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2022-2026 оқу жылына арналған 6В02229–Теология 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 «Теолог-ислам бойынша 

сарапшы» 

  

   Модуль -Дін негіздері ІI   

 1 DS 2204 Дін социологиясы 3/90 ІІІ 

 2 DP 2205 Дін психологиясы 3/90 ІІІ 

   Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІІІ   

 1 HN 3208 Хадис негіздері 5/150 V 

 2 TN 3209 Тафсир негіздері 5/150 V 

 3 Kal 3207 Калам 5/150 V 

 4 PATІ 3206 Практикалық араб тілі ІІ 5/150 V 

   Модуль -Дін негіздері ІІI   

 1 HM 3211 Хадис мәтіні 5/150 VІ 

 2 IKA 3210 Ислам құқығы әдістемесі 5/150 VІ 

 3 IA 3212 Ислам антропологиясы 5/150 VІ 

   Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары ІV   

 1 IM 4220 Ислам мазхабтары 5/150 VІІ 

 2 IE 4219 Ислам этикасы 5/150 VІІ 

 3 TM 4221 Тафсир мәтіні 5/150 VІІ 

 Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Теолог-христиан 

ағымдары бойынша сарапшы» 

  

   Модуль- Христиан тарихы   

 1 HDT 2214 Христиан дінінің тарихы 3/90 ІІІ 

 2 IPO 2213 Иса пайғамбар өмірі 3/90 ІІІ 

   Модуль- Католицизм және православ 

бағыты 

  

 1 KSHT 3215 Католик шіркеуі тарихы 5/150 V 

 2 KSN 3218 Католицизм сенім негіздері 5/150 V 

 3 PAT 3217 Православ ағымының тарихы 5/150 V 

 4 OPSH 3216 Орыс православ шіркеуі 5/150 V 

   Модуль- Протестантизм   

 1 PT 3223 Протестантизм тарихы 5/150 VІ 

 2 PG 3222 Протестанттық және ғылым 5/150 VІ 

 3 PA 3224 Протестант ағымдары 5/150 VІ 

   Модуль- Христиан мәтіндері   

 1 ІT 4227 Інжіл тану 5/150 VІІ 

 2 Lit 4226 Литургия 5/150 VІІ 

 3 PA 3225 Патристика және апологетика 5/150 VІІ 

3 КП                      Бейіндеуіш пәндер циклының модулі  10/300  

 Мамандандырудың білім траекториясы №1 «Теолог-діни мәселелер 

бойынша сарапшы» 

  

   Модуль -Дін негіздері V   

 1 TK 4305 Теологиялық коммуникация 5/150 VІІ 

 2 TIT 4304 Түркі ислам тарихы 5/150 VІІ 



 Мамандандырудың білім траекториясы №2 «Теолог-христиан 

теологиясы бойынша сарапшы» 

  

   Модуль- Христиан мистикасы   

 1 HM 4306 Христиандық мистикасы 5/150 VІІ 

 2 Neo 4307 Неотомизм 5/150 VІІ 

        Барлығы 71/2130  

 

 

 

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

 

БББ атауы: 6В02229-Теология 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.Кәсіпкерлік, Экономика, Алматы, 2016; А.А.Нұрғалиева, Б.С.Корабаев\\ 

оқулық 

2.Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика  / Алматы, 2018, Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық.\\ Куратко Д.Ф. 

ауд. М.Қыстаубаева, Б.Сабденәлиев, М [ж.т.б.] 

3.Предпринимательство, теория, процесс, практика,  на русском 

языке,Учебник,  Нур-султан 2019, Дональд Ф.Куратко 

4.Финансы. Алматы, 2014. Р. К. Серкебаева, Р. У.  Смагулова 

5.Екінші болма! Бизнесте, карьерада және өмірде жеңіске жетудің қазақша 

жолы. Қ.Шонбай, Алматы 2019 

6.Қазақстанда шағын және орта бизнесті басқару жүйесін жетілдіру. 



Монография. Түркістан, 2015. Мырзалиев    Б. С 

7.Модель управления предпринимательским ресурсом Казахстана, Институт 

экономики, Алматы 2017 монография 

8.Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в республике 

Казахстан\\ 2017.Алматы: Институт экономики КН МОН РК. О.Сабден и др. 

под ред. Академика А.А.Сатыбалдина, монография 

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); 

- қоғамның өмір сүру ортасының экологиялық 

танымын біледі, адамгершілік 

міндеттемелердің, академиялық адалдық 

принциптері мен мәдениетінің,  құқықтық 

сауаттылықтың маңызын түсінеді, қызметінде 

қолданады (ОН3). 

Қорытынды бақылау Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Экология және тұрақты даму. Баешова А.Қ. оқу құралы.-Алматы: Қазақ 

университеті,-2013.-152б. 

2. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері. Мейрбеков А.Т., Мейрбекова 

Г.П. Оқу құралы.-Алматы, «Nurpress», баспасы, 2020-467б 

3. Экология. Оқу құралы / Мустафаева Р.Б. – Алматы: Альманахъ, 2019. – 

495 бет. 

4. Еology and Sustanable Development Training manual. N.B. Koshkarov, A.A. 

Akhayeva, A.K. Kolpek, E.T. Abseitov – Almaty, Almanah, 2020. – 194 p. 

5. Экология и устойчивое развитие. Колумбаева С.Ж. и др.:учебное 

пособие.-Алматы: Қазақ университеті, 2020.-153с. 

6. Экологиялық тәуекелдерін басқару. Оқу-әдістемелік құрал. 

Ф.Жандаулетова .Алматы.2016 

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 Теологиялық коммуникация 

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 

 

- 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); 

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); 

Қорытынды бақылау Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Көшбасшылық теориясы, 2019, Шымкент.Оқу құралы. К.Беркімбаев, 

Р.Кадирбаева, М.Сұлтанмұрат, Ж.Бураева 

2. Көшбасшылық: теория және практика -Алматы: "Ұлттық аударма 

бюросы" қоғамдық қоры, 2020 жыл.-560 бет. Нортхаус Питер 

3. Теория лидерства. Бейсембаева С.Учебное пособие. Туркестан 2020 

4. Болашақ мамандарды кәсіби даярлау үдерісіне Ә.Сембаевтың ғылыми 

педагогикалық, көшбасшылық қызметінің тәжірибесін ендірудің ғылыми 

педагогикалық негіздері. Оқу әдістемелік құрал Токкулова Г.Т.  Түркістан 

2020 

5. Идеи Нурсултана Назарбаева - идеология независимого 

Казахстана..Алматы, 2016 С. А. Усенов 

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 

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 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. Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. Оқу 

құралы,Түркістан: Тұран, 2020. Н.П.Сапарходжаев, Г.Ж.Ниязова, 

Ү.Р.Рахмет. 

2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.  Оқу құралы. А.2018 Т. Б. 

Нурпеисов, И. Н. Кайдаш 

3. Информационно-коммуникационные технологии. Учебное пособие. 

А.2017. Т. Б. Нурпеисова, И. Н. Кайдаш 

4. Болашақ мамандардың ақпараттық-коммуникативтік құзырлығын 

қалыптастыру. 2017. К. М. Беркимбаев,Б. Т. Керимбаева. Монография 

5. Развитие интеллектуальных способностей студентов университета как 

фактор повышения интеллектуального потенциала Казахстана. 

Монография. [Текст] / А. К. Мынбаева, В. Т. Тихомирова, А. В. 

Вишневская. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2015 

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 Түркі ислам тарихы 

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. Мәңгілік ел: оқулық. 2015. Касымбеков М.Б., Пралиев С.Ж., 

Жампеисова К.К. және т.б. 

2. Мәңгілік ел: учебник. 2015. Касымбеков М.Б., Пралиев С.Ж., 

Жампеисова К.К. и др. 

3. Мәңгілік ел идеясы: қалыптасуы, үш негізі, тарихи сабақтастық. 2013. 

Сыздықов С. Монография 

4. Мәңгілік Ел. Годы, равные векам. Эпоха, равная столетиям. 2014. 

Назарбаев Н.А. Монография 

 

Жаңартылған мерзімі  

 

Пән коды және атауы DS 2204 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 - 

Пәннің постреквизиттері Ислам антропологиясы 

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

әдісерін танытау. Дін социологиясы 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  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-

кеңес беру және мәдени-ағарту 

қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 



Б3. Діни философияларды білу қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

анықтау; 

- кәсіптік қызметінде дәлдікпен 

көрсетеді;  

- өзге халықтардың мәдениетіне 

толеранттылық танытуды айтады 

(ОН7); 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

-діндер арасы мен дінсіздер арасында 

дінаралық және конфессияаралық 

сұхбат өткізу, қазіргі заманғы 

теологиялық мәселелерге сараптама 

жасау мәнін айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауға қабілетті (ОН11); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Дін әлеуметтануына кіріспе. Оқу құралы, Алматы, 2020, Е.Есімқұлов 

2. Қазақстанның мәдени және әлеуметтік-саяси дамуындағы діннің рөлі.= 

Роль религии в культурном и социально-политическом развитии 

Казахстана. Оқулық гуманитарлық-сұхбаттық жоба ретінде. Учебник 

как гуманитарно-диалогический проект - Алматы : Ин-тут философии, 

политологии, и религиоведения КН МОН РК, 2015 

3. Дін социологиясы, оқу әдістемелік құрал. Түркістан: Тұран 2020. Д 

Шауенов, С.Назбекова  

4. 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии, Караганда 

2014, составители К.Калилаханова, и др. 

5. Особенности состояния религиозности казахстанского общества: 

вопросы теории и практики. (по материалам социологических 

исследований) / З. Г. Джалилов. - Алматы : Дайк-Пресс, 2013 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы DP 2205 Дін психологиясы  

Пәнге жауапты ОПҚ 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 - 

Пәннің постреквизиттері Теологиялық коммуникация 

Пәннің қысқаша мазмұны  Дін психологиясы курсы студенттерге дін және психологиямен тығыз 

байланысты тақырыптар мен салаларды танытады. 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  

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. Діни конфессияларды 

 білу 

- шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық 

риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді түсіндіру; 

- конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес 

жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

көпконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды қалыптастырады 

(ОН9); 

 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Дін психологиясы.  Оқу құралы, Түркістан 2020, М.Мырзабеков 

2. Религиоведение, Учебник, 2018, Бегалинова К 

3. Діндарлық психологиясы.  Түркістан 2020, М.Мырзабеков 

4. Психология суфизма. ООО ИД Ганга, Алматы 2019, Джавад Нурбахш 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы HN 3208 Хадис негіздері 

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 Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері Хадис мәтіні 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: Мұхаммед пайғамбардың сөздері мен іс-әрекеттері, 

мұсылман қоғамдастығының өмірінің діни және құқықтық аспектілеріне 

әсері туралы ақпарат қалыптастыру. Хадис негіздерін - шешім (каул), 

мақұлдау (такрир), Мұхаммед пайғамбардың бейнесі (васфи) немесе іс-

әрекеті (фил) үйрету, бұлар барлық мұсылмандар үшін беделді саналатын 

және шариғат негіздерінің бірі болып табылатын Сүннетті құрайды. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-

кеңес беру және мәдени-ағарту 

қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 



Б5. Теология саласындағы негізгі 

мәселелерді білу 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау; 

- теологиялық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты теологияның негіздері, 

әдістері, категориялары мен 

қағидаттарын қолдана білуді 

көрсетеді;  (ОН10); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Хадис тарихы, оқулық,Анкара 2016. А.Йылдырым 

2. Хадис әдістемесі, оқулық,Анкара 2016. А.Йылдырым 

3. Хадистану ілімі. Оқу құралы. Алматы, 2021, А. Жамашев   

4. Хадис негіздері және әдістемесі, оқу-әдістемелік құрал, Түркістан 2020, 

Ж.Нурматов 

5. Хадис ғылым бұлағы. А. Жамашев. - Алматы, 2020 

6. Хадистер аясында Ислам. Т.I.  Бас үйлестіруші: М.Е. Өзафшар. ; 

Аудармашылар: А.Ш.Әділбаев, М.И. Патеев, Б.Ә. Мырзаев,К.Тышхан. - 

Нұр-Сұлтан : Қазақстан, 2020 

7. Хадис мәтіні. Оқу әдістемелік құрал , Ж. Е. Нурматов. - Түркістан : Тұран, 

2020 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы TN 3209 Тафсир негіздері 

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 Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері Тафсир мәтіні 

Пәннің қысқаша мазмұны   Пәннің мақсаты: студенттерге исламдық діни ілімді дамытуда шешуші рөл 

атқарған Құран мен оның тафсирлеу, түсіну (түсіндірме аль-Кур'ан уа ат-

тафсир) туралы жазбалармен танысу. Сонымен қатар, заманауи тафсир 

категориясын түсіндірудің тактикалық әдістерін, олардың пайда болу 

себептерін үйрету. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет жүйесіндегі 

орнын және  оның жеке тұлға мен 

қоғам өміріндегі қызметін баяндап 

көрсетеді (ОН8); 



Б5. Теология саласындағы негізгі 

мәселелерді білу 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау; 

- теологиялық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты теологияның негіздері, 

әдістері, категориялары мен 

қағидаттарын қолдана білуді 

көрсетеді;  (ОН10); 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, 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.Исламдық дереккөздерді интерпретациялау әдістері, оқу құралы, -Алматы 

2020, Қ.С.Бағашаров 

5.Тәпсір тарихы және әдістемесі. Оқу құралы. Ж. Е. Нурматов. - Шымкент : 

Әлем, 2020 

6.Тәпсір әдістемесі, И. Чалышкан. - Анкара : [б. и.], 2016 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы Kal 3207 Калам 

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 Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері Ислам мазхабтары 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: исламдағы діни, діни-құқықтық және практикалық 

нұсқаулықтарды басшылыққа алып, мутакаллимдер діни және 

философиялық тақырыптарда Құранды басшылыққа алып пікір білдірген 

жетекші сунниттік мектеппен және оның оның негізін салушылармен 

таныстыру. Пәнді оқу барысында студенттер идеологиялық ағымдардың 

пайда болу ерекшеліктерімен танысады; кейінгі дәуір ғалымдарының діни 

және әлеуметтік-мәдени, философиялық және саяси талаптар қойған 

оцшылдардың діни және ұтымды дәлелдеудермен танысады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- 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 

-діндер арасы мен дінсіздер арасында 

дінаралық және конфессияаралық 

сұхбат өткізу, қазіргі заманғы 

теологиялық мәселелерге сараптама 



жасау мәнін айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауға қабілетті (ОН11); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, 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.Ислам теологиясы, оқулық, -Алматы 2014, Б.Топалоғлу. 

8.Әбу Ханифа ілімі және сунниттік теология, -Түркістан 2018 

9.Теологияның қазіргі мәселелері, оқу құралы, -Түркістан 2018, 

Т.Абдрасилов  

10Абу Ханифа и Ханафитский мазхаб. Учебное пособие, Алматы 2014, А 

.Адильбаев, Ш.Адильбаева  

11.Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии, Монография, Алматы 

2015, А.Муминов 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы PAТ 3206 Практикалық араб тілі ІІ 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, Ж.Қасымбеков 

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  Практикалық араб тілі (А ІІ деңгейі) курсы студенттерді араб тіліндегі 

қарапайым және күрделі сөйлемдерді қолдануға машықтандырады, араб тілі 

грамматикасы мен синтаксисін меңгеру барысында диалог құру 

дағдыларының қалыптастырылуын ұйымдастырады. Сонымен бірге діни 

мәтіндерді араб тілінен қазақ тіліне аудару тәсілдері қалыптастырылады. 

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. Діни конфессияларды 

 білу 

- шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық 

риторика және конфликтология 

саласындағы білімдерді түсіндіру; 

- конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес 

жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

көпконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды қалыптастырады 

(ОН9); 



Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, 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.Араб лексикологиясы, Оқулық, -Алматы 2014.  Б.Атабай 

5.Практический курс арабского языка, -Москва 2019, М.Накиб Анир 

6.Практикалық араб тілі (АII деңгей).Мырза баспасы, 2020А Мұсаева 

 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы HМ 3211 Хадис мәтіні 

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 негіздері 

Пәннің постреквизиттері Ислам этикасы 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: студенттерге исламның жазба мәдениетін танытатын хадис 

мәтіндерін оқып талдауды үйрету, хадистердің мағынасын дұрыс түсінуді, 

уақыт шарттарына қарай қабылаудың тәсілдерін меңгерту. Ислам дінінің 

негізгі дереккөзінің бірі саналатын хадис мәтіндерінің пайда болған күннен 

бастап, бүгінгі күнге дейінгі дәуірлерін назарға ала отырып, мәтіндердің 

жазылу тарихы мен хадисшілер жайлы мәлімет беріледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Діни конфессияларды 

 білу  

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет жүйесіндегі 

орнын және  оның жеке тұлға мен 

қоғам өміріндегі қызметін баяндап 

көрсетеді (ОН8); 

Б5. Теология саласындағы негізгі 

мәселелерді білу 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау; 

- теологиялық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты теологияның негіздері, 

әдістері, категориялары мен 

қағидаттарын қолдана білуді 

көрсетеді;  (ОН10); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 8. Хадис тарихы, оқулық,Анкара 2016. А.Йылдырым 

9. Хадис әдістемесі, оқулық,Анкара 2016. А.Йылдырым 

10. Хадистану ілімі. Оқу құралы. Алматы, 2021, А. Жамашев   

11. Хадис негіздері және әдістемесі, оқу-әдістемелік құрал, Түркістан 2020, 



Ж.Нурматов 

12. Хадис ғылым бұлағы. А. Жамашев. - Алматы, 2020 

13. Хадистер аясында Ислам. Т.I.  Бас үйлестіруші: М.Е. Өзафшар. ; 

Аудармашылар: А.Ш.Әділбаев, М.И. Патеев, Б.Ә. Мырзаев,К.Тышхан. - 

Нұр-Сұлтан : Қазақстан, 2020 

14. Хадис мәтіні. Оқу әдістемелік құрал , Ж. Е. Нурматов. - Түркістан : Тұран, 

2020 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы ІКА 3210 Ислам құқығы әдістемесі 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, А.Усайнова 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІ 

Пәннің пререквизиттері Тафсир негіздері, Хадис негіздері 

Пәннің постреквизиттері Ислам мазхабтары 

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 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, сараптама-

кеңес беру және мәдени-ағарту 

қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 

Б5. Теология саласындағы негізгі 

мәселелерді білу 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау; 

- теологиялық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты теологияның негіздері, 

әдістері, категориялары мен 

қағидаттарын қолдана білуді 

көрсетеді;  (ОН10); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ислам құқығына кіріспе: оқу құралы, Алматы, 2021, Т.Имаммәди. 

2. Ханафи мазхабы, оқу құралы, Алматы 2014, А.Әділбаев 

3. Абу Ханифа и Ханафитский мазхаб. Учебное пособие, 2014. А Адилбаев  

4. Ислам құқығы. Оқу құралы,  Ж. Е. Нурматов. - Түркістан : Тұран, 2020 

5. Салыстырмалы Ислам фикх мәселесі. Оқу құралы. Т. Е. Абдрасилов. - 

Түркістан : Мырза, 2016 

6. Ханафи құқық мектебі және қазақ діни танымы, монография, Түркістан. 

2020,Д.Кенжетаев.С.Абжалов. Қ. Қаратышқанова 



7. Діни құқық негіздері, Түркістан 2020, Ж.Нурматов 

8. Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии, Монография, 

Алматы 2015, А.Муминов  

9. Ислам құқығының қазіргі таңдағы мәселелері. Оқу әдістемелік құрал. Ж. 

Е. Нурматов. - Түркістан : Тұран, 2020 

10. Әл-фиқһул әкбәр (ең үлкен фикһ),  Имам Ағзам Әбу Ханифа. - А. : 

Баспалар үйі, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы ІA 3212 Ислам антропологиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD доктор Шауенов Д. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІ 

Пәннің пререквизиттері Дін социологиясы, Дін психологиясы 

Пәннің постреквизиттері Түркі ислам тарихы 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: адамның Алла тағала жаратқан тіршілік иесі ретіндегі 

ерекше ұстанымын құрайтын "халиф" жайында Құран тұжырымдамасын 

қарастыру. Онда адамның эпистемологиялық мәртебесін иемденуі адамға 

оның өмірінің үш саласында: өзіне, басқа адамдармен қарым-қатынасқа, 

сыртқы әлеммен қарым-қатынасқа жүктелетін ерекше міндеттерді 

орындаумен байланысты. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

 

-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). 

Б3. Діни философиялық және 

моральдық құндылықтарды білу 

- ислам ахлақ философиясы, дін 

философиясы, сопылық 

философиясыерекшеліктерін анықтау; 

- діни философиялық еңбектерді 

талдай бастайды; 

- діни моральдік құндылықтарды 

анықтап ұстанады; (ОН6); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Діни антропология. Оқу құралы. Т. Абдрасилов. - Түркістан : Тұран, 

2021. - 191 с 

2. Религиозная антропология. Учебное пособие,  Москва-2013. 

К.Ермишина  

3. Діни антропологияның қазіргі жолдары мен қағидалары. Түркістан 2015, 

Шадинова Г. 

4. Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс. Лекция жинағы. 

[Текст] / Г. Б. Дайрабаева, А. Ж. Малдыбек. - Түркістан : Тұран, 2015 



5. Діни антропология оқу-әдістемелік құралы / Ш. С. Рысбекова. - Алматы : 

Казақ университеті, 2020. - 101 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы IМ 4220 Ислам мазхабтары 

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 құқығы әдістемесі 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: студенттерге ислам тарихындағы мазхабтардың шығу 

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

басты араларындағы ерекшеліктерді таныту. Итиқади, фиқхи және саяси 

мазхабтардың қарайтын мәселелері, имамдар мен құқықшылар арасындағы 

қайшылықтар, мазхабтардың жазба мәдениетіне қатысты діни әдебиет 

ауқымы меңгертіледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- 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 

діндер арасы мен дінсіздер арасында 

дінаралық және конфессияаралық 

сұхбат өткізу, қазіргі заманғы 

теологиялық мәселелерге сараптама 

жасау мәнін айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауға қабілетті (ОН11); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ханафи мазхабының діни-құқықтық қағидалары, оқу құралы, Түркістан 

2020, С.Абжалов, Т.Балабиев, Б.Темірханов  

2. Қазіргі ислам мазхабтары. Оқу құралы, Тұран баспасы,  2020 

Б.Темирханов, Д.Уразбаев 

3. Абу Ханифа и Ханафитский мазхаб. Учебное пособие, Алматы 2014. А 

Адилбаев., Ш.Адильбаева 

4. Ханафи-Матуриди мазхабы. Оқу құралы. С. У. Абжалов, М. 

Мырзабеков, Қ. Р. Қаратышқанова. - Түркістан : Мырза, 2019 

5. Матуриди теологиясы. Қазақ тіліне ауд-р: Д. Кенжетай, М. Мырзабеков, 

С. Абжалов. - Түркістан : Мырза, 2019 

6. Ханафи құқық мектебі және қазақ діни танымы, монография, -Түркістан 

2020, С.Абжалов, Д.Кенжетаев  

7. Қазіргі Қазақстандағы дәстүрлі діндер, Алматы 2020, ұжымдық 

монография 

8. Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии, Монография, 

Алматы 2015, Муминов А. 



9. Орталық Азиядағы Ханафи мәзһабы мен Матуриди ақида мектебі. М. 

Исахан. - Түркістан : South Print Corparation, 2019 

10. Матуриди Ақидасы-Әбу ханифа ілімінің жалғасы, Қ. Е. Сейтұлы. - А. : 

Баспалар үйі, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы ІE 4219 Ислам этикасы 

Пәнге жауапты ОПҚ 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 Хадис негіздері, Тафсир негіздері 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: Құранға негізделген этикалық нормалар және ережелермен, 

Мұхаммед Пайғмбардың сүннетімен және ҮІІ ғасырда Арабия түбегінде 

Исламның пайда болуымен басталып, ХІ ғасырда шарықтау шегіне жеькен 

ислам құқығындағы прецеденттерді таныту. Ахлақ құндылықтар - бұл 

адамның бойындағы қасиеттер, соның арқасында ол басқалармен қарым-

қатынасқа түседі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б3. Діни философиялық және 

моральдық құндылықтарды білу 

- ислам ахлақ философиясы, дін 

философиясы, сопылық 

философиясыерекшеліктерін анықтау; 

- діни философиялық еңбектерді 

талдай бастайды; 

- діни моральдік құндылықтарды 

анықтап ұстанады; (ОН6); 

- қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды 

анықтау; 

- кәсіптік қызметінде дәлдікпен 

көрсетеді;  

- өзге халықтардың мәдениетіне 

толеранттылық танытуды айтады 

(ОН7); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, 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 TМ 4221 Тафсир мәтіні 

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 негіздері 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: Құранды түсіндіретін теориялық білімді үйрету, олардың 

мағынасын беруде Мұхаммед Пайғамбардың сахабалары таратқыштардың 

(наклдардың) тізбегі арқылы баға жетпес білімдерді оларды жүйеге келтірген 

муфассирлерге жеткізді, сонымен бірге оларды кейінірек оларды түсіндіру 

барысында қолдану үшін өлеңдердің ерекше грамматикалық және әдеби 

ерекшеліктерін зерттеді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет жүйесіндегі 

орнын және  оның жеке тұлға мен 

қоғам өміріндегі қызметін баяндап 

көрсетеді (ОН8); 

Б5. Теология саласындағы негізгі 

мәселелерді білу 

- алғашқы дәуірлерден бастап қазіргі 

күнге дейін жасалған Құран 

түсіндірмелері,  хадис, тафсир және 

ислам құқығы ғылымының тарихы 

мен әдіснамасы турасында негізгі 

білімді анықтау; 

- теологиялық жүйелер мен 

тұжырымдамаларды зерттеуге 

байланысты теологияның негіздері, 

әдістері, категориялары мен 

қағидаттарын қолдана білуді 

көрсетеді;  (ОН10); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, 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.Исламдық дереккөздерді интерпретациялау әдістері, оқу құралы, -Алматы 

2020, Қ.С.Бағашаров 

5.Тәпсір тарихы және әдістемесі. Оқу құралы. Ж. Е. Нурматов. - Шымкент : 

Әлем, 2020 

6.Тәпсір әдістемесі, И. Чалышкан. - Анкара : [б. и.], 2016 

Жаңартылған мерзімі   

  

Пән коды және атауы HDT 2214 Христиан дінінің тарихы 

Пәнге жауапты ОПҚ  PhD Ж.Нурматов, PhD Д.Шауенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 3/90 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  ІІI 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері Католик шіркеуі тарихы, Католицизм сенім негіздері, Протестантизм тарихы, 

Православ ағымының тарихы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: студенттерді христиан дінінің шығу тарихымен таныстыру. 

Христиандықтағы сенім негіздері, сакраменттер, Құрылтайлар мен ондағы 



қабылданған діни үкімдер, қасиетті мәтіндер, Інжіл кітабы, католик, православ 

және протестань бағыттары арасындағы ерекшеліктер, қазіргі таңдағы христиан 

діні жайлы баяндалады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара әрекетін 

анықтау; мемлекеттің дін саласындағы 

саясатын көрсетіп беру; 

-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 

діндер арасы мен дінсіздер арасында 

дінаралық және конфессияаралық сұхбат 

өткізу, қазіргі заманғы теологиялық 

мәселелерге сараптама жасау мәнін 

айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін талдауға 

қабілетті (ОН11); 

Қорытынды бақылау   Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Христиандық тарихы, оқу құралы, -Алматы 2016, Б.Бейсенов, А.Игисенова 

2. Христианство в Казахстане: история и современность. Ш.С.Рысбекова 

Учебное пособие,   Алматы 2016 

3. Діндердегі биоэтика, -Астана 2018, А.Қабылова 

4. Мистические ордена в язычестве и христианстве: компаративистский 

анализ:, Алматы 2020, К.Бегалинова, М.Ашилова, А.Бегалинов 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы ІРО 2213 Иса пайғамбар өмірі 

Пәнге жауапты ОПҚ  PhD Ж.Нурматов, PhD Д.Шауенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 3/90 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  ІІI 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері Інжіл тану 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: студенттерге Иса пайғамбар өмірі, кереметтері, хауарилерінің 

міндеттері, Исаның туылуы, өмірі, інжілдік кереметтерді таныту. Өлім мен 

тірілу, Құпия кеш, Исаның жазалануы, жерленуі, қайта тірілуі, Исаның ілімі, 

дүниелік және ахиреттік байлық, дұға, ғибадат, махаббат тақырыптары 

меңгертіледі. 

 Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы саланың 

дамуын көрсетіп беру;  

- 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 

діндер арасы мен дінсіздер арасында 

дінаралық және конфессияаралық сұхбат 

өткізу, қазіргі заманғы теологиялық 

мәселелерге сараптама жасау мәнін 

айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін талдауға 

қабілетті (ОН11); 

Қорытынды бақылау түрі  Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Христиандық тарихы, оқу құралы, -Алматы 2016, Б.Бейсенов, А.Игисенова 

2. Христианство в Казахстане: история и современность. Ш.С.Рысбекова 

Учебное пособие,   Алматы 2016 

3. Діндердегі биоэтика, -Астана 2018, А.Қабылова 

4. Мистические ордена в язычестве и христианстве: компаративистский 

анализ:, Алматы 2020, К.Бегалинова, М.Ашилова, А.Бегалинов 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы KSHT 3215 Католик шіркеуі тарихы 

Пәнге жауапты ОПҚ  PhD Ж.Нурматов, PhD 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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің постреквизиттері Патристика және апологетика 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәнәнің мақсаты: христиан шіркеуінің Батыс және Шығыс болып бөлінуін, 

католицизмнің пайда болуын, католик ағымының негіздерін: Інжіл және 

Дәстүрлер; Шығыс шіркеуінің теологиялық және литургиялық 

айырмашылықтарын қарастыру. Студенттерге филиокве; тәубеге келу мен 

сатисфакция принциптерін, култь пен қажылықты; монахтық және серілік 

ордендерді; католик шіркеуінің ағарту мен жаңа дәуірдегі саяси позицияларды; 

кейінгі догматикалық жаңалықтарды; Ватиканның қалыптасуын, либеральды 

реформаларды, католик шіркеуінің қазіргі таңдағы тарихын меңгертеді. 

 Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара әрекетін 

анықтау; мемлекеттің дін саласындағы 

саясатын көрсетіп беру; 

-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 талдау 

жасауға, діни сұрақтар мен діни 

ғұрыптарға байланысты мәселелерді 

шешуге, осыларды саланың даму 



аясында талдауға қабілетті (ОН12); 

Қорытынды бақылау   Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Христиандық тарихы, оқу құралы, -Алматы 2016, Б.Бейсенов, А.Игисенова 

2. Христианство в Казахстане: история и современность. Ш.С.Рысбекова 

Учебное пособие,   Алматы 2016 

3. Діндердегі биоэтика, -Астана 2018, А.Қабылова 

4. Мистические ордена в язычестве и христианстве: компаративистский 

анализ:, Алматы 2020, К.Бегалинова, М.Ашилова, А.Бегалинов 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы KSN 3218 Католицизм сенім негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ  PhD Ж.Нурматов, PhD 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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің постреквизиттері Патристика және апологетика 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: студенттерге католик ағымының шығу тарихы мен сенім 

жүйесі, папалық басқару иерархиясы, католиктік сакраменттер, діни жоралғылар 

мен рәсімдер, католик теологтары мен философтар туралы мағлұмат беріледі. 

Католикік сенім негіздеріндегі Иса тұлғасы, Мариям ананың тәңірлік рөлі, 

жанның уақытша тозақта қалу шарттары, апокалипсис, креационизм теориясы, 

католик шіркеулері, католиктік ағымдар, құлшылық негіздері мен рәсімдері, 

құрылымдық мәселелері меңгерту. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара әрекетін 

анықтау; мемлекеттің дін саласындағы 

саясатын көрсетіп беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-басқару, 

ғылыми-зерттеу, сараптама-кеңес беру 

және мәдени-ағарту қызметтерін 

түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы саланың 

дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар тарихын; 

діннің мәдениет жүйесіндегі орнын және  

оның жеке тұлға мен қоғам өміріндегі 

қызметін баяндап көрсетеді (ОН8); 

Қорытынды бақылау   Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Христиандық тарихы, оқу құралы, -Алматы 2016, Б.Бейсенов, 



А.Игисенова 

2. Христианство в Казахстане: история и современность. Ш.С.Рысбекова 

Учебное пособие,   Алматы 2016 

3. Діндердегі биоэтика, -Астана 2018, А.Қабылова 

4. Мистические ордена в язычестве и христианстве: компаративистский 

анализ:, Алматы 2020, К.Бегалинова, М.Ашилова, А.Бегалинов 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы PАT 3217 Православ ағымының тарихы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, PhD 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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің постреквизиттері Інжіл тану 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: суденттерге христиан-ортодокс бағытының қалыптасуы, оның 

батыс христиандығынан бөліну себептері, даму тарихымен таныстыру. Дербес 

православ шіркеулері, иконалар мәдениеті, құлшылық негіздері, христиан 

православиесінің сенімдік ілімдері мен рәсімдері, құрылымдық мәселелерін 

оқыту. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы саланың 

дамуын көрсетіп беру;  

- 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 

діндер арасы мен дінсіздер арасында 

дінаралық және конфессияаралық сұхбат 

өткізу, қазіргі заманғы теологиялық 

мәселелерге сараптама жасау мәнін 

айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін талдауға 

қабілетті (ОН11); 

Қорытынды бақылау   Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Современное православие. Учебное пособие. Т. Л. Белкина. - М. : РИОР, 

2020. - 108 с 

2. Дінтану. Оқу құралы. Н.Ж. Байтенова, А.Д. Құрманалиева, Ш.С. Рысбекова 

т.б. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 477 с. 

3. Діндер тарихы. Оқу құралы. С. Оразбай, А. Бейсенов. - Түркістан : Мырза, 

2020 

4. Діндер тарихы.  Оқу-әдістемелік құрал, Алматы: «Нұрлы әлем» 2018, 

М.Беспаев, М.Халықов. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы ОPSH 3216 Орыс православ шіркеуі 



Пәнге жауапты ОПҚ  PhD Ж.Нурматов, PhD 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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің постреквизиттері Інжіл тану 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: орыс шіркеуінің тарихын, әдебиеттері мен қайнар көздерін, 

Орыс православ шіркеуінің кезеңдерін қарастыру. Соның ішінде, Орыс 

православ шіркеуінің Киевтік кезеңін (I-XIII ғғ.), моңғол шапқыншылығынан 

бастап митрополия бөлінісіне дейінгі кезеңді (1237-1459 жж), митрополия 

бөлінісінен бастап патриарх дәуіріне дейінгі кезеңді (1459-1589 жж.), 

патриархтық басқарудан синодтық басқаруға дейінгі кезеңді (1589 – 1700жж.); 

синодтық кезеңдегі Орыс православ шіркеуін (1700жж.) және жаңа дәуірін 

меңгертеді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында 

пайда болатын мәселелердің 

ғылыми сипатын анықтау 

мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты 

тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара әрекетін 

анықтау; мемлекеттің дін саласындағы 

саясатын көрсетіп беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-басқару, 

ғылыми-зерттеу, сараптама-кеңес беру 

және мәдени-ағарту қызметтерін 

түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық талдау 

әдістерін қолданады.(ОН5); 

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- шетел тілдері, қарым-қатынас 

технологиясы, педагогикалық риторика 

және конфликтология саласындағы 

білімдерді түсіндіру; 

- конструкциялық диалог ауқымындағы 

іскерліктері мен дағдыларын 

нұсқауларға сәйкес жүзеге асырып 

көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

көпконфессионалды қоғамдағы қарым-

қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды қалыптастырады 

(ОН9); 

Қорытынды бақылау түрі  Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Современное православие. Учебное пособие. Т. Л. Белкина. - М. : РИОР, 

2020. - 108 с 

2. Дінтану. Оқу құралы. Н.Ж. Байтенова, А.Д. Құрманалиева, Ш.С. Рысбекова 

т.б. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 477 с. 

3. Діндер тарихы. Оқу құралы. С. Оразбай, А. Бейсенов. - Түркістан : Мырза, 

2020 

4. Діндер тарихы.  Оқу-әдістемелік құрал, Алматы: «Нұрлы әлем» 2018, 

М.Беспаев, М.Халықов 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы РТ 3223 Протестантизм тарихы 

Пәнге жауапты ОПҚ  PhD Ж.Нурматов, PhD 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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің 

постреквизиттері 

Інжіл тану 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: христиан дінінің бағыты ретінде протестантизмнің қалыптасуы, 

оның батыс христиандығынан бөліну себептері, даму тарихын қарастыру. Дербес 

протестант ағымдары, олардың айырмашылықтары, Христиан протестант 

сенімдік ілімдері, құлшылық негіздері мен рәсімдері, құрылымдық мәселелері 

оқытылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

 

 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- 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 түсіндіру; 

- конструкциялық диалог 

ауқымындағы іскерліктері мен 

дағдыларын нұсқауларға сәйкес 

жүзеге асырып көрсетеді; 

- көпмәдениетті, көпэтикалы, 

көпконфессионалды қоғамдағы 

қарым-қатынас, педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті және 

толерантты болуды қалыптастырады 

(ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Христиандық тарихы. Оқу құралы. Б. Қ. Бейсенов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 172 с 

2. Христианство в современном мире. Учебное пособие./ О. Е. Казьмина. - М. : 

Инфра -М, 2021. - 240 с 

3. История христианства.. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. - 416 с. 

4. 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии, Караганда 2014, 

составители К.Калилаханова. 

5. Дінтану. Оқу құралы. Н.Ж.Байтенова, А.Д.Құрманалиева, Ш.С.Рысбекова. 

Алматы: Қазақ университеті, 2019. 477б. 

6. Христианство и наука: Сборник докладов конференции. [Текст]. Вып. 11. / 

Ред. Ю.С.Владимиров и А.В. Белинский. - М. : Волшебный фонарь, 2013. - 

224 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы PG 3222 Протестанттық және ғылым 

Пәнге жауапты ОПҚ  PhD Ж.Нурматов, PhD 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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің 

постреквизиттері 

Інжіл тану 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: христиан теологиясын танудағы діни тәжірибе мен 

философиялық зерттеулердің міндеттерін қарасатыру. Сонымен бірге, римдік-

католиктік шіркеудің бөлінісін, діни қозғалыс ретінде реформацияны, 

протестанттықтың негізгі догматтарын, М.Лютердің адам болмысына қатысты 

екіұдайлық ілімі, Ж.Кальвиннің абсолюттік ерік ретінде құдай туралы ілімі; Ф. 

Меланхтонның «Теологияның жалпы принциптері», И.Землер, неміс философы 

және теологы Ф. Шлейермахер, Ф. Баур, Д.Штраус, А.Ритчль, А.Гарнак ілімдерін 

танытылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп 

беру; 

-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 

діндер арасы мен дінсіздер арасында 

дінаралық және конфессияаралық 

сұхбат өткізу, қазіргі заманғы 

теологиялық мәселелерге сараптама 

жасау мәнін айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауға қабілетті. (ОН11); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Христиандық тарихы. Оқу құралы. Б. Қ. Бейсенов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 172 с 

2. Христианство в современном мире. Учебное пособие./ О. Е. Казьмина. - М. : 

Инфра -М, 2021. - 240 с 

3. История христианства.. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. - 416 с. 

4. 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии, Караганда 2014, 

составители К.Калилаханова. 

5. Дінтану. Оқу құралы. Н.Ж.Байтенова, А.Д.Құрманалиева, Ш.С.Рысбекова. 

Алматы: Қазақ университеті, 2019. 477б. 

6. Христианство и наука: Сборник докладов конференции. [Текст]. Вып. 11. / 

Ред. Ю.С.Владимиров и А.В. Белинский. - М. : Волшебный фонарь, 2013. - 

224 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы РA 3224 Протестант ағымдары 

Пәнге жауапты ОПҚ  PhD Ж.Нурматов, PhD 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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің 

постреквизиттері 

Інжіл тану 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: негізгі протестанттық ағымдар, соның ішінде лютеранизм, 

кальвинизм және англиканизм турасында білім қалыптастыру. Протестант 

ағымдарындағы шомылдыру рәсімі, евангелистік христиан, пентекостализм, 

методизм, адвентизм, пресвитерианизм протестант бағытының негізгі 

қозғалыстары танытылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп 

беру; 

-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 

-діндер арасы мен дінсіздер 

арасында дінаралық және 

конфессияаралық сұхбат өткізу, 

қазіргі заманғы теологиялық 

мәселелерге сараптама жасау мәнін 

айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауға қабілетті (ОН11); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.  Христиандық тарихы. Оқу құралы. Б. Қ. Бейсенов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 172 с 

2. Христианство в современном мире. Учебное пособие./ О. Е. Казьмина. - М. : 

Инфра -М, 2021. - 240 с 

3. История христианства.. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. - 416 с. 

4. 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии, Караганда 2014, 

составители К.Калилаханова. 

5. Дінтану. Оқу құралы. Н.Ж.Байтенова, А.Д.Құрманалиева, Ш.С.Рысбекова. 

Алматы: Қазақ университеті, 2019. 477б. 

6. Христианство и наука: Сборник докладов конференции. [Текст]. Вып. 11. / 

Ред. Ю.С.Владимиров и А.В. Белинский. - М. : Волшебный фонарь, 2013. - 

224 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы ІТ 4227 Інжіл тану 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, 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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 



Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: Жаңа Өсиеттің Қасиетті жазбалары туралы, Қасиетті Жазба мен 

Шіркеу; православтық экзегетиканың экклезиологиялық аспектісі туралы түсінік 

қалыптастыру. Сонымен бірге, жаңаінжілдік кітаптардың саны, мазмұнына қарай 

жіктелулері, жаңаінжілдік авторлар, канон ұғымы, канон құрылымының бірінші 

және екінші кезеңдері, негізгі жазба ескерткіштер, мәтіннің зерттелулері, 

қолжазба сипаттамалары меңгертіледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп 

беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, 

сараптама-кеңес беру және мәдени-

ағарту қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық 

талдау әдістерін қолданады.(ОН5); 

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет 

жүйесіндегі орнын және  оның жеке 

тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін 

баяндап көрсетеді (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.  Христиандық тарихы. Оқу құралы. Б. Қ. Бейсенов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 172 с 

2. Христианство в современном мире. Учебное пособие./ О. Е. Казьмина. - М. : 

Инфра -М, 2021. - 240 с 

3. История христианства.. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. - 416 с. 

4. 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии, Караганда 2014, 

составители К.Калилаханова. 

5. Дінтану. Оқу құралы. Н.Ж.Байтенова, А.Д.Құрманалиева, Ш.С.Рысбекова. 

Алматы: Қазақ университеті, 2019. 477б. 

6. Христианство и наука: Сборник докладов конференции. [Текст]. Вып. 11. / 

Ред. Ю.С.Владимиров и А.В. Белинский. - М. : Волшебный фонарь, 2013. - 

224 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Lit 4226 Литургия 

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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: Литургия христиан құлшылық негіздерінің бірі болғандықтан, 

студенттерге оның жарғысы, бұрынғы және қазіргі құлшылық етуі, шіркеудегі 



рәміздер, мәтіндер, түрлі қастерлі заттар, шіркеу қызметкерінің қызметтері, 

құлшылық етудің мерзімі, шарттары мен мазмұны оқытылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп 

беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, 

сараптама-кеңес беру және мәдени-

ағарту қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық 

талдау әдістерін қолданады.(ОН5); 

 

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет 

жүйесіндегі орнын және  оның жеке 

тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін 

баяндап көрсетеді (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Христиандық тарихы. Оқу құралы. Б. Қ. Бейсенов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 172 с 

2. Христианство в современном мире. Учебное пособие./ О. Е. Казьмина. - М. : 

Инфра -М, 2021. - 240 с 

3. История христианства.. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. - 416 с. 

4. 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии, Караганда 2014, 

составители К.Калилаханова. 

5. Дінтану. Оқу құралы. Н.Ж.Байтенова, А.Д.Құрманалиева, Ш.С.Рысбекова. 

Алматы: Қазақ университеті, 2019. 477б. 

6. Христианство и наука: Сборник докладов конференции. [Текст]. Вып. 11. / 

Ред. Ю.С.Владимиров и А.В. Белинский. - М. : Волшебный фонарь, 2013. - 

224 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы PА 3225 Патристика және апологетика 

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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: христиан рухани ілімдерін оқыту. Діни ілімдерді құрушылар, 

олардың өмір жолдары мен еңбектері. Патристика және апологетиканың даму 

тарихы, бұл ілімдердің христиан теологиясындағы орны қарастырылады. 



Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп 

беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, 

сараптама-кеңес беру және мәдени-

ағарту қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық 

талдау әдістерін қолданады.(ОН5); 

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет 

жүйесіндегі орнын және  оның жеке 

тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін 

баяндап көрсетеді (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Христиандық тарихы. Оқу құралы. Б. Қ. Бейсенов. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2016. - 172 с 

2. Христианство в современном мире. Учебное пособие./ О. Е. Казьмина. - М. : 

Инфра -М, 2021. - 240 с 

3. История христианства.. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2021. - 416 с. 

4. 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии, Караганда 2014, 

составители К.Калилаханова. 

5. Дінтану. Оқу құралы. Н.Ж.Байтенова, А.Д.Құрманалиева, Ш.С.Рысбекова. 

Алматы: Қазақ университеті, 2019. 477б. 

6. Христианство и наука: Сборник докладов конференции. [Текст]. Вып. 11. / 

Ред. Ю.С.Владимиров и А.В. Белинский. - М. : Волшебный фонарь, 2013. - 

224 с. 

7. Батыс философиясының тарихы. Оқулық. / Б. Рассел. - Алматы. : Ұлттық 

аударма бюросы, 2020. - 896 с. 

8. Діни философия. Оқу құралы [Текст] / Н. Ж. Байтенова, А.С. Сырғақбаева, 

С.Ө. Абжалова, М.А. Джекебаева. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 228 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы ТK 4305 Теологиялық коммуникация 

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

Элективті пән циклы және 

түрі  

КП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІІ 

Пәннің пререквизиттері Дін социологиясы, Дін психологиясы, көшбасшылық теориясы 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Пәннің мақсаты: теологиялық коммуникация арқылы дін және білім, дін 

және демократия, зайырлылық және атеизм, діни жіктелушілік, діндерарасы 

диалог, жаңа салафилік пен фундаментализм, радикалдылық және 

теорроршылдық, жаһандану және дін, дәстүр және модернизация,Исламды 

жаңарту мен реформалау, басқалай Исламдық мәселелер мен олардың 

арақатынасын айқындауды қалыптастырады. 



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;  

-қоғамдағы діни бағыттағы  

ұйымдастыру-басқару қызметіне 

қатысты жұмыстарды мақсаты, 

мүмкіндігі мен нәтижесіне қарай  

ұйымдастыруға әрекет етеді; 

-дәстүрлі және дәстүрлі емес діни 

қозғалыстарды ажырата білуді 

түсіндіреді; 

- Қазақстан Республикасы  дін туралы 

заңнамасын меңгереді (ОН4); 

Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет жүйесіндегі 

орнын және  оның жеке тұлға мен 

қоғам өміріндегі қызметін баяндап 

көрсетеді (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ислам теологиясы, оқулық, -Алматы 2014, Б.Топалоғлу. 

2. Әбу Ханифа ілімі және сунниттік теология, -Түркістан 2018, С. У. 

Абжалов 

3. Дінтану әдіснамасы. Оқу-әдістемелік нұсқау, Түркістан-2020, 

Қ.Қаратышқанова 

4. Актуальные проблемы религиозной ситуации в Казахстане, Астана 2016, 

А. Абдрасилкызы 

5. Радикалсыздандырудың теологиялық нарративтері.  әдістемелік құралы, 

Алматы 2020, М.Сабдин 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы TIT 4304 Түркі ислам тарихы  

Пәнге жауапты ОПҚ А.Усайнова, Б.Ботақараев 

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, Мәңгілік Ел 

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  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

 

-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). 

Б6. Діни дәстүрлер мен діни 

мәселелерге талдау жасау 

-діндер арасы мен дінсіздер арасында 

дінаралық және конфессияаралық 

сұхбат өткізу, қазіргі заманғы 

теологиялық мәселелерге сараптама 

жасау мәнін айқындайды; 

-түрлі аймақтар және әлеуметтік-

этникалық топтардағы діни ахуал 

өзгерістерінің негізгі үдерісін 

талдауға қабілетті (ОН11); 

Қорытынды бақылау  емтихан  

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Түрік мемлекеттерінің тарихы. Оқулық. Алматы, 2014. Л.Динашева, 

Айхан Пала 

2. История Тюркских государств.  Л. С. Динашева 

3. Туркестан, 2020 

4. Түркі әлемінің мәдені-гуманитарлық саладағы интеграциясы : 

тарихы,қазіргі жағдайы және болашағы : монография. Р. С. 

Мырзабекова Алматы, 2017 

5. Тюркский вклад в мировую культуру и цивилизацию. Монография. С. Б. 

БулекбаевАлматы, 2016 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы НМ 4306 Христиандық мистикасы 

Пәнге жауапты ОПҚ  Д.Шауенов, Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы 

және түрі  

КП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі күндізгі 

Семестрі  VІІ 

Пәннің пререквизиттері Христиан дінінің тарихы 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: студенттерге христиан дінінің мистикалық және эзотериялық 

болмысын таныту. Христиан дінінің ауқымды бөлігін алатын эзотерика 

мәселелерінің діни ағымдарда қабылдану жолдары, ерекшеліктер мен мистикалық 

таным қабаттары, христиандық мистицизмнің конфессионалды ерекшеліктері; 

қазіргі таңдағы христиандық мистицизм сипаттары қарастырылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп 

беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, 

сараптама-кеңес беру және мәдени-

ағарту қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық 

талдау әдістерін қолданады.(ОН5); 



Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет 

жүйесіндегі орнын және  оның жеке 

тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін 

баяндап көрсетеді (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Сопылық тарихы мен философиясы. Оқу құралы, Мырза баспасы, 2020. 

Қаратышқанова Қ. 

2. Батыс философиясының тарихы. Оқулық. / Б. Рассел. - Алматы. : Ұлттық 

аударма бюросы, 2020. - 896 с. 

3. Мораль және дін. Оқу құралы. / Қ. Р. Ахмедов, К. Тышхан. - Алматы : [б. и.], 

2016. - 218 с. 

4. Сопылық тарихы және философиясы, оқу әдістемелік нұсқаулық, -Түркістан 

2020, Қ.Қаратышқанова. 

5. Қожа Ахмет Иасауи мұрасы және оның маңызы, -Түркістан 2019, 

Д.Т.Кенжетаев 

6. Духовные практики и медитации, Киев, 2018 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Nt 4345 Неотомизм 

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 Христиан дінінің тарихы 

Пәннің 

постреквизиттері 

- 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты: студенттерді томистік философиялық жүйенің заманауи 

қырларымен таныстыру. Ф.Аквинскийдің жаңғыртылған теорияларының қазіргі 

таңда католиктердің саяси-құқықтық және әлеуметтік-этикалық мәселелерді 

шешуде қоданылу жолдары, неотомистердің бұқаралық мәдениет формаларына, 

әлемдік глобализация үрдісіне қарсылығы, т.б. тақырыптар қаралады. Сондай-ақ, 

неотомизмнің эволюциялық және философиялық статусы; экзистенциализм, 

персонализм, феноменологии, герменевтики және философиялық антропология 

ықпалы; Ватикандық, Лувендік және Пуллахтық неотомизм мектептері, 

Э.Жильсон мен Ж. Маритеннің метафизмкасы мен онтологиясы қарастырылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б2.Кәсіби қызметтің барысында пайда 

болатын мәселелердің ғылыми сипатын 

анықтау мүмкіндігі, оларды шешу үшін 

тиісті дінтанулық ақпаратты тарту 

 

- конфессияаралық және басқа да 

әлеуметтік қатынастардың өзара 

әрекетін анықтау; мемлекеттің дін 

саласындағы саясатын көрсетіп 

беру; 

-діни саладағы  ұйымдастыру-

басқару, ғылыми-зерттеу, 

сараптама-кеңес беру және мәдени-

ағарту қызметтерін түсіндіреді;  

- діни тәжірибеге теологиялық 

талдау әдістерін қолданады.(ОН5); 



Б4. Діни конфессияларды 

 білу 

- әлемдік және негізгі діни 

конфессиялардың діни-теологиялық      

жүйелерінің мәні мен ерекшелігін; 

теологияның пәні мен әдісін, 

теологияның ғылымдар жүйесіндегі 

орнын, дін тарихын және осы 

саланың дамуын көрсетіп беру;  

- Қазақстандағы діни ағымдар 

тарихын; діннің мәдениет 

жүйесіндегі орнын және  оның жеке 

тұлға мен қоғам өміріндегі қызметін 

баяндап көрсетеді (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің  ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Батыс философиясының тарихы. Оқулық. / Б. Рассел. - Алматы. : Ұлттық 

аударма бюросы, 2020. - 896 с. 

2. Діни философия. Оқу құралы [Текст] / Н. Ж. Байтенова, А.С. Сырғақбаева, 

С.Ө. Абжалова, М.А. Джекебаева. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 228 с. 

3. Діни философия және теология. Оқу-әдістемелік нұсқау. [Текст] / Қ. Р. 

Қаратышқанова. - Түркістан : Тұран, 2020. - 59 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

«Теология» кафедрасы мәжілісінде талқыланды, бекітуге ұсынылды.   

Хаттама №           «    »              20      ж. 

 

«Теология» кафедрасының  меңгерушісі:                                                          Ж.Нурматов  

                                                                

   

 

Факультеттің оқу-әдістемелік комитетінде мақұлданған 

 

Хаттама №        «       »                                 20       ж. 

 

Оқу-әдістемелік комитет төрағасы:                                                                   Л.Адиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


