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2022-2026 оқу жылына арналған 6В02228–Дінтану білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер тізімі 

(2022 жылы қабылданған білімгерлерге) 

 

№ Р/с Пән коды Пәннің (модульдің) атауы 

 

Академиялық  

кредит/ сағат 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

1 ЖБП Жалпы білім беретін пәндер циклы 5/150  

 1 EKBN 2115 Экономика, кәсіпкерлік және бизнес  негіздері 5/150 IV 

 2 EOK 2116 Экология және өмір қауіпсіздігі 5/150 IV 

 3 KT 2117 Көшбасшылық теориясы 5/150 IV 

 4 KCT 2118 Кәсіби цифрлық технологиялар  5/150 IV 

 5 ME 2119 Мәңгілік Ел 5/150 IV 

2  БП                                  Базалық пәндер циклы 56/1680  

   Модуль  – Түркі дүние   

 Мамандандырудың білім траекториясы №1 «Дінтанушы-ислам 

бойынша сарапшы» 

  

   Модуль -Дін негіздері ІI   

 1 DS 2206 Дін социологиясы 3/90 ІІІ 

 2 DP 2205 Дін психологиясы 3/90 ІІІ 

   Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІІІ   

 1 HA 3210 Хадис әдістемесі 5/150 V 

 2 TA 3209 Тафсир әдістемесі 5/150 V 

 3 TІN 3208 Теологиялық ілімдер негіздері 5/150 V 

 4 PATІ 3207 Практикалық араб тілі ІІ 5/150 V 

   Модуль -Дін негіздері ІІI   

 1 Had 3212 Хадис 5/150 VІ 

 2 DKN 3211 Діни құқық негіздері 5/150 VІ 

 3 DA 3213 Діни антропология 5/150 VІ 

   Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІV   

 1 IA 4218 Ислам ағымдары 5/150 VІІ 

 2 DE 4217 Діни этика 5/150 VІІ 

 3 Taf 4216 Тафсир 5/150 VІІ 

 Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Дінтанушы-дінтану 

оқытушысы» 

  

   Модуль- Этнопедагогика және 

этнопсихология 

  

 1 DE 2215 Дін және этнопедагогика 3/90 ІІІ 

 2 DE 2214 Дін және этнопсихология 3/90 ІІІ 

   Модуль- Мектеп педагогикасы және дін   

 1 AP 3222 Әлеуметтік педагогика  5/150 V 

 2 DP 3219 Діни педагогика 5/150 V 

 3 PT 3220 Педагогикалық технологиялар 5/150 V 

 4 PSH 3221 Педагогикалық шеберлік 5/150 V 

   Модуль- Діни білім беру   

 1 DOA 3224 Дінтануды оқыту әдістемесі 5/150 VІ 

 2 DBBP 3223 Діни білім беру психологиясы 5/150 VІ 

 3 MBBP 4225 Мұсылмандық  білім беру педагогикасы 5/150 VІ 

   Модуль- Тәрбие педагогикасы   

 1 DBBS 4228 Діни білім беру социологиясы 5/150 VІІ 

 2 UTN 4227 Ұлттық тәрбие негіздері 5/150 VІІ 

 3 KTP 4226 Қайта тәрбиелеу педагогикасы 5/150 VІІ 

3 КП                      Бейіндеуіш пәндер циклының модулі  10/300  

 Мамандандырудың білім траекториясы №1 «Дінтанушы-діни 

мәселелер бойынша сарапшы» 

  

   Модуль -Дін негіздері V   

 1 DK 4304 Дінтанулық коммуникация 5/150 VІІ 

 2 TIT 4303 Түркі ислам тарихы 5/150 VІІ 



 Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Дінтанушы-дінтанулық 

педагогика бойынша сарапшы» 

  

   Модуль- Заманауи білім беру   

 1 KOIT 4306 Кәсіби оқытудың инновациялық 

технологиялары 

5/150 VІІ 

 2 SP 4305 Салыстырмалы педагогика 5/150 VІІ 

        Барлығы 71/2130  

 

 

 

 

 

Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша 2022-2026 оқу жылына арналған 

 

БББ атауы: 6В02228-Дінтану білім беру бағдарламасы 

 

ПӘНДЕР  СИПАТТАМАСЫ  

 

 

Пән коды және атауы  ЕKBN 2115 Экономика, кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

 

Пәнге жауапты ОПҚ Э.ғ.к., доцент м.а. Маханбетова Ұ.Р. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІV 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты - экономиканы оқудың теориялық негіздерін, кәсіпкерлік, 

кәсіпкердің іс-әрекеттері, кәсіпкерлік істің түрлері, ұйымдастыру әдістері, 

тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік бәсекелестік, тәуекел мен бизнес 

білімін, бизнес-жоспардың құрылымын, мазмұнын, және ұлттық 

экономиканың салаларында  бәсекені күшейту жағдайындағы кәсіпкерліктің 

және бизнес–жоспарды құрудың теориялық, әдістемелік және тәжірибелік 

негіздері қарастырылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

 

 

Б1.Әлеуметтік 

ортада адамды 

қалыптастыру және 

анықтау қабілеті 

 

-барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және 

шешімдер қабылдау дағдыларын қолдану; 

-жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық 

технологияларды тарату процесін немесе 

жолдарынтүсіндіреді; 

-мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін 

қалыптастырады. (ОН1).  

жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас 

бағыттарындағы мәселелерді реттей алады; 

-мемлекеттік және шет тілдерінде табысты 

академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-

қатынас орнатады (ОН2). 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  лекция, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет  1.Дональб Ф.Куратко., Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика 10-басылым. 

Астана-2018 

 2. “Бастау бизнес” жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін оқыту бойынша 

оқу құралы./ “Атамекен” ҰКП,-Астана,2018. 

3. Экономика және бизнеске арналған экономика. 2016. 2д 

4.Грант. М.Роберт.,Заманауи стратегиялық талдау. 2016ж 20д 

5. Әбілқасым А.Б. Кәсіпкерлік іс әрекетті ұйымдастыру 2016, 1д 



6. Бизнес және заң [Текст] : оқулық / Н. Джеймс. - Алматы : ЖШС РПБК 

"Дәуір", 2017 -Т. 1 / Н. Джеймс; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі. - 3-басылым. - 468 б. 

7. Организация коммерческой деятельности : учебник и практикум для СПО 

/О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 

2016.330 с. 

8. Основы предпринимательства [Текст]: учебное пособие / К.А.Гулин, А. Е. 

Кремин. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2017. – 106 с. 

9. Семенычева Е.А. Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Организация коммерческой 

деятельности»: учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: 

Нижегородский госуниверситет, 2017. – 19 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы  EOK 2116 Экология және өмір қауіпсіздігі 

Пәнге жауапты ОПҚ Х.ғ.к., доцент м.а. Сарбаева Қ.Т., PhD, доцент м.а. Тойчибекова Ғ.Б. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІV 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты экологиялық танымды қалыптастыра отырып, адамның 

тіршілік ету ортасымен арасындағы жарақатсыз қауіпсіздікке студенттерді 

дағдыландыру. Курста қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және 

практикалық білімді қалыптастыра отырып, апаттардан және дүлей 

зілзалалардан, қарсыластың жою құралдарынан қорғану мақсатында халықты 

қорғаудың әдістері мен құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қарастырылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.Әлеуметтік ортада 

адамды қалыптастыру 

және анықтау қабілеті 

 

-барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және 

шешімдер қабылдау дағдыларын қолдану; 

-жеке және топта ақпаратты басқаруды, 

цифрлық технологияларды тарату процесін 

немесе жолдарынтүсіндіреді; 

-мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін 

қалыптастырады. (ОН1).  
-қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани 

құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен қарым-

қатынастың этикалық нормаларын қолданады,сыни 

тұрғыдан ойлау қабілетімен әрекет етеді,тарихи 

деректер мен қағидаттардықолданады; 

- қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық 

танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, 

адамгершілік міндеттемелерді,құқықтық 

сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, 

кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады 

(ОН3). 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Н.А.Мұхажанова, Жаһандық экология, Алматы 2011 экономика баспа 

2. Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология практикумы. Оқу құралы. –

Алматы: «Нұрлы Әлем», 2014. -236 б. 

3. D.K.Abell Р.Л.Мссonel, Қоршаған ортаны қорғау мәселелрі: Тұрақты 

болашаққа көзқарас, Алматы 2017, Дәуір 

4. Қ.Т.Абдраимова, Қоршаған орта туралы ілім, Шымкент 2015. 

5. Г.С.Сатбаева, А.Ж.Божбанов, Әлеуметтік экология және тұрақты даму, 

Алматы 2016 экономика 



6. Тонкопий М.С., Сатбаева Г.С., Имкулова Н.П. ж.т.б. Экология және 

тұрақты даму: оқулық: ҚР БжҒМ.-Алматы :ЖШС РПБК «Дәуір», 2011-

3120б. 

7. Әлинов М.Ш. Экология және тұрақты даму: оқу құралы. Алматы: 

«Бастау» баспасы. -2012. -272б. 

Жаңартылған мерзімі  

 

 

 

Пән коды және атауы  КT 2117 Көшбасшылық теориясы 

Пәнге жауапты ОПҚ  

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІV 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Ғылымдағы лидерлік туралы әдебиеттерді шығармашылық тұрғыдан 

талдайды, қоғамда өмір сүрген көшбасшылардың өмір деректері мен 

көзқарастарын талдайды. Кәсіптік қызметінде азаматтық, төзімділік секілді 

ұстанымдар негізінде оң бағыттағы коммуникативті дағдыларды, лидер мен 

қызметкер арасындағы қатынасты, субординацияны сақтау мәдениетін 

қалыптастырады. Қоғамдық нормаларға негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды біледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.Әлеуметтік ортада 

адамды қалыптастыру 

және анықтау қабілеті 

 

-мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін 

қалыптастырады; 

-жеке және топта ақпаратты басқаруды, 

цифрлық технологияларды тарату процесін 

немесе жолдарын түсіндіреді; 

-барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және 

шешімдер қабылдау дағдыларын қолданады 

(ОН1); 

-ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұнын, 

түрлерін, заңдылықтарын, принциптерін, 

технологияларын анықтайды; 

- мәдени мұраны сақтауға бағытталған 

жобаларды дайындайды және жобаларға 

қатысады, ксенофобия мен экстремизмге қарсы 

тұрады, ұлттық және діни азғыншылықтың 

құқықтарын қорғауға әрекет етеді; 

-дәстүрлі және дәстүрлі емес діни 

қозғалыстарды ажырата білуді түсіндіреді; 

- Қазақстан Республикасы  дін туралы 

заңнамасын қолданады; (ОН4); 

Б2.Кәсіби қызметтің 

барысында пайда 

болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, 

оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық 

ақпаратты тарту 

 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  

Жаңартылған мерзімі  

 

 

 

Пән коды және атауы  КCT 2118 Кәсіби цифрлық технологиялар 

 

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент Г.Ж.Ниязова, п.ғ.к., аға оқытушы  Қошанова Г., аға оқытушы 

Байтерекова Н. 

Элективті пән циклы және ЖБП-ТК 



түрі  

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІV 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар түрлерін, 

ақпаратты қорғаудың теориялық негіздерін, ақпаратты алудың, сақтаудың, 

өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін, заманауи компьютерлік және 

ақпараттық технологиялар құралдарын меңгеру кәсіби қызмет құралы ретінде 

компьютермен жұмыс істеу дағдылары меңгеру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

 

 

 

Б1.Әлеуметтік 

ортада адамды 

қалыптастыру 

және анықтау 

қабілеті 

 

-барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік және 

шешімдер қабылдау дағдыларын қолдану; 

-жеке және топта ақпаратты басқаруды, цифрлық 

технологияларды тарату процесін немесе 

жолдарынтүсіндіреді; 

-мақсатқа бағытталған белсенді оқыту қабілетін 

қалыптастырады. (ОН1).  

жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас 

бағыттарындағы мәселелерді реттей алады; 

-мемлекеттік және шет тілдерінде табысты 

академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-қатынас 

орнатады (ОН2). 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиет  1. Шунк, Дейл Х. Оқыту теориясы: білім беру көкжиегі = Learning Theories: 

An Educational Perspective: оқулық / Д. Шунк; - 7-бас. - Алматы: "Ұлттық 

аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 607 б.  

2. Шваб, Клаус.    Төртінші индустриялық революция = The Fourth Industrial 

Revolution: / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов. 

- Астана: "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. – 198 

3. Элен Битэм, Рона Шарл Цифрлық дәуірде педагогиканы қайта зерделеу. 

ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны. "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019.  

4. Уоллейс, Патрисия.  Интернет психологиясы = The Psychology of the 

Internet: оқулық/ П. Уоллейс - 2-бас. - Алматы: "Ұлттық аударма бюросы" 

ҚҚ, 2019. - 355 б.  

5. Оқыту  үдерісінде  компьютерлік  және  интерактивтік  құрылғыларды 

қолдану  бойынша  әдістемелік  ұсынымдар.  Әдістемелік  ұсынымдар.  –

Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 34 б. 

6. Сандық  білім  беру  ресурстарын  оқу  үдерісінде  қолдану  бойынша 

әдістемелік  ұсынымдар,–Астана: Ы.Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім 

академиясы, 2015. – 32 б. 

7. Ярмахов Б., Рождественская Л. Google Apps для образования. –

Спб.:Питер, 2015. -224 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы  ME 2119 Мәңгілік ел 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD доктор Б.Сиздиков, т.ғ.к. доцент Э.Альжанова,  т.ғ.к. доцент 

Г.Нұрбетова, т.ғ.к. доцент А.Сандыбаева, т.ғ.к. доцент Е.Абдраманов, т.ғ.к. 

доцент  Г.Жораева, т.ғ.к. доцент З.Адилбекова, т.ғ.к. доцент 

М.Саулембекова, т.ғ.к. доцент Г.Примкулова, PhD доктор Д.Жұматаева,  

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавр 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 



Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІV 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  "Мәңгілік Ел" пәнінің мақсаты – ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм 

рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадының, кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік 

рухының жоғары даму деңгейі бар; Қазақстан халқының тәуелсіздігін, 

қауіпсіздігін, тұрақтылығын, дамуы мен тұрмысын жақсарту жөніндегі белсенді де 

шешімді іс-қимылдарға дайын болатын, ұлттық мәдениеттің рухани құндылықтарын 

дамытып сақтауға жауапты, өзге мәдениеттер өкілдерімен сындарлы келісім құруға 

дайын мамандардың жаңа буынын, қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін 

тәрбиелеу. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада 

адамды қалыптастыру 

және анықтау қабілеті 

 

-барлық салада экономикалық, кәсіпкерлік 

және шешімдер қабылдау дағдыларын 

қолдану; 

-жеке және топта ақпаратты басқаруды, 

цифрлық технологияларды тарату процесін 

немесе жолдарынтүсіндіреді; 

-мақсатқа бағытталған белсенді оқыту 

қабілетін қалыптастырады. (ОН1).  
-қоғамды сақтау және дамыту үшін рухани 

құндылықтардың маңыздылығын ұғыну мен 

қарым-қатынастың этикалық нормаларын 

қолданады,сыни тұрғыдан ойлау қабілетімен 

әрекет етеді,тарихи деректер мен 

қағидаттардықолданады; 

- қоғамның өмір сүру ортасы мен экологиялық 

танымды білу, өзіне қатысты құқықтық, 

адамгершілік міндеттемелерді,құқықтық 

сауаттылығын арттыру арқылы қоғамға үйретеді, 

кәсіби қызметте осы білімдерін қолдана алады 

(ОН3). 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 

жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауы. – Астана, 

2013. 

2. Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесінде ұлттың 

интеллектуалды әлеуетін дамыту тұжырымдамасы. - Алматы. Абай 

атындағы ҚазҰПУ. «Ұлағат», 2013.-36 б. /Академик С.Ж. Пірәлиевтің 

басшылығымен/ 

3. Мәңгілік Ел:–Оқулық/ М.Б.Касымбеков, С.Ж.Пралиев, К.К.Жампеисова 

және т.б. Абай атындағы ҚазҰПУ – Алматы: «Ұлағат» баспасы, 2015. – 

336 б. 

Жаңартылған мерзімі  

 

 

 

 

Пән коды және атауы DS 2206 Дін социологиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD аға оқытушы Д.Шауенов, Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері DF 2204 Діни философия 

Пәннің постреквизиттері DBBS 3228 Діни білім беру социологиясы 



Пәннің қысқаша мазмұны  Мақсаты: студенттерге дiн мен қоғамның өзара әрекеттесу формалары мен әдісерін 

таныту. Дін социология дiннің әлеуметтiк өлшемiн, оның әлеуметтiк мiнез-құлыққа 

әсер етуiн қарастыратындықтан, діни секталардың пайда болуының әлеуметтік-саяси 

өзгерістерін, демографиялық  қозғалыстар және де дәстүрлі діндердің ықпалдарын 

меңгертеді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б3. Діни философиялық және 

моральдық құндылықтарды білу 

- қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

анықтайды; 

- кәсіптік қызметінде дәлдікпен 

көрсетеді;  

- өзге халықтардың мәдениетіне 

толеранттылық танытуды 

қалыптастырады (ОН7) 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

- Мазхабтар мен ағымдардың 

қалыптасу себептері мен 

ерекшеліктері турасындағы 

ерекшеліктерді анықтайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауды көрсетеді (ОН11); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Е. А. Оңғаров, Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары, Баспалар үйі, 

Алматы 2014. 

2. A. Esen, Sosyal siyaset açısından islam'da ücret kavramı, Türkiye diyanet vakfi 

yayınları, Ankara 2015.  

3. Y. Bedirhan, İslam öncesi türk tarihi ve kültürü, Nobel  akademik yayılık, 

Ankara 2014. 

4. Б. Сатершинов, Ислам фобиясы және стереотиптер, ҚЗБЕМЕК.Ф.С., 

Алматы 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы DP 2205 Дін психологиясы  

Пәнге жауапты ОПҚ Ф.ғ.к. М.Мырзабеков, PhD Д.Шауенов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері DT 1201 Діндер тарихы 

Пәннің постреквизиттері DBBP 3227 Діни білім беру психологиясы 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: студенттерге дін және психологиямен тығыз байланысты 

тақырыптар мен салаларды таныту. Адам жеке тұлға ретінде қарастырылатындықтан, 

ондағы сенімді арттыру мотивтері, қоғамдағы стресстерге қарсы тұра білу, адамның 

уақыт талабына жауап бере алуы сынды зерттеу алаңының мәселелері меңгеріледі. 

 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

-ғылыми-зерттеу жұмысының 

мазмұнын, түрлерін, заңдылықтарын, 

принциптерін, технологияларын 

анықтайды; 

- мәдени мұраны сақтауға 

бағытталған жобаларды дайындайды 

және жобаларға қатысады, 

ксенофобия мен экстремизмге қарсы 

тұрады, ұлттық және діни 



азғыншылықтың құқықтарын 

қорғауға әрекет етеді; 

-дәстүрлі және дәстүрлі емес діни 

қозғалыстарды ажырата білуді 

түсіндіреді; 

- Қазақстан Республикасы  дін туралы 

заңнамасын қолданады (ОН4) 

Б5. Діни көрсеткіштерді сараптау 

 

- діни көрсеткіштерді, процестерді 

және қатынастарады оңтайландыру, 

бағалау, айқындау бойынша зерттеу 

(дербес немесе ұжым құрамында) 

дайындау және жүргізуді түсіндіреді; 

- дінтанулық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты діннің негіздері, әдістері, 

категориялары мен қағидаттарын 

қолдана білуді қалыптастырады;  

(ОН10); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер Қазіргі Қазқстандағы жаңа діниұйымдар Н.Ж.Байтенованың редакциялық 

басқаруымен. А.2010 Сторчак В.М., Элбакян Е.С Социология религии. М., 

2012. Aydin, M. S.Açık toplumda din eğitimi [Text] Ankara : Nobel, 2011.  

Tosun, C.  Din ve kimlik [Text] / Ankara : Turkiye diyanet vakfi, 2013  

Certel, Huseyin Din psikolojisi  Huseyin Certel. - Ankara  : Andac yayinlari, 2013 

Bulut, A Din egitiminde  rehberlik ve psikolojik danlsma  

A Bulut. - Ankara : [s. n.], 2012 

Fromm, E Psikanaliz ve zen Budizm İstanbul : Yol yayinlari, 2011. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы HA 3210 Хадис әдістемесі 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, Д.Шауенов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі V 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің постреквизиттері Хадис 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: хадистердің ақиқаттығын, олардың негізгі мән-мағынасын 

дұрыс түсіну, уақыт шарттарына қарай түсіндірілуі үшін қажетті әдіс-

тәсілдерді игеру. Ислам дінінің негізгі дереккөзінің бірі саналатын хадис 

ілімінің пайда болған күннен бастап, бүгінгі күнге дейінгі дәуірлерін назарға 

ала отырып, тарихы мен әдістемесі жайлы студенттерге мәлімет беру. 

 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау, Құран әріптерінің 

құрылымдық және ерекшеліктік 

сипаттарын жазып көрсетеді; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-

кеңес беру және мәдени-ағарту 



қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 

Б5. Діни көрсеткіштерді сараптау - діни көрсеткіштерді, процестерді және 

қатынастарады оңтайландыру, бағалау, 

айқындау бойынша зерттеу (дербес 

немесе ұжым құрамында) дайындау және 

жүргізуді түсіндіреді; 

- дінтанулық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты діннің негіздері, әдістері, 

категориялары мен қағидаттарын қолдана 

білуді қалыптастырады;  (ОН10); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tuğlu,Türk kültüründe hadis, İstanbul-2014 

3.А. Иылдырым,Хадис әдістемесі, Анкара, 2016 

4.А. Иылдырым,Хадис тарихы, Анкара, 2016 

5. İlmihal I İman ve ibadetler, Анкара, 2014 

6.M. Kaya,Buhari'de İman ve İlim, İstanbul-2015 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 
Пән коды және атауы TA 3209 Тафсир әдістемесі 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD  Ж.Нурматов, ХҚТУ доценті Қ.Дауренқұлов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі V 

Пәннің пререквизиттері В27.119 Құрантану 

Пәннің постреквизиттері В23.113 Тафсир 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: дінтанушы маман дайындаудың ең негізгі компоненттерінің 

бірі исламның басты дереккөзі ретінде Құранның мәні мен мазмұнын 

меңгерту. Сондықтан аталған курстың негізгі мақсаты құдайлық аянның 

(уахи) мәнін, Құран аяттарының түсу себептерін және Құран тарихын ислам 

мәдениеті тарихындағы Құранға түсініктеме жасау талпынысы бойынша 

пайда болған Құран ілімдерін, тафсир усулін (тәпсір әдістемесі), тафсир 

әдістемесінің бүгінгі күнгі жағдайын, қазіргі кездегі Құранды түсіну әрекеті 

мен Құранның мұсылман қоғамындағы орнын көрсету. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау, Құран әріптерінің 

құрылымдық және ерекшеліктік 

сипаттарын жазып көрсетеді; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-

кеңес беру және мәдени-ағарту 

қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 



Б5. Діни көрсеткіштерді сараптау 

 

- діни көрсеткіштерді, процестерді 

және қатынастарады оңтайландыру, 

бағалау, айқындау бойынша зерттеу 

(дербес немесе ұжым құрамында) 

дайындау және жүргізуді түсіндіреді; 

-дінтанулық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты діннің негіздері, әдістері, 

категориялары мен қағидаттарын 

қолдана білуді қалыптастырады 

(ОН10); 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Kur'an-ı kerım ve açıklamalı meali, Анкара, 2014 

2.H. Nurbaki,Kur'an-ı Kerim'den Ayetler ve İlmı Gerçekler, Анкара, 2014 

3.İ. Cerrahoğlu,Tefsir usulü, Анкара, 2014 

4.И. Чалышкан,Тәпсір әдістемесі, Анкара, 2016 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы TIN 3208 Теологиялық ілімдер негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ Ф.ғ.к. М.Мырзабеков, PhD Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі V 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің постреквизиттері Ханафилік және Матуридилік негізінде қазақ діни дәстүрі 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: дін және ғылым, демократия және зайырлылық, 

методология проблемалары, реинкорнация, сатанизм, жын, шайтан, 

балшылық, медиумшылдық, атеизм, діни көпшілдік, діндерарасы диалог, 

діннен бет бұру, неосалафизм және фундаментализм, радикализм, терроризм 

және дін, жахандану және дін, дәстүр, моденизм және ислам, жаңалау, 

реформа және басқалай дін тақырыптарын меңгерту. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б4. Діндердің негіздерін білу - Түрлі діндердің сенім негіздерін 

терең түсіндіру, салыстыру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын,  діннің мәдениет 

жүйесіндегі орнын және  оның жеке 

тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін 

баяндап көрсетеді (ОН8); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

- Мазхабтар мен ағымдардың 

қалыптасу себептері мен 

ерекшеліктері турасындағы 

ерекшеліктерді анықтайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауды көрсетеді (ОН11); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.H. Onat,İslam Mezhepleri Tarihi, Анкара, 2015 

2.A. El-Bağdadı,Mezhepler Arasındaki farklar, Анкара, 2014 

3.E-A ve'l-Müteallim,İmam-i Azam'ın beş eseri, İstanbul-2014 

4.Matüridi'nin düşünce dünyası, Аnkara, 2014 



5.А. Әділбаев,Ханафи мәзхабы,Алматы-2014 

6.Қ. Ержан,Ислам ақидасы, Алматы-2014 

7.F. Koca,Hanbeli mezhebinin kurucu imamı Ahmed Bin Hanbel, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы PAТ 3207 Практикалық араб тілі ІІ 

Пәнге жауапты ОПҚ Оқытушы А.Мусаева, PhD Ж.Нурмтов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

 БП-ТК 

 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі V 

Пәннің пререквизиттері  Практикалық араб тілі І 

Пәннің постреквизиттері  Практикалық араб тілі ІІІ 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: студенттерді араб тіліндегі қарапайым және күрделі 

сөйлемдерді қолдануға машықтандыру, араб тілі грамматикасы мен 

синтаксисін меңгеру барысында диалог құру дағдыларының 

қалыптастырылуын ұйымдастыру. Сонымен бірге діни мәтіндерді араб 

тілінен қазақ тіліне жедел аудару тәсілдері үйретіледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

 

-жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби 

қарым-қатынас бағыттарындағы 

мәселелерді реттей алады; 

-мемлекеттік және шет тілдерінде 

табысты академиялық, кәсіби және 

әлеуметтік қарым-қатынас орнатады 

(ОН2) 

Б4. Діндердің негіздерін білу - шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық 

риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес 

жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді (ОН9); 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Arapça Hikayeler (Dimne ve Şetrabe). Ankara 2015 

2.Arapça Hikayeler (Dinarların Torbası). Ankara 2015 

3. Arapça Hikayeler (Ebu Sır ve Ebu Kır).İstanbul 2015 

4.M. Rusafi, Yavancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye, Ankara 2015 

5.M. Yıldız. N. Ceviz., Arapça yazılı anlatım (kompozisyon). İstanbul 2017 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Had 3212 Хадис 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, Д.Шауенов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 



Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІ 

Пәннің пререквизиттері Хадис әдістемесі 

Пәннің постреквизиттері Ханафилік және Матуридилік негізінде қазақ діни дәстүрі 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: хадистердің жинақтау талаптары мен ережелері, негізгі 

тақырыптары, хадисшілер, оларға қойылатын талаптар, риуаят 

етушілердің жеткізген хадистері, хадис түрлері, хадис кітаптары мен 

авторлары турасында мәлімет беру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің ғылыми 

сипатын анықтау мүмкіндігі, оларды 

шешу үшін тиісті дінтанулық 

ақпаратты тарту 

 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау, Құран әріптерінің 

құрылымдық және ерекшеліктік 

сипаттарын жазып көрсетеді; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-

кеңес беру және мәдени-ағарту 

қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 

Б5. Діни көрсеткіштерді сараптау 

 

- діни көрсеткіштерді, процестерді 

және қатынастарады оңтайландыру, 

бағалау, айқындау бойынша зерттеу 

(дербес немесе ұжым құрамында) 

дайындау және жүргізуді түсіндіреді; 

- дінтанулық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты діннің негіздері, әдістері, 

категориялары мен қағидаттарын 

қолдана білуді қалыптастырады 

(ОН10); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. А. Иылдырым, Хадис әдістемесі, Анкара 2016 

2. А. Иылдырым, Хадис тарихы, Анкара 2016 

3. R. Özer, Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Ankara 2014. 

4. İlmihal I İman ve ibadetler, Ankara.-2014 

5.А. Әуезханұлы, Бала тәрбиесі және діни бүліктер, Шымкент 2016 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы DKN 3211 Діни құқық негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, ХҚТУ доценті С.Оразбай 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІ 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің постреквизиттері Тафсир 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: студенттерге Ислам құқығының қалыптасуының тарихи 

кезеңдерінде орын алған дәстүрлі және классикалық әдістер, фиқх және усул 

ұғымдары мен әдістемесін (фиқх усулі) таныту. Пайғамбар, сахаба және 

табиин дәуіріндегі ислам құқығы әдістері, мужтахид, имамдар дәуірі және 



фиқх мазхабтарының пайда болуы, Ислам құқық мазхабтары және олардың 

әдістері, Ислам құқығында негізгі және қосымша дереккөздер, шариғат 

үкімдері және тақлифи үкімдер, бүгінгі күнгі ислам құқығы, Қазақстанда 

ислам құқығы әдістемеліне қатысты зерттеулер оқытылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау, Құран әріптерінің 

құрылымдық және ерекшеліктік 

сипаттарын жазып көрсетеді; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-

кеңес беру және мәдени-ағарту 

қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

-ислам діні мен қазақ халқының діни 

дәстүрлерін жетік меңгеріп, діни 

сұрақтар мен діни практикаға 

байланысты даму аясында талдап 

қолданады (ОН12); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul-2014 

2.A. H. Akseki,İslam dıni itikat, İbadet ve Ahlak, İstanbul-2014 

3.İlmihal I İman ve ibadetler, Аnkara, 2014 

4.А. Һ. Мақсуди,Ислам ғибадаты (Ғибадат-исламия), А.-2014 

5.İlmihal II islam ve Toplum, Аnkara, 2014 

6.F. Koca,Hanbeli mezhebinin kurucu imamı Ahmed Bin Hanbel , Аnkara, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы DA 3213 Діни антропология 

Пәнге жауапты ОПҚ Проф. Д.Кенжетаев, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІ 

Пәннің пререквизиттері DF 2204 Діни философия 

Пәннің постреквизиттері DBBS 3228 Діни білім беру социологиясы 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: студенттерді діндердің антропологиялық ерекшеліктері, 

діндердегі ғибадат және дұғалардың мәні, әлемдік және ұлттық діндердегі 

антропологиялық ерекшеліктерді, діндердің психологиялық, әлеуметтік және 

дүниетанымдық ерекшеліктерді білуге, әртүрлі діни мәселелерге анализ 

жасай алуға үйрету. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің ғылыми 

сипатын анықтау мүмкіндігі, оларды 

шешу үшін тиісті дінтанулық 

ақпаратты тарту 

 

-ғылыми-зерттеу жұмысының 

мазмұнын, түрлерін, заңдылықтарын, 

принциптерін, технологияларын 

анықтайды; 

- мәдени мұраны сақтауға 

бағытталған жобаларды дайындайды 

және жобаларға қатысады, 

ксенофобия мен экстремизмге қарсы 

тұрады, ұлттық және діни 



азғыншылықтың құқықтарын 

қорғауға әрекет етеді; 

-дәстүрлі және дәстүрлі емес діни 

қозғалыстарды ажырата білуді 

түсіндіреді; 

- Қазақстан Республикасы  дін туралы 

заңнамасын қолданады  (ОН4); 

Б5. Діни көрсеткіштерді сараптау - діни көрсеткіштерді, процестерді 

және қатынастарады оңтайландыру, 

бағалау, айқындау бойынша зерттеу 

(дербес немесе ұжым құрамында) 

дайындау және жүргізуді түсіндіреді; 

- дінтанулық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты діннің негіздері, әдістері, 

категориялары мен қағидаттарын 

қолдана білуді қалыптастырады;  

(ОН10); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Е. А. Оңғаров, Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары, Баспалар үйі, 

Алматы 2014. 

2. A. Esen, Sosyal siyaset açısından islam'da ücret kavramı, Türkiye diyanet vakfi 

yayınları, Ankara 2015.  

3. Y. Bedirhan, İslam öncesi türk tarihi ve kültürü, Nobel  akademik yayılık, 

Ankara 2014. 

4. Б. Сатершинов, Ислам фобиясы және стереотиптер, ҚЗБЕМЕК.Ф.С., 

Алматы 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы IA 4218 Ислам ағымдары 

Пәнге жауапты ОПҚ Ф.ғ.к С.Абжалов, PhD Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VIІ 

Пәннің пререквизиттері Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері Ханафилік және Матуридилік негізінде қазақ діни дәстүрі 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: студенттерге ислам тарихындағы түрлі ағымдардың шығу 

тарихы мен түрлерін, себептерін, дін мен ағымдардың арақатынасы, басты 

араларындағы ерекшеліктерді таныту. Итиқади, фиқх тық және саяси 

мазхабтардың қарайтын мәселелері, имамдар мен құқықшылар арасындағы 

қайшылықтар, мазхабтардың жазба мәдениетіне қатысты діни әдебиет 

ауқымы меңгертіледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Діндердің негіздерін білу - түрлі діндердің сенім негіздерін 

терең түсіндіру, салыстыру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын,  діннің мәдениет 

жүйесіндегі орнын және  оның жеке 

тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін 

баяндап көрсетеді (ОН8) 



Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

- Мазхабтар мен ағымдардың 

қалыптасу себептері мен 

ерекшеліктері турасындағы 

ерекшеліктерді анықтайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауды көрсетеді (ОН11); 

 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.H. Onat,İslam Mezhepleri Tarihi, Анкара, 2015 

2.A. El-Bağdadı,Mezhepler Arasındaki farklar, Анкара, 2014 

3.E-A ve'l-Müteallim,İmam-i Azam'ın beş eseri, İstanbul-2014 

4.Matüridi'nin düşünce dünyası, Аnkara, 2014 

5.А. Әділбаев,Ханафи мәзхабы,Алматы-2014 

6.Қ. Ержан,Ислам ақидасы, Алматы-2014 

7.F. Koca,Hanbeli mezhebinin kurucu imamı Ahmed Bin Hanbel, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы DE 4217 Діни этика 

Пәнге жауапты ОПҚ Ф.ғ.к. М.Мырзабеков, PhD Д.Шауенов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІІ 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің постреквизиттері Ханафилік және Матуридилік негізінде қазақ діни дәстүрі 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: студенттерді әлемдік діндердің жазбаларында жазылған 

илаһи өсиеттерге негізделген адам мінез-құлқы мен моральдық сананың 

мазмұны туралы адамгершілік идеялардың жиынтығымен таныстыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б3. Діни философиялық және 

моральдық құндылықтарды білу 

- ислам ахлақ философиясы, дін 

философиясы, сопылық 

философиясыерекшеліктерін 

анықтайды; 

- діни философиялық еңбектерді 

талдайды; 

- діни моральдік құндылықтарды 

анықтап өз саласында қолданады; 

(ОН6); 

- қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

анықтайды; 

- кәсіптік қызметінде дәлдікпен 

көрсетеді;  

- өзге халықтардың мәдениетіне 

толеранттылық танытуды 

қалыптастырады (ОН7); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Е.А. Оңғаров Қазақ мәдениетіндегі ислам құндылықтары, 2014. – б. 

2.Ел боламын десең бесігіңді түзе.  Алматы, 2015. 

3.Ораз С. Тәпсір Тұнығы. Алматы, 2015. 



4.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Ankara, 2014 

5.A. Ürkmez,Ahlak ekseninde hadis, Ankara, 2014 

6.A. H. Akseki,İslam dıni itikat, İbadet ve Ahlak, İstanbul 2014 

7.K. A. Çelebi,Ahlak-ı ala'ı kınalızade'nin ahlak kitabı, İstanbul 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы Taf 4216 Тафсир 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, ХҚТУ доценті Қ.Дауренқұлов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VIІ 

Пәннің пререквизиттері Тафсир әдістемесі 

Пәннің постреквизиттері Ханафилік және Матуридилік негізінде қазақ діни дәстүрі 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: Студенттерге тафсир тарихындағы негізгі бағыттарды 

түсіндіру, тафсирлердің түрлері мен ерекшеліктерін көрсету. Қазіргі таңдағы 

Құран тафсиріне байланысты мәселелерді айқындау. Муфассирлердің 

еңбектеріндегі құран тафсирлеу әдістерімен таныстыру. Сүннитік бағыттағы 

муфассирлердің Құран тафсиріндегі қолданған әдіс-тәсілдерімен таныстыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің ғылыми 

сипатын анықтау мүмкіндігі, оларды 

шешу үшін тиісті дінтанулық 

ақпаратты тарту 

 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау, Құран әріптерінің 

құрылымдық және ерекшеліктік 

сипаттарын жазып көрсетеді; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-

кеңес беру және мәдени-ағарту 

қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 
Б5. Діни көрсеткіштерді сараптау -діни көрсеткіштерді, процестерді 

және қатынастарады оңтайландыру, 

бағалау, айқындау бойынша зерттеу 

(дербес немесе ұжым құрамында) 

дайындау және жүргізуді түсіндіреді; 

- дінтанулық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты діннің негіздері, әдістері, 

категориялары мен қағидаттарын 

қолдана білуді қалыптастырады 

(ОН10); 
Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Kur'an-ı kerım ve açıklamalı meali, Анкара, 2014 

2.H. Nurbaki,Kur'an-ı Kerim'den Ayetler ve İlmı Gerçekler, Анкара, 2014 

3.İ. Cerrahoğlu,Tefsir usulü, Анкара, 2014 

4.И. Чалышкан,Тәпсір әдістемесі, Анкара, 2016 

Жаңартылған мерзімі  

 

 

 

 



Пән коды және атауы DE 2215 Дін және этнопедагогика  

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 3/90 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  ІІI 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің постреквизиттері Діни педагогика 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: болашақ дінтанушылардың  кәсіби маңызды сапаларын 

қалыптастырып, этнопедагогикалық теориялық білім негіздерімен 

қаруландыру, студенттердің қазіргі кездегі педагогикалық білімдерін 

осылардың таңдалынған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу 

процесіндегі рөлімен оның мәнін анықтау, этностық ерекшелікпен этностық 

қарым-қатынас мәселелерін дінмен байланыстыра өзінше терең зерттеуге 

қызығушылығын тудыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б4. Діндердің негіздерін білу - шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық риторика 

және конфликтология саласындағы 

білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог ауқымындағы 

іскерліктері мен дағдыларын 

нұсқауларға сәйкес жүзеге асырып 

көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы қарым-

қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді (ОН7); 
- шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық риторика және 

конфликтология саласындағы білімдерді 

анықтайды; 

- конструкциялық диалог ауқымындағы 

іскерліктері мен дағдыларын нұсқауларға 

сәйкес жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы қарым-

қатынас, педагогикалық ынтымақтастыққа 

қабілетті және толерантты болуды түсіндіреді 

(ОН9); 

Қорытынды бақылау   Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы DE 2214 Дін және этнопсихология  

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 3/90 



Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  ІІI 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің постреквизиттері Діни педагогика 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: пәнді оқыту процесінде болашақ дінтанушылардың кәсіби маңызды 

сапаларын қалыптастырып, этнопсихологиялық теориялық білім негіздерімен 

қаруландыру; студенттердің қазіргі кездегі этнопсихологиялық білімдерін таңдалынған 

мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процесіндегі рөлі мен оның мәнін анықтау, 

этностық ерекшелікпен этностық қарым-қатынас мәселелерін дінмен байланыстыра 

өзінше терең зерттеуге қызығушылығын тудыру 
 Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау қабілеті 

 

-жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-

қатынас бағыттарындағы мәселелерді реттей 

алады; 

-мемлекеттік және шет тілдерінде табысты 

академиялық, кәсіби және әлеуметтік қарым-

қатынас орнатады (ОН2). 

 

Б4. Діндердің негіздерін білу - Түрлі діндердің сенім негіздерін терең 

түсіндіру, салыстыру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар тарихын,  

діннің мәдениет жүйесіндегі орнын және  

оның жеке тұлға мен қоғам өміріндегі 

қызметін баяндап көрсетеді (ОН8); 
 

Қорытынды бақылау түрі  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы AP 3222 Әлеуметтік педагогика  

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  V 

Пәннің пререквизиттері Дін және этнопедагогика 

Пәннің постреквизиттері Педагогикалық шеберлік 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: «Әлеуметтік педагогика» курсы қоғам мен әлеуметтік ортаның адам 

қалыптасуына ықпалын зерттейді және балаларды қоғамға сай етіп тәрбиелеу мен 

ендірудің жолдарын түсіндіреді. Әлеуметтендіру институттарның қызметі мен жұмыс 

мазмұнын сипаттап, ондағы жұмысты ұйымдастыруды үйретеді. 
Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б3. Діни философиялық және 

моральдық құндылықтарды білу 

- қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

анықтайды; 

- кәсіптік қызметінде дәлдікпен 

көрсетеді;  

- өзге халықтардың мәдениетіне 

толеранттылық танытуды 

қалыптастырады     

(ОН7); 



Б4. Діндердің негіздерін білу - шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық риторика 

және конфликтология саласындағы 

білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог ауқымындағы 

іскерліктері мен дағдыларын 

нұсқауларға сәйкес жүзеге асырып 

көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы қарым-

қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді (ОН9); 

 

Қорытынды бақылау   Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы DP 3219 Діни педагогика 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі V 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің постреквизиттері Дінтануды оқыту әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: дінтануды негізгі сала ретінде жете түсіну үшін діни философиялық 

процестің негіздерін, діни ағымдардың философиялық мәселелерін меңгеруді, қазіргі 

уақыттағы философияны өздігінен түсінуде ойлау процесін теологиялық әдістер арқылы 

талдауды қамтиды. 

 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б4. Діндердің негіздерін білу - Түрлі діндердің сенім негіздерін терең 

түсіндіру, салыстыру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар тарихын,  

діннің мәдениет жүйесіндегі орнын және  

оның жеке тұлға мен қоғам өміріндегі 

қызметін баяндап көрсетеді (ОН8); 
 



- шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық риторика 

және конфликтология саласындағы 

білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог ауқымындағы 

іскерліктері мен дағдыларын 

нұсқауларға сәйкес жүзеге асырып 

көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы қарым-

қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді (ОН9); 
 

Қорытынды бақылау   Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы PT 3220 Педагогикалық технологиялар 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  V 

Пәннің пререквизиттері Әлеуметтік педагогика 

Пәннің постреквизиттері Қайта тәрбиелеу педагогикасы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: педагогикалық мамандықтар мен олардың ерекшеліктерін, 

педагогика ғылымының қалыптасуы мен дамуын, тәрбие технологиялары мен 

олардың түрлерін меңгерту. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми 

сипатын анықтау мүмкіндігі, оларды 

шешу үшін тиісті дінтанулық 

ақпаратты тарту 

 

-ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұнын, 

түрлерін, заңдылықтарын, принциптерін, 

технологияларын анықтайды; 

- мәдени мұраны сақтауға бағытталған 

жобаларды дайындайды және жобаларға 

қатысады, ксенофобия мен экстремизмге 

қарсы тұрады, ұлттық және діни 

азғыншылықтың құқықтарын қорғауға 

әрекет етеді; 

-дәстүрлі және дәстүрлі емес діни 

қозғалыстарды ажырата білуді 

түсіндіреді; 

- Қазақстан Республикасы  дін туралы 

заңнамасын қолданады; (ОН4); 

Б4. Діндердің негіздерін білу - шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық риторика 

және конфликтология саласындағы 

білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог ауқымындағы 

іскерліктері мен дағдыларын 

нұсқауларға сәйкес жүзеге асырып 



көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы қарым-

қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді (ОН9); 
 

Қорытынды бақылау   Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы PSH 3221 Педагогикалық шеберлік 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  V 

Пәннің пререквизиттері Дінтануды оқыту әдістемесі 

Пәннің постреквизиттері Ұлттық тәрбие негіздері 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің 

құрылымы ретінде қарастырылады. Педагогикалық шеберліктің көрінісі – 

педагогикалық этика, педагогикалық тактика мен эрудиция және педагогикалық 

қарым-қатынас пен кәсіби рефлекция. Педагогикалық іс-әрекетті кәсіби меңгеру 

– шеберлік деңгейімен өлшенеді. Педагогтың шығармашылық қалыптасуы мен 

өзін-өзі тәрбиелеуі педагогикалық шеберлік нәтижесі. 

 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми 

сипатын анықтау мүмкіндігі, оларды 

шешу үшін тиісті дінтанулық 

ақпаратты тарту 

 

-ғылыми-зерттеу жұмысының мазмұнын, 

түрлерін, заңдылықтарын, принциптерін, 

технологияларын анықтайды; 

- мәдени мұраны сақтауға бағытталған 

жобаларды дайындайды және жобаларға 

қатысады, ксенофобия мен экстремизмге 

қарсы тұрады, ұлттық және діни 

азғыншылықтың құқықтарын қорғауға әрекет 

етеді; 

-дәстүрлі және дәстүрлі емес діни 

қозғалыстарды ажырата білуді түсіндіреді; 

- Қазақстан Республикасы  дін туралы 

заңнамасын қолданады (ОН4); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

-ислам діні мен қазақ халқының діни 

дәстүрлерін жетік меңгеріп, діни 

сұрақтар мен діни практикаға 

байланысты даму аясында талдап 

қолданады (ОН12); 

 

Қорытынды бақылау түрі  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 



3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

 

Пән коды және атауы DOA 3224 Дінтануды оқыту әдістемесі 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  V 

Пәннің пререквизиттері Діни философия 

Пәннің 

постреквизиттері 

Діни этика 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: дінтанулық білім берудің тарихы, қазіргі жағдайы және 

болашағы туралы түсінігін қалыптастыру; дінтануды оқытудың негіздері мен 

әдістемесін беру; дінтануды оқытудағы зайырлық ұстанымын таныту; орта оқу 

орындарының оқу-тәрбие үдерісімен таныстыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б4. Діндердің негіздерін білу - Түрлі діндердің сенім негіздерін 

терең түсіндіру, салыстыру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын,  діннің мәдениет 

жүйесіндегі орнын және  оның жеке 

тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін 

баяндап көрсетеді (ОН8); 
 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни мәселелерге 

талдау жасау 

-ислам діні мен қазақ халқының діни 

дәстүрлерін жетік меңгеріп, діни 

сұрақтар мен діни практикаға 

байланысты даму аясында талдап 

қолданады (ОН12); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

 
Пән коды және атауы DBBP 3223 Діни білім беру психологиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  V 



Пәннің пререквизиттері Дін психологиясы 

Пәннің 

постреквизиттері 

Діни этика 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: студенттерге діннің сенім негіздері, иман, ислам шарттары, қайнар 

көздері, Құран мен сүннет, бес парыз, діни тәрбие беружолдары мен ондағы психологияны 

ғылыми негіздер бойынша үйрету. Дін психологиясы дінмен және психологиямен тығыз 

байланысты ғылым саласы. Себебі, оның бірі адамды жеке тұлға ретінде қарастырса, 

келесісі ондағы сенімді зерттеу алаңы ретінде алады. Осының нәтижесінде дін 

психологиясы ғылымы пайда болған. Бұл пән діни бұйрықтар мен тыйымдарды дін 

психологиясы әдістерімен зерделейді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау қабілеті 

 

-жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби 

қарым-қатынас бағыттарындағы 

мәселелерді реттей алады; 

-мемлекеттік және шет тілдерінде 

табысты академиялық, кәсіби және 

әлеуметтік қарым-қатынас орнатады 

(ОН2). 

 

Б4. Діндердің негіздерін білу - шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық 

риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес 

жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді 

(ОН9); 
 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

 

 

Пән коды және атауы MBBP 4225 Мұсылмандық білім беру педагогикасы 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

КП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  VІ 

Пәннің пререквизиттері Дінтануды оқыту әдістемесі 

Пәннің 

постреквизиттері 

Діни этика 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: болашақ дінтанушы-оқытушылардың кәсіби айналысу 

салаларына бейім келетін педагогикалық теория негіздерімен қаруландыра 

отырып, мұсылмандық білім беру дәстүрі шеңберінде кәсіби қажетті біліммен 



қаруландыру және қоғамға қажетті деңгейде қызмет етулеріне керек құзыреттерді 

қалыптастыру болып табылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы мен 

әдіснамасы турасында негізгі білімді 

анықтау, Құран әріптерінің құрылымдық 

және ерекшеліктік сипаттарын жазып 

көрсетеді; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-басқару, 

ғылыми-зерттеу, сараптама-кеңес беру 

және мәдени-ағарту қызметтерін 

түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады (ОН5); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни мәселелерге 

талдау жасау 

-ислам діні мен қазақ халқының діни 

дәстүрлерін жетік меңгеріп, діни 

сұрақтар мен діни практикаға 

байланысты даму аясында талдап 

қолданады (ОН12); 
 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы DBBS 4228 Діни білім беру социологиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  VІІ 

Пәннің пререквизиттері Дін социологиясы 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Мақсаты: әлеуметтік көрініс ретінде діни білім берудің  қалыптасуын, салауатты 

өмір салтын дамытудың құрылымдық элементтерін, діни ұйымдардың 

типологиялық элементтерін, қазіргі діни жағдайда діни білім берудің әлеуметтік 

теорияларын зерттейді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау қабілеті 

 

-жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби 

қарым-қатынас бағыттарындағы 

мәселелерді реттей алады; 

-мемлекеттік және шет тілдерінде 

табысты академиялық, кәсіби және 

әлеуметтік қарым-қатынас 

орнатады (ОН2). 

 



Б4. Діндердің негіздерін білу - шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық 

риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес 

жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді 

(ОН9); 
 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 
Пән коды және атауы UTN 4227Ұлттық тәрбие негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  VІІ 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: қазақ халқының мәдени дәстүрлері мен ислам діні арасындағы 

сабақтастық мәселелерін және олардың өзара ықпалдастығына қатысты 

мәселелерді қарастыру. Қазақ халқының мәдени дәстүрлерінің қалыптасуына 

ислам дінінің қаншалықты ықпалы болды және олардың қазақ халқының рухани, 

мәдени болмысынан алар орны қандай деген сұрақтарға жауап береді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

-ислам діні мен қазақ халқының діни 

дәстүрлерін жетік меңгеріп, діни 

сұрақтар мен діни практикаға 

байланысты даму аясында талдап 

қолданады (ОН5); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни мәселелерге 

талдау жасау 

-ислам діні мен қазақ халқының діни 

дәстүрлерін жетік меңгеріп, діни 

сұрақтар мен діни практикаға 

байланысты даму аясында талдап 

қолданады (ОН12); 
 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 



3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы KTP 4226 Қайта тәрбиелеу педагогикасы 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  VІІ 

Пәннің пререквизиттері Дін негіздері 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: болашақ дінтанушыларды кәсіби айналысу салаларына бейім 

келетін педагогикалық теория негіздерімен қаруландыра отырып, мұсылмандық 

білім беру дәстүрі шеңберінде кәсіби қажетті біліммен қаруландыру және қоғам 

қажеттілігіне орай оқушыларды исламдық дәстүрде қайта тәрбиелеу 

мүмкіндіктерін және соған орай қажет құзыреттерді қалыптастыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  
Б4. Діндердің негіздерін білу - шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық 

риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес 

жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді 

(ОН9); 
 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни мәселелерге 

талдау жасау 

-ислам діні мен қазақ халқының діни 

дәстүрлерін жетік меңгеріп, діни 

сұрақтар мен діни практикаға 

байланысты даму аясында талдап 

қолданады(ОН12); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы DK 4304 Дінтанулық коммуникация 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD аға оқытушы Д.Шауенов, Б.Ботақараев 



Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІІ 

Пәннің пререквизиттері Діни философия 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Мақсаты: экзистенциалды мазмұнға ие қазіргі өзекті тарихи 

тенденциялармен ажырамас байланысты қамтамасыз ететін ғылыми зерттеу 

жүргізу, оның байланысын және медиа-жүйеге кіру қажеттілігін ескере 

отырып, діни коммуникациядағы процестердің ерекшеліктерін қарастыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б3. Діни философиялық және 

моральдық құндылықтарды білу 

- қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

анықтайды; 

- кәсіптік қызметінде дәлдікпен 

көрсетеді;  

- өзге халықтардың мәдениетіне 

толеранттылық танытуды 

қалыптастырады (ОН7 

Б5. Діни көрсеткіштерді сараптау - діни көрсеткіштерді, процестерді 

және қатынастарады оңтайландыру, 

бағалау, айқындау бойынша зерттеу 

(дербес немесе ұжым құрамында) 

дайындау және жүргізуді түсіндіреді; 

- дінтанулық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты діннің негіздері, әдістері, 

категориялары мен қағидаттарын 

қолдана білуді қалыптастырады;  

(ОН10); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

-ислам діні мен қазақ халқының діни 

дәстүрлерін жетік меңгеріп, діни 

сұрақтар мен діни практикаға 

байланысты даму аясында талдап 

қолданады (ОН12); 

 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Е. А. Оңғаров, Қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары, Баспалар үйі, 

Алматы 2014. 

2. A. Esen, Sosyal siyaset açısından islam'da ücret kavramı, Türkiye diyanet vakfi 

yayınları, Ankara 2015.  

3. Y. Bedirhan, İslam öncesi türk tarihi ve kültürü, Nobel  akademik yayılık, 

Ankara 2014. 

4. Б. Сатершинов, Ислам фобиясы және стереотиптер, ҚЗБЕМЕК.Ф.С., 

Алматы 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

 
Пән коды және атауы TIT 4303 Түркі ислам тарихы  

Пәнге жауапты ОПҚ PhD А.Усайнова, М.Мырзабеков 

Элективті пән циклы және 

түрі  

КП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 



Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІІ 

Пәннің пререквизиттері Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: түркі халықтарының мәдени дәстүрлері мен ислам діні 

арасындағы сабақтастық мәселелерін және олардың өзара 

ықпалдастығына қатысты мәселелерді меңгерту. Сондай-ақ, түркі 

халықтарының ислам дінін қабылдау жолдары мен мәдени дәстүрлерін 

сақтап қалуларына қатысты рухани-зерттеушілік бағдарлар 

қалыптастырады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің ғылыми 

сипатын анықтау мүмкіндігі, оларды 

шешу үшін тиісті дінтанулық 

ақпаратты тарту 

 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және ислам 

құқығы ғылымының тарихы мен 

әдіснамасы турасында негізгі білімді 

анықтау, Құран әріптерінің құрылымдық 

және ерекшеліктік сипаттарын жазып 

көрсетеді; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-басқару, 

ғылыми-зерттеу, сараптама-кеңес беру 

және мәдени-ағарту қызметтерін 

түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады (ОН5); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

- Мазхабтар мен ағымдардың 

қалыптасу себептері мен 

ерекшеліктері турасындағы 

ерекшеліктерді анықтайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауды көрсетеді (ОН11); 
 

Қорытынды бақылау  емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер Зеленков М. Ю. Мировые религии. История и современность; Феникс - 

Москва,.2012.   

A Küçük. Dinler tarihi  Ankara : Andac yayinlari, 2013.  

S.I Hisam. İslam tarihi - İstanbul : Kahraman yayinlari, 2011. - 508 с. 

Z. Kitapçi. Türkistan'in Araplar tafarindan fethi - İstanbul : [s. n.], 2010.  

M Özdemir. İslam tarihi ve medenyeti - Ankara : Ötüken, 2010. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы KOIT 4306 Кәсіби оқытудың инновациялық технологиялары 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

КП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  VІІ 

Пәннің пререквизиттері Дінтануды оқыту әдістемесі 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: кәсіби оқытудың обьектісі, мақсаты мен міндеттері турасында 

мағлұмат беру. Кәсіби оқытудың ұлттық дәстүр-салттармен байланысы мен 

студенттер үшін тәрбиелік мәні, білім беруде инновациялық технологиялардың 



оңтайлы жақтары мен мүмкіндіктерін меңгерту. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы мен 

әдіснамасы турасында негізгі білімді 

анықтау, Құран әріптерінің құрылымдық 

және ерекшеліктік сипаттарын жазып 

көрсетеді; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-басқару, 

ғылыми-зерттеу, сараптама-кеңес беру 

және мәдени-ағарту қызметтерін 

түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады (ОН5); 

Б5. Діни көрсеткіштерді сараптау - діни көрсеткіштерді, процестерді 

және қатынастарады оңтайландыру, 

бағалау, айқындау бойынша зерттеу 

(дербес немесе ұжым құрамында) 

дайындау және жүргізуді 

түсіндіреді; 

- дінтанулық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты діннің негіздері, 

әдістері, категориялары мен 

қағидаттарын қолдана білуді 

қалыптастырады;  (ОН10); 

 

Қорытынды бақылау   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 
Пән коды және атауы SP 4305 Салыстырмалы педагогика 

Пәнге жауапты ОПҚ  Доцент С.Оразбай, аға оқытушы А.Бейсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

КП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  VІІ 

Пәннің пререквизиттері Дінтануды оқыту әдістемесі 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты:Білім берудің шетелдік тәжірибесін өз еліндегі тәжірибемен 

салыстырып, айырмашылықтарына педагогикалық баға беріп, танып, біліп 

алуларына мүмкіншілік жасау. Салыстырмалы педагогиканың ғылым ретінде 

теориялық-әдістемелік негіздері, ұстанымдары, формалары, әдіснамасы мен 

әдістері туралы ғылыми білімдер жүйесімен және әлемдегі білім беру 

тенденцияларының дамуы мен оның XXΙ ғасырдың бас кезеңдеріндегі 

реформалары таныстырылады. 

 



Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау қабілеті 

 

-жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби 

қарым-қатынас бағыттарындағы 

мәселелерді реттей алады; 

-мемлекеттік және шет тілдерінде 

табысты академиялық, кәсіби және 

әлеуметтік қарым-қатынас орнатады 

(ОН2). 

Б4. Діндердің негіздерін білу - шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық 

риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді анықтайды; 

- конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес 

жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

копконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды түсіндіреді 

(ОН9); 

 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер  1.R. Özer,Ayet ve Hadislerle Dinı ve Ahlaki Hikayeler, Анкара, 2014 

2.N. Tozlu,Bilim ve hayat, Анкара, 2015 

3. З. Жандарбек,Қазақтың дәстүрлі дінінің негіздері. Алматы-2015 

4.R. Kemal.Çocuklar İnsandır, İstanbul 2014 

5.A. Mirseyt,Nerden baksan görünen adam. Анкара, 2014 

6.Ü. Görgülü,İslam kolaylık dinidir, Анкара, 2014 

Жаңартылған мерзімі   
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