
6М020600-Дінтану мамандығы



МАЗМҰНЫ
Мамандық паспорты 

Не үшін дінтану мамандығы? 
Оқуға түсу 

Оқытылатын пәндер 
Іс-тәжірибе Біз тәжірибе сабақтарын қайда өтеміз? 

Оқытушы-профессорлар құрамы: 
Академиялық ұтқырлық;

Мамандықтар рейтінгісі;
Құрметті талапкер!



Мамандық паспорты

6М020600-Дінтану мамандығы;
Оқу мерзімі – 2 жыл;
Оқу түрі – күндізгі;
Білім беру деңгейі – жоғары білімнен кейінгі білім;
Түлектердің кәсіби қызметі:
-республикалық аймақтық деңгейлердегі Дін істері комитеті орталық аппаратында, оған қарасты 
Дін ғылыми-зерттеу, талдау орталықтарында, 
-облыстық Дін істері басқармалары және оған бағынышты  Дін талдау-сараптау, мониторинг 
орталықтарында маман;
-аудандық және қалалық әкімдіктер ішкі саясат бөлімдерінде діни бірлестіктермен байланыс 
жөнінен маман; 
-түрлі меншіктегі дін мәселелерін ғылыми-зерттеу, талдау-сараптау және кеңес беру, оңалту 
орталықтарында сарапшы-кеңес беруші маман;
-бұқаралық ақпарат құралдары, қоғамдық ұйымдарда дін саласы бойынша сарапшы-кеңесші;
-меншіктің барлық түріндегі оқу-тәрбиелік мекемелерде тәрбиеші; 
-құқық қорғау және пенитенциарлық  мекемелерде діни мәселелерде сарапшы, кеңес беруші 
маман;
-әлеуметтік бейімделу орталықтарында діни мәселелерде кеңес беруші, сарапшы маман; 
-қаржы және бизнес құрылымдары  діни мәселелерде сарапшы;
-діни бірлестіктерде діни қызметкер;



Дінтану кафедрасы Қазақстанда дін саласы мамандарын  ең 
алғашқы болып  1991 жылдан бері дайындап келеді. Кафедра 
мақсаты:-дінтану және теология саласында жоғары кәсіби 
мамандар дайындау; Кафедраның негізгі міндеті құзыреттілікке 
негізделген кәсіби білім беру, рухани бағытта тәрбиелеу негізінде 
жоғары білімді, адамгершілігі мол, отанын қадірлейтін, жоғарғы 
шығармашылықпен еңбек ететін, ақиқатты жанына жақын тұтатын, 
ел тәуелсіздігін қадірлейтін, рухы үстем, діни мәселелердегі түрлі 
жағдайларда жауапкершілікпен шешім қабылдай алатын дін 
саласының кәсіби маманын дайындау.

Не үшін дінтану мамандықтары



Оқуға түсу

Емтихан өткізу шарттары жыл сайын Қабылдау комиссиясының төрағасы
(Ректор) бекітетін 6М020600 – «Дінтану» мамандығы бойынша 

талапкерлерден емтихандар қабылдау
Ережесі арқылы белгіленеді; 

Емтихандар 10-15 шілде аралығында өткізіледі. 
Талапкер екі емтихан тапсырады

І Ағылшын тілі (тест)
ІІ мамандық бойынша жазбаша емтихан 

Талапкер екі емтиханның нәтижесінде кемінде 150 балл жинақтауы қажет



Оқытылатын пәндер

6М020600-Дінтану мамандығында:
Хадис ілімінің қазіргі таңдағы мәселелері

Тафсир ілімінің қазіргі таңдағы мәселелері
Ислам құқығының қазіргі таңдағы мәселелері

Калам ілімінің қазіргі таңдағы мәселелері
Дінтану әдіснамасы

Қазіргі дінтанудың мәселелері
Дәстүрлі түркілік діни таным

Дінтанудың қазіргі замандық мәселелері
Діндарлық психологиясы

Қазіргі ислам философиясы
Қазіргі ислам мазхабтары

Діни білім беру



Іс-тәжірибе базалары
6М020600-Дінтану мамандығының магистранттары екі 

жылдық білім алу кезінде зерттеу және педагогикалық 
тәжірибелерден өтеді. Зерттеу тәжірибе 1 курста 6 апта, 2 курста 

да 6 апта көлемінде жоспарланған. Зерттеу тәжірибесінің 
жүргізілетін орны келісім-шарт түсілген ғылыми-зерттеу 

орталықтары мен институттары. Педагогикалық тәжірибе болса 
ЖОО-да жүргізіледі. Мерзімі 4 апта. 





Оқытушы-профессорлар құрамы:
1. Кенжетай Досай Тұрсынбайұлы
2. Идрис Шенгүл
3. Зекерия Иылмаз
4. Музаффер Тан
5. Қаратышқанова Қымбат Рахметқызы
6. Абжалов Сұлтанмұрат Өтешұлы
7. Жандарбек Зікірия Заманханұлы
8. Мырзабеков Мұратбек Мырзабекұлы
9. Оразбай Сержан Қарсыбайұлы
10. Нурматов Жахангир
11. Абдрасилов Тұрғанбай
12. Мұстапаева Ділдаш
13. Каттабекова Назгүл
14. Дәуренқұлов Қашымхан
15. Бейсенов Айбек Сайранұлы
16. Сатыбалдиева Ақмарал
17. Саруарова Айгүл



Академиялық ұтқырлық
Оқытушылар академиялық ұтқырлығы: 6М020600-Дінтану білім беру 
бағдарламасын жүргізу үшін шет елдің беделді ЖОО-нан ғылым докторы, 
профессорлар академиялық бағдарламасы бойынша шақырылады. 2012-2016 
оқу жылдары аралығында академиялық ұтқырлық бағдарламалары аясында 
Түркия, Англия (Кембридж университеті Лондон), Ресейдің жетекші 
университеттерінен 5В020600-Дінтану, 5В021100-Теология және 6М020600-
Дінтану мамандықтары студенттері мен магистрнаттарына 47 ғалымдар 
шақырылып, дәрістер, шеберлік-кластары, семинарлар, дөңгелек стөлдер 
ұйымдастырылды.
Сонымен қатар кафедраға жыл сайын келісім шарт негізінде 1-3 жылға 
аралығына Түркиядан 1-3 ғылым докторы, профессорлар шақырылады. 
Кафедра оқытушылары да еліміздің және Түркияның университеттеріне барып 
дәрістер беруде. 
Магистранттардың академиялық ұтқырлығы:Академиялық ұтқырлық 
бойынша  дінтану мамандығының магистранттары бір семестрге Түркияның 
университтерінде білім алу мүмкіншілігі бар. Сонымен қатар 2011 жылдан 
жазғы демалыс кезінде екі мамандықтың 50 жуық студенттері діни білімдерін 
арттыруға Түркияға «Жазғы семестр»  бағдарламасы негізінде  бір ай мерзімге 
жіберіледі, барып-келу, жатын және күнделікті шығындарын университет 
көтереді.



Мамандықтар рейтінгісі.
Қазіргі заман талаптарына сай білім берудің нәтижелері жыл сайын 

Қазақстанда өткізілетін ЖОО мамандықтарының  рейтінгісінен 
көрінеді.      

Соңғы жылдары еліміздегі Тәуелсіз аккредитациялау орталықтары 
өткізетін ЖОО білім беру бағдарламаларының арасындағы рейтінгіде 
6М020600-Дінтану мамандығы 2015 жылы 3 орын, 2016 жылы да 3 
орын алды.

2015 жылдың мамыр айында 6М020600-Дінтану мамандығы білім 
беру бағдарламасы «Білім сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз 
Қазақстандық агенттігі»   тарапынан аккредиттеуден өтті.



Құрметті талапкер! 

6М020600-Дінтану мамандығында барлық діндерді тереңдетіп 
оқиды, мемлекеттік-конфессияаралық қатынастар, дінтанулық 

сараптама, талдау және оңалту, кеңес беру, ұйымдастыру-мәдени 
ағарту қызметтеріне маманданады.


