтарға жауап бере алмаған, таңдаған мамандығы туралы хабарының 

мүлдем жоқ екендігін аңғартқан, дүниетанымы саяз екендігін кӛрсеткен 

талапкерге қойылады.  

 

Кәсіпке жарамдығын анықтау үшін әңгімелесуді бағалаудың  

балдық жүйесі 

  

 Ұпай саны Әріптік баға Балдың сандық 

эквиваленті 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

40-35 A «5» ӛте жақсы 

34-25 В
 

«4» жақсы 

24-15 С
 

«3» қанағаттанарлық 

15-0 Ғ «2» қанағаттанарлықсыз 

  

 

 

5. Екінші шығармашылық емтиханды өткізу талаптары мен пәннің 

мазмұны, бағалау көрсеткіштері 

 

Емтихан ауызша түрінде жүзеге асырылады. Ауызша емтихан 

тақырыптарын кафедра мәжілісінің шешімімен кафедра меңгерушiсiнiң 

ұсынуымен қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы бекiтедi. 

Талапкерлерге ұсынылатын ауызша шығармашылық емтихан 

тақырыптарынан іріктеліп алып, әр билетте 2 тақырыптан бiрнеше нұсқада 

жасалып, арнайы конверттерге салынып, желiмделiп, қабылдау комиссиясы 

басшысының қолы қойылып, мӛр басылып, қабылдау комиссиясында құпия 

сақталады. Ауызша шығармашылық емтихан тақырыптары бағдарламалық 

тақырыптар тізімі түрінде емтиханға 3 күн қалғанда қабылдау 

комиссиясының арнаулы хабарландыру тақтайшаларына ілінеді. 

Дінтану негіздеріне қатысты ауызша емтихан тапсыру. Талапкерге 

дінтану негіздеріне қатысты тақырыптардан сұрақтар қойылады. Ауызша 

емтиханның мақсаты – конкурсқа қатысушылардың қабілеттілігін, 

білімділігін және кәсіптік дағдысын анықтау. «6В022–Гуманитарлық 

ғылымдар В033-Дін және теология білім беру бағдарламалары тобы дінтану, 

теология, исламтану» мамандықтарына түсуші талапкер ӛзіне қойылған 

сұрақтарға нақты әрі сауатты түрде жауап беруі тиіс. Талапкер осы конкурс 

барысында қоғамдық маңызы бар деректерді таңдай білуі, талдай алуы және 
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түсінік бере білуі, соның негізінде белгілі бір қорытынды жасай алу 

біліктілігін кӛрсетуі қажет. 

Талапкердің дүниетанымдық кӛзқарасы, қажетті деректерді табу және 

ӛз ойын еркін баяндай білу біліктілігі, қисынды ойлау, дұрыс қорытынды 

жасай алу қабілеті және т.б. бағаланады. 

Талапкерге қабылдау комиссиясы жұмыс парағын ұсынады. Жұмыс 

парағына талапкердің алғашқы ойларын түсіріп ауызша сұрақтарға 

дайындалуына рұқсат етіледі.  

Ауызша емтихан барысында емтихан комиссиясы талапкерлердiң 

тақырыптың ашылуына, мазмұндаудың сауаттылығына ерекше назар 

аударады.  

Ауызша емтихан бойынша ең жоғары ұпай саны – 40. 

Емтиханды бағалаудың кӛрсеткіштері: 

- 40-35 ұпай – комиссия мүшелерінің барлық сұрақтарына толыққанды, 

тыңғылықты, нақты дәлел-мысалдармен аргументтеп, жатық әрі сауатты 

жауап берген талапкерге қойылады.  

- 34-25 ұпай – комиссия мүшелері қойған сұрақтардың басым бӛлігіне 

орташа жауап берген, азғана білімін кӛрсетіп, дінтанудың мәнін біршама 

ұғына алатын талапкерге қойылады.  

- 25-15 ұпай – комиссия мүшелері қойған сұрақтарға тыңғылықты жауап 

бере алмаған, сұрақтан ауытқып сұраққа қанағаттанарлық жауап бере 

алмаған талапкерге қойылады.  

- 15 ұпайдан тӛмен («қанағаттанарлықсыз») – комиссия мүшелері қойған 

сұрақтарға жауап бере алмаған, таңдаған мамандығы туралы хабарының 

мүлдем жоқ екендігін аңғартқан, дүниетанымы саяз екендігін кӛрсеткен 

талапкерге қойылады.  

 

Дінтану негіздеріне қатысты ауызша емтиханның балдық жүйесі 

 

 Ұпай саны Әріптік баға Балдың сандық 

эквиваленті 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

40-35 A «5» ӛте жақсы 

34-25 В
 

«4» жақсы 

24-15 С
 

«3» қанағаттанарлық 

15-0 Ғ «2» қанағаттанарлықсыз 

 
 

№ 

Дін негіздері бойынша ауызша емтихан 

 

Бағалау критерийі 

Ұпай 

Қанағаттанадыр

арлықсыз (0-15) 

Қанағаттан

дырарлық  

(15-24) 

Жақсы 

(25-34) 

Ӛте жақсы 

(35-40) 

1 

Тақырыптың ӛзектілігін 

кӛрсету және сауатты әрі 

мәнерлі түрде жауап беру 

    

2 Тақырыпты толық, терең әрі     
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жүйелі түрде баяндау 

3 Тақырыпқа қатысты негізгі 

ұғымдар мен терминдердің 

мәнін ашып кӛрсету 

    

4 Талқыланып жатқан 

мәселеге кең әрі жан-жақты 

талдау жасау 

    

5 Дәлелдер мен мысалдар 

келтіріп тақырыпқа 

тұжырым жасау 

    

6 Қорытындыны нақты және 

дұрыс жасау 

    

 

Жинаған ұпайы 
 

______________   : 6 = 
   (Жалпы ұпайы)    

 

 

 Дін негіздеріне қатысты ауызша емтиханның бағдарлық 

тақырыптары (пәннің мазмұны) 

 

Діндер тарихы және діннің мәні  
Діннің қазіргі әлемдегі ролі. Діннің мәні және анықтамасы. Дін термині 

және оның шығу тегі. Дінді анықтаудың күрделілігі және анықтамалардың 

әралуандығы.Дін тұжырымдамалары:теологиялық тұжырымдамалар, 

философиялық әлеуметтанулық, психологиялық, этиологиялық, мифтік-

лингвистикалық   

 

           Діннің құрылымы, қызметі,түрлері, жіктелуі және шығу тегі 

          Діннің негізгі элементтері. Діни сенімнің негізгі сипаттамасы – жоғары 

тылсым күшке сену. Дінілімі.Діни іс-әрекет. Діни ұйым түрлері мен 

құрылысы, ұйымдасу типтері. Діннің қоғамдағы әлеуметтік қызметтері. 

Діннің қоғамдағы рӛлі мен орны. 

          Діндердің саналуандығы және түрлері. Діндердің саналуандығының 

себептері.Діндерді жіктеудің ӛлшемдері мен ұстанымдары. 

     Діннің шығу тегі мәселесі. Зерттеудің теологиялық және ғылыми 

тәсілдері. Ғылымдағы фактілерді түсіндірудегі айырмашылықтар.Діннің 

шығу тегіне қатысты әлеуметтанулық, псхологиялық, философия-

гносеологиялық тұжырымдамалар. Діннің шығу тегіне қатысты бейтараптық 

тәсіл. 

             Көне діни наным сенімдер және ежелгі өркениет діндері 

         Алғашқы қауымдық діни сенімдер.  

Тотемдік.Тотемдіктің әлеуметтік және психологиялық негіздері. Тотемдіктің 

әлеуметтік қызметтері. 

        Анимизм. Анимизмнің ежелгі сенім нысаны ретінде ерекшелігі.  

       Фетиш. Фетиш сенімінің негізі. Фетиштің шығу себептері. Фетиштік 

және пұтқа табынушылық. Фетиштік сенім элементтерінің қазіргі діндерде 
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кӛрінуі. 

       Магия. Магияның шығу тегі. Магияның мақсаты, әсер етуі мен әдістеріне 

қарай жіктелуі. Магия және дін.   

         Бақсылық (шаман). Бақсылықтың шығу тегі және анықтамасы. 

Бақсының таңдалынуы және бақсылық іс-әрекет. Бақсы құрал-саймандары. 

Бақсылықтың дінге қатынасы. 

       Ежелгі ӛркениет діндері. 

       Ежелгі Мысыр діні. Кӛне Мысыр дінінің ерешелігі және тарихи дамуы. 

Ежелгі Қос ӛзен діндері. Ежелгі Месопотамия діндерінің даму 

ерекшеліктері..  

        Ежелгі грек және Рим діндері. Ежелгі римдіктердің діни сенімдерінің 

шығу тегі.  

Ұлттық діндер 

Иудейлік діні 

       Иудейлік еврей халқының ұлттық діні. Еврейлердің кӛне тарихы және 

қасиетті мәтін Танахтың қалыптасуы. Иудейлік дінінің сенім негіздері, он 

бұйрық. Бір Тәңірге сену. Қасиетті кітабы-Танах жинағы,Тәурат және  оларға 

түсіндірме Талмуд. Діни ғибадат ерекшеліктері. Тәуратты жиі оқу. Діни 

рәсімдер: сүндеттеу, жерлеу. Синагого және раввиндер. Иудейлік дінінің 

ерекшелігі.    Иудейліктің негізгі бағыттары: дәстүршіл, карайым, каббала 

мистикалық ілімі, хасидтік. Еврей ұлттық мемлекетінің құрылуы (1947 ж).  

 

Үнді діндері 

      Үнді діндерінің қайнарлары.Ведалық  кезең: Ежелгі арилердің діни 

сенімдері. Кӛне арилер. Ведалық мәтіндер: ведалар (Яджурведа,Атхарваведа, 

Самаведа, Атхарваведа), Брахмандар, Араняктар,Упанишад, Брахмандық 

кезең: касталық жүйе, дхарма, карма, санасара және мокша туралы ілімдер. 

Б.д.д VI ғ. Брахмандық дәуір дағдарысы. Индуизм. Вишну және Шиваға 

табыну. Шактизм. Кришна және Рамаға табыну. Қианат жасамау қағидасы. 

Индуизм діни философиясы мен мистикалық йога ілімі.  

        Сикхы дінінің сенім негіздері және ұйымдасу ерекшелігі. Діни 

құлшылық және рәсімдер.      

         

Қытай және Жапон діндері 
            Ежелгі қытайлардың дәстүрлі діни сенімдері. Кофуций және оның 

ілімі. Ғұрыптар, ата-бабаға ғұрыпы,әлеуметтік ілімі. Білім беру жүйесі және 

тәрбие. Лаоцзы және діни ілімі. Даодэцзин кітабы. Әрекет етпеу ұстанымы. 

Ӛлімсіздік ілімі. Қытай дін тарихындағы конфуциандық, даолық және будда 

діндері. Жапондардың дәстүрлі діні синто. Будда дінінің Жапонияға кіруі 

және синто дінімен ӛзарақатынасы. Синто дінінің ағымдары. 

 

 

 

 



Ф-ОБ-001/175-2 

 

Әлемдік діндер 

Будда діні 

      Үндістанда будда дінінің пайда болуының мәдени-тарихи негіздері. Будда 

туралы аңыз. Будда ілімінің негізгі қағидаттары. Нирвана ұғымы. Алғашқы 

буддалық монахтық қауымдардың құрылуы. Үшқоржын-Трипитака. Будда 

дінінің әлемге  таралуы. Будда діні рәміздерінің қалыптасуы. Діннің екі 

ағымға бӛлінуі: хинаяна және махаяна және олардың айырмашылықтары. 

Ваджраяна бағыты - буддалық тантризм. Бодхисатв ілімі. Негізгі құлшылық 

обьектілері, дүние, жан, адам, сансара және карма түсініктері. Будда діни 

тәжірибесіндгі діни медитацияның маңызы. Будда діні мейрамдары. 

Қытайдағы будда. Тибеттегі будда діні. 

 

Христиан діні 

      Христиан дінінің пайда болуының тарихи және идеялық алғы шарттары. 

Жаңа Ӛсиет. Ерте христиандық: діни қауымдастықтан мемлекеттік дінге 

дейін жетуі. Шіркеу. Әлемдік діни құрылтайлар кезеңінде христиан діни 

ілімдерінің қалыптасуы. 325 жылы Никей және 385 жылы Константинополь 

соборларында дін негіздерінің бекітілуі. Діни сенімнің он екі қағидасы және 

діни құлшылықтың жеті құпия рәсімі. Үштік сенім. Библия және құрылымы: 

Кӛне және жаңа Ӛсиет. Ежелгі шығыс діни шіркеулері: несториан (Ассирия 

Шығыс шіркеуі), монофизит (Копт православ), Сирия ( яковиттік ) православ, 

Армян апостолдық. Шығыс және батыс христиан шіркеулерінің бӛлінуі 

себептері. Православие: діни сенім мен құлшылықтарының ерекшеліктері. 

Православиенің ұйымдасу құрылымы. Автокефалды дербес православ 

шіркеулері. Католик шіркеуі: діни сенім ерекшелігі, құлшылық және 

ұйымдасу құрылымы. Католик монахтық ордендері.ватикан діни 

теократикалық мемлекеті. 

Батыс Еуропадағы реформаторлық қозғалыс және протестантық. Ерте 

протестан ағымдарының ерекшеліктері (ағылшын шіркеуі, лютеран, 

калвиндік). Кейінгі протестант ағымдары: баптизм, адвентизм, елуліктер. 

Протестант діни сенім мен ғибадаттарының ерекшеліктері. Негізгі 

ұстанымдары. Қазіргі христиандық. 

 

Ислам діні 

Ислам дiнiнiң негiздерi: итиқади, амали, ахлақи. Ислам - әлемдiк дiн. 

Исламдағы фықһ мәзһабтар: Ханафи, Малики, Шафи, Ханбали. Исламдағы 

дiни үкiмдердiң қайнары: Құран, Сүннет, Ижма және Қияс. Мүкәллаф иесі. 

Діни үкмдер: парыз, уәжіп, сүннет, мүстахаб, мүбах, харам, мәкруһ. Иман: 

ижмали иман, тафсили иман. Иман мен амалдық арасындағы байланыс. 

Мүмін, кәпір, мұнафық. Кәлима тәухид, кәлима шаһадат, әманту биллаһ … 

Иман шарттары. Аллаға иман. Алланың сипаттары: Зати, Субути. Аллақа 

деген сүйіспеншілік, Алладан қорқу. Перiштелерге иман. Кiтаптарға иман. 

Пайғамбарларға иман. Ахирет күнiне иман. Қадер мен қазаға иман. 
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Құлшылықтың пайдалары. Ғибадаттың түрлерi. Ислам шарттары. 

Мүкеллеф және оған жүктелген мiндеттер. Исламда тазалық. Тазалықтың 

пайдалары, Хадестен тазалану: ғұсыл, дәрет, тәйәммүм. Нәжiстен тазалану. 

Намаз. Ораза. Зекет. Қажылық. 

Исламда ахлақ мәселесі. Ахлақи міндеттер. Аллаға, пайғамбарға деген 

міндеттеріміз. Ӛзімізге, яғни жанымыз бен тәнімізге байланысты. 

Жанұямызға байланысты міндеттеріміз. Кӛршілер мен қонақтарға деген 

міндеттеріміз. Ұлтымыз бен отанымызға байланысты міндеттеріміз. 

Қоғамымызға байланысты міндеттеріміз. Мейрімділік. Жомарттық, 

Кешірімділік. Ақкӛңілдік. Адалдық. Аманатқа қиянат жасамау. 

Инабаттылық. Сабырлылық.    

 

Қазақстандағы  діндердің тарихы 

      Тәңірлік –кӛне түркілердің ұлттық діні.  Тәңірлік дін діни сенімдері мен 

ғибадаттары.Тәңірлік дініндегі дүниетанымдық әмбебабтық. 

       Қазақстанда таралған діндер.  Қазақстан аймағындағы  зардүш діні. 

Будда дінінің Орталық Азия мен Қазақстанға таралуы. Христиан діні 

несториан ағымының Қазақстанға келуі. Орта ғасырларда кейбір түркі 

тайпаларының  христиан дінін қабылдауы. Исламның Орта Азия мен 

Қазақстанға таралуы. Жергілікті тайпалар мен мұсылмандар арасындағы 

соғыстар. 750 жылғы Талас шайқасы. Түркілердің исламды қабылдау үдерісі. 

969 жылы Қарахан мемлекетінде исламның мемлекеттік дін дәрежесіне 

кӛтерілуі.  

Қазақстандағы діни жағдай 

Қазақстандағы діни жағдай. Мемлекет-дін арақатынастарының 

ӛзгеруі.Діни сенім бостандығының конституциялық кепілдігі. Қазақстан 

Республикасындағы дәстүрлі және жаңа діндер. Қоғамдағы діндарлар аралық 

келісім мен татулық, діни тӛзімділік 

 

Қазіргі қоғамдағы дін 

       Қазіргі қоғамдағы секуляризация үдерісі және діндердің жаңаруы.   

Қазіргі қоғамдағы рухани дағдарыс жағдайындағы дәстүрлі емес діндарлық 

құбылысы. Ар-ождан бостандығы, діни тӛзімділік, толеранттылық және 

діндарлар арасы келісім әлеуметтік құбылыс ретінде. Дін және жахандану, 

саясат. Діндердің таралуы: дінге сенушілер саны, әлемде діндарлықтың 

деңгейі туралы статистикалық және әлеуметтанулық  мәліметтер. 

 

Ясауи ілімі 

Ахмет Ясауи түркі сопылығының алғашқы жаршысы. Ахмет Ясауи 

мұрасы. Ахмет Ясауидің еңбектері. Ясауи ілімі және қазақ философиясы. Зар 

заман ақындары мен жыраулары және Ясауи ілімі арасындағы сабақтастық. 

Ясауи, Абай және Шәкәрім ілімі арасындағы сабақтастық. 
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