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2022-2026 оқу жылына арналған 6В02266–Исламтану 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 2101 Экономика, кәсіпкерлік және бизнес  

негіздері  

5/150 ІІІ 

 2 EOK 2102 Экология және өмір қауіпсіздігі 5/150 ІІІ 

 3 КТ 2103 Көшбасшылық теориясы 5/150 ІІІ 

 4 SZhKMN 1203 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 

5/150 ІІІ 

2 БП Базалық пәндер циклы   

   Модуль  – Философия және дін І 15/450  

 1 IF 3267 Ислам философиясы 5/150 V 

 2 KODK 3268 Қазақ ойшылдарының діни көзқарастары  

 3 T 3269 Тасаууф І 5/150 V 

 4 DRP 3270 Діни радикализм психологиясы 

 5 DP 3271 Дін психологиясы 5/150 V 

 6 MKK 3272 Мемлекеттік-конфессияаралық қатынастар 

   Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары 

ІІ 

13/390  

 1 IMT 4273 Ислам мазхабтарының тарихы 5/150 VІІ 

 2 MK 4274 Матуриди каламы 

 3 HMNKDD 4275 

 

Ханафилік және Матуридилік негізінде 

қазақтың діни дәстүрі 

5/150 VІІ 

 4 IE 4276 Ислам этикасы 

 5 IO 4277 Ислам өнері 3/90 VІІ 

 6 KE 4278 Каллиграфия және эпиграфика 

  Модуль  – Философия және дін ІІ 12/360  

 1 TІ 3303 Тасаууф ІІ 4/120 VІ 

 2 Hit 3304 Хитаба 

 3 DS 3305 Дін социологиясы 4/120 VІ 

 4 IG 3306 Ислам және ғылым 

 5 DF 3307 Дін философиясы 4/120 VІ 

 6 IA 3308 Ислам антропологиясы 

   Модуль  - Исламның негізгі ғылымдары 

ІІІ 

15/450  

 1 Taf 4309 Тафсир 5/150 VІІ 

 2 KIM 4310 Классикалық ислам мәтіндері 

 3 Had 4311 Хадис 5/150 VІІ 

 4 IE 4312 Ислам экономикасы 

 5 SIF 4313 Салыстырмалы ислам фиқхы 5/150 VІІ 

 6 TIT 4314 Түркі ислам тарихы 

        Барлығы 60/1800  

 

 

 

  



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

 

БББ атауы: 6В02266-Исламтану білім беру бағдарламасы  

 

ПӘНДЕР  СИПАТТАМАСЫ  

 

Пән коды және атауы  ЕKBN 2101 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 ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері Ислам экономикасы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән экономикалық білімді қалыптастырады, кәсіпкерлік жүргізудің 

ғылыми негіздерін зерттейді. Кәсіпкерлік іс-әрекетті меңгеру 

барысында білімгер цифрлық технологияларды қолдана отырып 

мәліметтерді жинақтайды, бизнестің қыр сырын меңгере отырып, өз 

бетінше басқарушылық мәселелерді шешеді, алдында тұрған 

мақсаттарға қол жеткізу дағдыларын қалыптастыру арқылы 

көшбасшылық қабілетін көрсетеді. Білім алушы   кәсіпті жүзеге 

асыру әдістерімен танысады, бизнесті ұйымдастыру мен басқару 

шешімдерін қабылдауға дағыдаланады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

 

 

Б1.Әлеуметтік 

ортада адамды 

қалыптастыру 

және анықтау 

қабілеті 

 

- Зерттелетін салада мәліметтерді  жинақтау 

және сыни көзқараспен талдау нәтижесінде өз 

бетінше шешімдер қабылдау арқылы 

көшбасшылық қабілетті қалыптастырады 

(ОН1); 

- Кәсіби қызметінде қоғамның рухани 

құндылықтарын және экономикалық, 

экологиялық, құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қағидаттарды сақтайды  

(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 2101 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 ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән экологиялық танымды қалыптастырады, қоршаған ортаның жай-

күйін және қауіпті факторлардың адамға әсер ету дәрежесін бағалау 

және табиғатты ұтымды пайдалану аспектілерін қолдануды үйретеді. 

Курс барысында білімгер экологиялық проблемалар бойынша 

мәліметтерді цифрлық технологияларды қолдана отырып жинауға, 

оларды сыни көзқараспен талдауға, өз бетінше шешімдер қабылдауға 

машықтанып, экологиялық қағидаттарды сақтай отырып, командада 

жұмыс істеу қабілеттілігін қалыптастырады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.Әлеуметтік ортада 

адамды 

қалыптастыру және 

анықтау қабілеті 

 

- Зерттелетін салада мәліметтерді  жинақтау 

және сыни көзқараспен талдау нәтижесінде 

өз бетінше шешімдер қабылдау арқылы 

көшбасшылық қабілетті қалыптастырады 

(ОН1); 

- Кәсіби қызметінде қоғамның рухани 

құндылықтарын және экономикалық, 

экологиялық, құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қағидаттарды сақтайды  

(ОН2); 

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 2103 Көшбасшылық теориясы 

Пәнге жауапты ОПҚ Д.Шауенов, Ж.Нурматов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері Ислам және ғылым 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән көшбасшылық қасиеттерді, стильдерді, әсер ету әдістерін тиімді 

қолдану арқылы адамдардың мінез-құлқы мен өзара әрекетін тиімді 

басқару әдістемесі мен практикасын қарастырады. Білімгер өзінің 

күшті жақтары мен ортаның мүмкіндіктерін ұтымды пайдаланып, 

қызметінде кәсіби, академиялық, ғылыми және әлеуметтік қарым-

қатынастар орнату дағдыларын меңгереді. Оқу курсында басты назар 

басшылықтың тиімділігін, оның кәсіби мінез-құлқының икемділігі 

мен барабарлығын арттыру, басқару құралдарын толық пайдалануды 

үйренеді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.Әлеуметтік ортада 

адамды 

қалыптастыру және 

анықтау қабілеті 

 

- Зерттелетін салада мәліметтерді  жинақтау 

және сыни көзқараспен талдау нәтижесінде 

өз бетінше шешімдер қабылдау арқылы 

көшбасшылық қабілетті қалыптастырады 

(ОН1); 

- Интернационалдық ортада мемлекеттік 

және шет тілдерінде кәсіби, академиялық, 

ғылыми және әлеуметтік қарым-қатынас 

жасайды (ОН2); 

- Кәсіби қызметінде ғылыми зерттеу 

әдістерін, академиялық жазба негіздерін 

және академиялық адалдық принциптерін 

қолданады (ОН3);   

Қорытынды бақылау Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Кәсіпкерлік теория, процесс, практика. 2013. Дональд Ф.  

2. Беркимбаев К.М., Кадирбаев Р.И., Сұлтанмұрат М.С., Бураева Ж.Б. 

Көшбасшылық теориясы. Түркістан. 2014. 

3. Бейсембаева, С. Б.Теория лидерства. Учебное пособие. С. Б. 

Бейсембаева. - Туркестан : МКТУ им А.Ясауи, 2020. - 147 с.  

4. А. В. Равино. Основы лидерства. Учебное пособие. Минск : БГТУ, 

2014. - 85 с. 

Жаңартылған мерзімі  

 

Пән коды және атауы  SZhKMN 1203 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD., Қ.Мырзабекқызы, М.Молдалиев 

Элективті пән циклы 

және түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 



Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері Ислам этикасы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және академиялық 

адалдықты тарихи, сондай-ақ қазіргі заманғы мәтіндерде 

қалыптастырады, сыбайлас жемқорлықтың туындауының әмбебап 

мәнін, табиғатын, орнықтылығының себебін ашады. Білім алушы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың әлеуметтік-экономикалық, 

құқықтық, мәдени, адамгершілік-этикалық аспектілері бойынша 

материалдарды цифрлық технологиялар көмегімен жинау, талдау 

және ситуациялық міндеттерді өз бетінше немесе командада шешу 

арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті дербес ұйымдастыру 

дағдыларын меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.Әлеуметтік ортада 

адамды 

қалыптастыру және 

анықтау қабілеті 

 

- Зерттелетін салада мәліметтерді  жинақтау 

және сыни көзқараспен талдау нәтижесінде 

өз бетінше шешімдер қабылдау арқылы 

көшбасшылық қабілетті қалыптастырады 

(ОН1); 

- Кәсіби қызметінде қоғамның рухани 

құндылықтарын және экономикалық, 

экологиялық, құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қағидаттарды сақтайды  

(ОН4). 

Қорытынды бақылау Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері: оқу құралы. 

Астана,2016. Б. С. Абдрасилов. 

2. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие. Под ред. 

Б.С. Абдрасилова. Астана, 2016 

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің құқықтық негіздері. 

Практикум. М. К. Самалдықов 

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері. 

Дәрістер курсы. Алматы,2019. М. К. Самалдықов 

5. Академическая коррупция в вузах Республики Казахстан: 

коррупционные схемы и методы противодействия. О. С. Бектибаева 

Алматы, 2016 

Жаңартылған мерзімі  

 

 

 

Пән коды және атауы  IF 3267 Ислам философиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к. М.Мырзабеков, PhD М.Төлегенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі V 

Пәннің пререквизиттері Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері Ислам антропологиясы, Дін философиясы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән исламда философиялық ұғымдардың қолданылу ауқымын, антика 

философиясымен салыстырылуын, философтардың географиялық-

климаттық тұрғыда жіктелулерін, ислам ойшылдары мен олардың 

шығармаларын зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент 



ислам философиясы тарихындағы маңызды өзгерістер мен 

концепцияларды біледі, әр кезеңдегі философиялық ойларды 

салыстырады және қазақ дін ойшылдарының философиялық 

көзқарастарына талдау жасап, өз ойын айта алу және оны күнделікті 

өмірде қолдану дағдысын қалыптастырады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.Әлеуметтік ортада 

адамды 

қалыптастыру және 

анықтау қабілеті 

 

- Зерттелетін салада мәліметтерді  жинақтау 

және сыни көзқараспен талдау нәтижесінде 

өз бетінше шешімдер қабылдау арқылы 

көшбасшылық қабілетті қалыптастырады 

(ОН1); 

Б4. Исламтану 

саласындағы негізгі 

мәселелерді білу 

- Ислам ғылымдарының қалыптасуы мен 

даму кезеңдерін, негізгі теориялар мен 

әдістемесін меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби білімін 

қолданады. (ОН5). 

Қорытынды бақылау Емтихан 

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ислам философиясы.  Оқулық, 2014 Ж.Алтаев, А.Фролов 

2.Яссауи феномені. Отбасы хрестоматиясы, Алматы, 2017, 

С.Керімбай,М.Төлеген, Ә.Нәби, А.Тасболат 

3.Ислам философиясы, оқу құралы, Тұран баспасы 2020, 

М.Мырзабеков  

4.Иассауи философиясы, оқу құралы, -Түркістан 2017, Д.Т.Кенжетаев 

5.Ортағасыр классикалық ислам философиясы, Ж. Алтаев. - Алматы : 

Қазақ университеті, 2015 

6.Ислам философиясы: Оксфорд оқулығы. Бас ред.: Исембердиева 

А.Б. ; Ауд-р: Тасболат А.Ғ., Төлеген М.Ж. - Алматы. : Ұлттық аударма 

бюросы, 2020 

Жаңартылған мерзімі  

 

 

Пән коды және атауы KODK 3268 Қазақ ойшылдарының діни көзқарастары  

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Д.Шауенов, 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 - Ясауитану 

Пәннің постреквизиттері - Ханафилік және Матуридилік негізінде қазақтың діни дәстүрі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты қазақ даласынан шыққан дін ойшылдарының рухани-

мәдени мұрасын және олардың ислам діні туралы айтқан ойлары және 

көзқарастарымен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазақтың 

дін ойшылдарының дін және жалпы адамзаттық құндылықтар туралы 

көзқарастарын зерттеп, олардың арасындағы рухани сабақтастықты 

және дәстүрлі діни танымның қалыптасуына қосқан үлесін білу 

арқылы дін мен дәстүр арақатынасын меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

 

- Кәсіби қызметінде қоғамның 

рухани құндылықтарын және 

экономикалық, экологиялық, 

құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қағидаттарды 

сақтайды  (ОН4). 



Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 

Б6. Ислам мәдениетіндегі 

моральдық құндылықтарды 

қолдану 

- Ислам тарихы, мәдениеті мен 

өнері салаларындағы білімді 

меңгеріп, әртүрлі мәдениеттерге 

төзімділік танытуға негізделген 

әлемдік діндердің әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын кәсіби 

қызметінде қолданады. (ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Қазақ діни ойшылдарына Матуриди ілімінің әсері. Оқу құралы. / М. 

М. Мырзабеков , С. У. Абжалов, Қ. Р. Каратышканова. - Түркістан 

: Umikom, 2020. - 107 с 

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

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

123 с 

3.Ханафи мәзхабы / А. Әділбаев. - Алматы : "Нұр-Мүбарак" 

университеті, 2014. - 328 с. 

4.Орталық Азиядағы Ханафи мәзһабы мен Матуриди ақида мектебі. / 

М. Исахан. - Түркістан : South Print Corparation, 2019. - 104 с 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Т 3269 Тасаууф І 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Д.Шауенов, С.Моллақанағатұлы 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі V 

Пәннің пререквизиттері - Ясауитану 

Пәннің постреквизиттері - Тасаууф ІІ 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты тасаууфтың пайда болуы мен даму кезеңдерін 

қарастыра отырып, тасаууф тарихы мен философиясына қатысты 

классикалық және қазіргі әдебиеттердің мазмұнымен таныстыру және 

қазіргі таңдағы сопылық көзқарастар туралы білім беру. Пәнді оқу 

нәтижесінде студент сопылықтың қалыптасуы мен тарихи кезеңдерін 

және тасаууфтың басқа ғылымдармен байланысын меңгереді, тасаууф 

саласындағы негізгі қайнаркөздерді анықтап, сопылық тариқаттардың 

ерекшеліктерін зерттеу дағдыларын меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

- Ислам тарихындағы діни 

мектептер мен қазіргі ағымдардың 



 білу байланыстары мен ерекшеліктерін 

тұжырымдайды. (ОН7); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

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

2020. Қаратышқанова Қ. 

2.Тасаууф. Оқу құралы, -Түркістан 2019, Қаратышқанова Қ. 

Сопылық тарихы және философиясы, оқу әдістемелік нұсқаулық, -

Түркістан 2020, Қ.Қаратышқанова. 

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

Д.Т.Кенжетаев 

4.Духовные практики и медитации, Киев, 2018 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы DRP 3270 Діни радикализм психологиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD М.Төлегенов, 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 - Ясауитану 

Пәннің постреквизиттері - Дін социологиясы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән діни фанатизмнің тарихи аспектілері мен этимологиясын, діни 

радикализм психологиясының ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент діни-құқықтық және зайырлылық 

ұстанымдар негізінде діни радикализм психологиясының 

ерекшеліктерін, діни радикализмнің және деструктивті діни 

ағымдардың қоғамға және мемлекетке қауіптілігін және діни 

феномендер жүйесіндегі радикал ағымдардың орны мен оның 

психологиялық, психопатологиялық, психоәлеуметтік тұрғыдан 

түсіндірмелерін меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Ислам тарихындағы діни 

мектептер мен қазіргі ағымдардың 

байланыстары мен ерекшеліктерін 

тұжырымдайды. (ОН7); 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Зайырлы қоғамдағы діни құндылықтар, Оқу құралы, -Алматы 2014, 

Б.Бейсенов 

2.Религиоведение, Учебник, 2018, Бегалинова К 

3.Діндарлық психологиясы.  Түркістан 2020, М.Мырзабеков 

4.Радикалсыздандырудың теологиялық нарративтері.  әдістемелік 



құралы, Алматы 2020, М.Сабдин 

5.Ислам психологиясы. Жоғары оқу орындарының білімгерлеріне 

арналған оқу-әдістемелік құрал / М. М. Мырзабеков . - Түркістан : 

Тұран, 2020 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы DP 3271 Дін психологиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD М.Төлегенов, 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 - Ясауитану 

Пәннің постреквизиттері - Дін социологиясы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән дін психологиясының негізгі бағыттары мен оның даму тарихы 

туралы үйретеді. Пән танымдық, эмоционалды ерік-жігерді 

сипаттайтын ұғымдық аппаратты, діндар адамдардың психикасының 

мотивациялық және реттеуші салалары, күшті және әлсіз жақтары, 

қалыптасу және даму ерекшеліктерін айқындау дағдыларын 

қалыптастырады. Білім алушы алған білімін субъектінің діни 

санасына бақылау жүргізу және дінге сенуші адамның психикалық 

жағдайын, ерекшеліктерін сипаттау үшін қолданады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Зайырлы қоғамдағы діни құндылықтар, Оқу құралы, -Алматы 2014, 

Б.Бейсенов 

2.Религиоведение, Учебник, 2018, Бегалинова К 

3.Діндарлық психологиясы.  Түркістан 2020, М.Мырзабеков 

4.Радикалсыздандырудың теологиялық нарративтері.  әдістемелік 

құралы, Алматы 2020, М.Сабдин 

5.Ислам психологиясы. Жоғары оқу орындарының білімгерлеріне 

арналған оқу-әдістемелік құрал / М. М. Мырзабеков . - Түркістан : 

Тұран, 2020 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы MKK 3272 Мемлекеттік-конфессияаралық қатынастар 

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

Элективті пән циклы БП-ТК 



және түрі  

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі V 

Пәннің пререквизиттері - Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері - Ислам құқығы ІІ 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән мемлекеттегі конфессияаралық қатынастарда туындайтын 

мәселелерді заңнамалық тұрғыдан шешу жолдарын қарастырады. 

Курс барысында студенттер дін және адам құқығы, ар-ұждан және 

діни сенім бостандығы, діни бірлестіктер әрекетінің конституциялық-

құқықтық негіздері, мемлекет және діни бірлестіктер, ҚР-ғы және шет 

елдердегі мемлекеттік-конфессияаралық қатынастар, шет елдердің дін 

туралы заңнамалары, зайырлық қағидаты, конфессияаралық келісімді 

сақтау мәселелерін меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Зайырлы қоғамдағы діни құндылықтар, Оқу құралы, -Алматы 2014, 

Б.Бейсенов  

2.Зайырлы ел – қайырлы ел, Астана 2017, оқулық Д.Т.Кенжетаев 

3.Зайырлылық, оқу құралы, -Түркістан 2020, Д.Т.Кенжетаев 

4.Деструктивные религиозные организации: сущность и особенности, 

Учебное пособие, -Алматы, 2020, К.Бегалинова, М.Ашилова, 

А.Бегалинов 

5.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-конфессиялық қарым-

қатынастар, әдістемелік құрал, Астана 2018 

6.Укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений 

как основа национальной безопасности Казахстана на современном 

этапе.Монография. / А. Е. Есеналиев. - Алматы : ЭСПИ, 2020 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы IMT 4273 Ислам мазхабтарының тарихы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD А.Усаинова, PhD 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 - Ислам тарихы 



Пәннің постреквизиттері -  

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты ислам тарихындағы алғашқы мазхабтардың пайда 

болуындағы сенімдік, құқықтық, саяси мазхабтардың қалыптасуына 

ықпал еткен факторлар, қазіргі таңдағы әлемдегі исламдық сипаттағы 

діни ағымдардың және діни түсініктердің шығу себептері мен 

олардың қоғамға әсері туралы білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде 

студент ислам мазхабтарына қатысты негізгі ұғымдарды, мазхабтар 

арасындағы айырмашылықтарды біледі, қазіргі таңдағы ислам 

ағымдарының доктриналық ұстанымдарын зерделеу дағдыларын 

меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Ислам тарихындағы діни 

мектептер мен қазіргі ағымдардың 

байланыстары мен ерекшеліктерін 

тұжырымдайды. (ОН7); 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ислам тарихы. Оқу құралы, Тұран баспасы,  2020 Мырзабеков М. 

2.Саяси, кәламдық және фиқхтық мәзхабтар тарихы, оқу құралы, -

Алматы 2016, А.Сатыбалдиева 

3.Деструктивные религиозные организации: сущность и особенности, 

Учебное пособие, Алматы, 2020, К.Бегалинова, М.Ашилова, 

А.Бегалинов 

4.Абу Ханифа и ханафитский мазхаб, А. Адильбаев. - Алматы : 

Көкжиек, 2014 

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

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

6.Қазіргі таңдағы неосәләфиттік ағым (мақалалар жинағы), Шымкент 

2016, ред. алқа М.Беспаев, Д.Оспанов, Ф.Тайтелиев 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы MK 4274 Матуриди кәламы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Д.Шауенов, PhD 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 - Кәлам І, Кәлам ІІ 

Пәннің постреквизиттері -  



Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты студенттерге теологиялық мектептердің ілімдері 

туралы салыстырмалы ақпарат беріп, соның ішінде матуриди 

кәламының ерекшеліктерімен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде 

студент тарихи кезеңдердегі матуриди кәламының ғалымдары мен 

еңбектерін және матуриди кәламының тарихи құрылымы мен 

қалыптасуын меңгере отырып, ислам теологиясында имам 

Матуридидің орны мен маңызын біледі, ислам теологиясының 

қалыптасуына ықпал еткен факторларды дәлелді және рационалды 

түрде талдау жасау қабілетін дамытады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Ислам тарихындағы діни 

мектептер мен қазіргі ағымдардың 

байланыстары мен ерекшеліктерін 

тұжырымдайды. (ОН7); 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ханафи-Матуриди мазхабы. Оқу құралы. С. У. Абжалов, М. 

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

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

Мырзабеков, С. Абжалов. - Түркістан : Мырза, 2019 

3.Орталық Азиядағы Ханафи мәзһабы мен Матуриди ақида мектебі. 

М. Исахан. - Түркістан : South Print Corparation, 2019 

4.Матуриди Ақидасы-Әбу ханифа ілімінің жалғасы, Қ. Е. Сейтұлы. - 

А. : Баспалар үйі, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы HMNKDD 4275 Ханафилік және Матуридилік негізінде қазақтың 

діни дәстүрі 

Пәнге жауапты ОПҚ Ж.Қасымбеков, PhD Б.Ботакараев 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІІ 

Пәннің пререквизиттері - Қазақ ойшылдарының діни көзқарастары 

Пәннің постреквизиттері -  

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты Ханафилік және Матуридилік ілімдер негізінде 

ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ діни дәстүрлерінің ерекшеліктері 

мен қазақ ойшылдарының шығармашылығы, ұстанымдары, діни 

көзқарастарының исламдық діни құндылықтарымен сабақтастығы 



туралы білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазіргі қоғамдағы 

тұрақтылыққа кері ықпалын тиігізіп отырған деструктивті діни 

топтардың теріс танымы мен ханафилік және матуридилік ілімдерінің 

оңды позициялары туралы теологиялық тұрғыдан зерттеу жүргізу 

дағдыларын меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Ислам тарихындағы діни 

мектептер мен қазіргі ағымдардың 

байланыстары мен ерекшеліктерін 

тұжырымдайды. (ОН7); 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ханафи-Матуриди мазхабы. Оқу құралы. С. У. Абжалов, М. 

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

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

Мырзабеков, С. Абжалов. - Түркістан : Мырза, 2019 

3.Орталық Азиядағы Ханафи мәзһабы мен Матуриди ақида мектебі. 

М. Исахан. - Түркістан : South Print Corparation, 2019 

4.Матуриди Ақидасы-Әбу ханифа ілімінің жалғасы, Қ. Е. Сейтұлы. - 

А. : Баспалар үйі, 2014 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы IE 4276 Ислам этикасы 

Пәнге жауапты ОПҚ С.Моллақанағатұлы, PhD 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 - Ислам діні негіздері 

Пәннің постреквизиттері -  

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты этиканың қайнар көздері, Құранға және хадиске 

негізделген этикалық нормалар мен ережелер, этика және құндылық 

философиясы, жақсылық пен жамандық ұғымдары туралы білім беру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент ислам этикасының мәні мен маңызын, 

ислам этикасының қайнаркөздерін және оның негізгі мәселелерін 

меңгере отырып, ислам құндылық философиясы мен батыстық 

құндылық философиясын салыстыру дағдыларын игереді. 



Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б6. Ислам мәдениетіндегі 

моральдық құндылықтарды 

қолдану 

- Ислам тарихы, мәдениеті мен 

өнері салаларындағы білімді 

меңгеріп, әртүрлі мәдениеттерге 

төзімділік танытуға негізделген 

әлемдік діндердің әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын кәсіби 

қызметінде қолданады. (ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Абу Ханифа и Ханафитский мазхаб. Учебное пособие, Алматы 2014. 

А Адилбаев., Ш.Адильбаева 

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

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

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

Мырзабеков, С. Абжалов. - Түркістан : Мырза, 2019 

4.Моральдық-этикалық тәрбие беру негіздері. Оқу құралы, Алматы, 

2022, Г.Алдамбергенова 

5.Ислам этикасы (ахлақ). Оқу құралы. Н. С. Анарбаев, Қ. С. 

Бағашаров. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы IO 4277 Ислам өнері 

Пәнге жауапты ОПҚ С.Моллақанағатұлы, PhD Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІІ 

Пәннің пререквизиттері - Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері -  

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән ислам дінінің дiни-көркемдiк даму заңдылықтарын, өнер мен дiн 

арасындағы кездесетiн рухани өмiрдiң эстетикалық-көркемдiк, дiни-

культтiк көрiнiстерiндегi ерекшелiктерін, исламдық өнер 

туындыларын зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент 

мәдени дәстүрлердің киелілік сипатының қалыптасу негіздеріне 

талдау жасап, мәдени дәстүрлердің жалпы білім жүйесіндегі орны, 

исламдық әдебиет және сәулет туындылары, олардағы безендіру 

мотивтері мен тәсілдері туралы жалпы мәліметке ие болады.     

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

 

- Кәсіби қызметінде қоғамның 

рухани құндылықтарын және 

экономикалық, экологиялық, 

құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қағидаттарды 

сақтайды  (ОН4). 



Б6. Ислам мәдениетіндегі 

моральдық құндылықтарды 

қолдану 

- Ислам тарихы, мәдениеті мен 

өнері салаларындағы білімді 

меңгеріп, әртүрлі мәдениеттерге 

төзімділік танытуға негізделген 

әлемдік діндердің әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын кәсіби 

қызметінде қолданады. (ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ислам өнері. Оқу құралы,  Тұран баспасы 2016, Д. Мұстапаева  

2.Эстетика және діни өнер, оқу құралы, -Түркістан 2020, 

М.Мырзабеков 

3.Түркістанның өткені мен бүгіні: тарих, мәдениет және өркениет, -

Түркістан 2019 

4.Тюркский вклад в мировую культуру и цивилизацию. Монография.  

Алматы 2016, С. Булекбаев 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы IO 4277 Каллиграфия және эпиграфика 

Пәнге жауапты ОПҚ С.Моллақанағатұлы, PhD Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІІ 

Пәннің пререквизиттері - Ислам тарихы 

Пәннің постреквизиттері -  

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты исламдағы көркем жазу (каллиграфия) және 

ортағасырлық жазу (эпиграфика) түрлерін, қол жазбалар мен сәулет 

туындыларындағы жазу үлгілерінің ерекшеліктерін үйретеді. Пәнді 

оқу нәтижесінде студент ислам каллиграфиясы және 

эпиграфикасындағы жазу түрлері мен жазу әдістерін игеріп, өткен 

ғасырлардағы мәдениеттің әлемдік мұраға қосқан үлесі туралы 

зерттеу жүргізу, ескі қолжазбалардағы  жазу түрлерін оқу дағдыларын 

меңгереді.     

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам діни мәтіндерін оқу, 

түсіндіру, қолдану саласында 

негізгі теориялық білімін 

көрсетеді. (ОН6).  

 

Б6. Ислам мәдениетіндегі 

моральдық құндылықтарды 

қолдану 

- Ислам тарихы, мәдениеті мен 

өнері салаларындағы білімді 

меңгеріп, әртүрлі мәдениеттерге 

төзімділік танытуға негізделген 

әлемдік діндердің әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын кәсіби 

қызметінде қолданады. (ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ислам өнері. Оқу құралы,  Тұран баспасы 2016, Д. Мұстапаева  

2.Эстетика және діни өнер, оқу құралы, -Түркістан 2020, 



М.Мырзабеков 

3.Түркістанның өткені мен бүгіні: тарих, мәдениет және өркениет, -

Түркістан 2019 

4.Тюркский вклад в мировую культуру и цивилизацию. Монография.  

Алматы 2016, С. Булекбаев 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

Пән коды және атауы TІ 3303 Тасаууф ІІ 

Пәнге жауапты ОПҚ С.Моллақанағатұлы, PhD Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІ 

Пәннің пререквизиттері Тасаууф І 

Пәннің постреквизиттері -  

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты сопылық тарихы мен философиясы бойынша 

классикалық және қазіргі дереккөздермен таныстыру, сопылықтың 

пайда болуы мен тарихи дамуын түсіндіру, қазіргі сопылық түсініктер 

туралы білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент тасаууф 

тарихындағы маңызды орын алатын тариқаттар кезеңінің негізгі 

ерекшеліктерін, тариқаттардың ортақ элементтерін және тасаууфтағы 

антологиялық және эпистемиологиялық көзқарастарды зерттей 

отырып, тасаууф туралы айтылған әртүрлі сындарды ескеріп, 

қорытынды шығару дағдыларын меңгереді.     

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Ислам тарихындағы діни 

мектептер мен қазіргі ағымдардың 

байланыстары мен ерекшеліктерін 

тұжырымдайды. (ОН7); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

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

2020. Қаратышқанова Қ. 

2.Тасаууф. Оқу құралы, -Түркістан 2019, Қаратышқанова Қ. 

3.Сопылық тарихы және философиясы, оқу әдістемелік нұсқаулық, -

Түркістан 2020, Қ.Қаратышқанова. 

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

Д.Т.Кенжетаев 

5.Духовные практики и медитации, Киев, 2018 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

  



Пән коды және атауы Hit 3304 Хитаба 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD, профессор Метин Йылмаз, PhD Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІ 

Пәннің пререквизиттері Ислам тарихы, ислам діні негіздері 

Пәннің постреквизиттері -  

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты студенттердің кәсіби тұрғыдан дамуы үшін діни 

шешендік өнер туралы білім беру және алған білімін тәжірибеде 

көрсетуді көздейді. Пәнді оқу нәтижесінде студент уағыз және құтпа 

ұғымдарының анықтамасын, діни шешендік өнердің түрлері мен діни 

рәсім ерекшеліктерін меңгеріп, мешіттерде, діни білім беру 

мекемелерінде, медреселерде, Құран курстарында кәсіптік білімдерін 

қолданады, құтпа және уағыз жасау дағдыларын қалыптастырады.     

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам діни мәтіндерін оқу, 

түсіндіру, қолдану саласында 

негізгі теориялық білімін 

көрсетеді. (ОН6).  

 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Риторика. Основы ораторского искусства. Учебное пособие. 

[Текст]. 3-ое изд., доп. / А. Б. Темирболат. - Алматы : Қазақ ун-ті, 

2018. - 144 с. 

2. Риторика как публичная коммуникация. Учебно-методическое 

пособие. [Текст] / Т. А. Воронцова. - Ижевск : [б. и.], 2017. - 132 с 

3. Тіл мәдениеті: Шешендік өнер [Текст] / Б. Қ. Қапасова. - Алматы : 

ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2014. - 224 с. 

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

Д.Т.Кенжетаев 

5.Духовные практики и медитации, Киев, 2018 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы DS 3305 Дін социологиясы 

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

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VI 

Пәннің пререквизиттері Ислам философиясы 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пән дiн мен қоғамның өзара әрекеттесу формалары мен әдісерін және 

діни секталардың пайда болуының әлеуметтік-саяси себептерін 

зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент дін 

социологиясындағы негізгі ұғымдарды меңгере отырып, әртүрлі діни 

топтар мен ағымдардың қоғамдағы орны мен роліне әлеуметтік 

тұрғыдан талдау жасайды. Қоғамдағы дінаралық, этносаралық және 



конфессияаралық қақтығыстар бойынша алдын-алу шараларын 

ұсынады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

 

- Зерттелетін салада мәліметтерді  

жинақтау және сыни көзқараспен 

талдау нәтижесінде өз бетінше 

шешімдер қабылдау арқылы 

көшбасшылық қабілетті 

қалыптастырады (ОН1); 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Ислам тарихындағы діни 

мектептер мен қазіргі ағымдардың 

байланыстары мен ерекшеліктерін 

тұжырымдайды. (ОН7); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

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

Баспалар үйі, Алматы 2014. 

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

diyanet vakfi yayınları, Ankara 2015.  

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

yayılık, Ankara 2014. 

4. Сатершинов, Б. Ислам фобиясы және стереотиптер, 

ҚЗБЕМЕК.Ф.С., Алматы 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

  

Пән коды және атауы IG 3306 Ислам және ғылым 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, PhD К.Яшароғлу 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VI 

Пәннің пререквизиттері Ислам философиясы 

Пәннің постреквизиттері Ислам экономикасы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты студенттерге тарихи кезеңдерде ғылым мен дін 

арақатынасы және исламның негізгі қайнаркөздеріндегі ғылым мен 

білімнің ролі мен маңызы туралы білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде 

студент ислам ғылымдарының ерекшеліктерін, дін мен ғылым 

арасындағы байланысты үйренеді, ислам дінінің және мұсылман 

ғалымдардың ғылым мен мәдениетке, әлемдік өркениеттің дамуына 

қосқан үлестері туралы білімді меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б6. Ислам мәдениетіндегі 

моральдық құндылықтарды 

қолдану 

- Ислам тарихы, мәдениеті мен 

өнері салаларындағы білімді 

меңгеріп, әртүрлі мәдениеттерге 

төзімділік танытуға негізделген 

әлемдік діндердің әлеуметтік-



этикалық құндылықтарын кәсіби 

қызметінде қолданады. (ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ортағасырлық мұсылман ғылымы - каламның сипаттамасы мен 

матуриди ілімінің қалыптасу алғышарттары. Оқу құралы / М. М. 

Мырзабеков, Қ. Р. Қаратышқанова. - Түркістан : Тұран, 2017 

2.История арабо-мусульманской философии, Учебник, Москва 2013, 

А.Смирнов 

3.Қазақстандағы дінтану білімі мен ғылымының даму үрдістері және 

өзекті мәселелері: Талдамалық зерттеу жұмысының 

қорытындылары. [Текст]. - Астана : Дін мәселел. жөнінлегі 

ғылыми-зерттеу және талдау орталығы, 2016. - 54 с 

4.Хадис ғылым бұлағы. [Текст] / А. Жамашев. - Алматы : --, 2020. - 

464 с. 

5.Ислам және ғылым [Текст] / Б. Өткелбаев. - Алматы : [б. и.], 2014. - 

170 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы DF 3307 Дін философиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD М.Төлегенов, PhD Б.Ботакараев 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VI 

Пәннің пререквизиттері Ислам философиясы 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты студенттерге дін философиясының анықтамасы, оның 

басқа ғылымдармен байланысы, дін мен философия арақатынасы 

және құдай, әлем, адам байланысы туралы білім беру. Пәнді оқу 

нәтижесінде студент құдай болмысына қатысты дәлелдерді, атеизм, 

жақсылық пен жамандық, әділдік пен зұлымдық категорияларын, 

теодиция түсінігін және дін, ғылым, ахлақ және қоршаған орта 

байланысын философиялық тұрғыдан зерделеуді меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 

Б6. Ислам мәдениетіндегі 

моральдық құндылықтарды 

қолдану 

- Ислам тарихы, мәдениеті мен 

өнері салаларындағы білімді 

меңгеріп, әртүрлі мәдениеттерге 

төзімділік танытуға негізделген 

әлемдік діндердің әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын кәсіби 

қызметінде қолданады. (ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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



Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ортағасырлық мұсылман ғылымы - каламның сипаттамасы мен 

матуриди ілімінің қалыптасу алғышарттары. Оқу құралы / М. М. 

Мырзабеков, Қ. Р. Қаратышқанова. - Түркістан : Тұран, 2017 

2.История арабо-мусульманской философии, Учебник, Москва 2013, 

А.Смирнов 

3.Діни философия,  Оқу құралы, -Алматы 2017. Н.Байтенова. 

4.История арабо-мусульманской философии, Учебник, Москва 2013, 

А.Смирнов 

5.Діни философия. Оқу-әдістемелік нұсқау. Түркістан 2020, 

Қ.Қаратышқанова. 

6. 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии, 

Караганда 2014, составители К.Калилаханова, др. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы ІA 3208 Ислам антропологиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Шауенов Д, PhD М.Төлегенов 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІ 

Пәннің пререквизиттері Ислам философиясы 

Пәннің постреквизиттері Түркі ислам тарихы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты адамның, қоғам мен мәдениеттің шығу тегін, 

діндердің адамдардың мәдени өміріндегі қызметін және діндердің 

шынайы мәнін ислам антропологиясы тұрғысынан түсіндіру. Пәнді 

оқу нәтижесінде студент ислам ғалымдарының антропологиялық 

көзқарастарын меңгере отырып, исламдағы антропологиялық 

категориялардың мазмұнын түсінеді, адам болмысының жаратылу 

мақсаты мен мәнін ұғынады, басқа діндердегі антропологиялық 

мәселелерге салыстырмалы түрде баға беру дағдыларын игереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б6. Ислам мәдениетіндегі 

моральдық құндылықтарды 

қолдану 

- Ислам тарихы, мәдениеті мен 

өнері салаларындағы білімді 

меңгеріп, әртүрлі мәдениеттерге 

төзімділік танытуға негізделген 

әлемдік діндердің әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын кәсіби 

қызметінде қолданады. (ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, 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 антропология , Ә. Р. Әлмұхамедов, Б. Хамзеева. - Алматы : 



ЖШС РПБК Дәуір, 2012 
4.Діни антропологияның қазіргі жолдары мен қағидалары. Түркістан 
2015, Шадинова Г. 
5.Совершенствование человека: сравнительный анализ восточных 
учений, Алматы 2012, А.Мансурова 
6.Қазақ философиясындағы антропологиялық дискурс. Лекция 
жинағы. [Текст] / Г. Б. Дайрабаева, А. Ж. Малдыбек. - Түркістан : 
Тұран, 2015 
 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Taf 4309 Тафсир  

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, PhD К.Яшароғлу  

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 - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты тафсир мәтіндерін оқу арқылы Құран және тафсир 

туралы білімдерін арттыру, әртүрлі бағытта жазылған тафсирлерді 

салыстыра отырып білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент Құран 

тафсиріне байланысты негізгі деректерді біледі, араб тілінің 

грамматикалық ережелерін қолдана отырып классикалық және қазіргі 

тафсир мәтіндерін оқып түсінеді, әртүрлі бағытта жазылған 

тафсирлерді заманауи әдістерді қолдана отырып, Құран аяттарын 

дәстүрлі діни танымға сай дұрыс түсінуді меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам діни мәтіндерін оқу, 

түсіндіру, қолдану саласында 

негізгі теориялық білімін 

көрсетеді. (ОН6).  

 

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 

5. Исламдық дереккөздерді интерпретациялау әдістері, оқу құралы, -

Алматы 2020, Қ.С.Бағашаров 

6. Тәпсір тарихы және әдістемесі. Оқу құралы. Ж. Е. Нурматов. - 

Шымкент : Әлем, 2020 

 

 

Пән коды және атауы KIM 4310 Классикалық ислам мәтіндері  



Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, 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, хадис әдістемесі 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты классикалық ислам мәтіндеріндегі теологиялық және 

құқықтық мәселелердің түсіндірмелері мен интерпретацияларды 

түпнұсқадан оқып, олардың ерекшеліктері туралы жалпы түсінік 

қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент Құран, тафсир, хадис, 

сияр, тасаууф, фиқх, кәлам, мазхабтар тарихы, ислам тарихы сияқты 

ислам ғылымдарының әртүрлі салалары бойынша жазылған 

классикалық мәтіндермен танысып, түпнұсқадан оқып зерделеу 

дағдыларын меңгереді.   

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам діни мәтіндерін оқу, 

түсіндіру, қолдану саласында 

негізгі теориялық білімін 

көрсетеді. (ОН6).  

 

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 

5. Исламдық дереккөздерді интерпретациялау әдістері, оқу құралы, -

Алматы 2020, Қ.С.Бағашаров 

6. Тәпсір тарихы және әдістемесі. Оқу құралы. Ж. Е. Нурматов. - 

Шымкент : Әлем, 2020 

 

 

Пән коды және атауы Had 4311 Хадис  

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 Хадис әдістемесі 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты студенттерге хадистердің түрлері, мазмұны, негізгі 

хадис қайнаркөздері және олардың ерекшеліктері туралы білім беру. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент өзіне ұсынылған хадис мәтіндерін 



және ұқсас хадистерді классикалық және заманауи әдістерді қолдана 

отырып, басқа дереккөздерден іздеп табу, хадис мәтіндерін дәстүрлі 

діни танымға сай дұрыс түсіндіру және заманауи тұрғыдан талдау 

жасау дағдыларын меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам діни мәтіндерін оқу, 

түсіндіру, қолдану саласында 

негізгі теориялық білімін 

көрсетеді. (ОН6).  

 

Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, 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 IE 4312 Ислам экономикасы  

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 Ислам құқығы І, Ислам құқығы ІІ, Ислам және ғылым 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты ислам экономикасына қатысты негізгі ұғымдарды, 

исламда сауда-саттық мәселелерін, мүлік, меншік құқығы, өсім, 

кредит, банк қызметтері және қаржылық операцияларды ислам 

құқығы тұрғысынан түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазіргі 

таңдағы туындаған ислам экономикасына қатысты мәселелердің 

шешімін табуды, ислам дереккөздері негізінде қазіргі таңдағы банк 

қызметтерінің жүйесін зерттеуді, пайыз, кредиттік карта және құнды 

қағаздардың шариғаттағы үкімін білуді меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.Әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау 

қабілеті 

- Кәсіби қызметінде қоғамның 

рухани құндылықтарын және 

экономикалық, экологиялық, 



 құқықтық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қағидаттарды 

сақтайды  (ОН4). 

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Қорытынды бақылау  емтихан   

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Исламдық қаржыландыру негіздері. Оқулық, 2017, Асилова А.  

2.Исламский банк: религиозно-нравственные ценности ислама: 

учебное пособие, 2020, Байтенова Н.Ж.,Заманбеков Д.Ш., Алыкпашев 

Ж.Т. 

3.Зайырлылық. Оқу әдістемелік құрал, -Түркістан 2018, Д.Кенжетай 

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

4.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 

 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы SIF 4313 Салыстырмалы ислам фиқхы 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD Ж.Нурматов, PhD К.Яшароғлу 

Элективті пән циклы 

және түрі  

БП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад.кр./акад.сағат 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі VІІ 

Пәннің пререквизиттері Ислам құқығы І, Ислам құқығы ІІ, Ислам және ғылым 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны  

Пәннің мақсаты ислам фикхының негіздері мен әдістемесін, тарихи 

даму кезеңдерін және фикх мазхабтарының ерекшеліктерін салыстыру 

арқылы білім беру. Пәнді оқу нәтижесінде студент классикалық және 

заманауи фиқх мәселелерін, исламдағы құқықтық мазхабтар 

арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды салыстыра отырып, 

діни құқық пен зайырлы қоғам, мемлекеттік құқық арақатынасы 

мәселелерін шешудегі ұстанымдар мен әдістерді меңгереді. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Ислам тарихындағы діни 

мектептер мен қазіргі ағымдардың 

байланыстары мен ерекшеліктерін 

тұжырымдайды. (ОН7); 

Б5. Исламдық  

конфессияларды 

 білу 

- Дәстүрлі діни таным мен 

зайырлылық ұстанымдарды 

меңгере отырып, мемлекеттік-

конфессиялық қатынастар 

саласындағы мәселелерді шешуде 

ұсыныстар дайындайды. (ОН8); 



Қорытынды бақылау  емтихан   

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, СӨЖ, 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 TIT 4314 Түркі ислам тарихы  

Пәнге жауапты ОПҚ PhD А.Усайнова, PhD Метин Йылмаз  

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  

Пән түркі халықтарының мәдени дәстүрлері мен ислам діні 

арасындағы сабақтастық пен олардың өзара ықпалдастығына қатысты 

мәселелерді қарастырады. Пәнді оқу нәтижесінде студент түркі 

халықтарының ислам дінін қабылдау үдерісі мен мәдени дәстүрлерін 

сақтап қалуларына қатысты білімге ие болып, түркі халықтарының 

рухани құндылықтары, әдет-ғұрыптары, салт-дәстүрлері мен ислам 

дінінің үйлесімділігі туралы зерттеу дағдыларын қалыптастырады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б4. Исламтану саласындағы 

негізгі мәселелерді білу  

- Ислам ғылымдарының 

қалыптасуы мен даму кезеңдерін, 

негізгі теориялар мен әдістемесін 

меңгеріп, қоғамдағы діни 

проблемаларды шешуде кәсіби 

білімін қолданады. (ОН5). 

Б6. Ислам мәдениетіндегі 

моральдық құндылықтарды 

қолдану 

- Ислам тарихы, мәдениеті мен 

өнері салаларындағы білімді 

меңгеріп, әртүрлі мәдениеттерге 

төзімділік танытуға негізделген 

әлемдік діндердің әлеуметтік-

этикалық құндылықтарын кәсіби 

қызметінде қолданады. (ОН9); 

Қорытынды бақылау  емтихан  

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

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 



Әдебиеттер 1.S.I Hisam. İslam tarihi - İstanbul : Kahraman yayinlari, 2011. - 508 с. 

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

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

4.Түрік мемлекеттерінің тарихы. Оқулық. Алматы, 2014. Л.Динашева, 

Айхан Пала 

5.История Тюркских государств.  Л. С. Динашева 

Туркестан, 2020 

6.Түркі әлемінің мәдені-гуманитарлық саладағы интеграциясы : 

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

Мырзабекова 

Алматы, 2017 

7.Тюркский вклад в мировую культуру и цивилизацию. Монография. 

С. Б. БулекбаевАлматы, 2016 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


