І семестр
Міндетті пәндер:
KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы –
5 кредит
ShT 1103 Шетел тілі – 5 кредит
K(О)T1104 Қазақ (Орыс) тілі – 5 кредит
DSh 2106 Дене шынықтыру – 2 кредит
AS 1107 Әлеуметтану, саясаттану – 4 кредит
DT 2201 Діндер тарихы – 5 кредит
ArT 1207 Араб тілі – 4 кредит

Нәтиже
-Білімі: Құран және хадис мәтіндерімен танысады.
-Білігі: Құран мен хадис ілімдерінің қалыптасуы,
дамуы мен кезеңдерін қатысты ерекшеліктерді еркін
талдайды.
-Құзіреттері: Заманауи діни талас-тартыстардағы,
қазіргі ғылымдағы Құран мен хадис мәселелерімен,
алар орнымен танысу.
Пререквизиттер: ArT 1207 Араб тілі
Постреквизиттер: ArT 2205 Араб тілі 2

Элективті пәндер: ЖОҚ

IV семестр
Міндетті пәндер:
DSh 2106 Дене шынықтыру – 2 кредит

IІ семестр
Міндетті пәндер:
ShT 1103 Шетел тілі – 5 кредит
К (О)Т 1104 Қазақ (Орыс) тілі – 5 кредит
DSh 2106 Дене шынықтыру – 2 кредит
MP 1107 Психология, Мәдениеттану – 4 кредит
ЕОК 1108 Экология және өмір қауіпсіздігі – 5
кредит
DA 2202 Дін әлеуметтануы – 5 кредит
ArT 1207 Араб тілі – 4 кредит
Элективті пәндер: ЖОҚ
ІІІ семестр
Міндетті пәндер:
Fil 2102 Философия – 5 кредит
ICT
1105
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар – 5 кредит
DSh 2106 Дене шынықтыру – 2 кредит
DF 2208 Дін философиясы – 5 кредит
DAnt 2209 Дін антропологиясы – 5 кредит
DP 2210 Дін психологиясы – 5 кредит
Элективті пәндер:
1.IT 1206 Ислам теологиясы -3 кредит
Мақсаты:
Теология
ілімінің
қалыптасуы,
доктриналық мектептердің пайда болу тарихы мен
себептерін үйрету.
Мазмұны: Ислам құқық мектептерінің негізін
қалаушы және қалыптастырушы имамдардың өмір
тарихымен
таныстыру
негізінде
дәстүрлі
доктриналық мектептердің қалыптасу кезеңі мен
негізгі ұстанымдары мен бағыттарын білу арқылы
діни салада дәстүрлі ислам мен жат ағымдар
арасындағы айырмашылықты оңай анықтаудың
жолдарын үйрету.
Нәтиже
-Білімі: Ислам дініндегі негізгі мәселелерді
қарастыру, сонымен қатар ислам құқығына қатысты
барлық ережелерді оқып білу.
-Білігі: Ислам құқық методикасын оқуға қажетті,
ғылыми-әдеби және редакторлық жұмыс дағдыларын
игеруі қажет.
-Құзіреттері:
Ислам
құқығы
аясындағы
тақырыптарда ой білдіре алады.
Пререквизиттер: MT 3305 Мазһабтар тарихы
Постреквизиттер: KIs 3207 Қазақстандағы ислам
2.KK 1206 Құран Кәрім – 3 кредит
Мақсаты: Ислам дінінің басты қайнары болып
табылатын Құран жайлы ғылымдармен таныстыру.
Мазмұны: Құранның түсуі, жатталуы, жинақталуы
және интерпретациялануы мәселелерін талқылау.

Элективті пәндер:
1. HT 3202 Христиандық тарихы – 5 кредит
Мақсаты:Христиандық туралы білімді қазіргі заман
талабына сай оқыту.
Мазмұны: Христиан дінінің қалыптасуындағы
тарихы жағдай.
Нәтиже
-Білімі: Христиан дінінің тарихы мен қазіргі ахуалы.
-Білігі: христиан дінінің мәселелерін талдауды
меңгереді.
-Құзіреттері: христиандық діни ағымдар мен
институттардың қызметіне сараптама жасауды
меңгереді.
Пререквизиттер: DT 2201 Діндер тарихы
Постреквизиттер: KDKK 3302 Қазіргі діни
қозғалыстар мен культтер
2. HT 3202 Христиан теологиясы – 5 кредит
Мақсаты: христиан дініндегі сенім мәселелерінен
терең мағлұмат беру.
Мазмұны: Христиандықтағы үштік сенім. Жеті
құпия. Христиандық бағыт бойынша жаратылыс
ілімі. Тарихтағы христиан топтары. Діни сенім
жүйесінің ерекшеліктері. Христиандардың сенімі
мен шариғаты Шіркеу әкейлерінің ілімі.
Нәтиже
-Білімі: христиан сенімі туралы мәліметтерді қазіргі
заман талабына сай алады.
-Білігі: христиандық сенім мәселелеріне талдау
жасауды меңгереді.
-Құзіреттері: Христиан сеніміне қатысты білімін
діндераралық диалог мәселесінде қолданады.
Пререквизиттер: DT 2201 Діндер тарихы
Постреквизиттер: KDKK 3302 Қазіргі діни
қозғалыстар мен культтер
1. KADE 3203 Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы
– 5 кредит
Мақсаты: қазіргі әлемдегі дін ұйымдар туралы
объективті біліммен қамтамасыз ету, қазіргі діни
бағыттардың идеяларымен, шығармашылығымен,
теологиялық және қоғамдық-саяси мәселелерге
қатысты ұстанымдарымен таныстыру.
Мазмұны: Қазіргі заманғы діни ұйымдардың
ерекшелігі. Персонализм және діни экзистенциализм.
Неориенталистік ағымдар. Протестанттық жаңа
құрылымдар. Қазіргі кездегі құпия ілімдер.
Исламдағы кейінгі идеялық ағымдар.
Нәтиже

-Білімі:
қазіргі
әлемдегі
діни
ұйымдар
формаларының пайда болуы мен дамуымен
танысады.
-Білігі: қазіргі әлемдегі діни ұйымдар адамзаттың
рухани мәдениетіндегі құбылыс ретіндегі мәнін аша
алады.
-Құзіреттері: қазіргі әлемдегі діни ұйымдардың
түрлі формаларын зерттеп танып біледі.
Пререквизиттер: DT 2201 Діндер тарихы
Постреквизиттер: KDKK 3302 Қазіргі діни
қозғалыстар мен культтер
2. EI 3203 Эзотериялық ілімдер – 5 кредит
Мақсаты: Құпия ілімдердің тарихы мен мәнімен
таныстыру.
Құпия ілімдер. Магия мен алхимия. Астрология,
гностицизм және йудаистік каббала. Ислам
мистицизмі – сопылық. Үнділік құпия ілімдер: йога
тәжірибесі және ваджраяна.
Мазмұны: Құпия ілім болып табылатын эзотерия
саласының негізгі мәнін ашу, каббала, мистика,
суфизм, алхимия т.б. сынды категориялармен таныс
болу, негізгі мәнін зерттеу.
Нәтиже
-Білімі: Құпия ілімдердің ерекшеліктері мен
әдістерін меңгереді.
-Білігі: құпия ілімдердің әртүрлі әдістеріне еркін
талдау жасайды.
-Құзіреттері:мистика-эзотерикалық қозғалыстардың
теориялық және практикалық қырларын сараптайды.
Пререквизиттер: DP 2210 Дін психологиясы
Постреквизиттер:DFen 3301 Дін феноменологиясы.
1. DAAT 4207 Дінтанушыларға арналған
ағылшын тілі – 3 кредит
Мақсаты: Арнайы дінтанушы мамандар үшін жаңа
лексикалық және грамматикалық құбылыстарды
қамтитын тілдік үлгілерді игеру арқылы жазбаша
және ауызша тілдік дағдыларды дамыту.
Мазмұны:
ағылшын
тілінің
грамматикалық
құрылысы, оның заңдылықтары. Ағылшын тіліндегі
сөз
таптары.
Олардың
түрлену
жүйесі
категориялары, сөздің бір-бірімен тіркесу тәсілдері
мен түрлері, сөз тіркестері құрлысы, сездердің
сөйлемдегі қызметі, сөйлем жүйесі.
Нәтиже
-Білімі: Ағылшын тілінің грамматикасына қатысты
заңдылықтарды меңгереді.
-Білігі: өз алдына сөйлем құрауға машықтанады.
-Құзіреттері: Ағылшын тіліндегі әдебиеттерді еркін
түсінеді.
Пререквизиттер:ShT 1103 Шет тілі
Постреквизиттері:
AZh
4304
Академиялық
жазылым
2. MD 4207 Монотеистік діндер – 3 кредит
Мақсаты: Діннің қалыптасу тарихын, оны қоғам
өміріндегі
мәдени-рухани
құбылыс
ретінде
теориялық-танымдық формада зерттеу, оның
формалары, ағымдары және бағыттары арқылы
дамуын қарастыру.
Мазмұны: Дін құрылысының көпқырлығын қамти
отырып әлемдегі дәстүрлі діндердің тарихымен
таныстыру, Студенттердің алған білімін пайдалана
отырып оларға дін ілімі теориясының негіздерін
баяндау,
Студенттерге
діни
мәселелеріне
дүниетанымдық тұрғыдан ұғынудың құндылығын

және философиялық ой мәдениетін меңгеруді
жетілдіруге жәрдемдесу.
Нәтиже
- Білімі: дінтанушылық зерттеу әдістері туралы
базалық жалпы кәсіби түсінікті пайдалану
- Білігі: діни салалардың айырмашылығы мен өзіндік
ерекшеліктерін саралай алу.
-Құзіреттері: саралай білуге және сол салаға
тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе
жинақтайды.
Пререквизиттер: Fil 2102 Философия
Постреквизиттер: IsFK 2309 Ислам философиясына
кіріспе
1. DMZ 4208 ҚР дін туралы мемлекеттік заңдар –
5 кредит
Мақсаты: Студенттердің құқықтық білімдерін
қалыптастыру. ҚР дін туралы мемлекеттік заңдарды
салыстырмалы түрде талдау.
Мазмұны:Ежелгі түрік құқығының қайнар көздері.
Исламның
таралу
тарихы
және
исламдық
құқық.Қазақстанның Ресейге қосылуы және дәстүрлі
құқықтық жүйедегі өзгерістер. Патша Үкіметінің
әкімшілік басқару кезеңіндегі дәстүрлі қазақ құқығы
туралы тарихи мәліметтер (діни және әкімшілікәлеуметтік институттардың өзара қатынастары) 1991
жылдан
кейінгі
Қазақстандағы
мемлекеттікшіркеулік қатынастар. Қазақстан Республикасындағы
мемлекет және дін – Қазақстан Ата Заңы және “Діни
қызмет және діни бірлестіктер туралы” заң.
Нәтиже
-Білімі: ҚР дін туралы мемлекеттік заңмен танысады.
-Білігі: Дін туралы мемлекеттік заңды білу арқылы,
діни мәселелерге өзіндік талдау жсай алады.
-Құзіреттері: Қазақстандағы діни бірлестіктердің
әрекетіне заң аясында бақылау жасайды.
Пререквизиттер: DT 2202 Діндер тарихы
Постреквизиттер: MD Монотеистік діндер
2. KDB 4208 Қазақстандағы діни басылымдар – 5
кредит
Мақсаты: ҚР діни басылымдар және олардың
әлеуметтік, мәдени қызметімен таныстыру.
Мазмұны: Қазіргі таңда жарық көрген ислам діні
бағытындағы баспасөздер. Діни басылымдарда
жарық көрген материалдардың ерекшеліктері. Діни
басылымдардағы жарияланған мақалаларды жанжақты саралау, тарихи тұрғыда талдау жасау
әдістері. Бүгінгі діни идеологияның қазақ қоғамында
қалыптасуы мен дамуына тигізген әсерлер.
Нәтиже
-Білімі: діни басылымдардың қызметі мен мәнінен
хабардар болады.
-Білігі: баспасөз беттерінде жарияланған діни
мақаларды саралайды.
-Құзіреттері: діни басылымдардағы мақалаларды
еркін талдап, автордың мақсатын көрсетуге қабілетті.
Пререквизиттер: DT 2202 Діндер тарихы
Постреквизиттер: MD Монотеистік діндер
1. SD 2210 Салыстырмалы дінтану – 5 кредит
Мақсаты: Қатысты жалпы түсінікті тереңдете түсу.
Діндердегі сенім, құқық, этика, дүнеитаным, діни
мәтін түсініктеріне салыстырмалы түрде талдау
жасау.

Мазмұны: Әр діннің өзіне тән маіңызды
ерекшеліктерін ашып көрсету. Ғылыми танымның
маңызды әдістерінің бірінен саналатын аналогиялық
әдіске мән беру арқылы, білім көкжиегін кеңейте
түсу.
Нәтиже
- Білімі: дінтанушылық зерттеу әдістері туралы
базалық жалпы кәсіби түсінікті пайдалану
- Білігі: діни салалардың айырмашылығы мен өзіндік
ерекшеліктерін саралай алу.
-Құзіреттері: саралай білуге және сол салаға
тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе
жинақтайды.
Пререквизиттер: DT 2201 Діндер тарихы
Постреквизиттер: DF 2208 Дін философиясы
2. EUD 2210 Ежелгі үнді діндері – 5 кредит
Мақсаты: Буддизм және индуизм діндерінің тарихы
мен діни ілімдері жайлы алған білімін пайдалана
отырып оларға дін ілімі теориясының негіздерін
құрамды және жүйелі баяндау;
Мазмұны: Буддизм мен Индуизм діндерінің тарихы
мен бүгінгі жағдайы, олардың ерекшеліктері, адамзат
тарихы мен мәдениетіндегі ролі мен маңызы.
Нәтиже
-Білімі: Буддизм және индуизм діндерінің тарихы
мен бағыттарынан хабардар болады.
-Білігі: діндерді сараптауда пәндік білімді өз
пайдасына жарата алады.
-Құзіреттері: аталған діннің өкілдернің арасындаы
келсіпеушіліктерді дін тарихына сүйене отырып,
шешім беруге машықтанған.
Пререквизиттер: DT 2201 Діндер тарихы
Постреквизиттер: DF 2208 Дін философиясы
1.KK 4307 Ислам құқығы – 5 кредит
Мақсаты: Ислам құқығы ілімінің қалыптасуы,
құқықтық мектептердің пайда болу тарихы мен
себептерін үйрету.
Мазмұны:
Мектеп
негізін
қалаушы
және
қалыптастырушы тұлғалардың өмір тарихымен
таныстыру негізінде дәстүрлі төрт мектептің
қалыптасу кезеңі мен негізгі ұстанымдары мен
бағыттарын білу арқылы діни салада дәстүрлі ислам
мен жат ағымдар арасындағы айырмашылықты оңай
анықтаудың жолдарын үйрету.
Нәтиже
-Білімі: Ислам дініндегі негізгі мәселелерді
қарастыру, сонымен қатар ислам құқығына қатысты
барлық ережелерді оқып білу.
-Білігі: Ислам құқық методикасын оқуға қажетті,
ғылыми-әдеби және редакторлық жұмыс дағдыларын
игеруі қажет.
-Құзіреттері:
Ислам
құқығы
аясындағы
тақырыптарда ой білдіре алады.
Пререквизиттер: IsFK 2309 Ислам философиясына
кіріспе
Постреквизиттер: AZh 4304 Академиялық жазылым
2. KIsKM 4307 Қазіргі ислам құқығының
мәселелері – 5 кредит
Мақсаты: Қазіргі кезеңдегі ислам құқығының негізгі
мәселелерін талдау арқылы діни жағдаяттарды
сауатты түрде игере білуге дағдылану.
Мазмұны: Ислам құқығының қалыптасу тарихы,
кезеңдері, ерекшеліктері. Қазіргі кезеңдегі ислам

құқығының түрлі болмыстары, олардың арасындағы
байланыс және қарым-қатынас.
Нәтиже
-Білімі: Ислам дініндегі негізгі мәселелерді
қарастыру, сонымен қатар ислам құқығына қатысты
барлық ережелерді оқып білу.
-Білігі: Ислам құқық методикасын оқуға қажетті,
ғылыми-әдеби және редакторлық жұмыс дағдыларын
игеруі қажет.
-Құзіреттері:
Ислам
құқығы
аясындағы
тақырыптарда ой білдіре алады.
Пререквизиттер: IsFK 2309 Ислам философиясына
кіріспе
Постреквизиттер: AZh 4304 Академиялық жазылым
V семестр
Міндетті пәндер:
DFen 3301 Дін феноменологиясы – 5 кредит
KDKK 3302 Қазіргі діни қозғалыстар
культтер – 5 кредит

мен

Элективті пәндер:
1. KIs 3205 Қазақстандағы ислам – 5 кредит
Мақсаты: Қазақстандағы исламның таралу тарихын
білу; Құқықтық мәзһабтардың дәстүрге қатысты
ұстанымдарын анықтау;
Мазмұны: Қазақ топырағына исламның таралу
ерекшелігіне тоқталу, діни үкімдердің дәстүрге
айналу кезеңдеріне мән беру; исламның таралу
ерекшелігіне, тарихи кезеңдеріне мән беру.
Нәтиже
-Білімі: дін исламның қазақ топырағындағы даму
динамикасы
мен
түркілік
дүниетанымымен
сабақтастығын, қарым қатынасын үйлесімділікте
зерттеу;
-Білігі: Қазақ дәстүрі және дәстүрлі дініміз
арасындағы тығыз байланысты меңгеру;
-Құзіреттері: отандық дінтану ғылымының қазақи
құндылықтарын ескере отырып ғылыми зерделеу
Пререквизиттер:DK 1204 Дінтануға кіріспе
Постреквизиттер: DS 4306 Дінтанулық сараптама
2. OAS 3205 Орталық Азиядағы суфизм – 5 кредит
Мақсаты: Орталық Азиядағы суфизмнің пайда
болуы мен таралуы, орнығуының тарихи, мәдениәлеуметтік алғышарттарымен таныстыру.
Мазмұны: Орталық Азиядағы суфизмнің пайда
болуы мен қалыптасуы. Ең алғашқы сопылар.
Суфизмге қатысты ғалымдардың көзқарастары.
Ислам мәдениетінде сопылық әдебиеттер мен
тариқаттардың ролі. Қазақ жерінде таралған сопылық
бағыттар
Нәтиже
-Білімі: Исламдағы суфизм жолының мәні мен
мақсаты жайлы таным қалыптасады.
-Білігі: Суфизмнің ұлттық діл мен мәдениетке ықпаләсері туралы ой танымдық мәдениетін қалыптасады.
-Құзіреттері: Дәстүрлі суфизм мен адасқан суфизм
топтардың айырмашылықтарын біледі.
Пререквизиттер:DK 1204 Дінтануға кіріспе
Постреквизиттер: DS 4306 Дінтанулық сараптама
1. DDEDD 3212 Діни және діни емес дүниетаным
диалогы – 5 кредит
Мақсаты: Діни емес сана мен діни таным
арасындағы диалогтың маңызын ашып көрсету.

Мазмұны: Интеграциямен бірге жаһандану дәуірінде
дінаралық, ұлтаралық татулық пен өзара түсіністіктің
маңызы. Тарихи тәжрибелерді бүгінгі қоғамда
пайдаланудың қыр-сыры.
Нәтиже
-Білімі: Діни және діни емес дүниетаным диалогы
пәні және оның негізгі қызметін меңгереді.
-Білігі: Діни және діни емес дүниетанымдардың
өнегелік мақсатын игереді.
-Құзіреттері: діни емес түсініктер мен рухани
талғамдылық мәселелерінде шешім табады.
Пререквизиттер:DP 2205 Дін психологиясы,
Постреквизиттер:
DMZ
ҚР
дін
туралы
мемлекеттік заңдар
2. EOТ 3212 Еркін ойлау тарихы – 5 кредит
Мақсаты: Болашақ мамандардың дінге қатысты
еркін ойдың қалыптасуы мен даму кезеңдері, адамзат
рухани мәдениет тарихындағы еркін ойдың алуан
түрлі формалары туралы ой-танымдық мәдениетін
қалыптастыру.
Мазмұны: Еркін ой тарихы. Еркін ойдың түрлі
формалары. Адамзат тарихындағы еркін ойдың
қалыптасуы, даму кезеңдері мен ерекшеліктері.;
еркін ой рухани мәдениеттің құбылысы ретінде дінге
сыни көзқарас екендігін ашып зерттеу.
Нәтиже
-Білімі: еркін ойшылдықтың тарихы мен кезеңдерін
меңгереді.
-Білігі: діни сана мен еркін ойшылдықты ажырата
алады.
-Құзіреттері:философия тарихындағы еркін ойдың
әртүрлі формалары туралы ой-танымдық мәдениет
қалыптасқан.
Пререквизиттер:DF 2208 Дін философиясы
Постреквизиттер: KODT 3311 Қазақ ойшылдары
дін туралы
1. HІ 3213 Хадис іліміне кіріспе – 5 кредит
Мақсаты: Ислам шариғатының негіздерінің бірі
Пайғамбар және оның сахабаларынан жеткен
мәтіндердің жинақталуын меңгеру,
Мазмұны: Хадистердің зерттелуі мен даму кезеңдері
және
методологиясымен
таныстырып,
хадис
саласынада жазылған еңбектерді зерттеу.
Нәтиже
-Білімі: Хадис ілімінің негізінде жатқан ұғымдар мен
категорияларды, олардың бүгінгі түсініктемелерін
меңгеру;
- Білігі: Бүгінгі ислам ілімдеріндегі хадистің маңызы
мен орнын білу; бүгінгі ғылыми жетістіктер аясында
қалыптасқан хадистерді зерттеу методологиялық
тәсілдерді игеру.
-Құзіреттері: Хадис іліміндегі бүгінгі негізгі
тұжырымдамалар мен негіздері, ерекшеліктері мен
даму тарихы туралы білімі.
Пререквизиттер: SD Салыстырмалы дінтану
Постреквизиттер: KIs Қазақстандағы ислам
2. DMGK 3213 Діни мәтін герменевтикасына
кіріспе – 5 кредит
Мақсаты: Діни мәтіндерді талдау, интерпретация
жасау, түсіндірме жасау, сонымен қатар діни және
көне мәтіндермен жұмыс жасауды үйрену.
Мазмұны: Діни мәтіндер және көне мәтіндер
мазмұны
Нәтиже

-Білімі: Әлемдік және дәстүрлі діндергі діни
мәтіндерді салыстыру, анализ жасауды үйрену;
-Білігі: Діни мәтіндер герменевтикасында теориялық
білімдерді меңгерту;
-Құзіреттері: Діни мәтіндердің герменевтикасы пәні
бойынша зерттеу жұмыстарының нәтижесін өз
бетінше қорытындылап, талқылап, жалпылай білу.
Пререквизиттер: ArT 1207 Араб тілі
Постреквизиттер: DAAT 4207 Дінтанушыларға
арналған ағылшын тілі
1. МТ 3310 Мазһабтар тарихы – 5 кредит
Мақсаты: Исламда сенімдік, құқықтық, саяси
мәзһабтардың пайда болуы, қалыптасу, дамуын
қарастыру.
Мазмұны: Мазһабтардың қалыптасуына түрткі
болған әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдение
алғышарттарға тоқталу.
Нәтиже
-Білімі: Мазһабтар тарихын терең білу арқылы ислам
доктринасын сараптай біледі.
-Білігі: Мазһабтар арасындағы ерекшеліктер мен
айыра білу
-Құзіреттері: Пәндi оқудың нәтижесiнде бiлiм
алушы дiн туралы ғылыми бiлiмдi меңгеруге;
Мазһабтар тарихын меңгере отырып саяси және
ілімдік тарихты меңгеруге; Ислам дiнi негiздерiн
игеруi тиiс.
Пререквизиттер:KDKK
3302
Қазіргі
діни
қозғалыстар мен культтер
Постреквизиттер:KODT 3311 Қазақ ойшылдары дін
туралы
2. IsT 3310 Ислам тарихы – 5 кредит
Мақсаты: Ислам дінінің тарихын және қазіргі
мәселелерін оқып-зерттеу негізінде ислам ілімінің
негіздері мен ерекшеліктерін айқындау.
Мазмұны: Ислам діні, қалыпасуы және таралуы.
Қазіргі жаһандық мәселелер. Ислам діні жаһандық
мәселелерді шешуші дін ретінде.
Нәтиже
- Білімі: ислам дінінің қазіргі мәселелерге қатысты
позициясымен танысады.
- Білігі: дінаралық және ұлтаралық қақтығыстардың
алдын алудағы ислам дінінің ұсыныстарын көрсете
алады.
-Құзіреттері:
ислам
дінінің құндылықтарын
күнделікті мәселелерді шешуде қолданады
Пререквизиттер:KDKK
3302
Қазіргі
діни
қозғалыстар мен культтер
Постреквизиттер:KODT 3311 Қазақ ойшылдары дін
туралы
VI Семестр
Міндетті пәндер:
OnP Өндірістік практика – 3 кредит
AZh 4304 Академиялық жазылым – 5 кредит
DAP Дипломалды практика – 5 кредит
DZQ Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру – 12
кредит
Элективті пәндер:
1. DOAMKN 3206 Дінтануды оқыту әдістері және
мектеп курсының негіздері – 5 кредит

Мақсаты: Орта және арнайы мамандандырылған оқу
орындарындағы қазіргі оқу процесінің жаңа
технологиясын меңгерген жоғары дәрежедегі
педагогикалық
мәдениеті
қалыптасқан
оқытушыларды дарялау.
Мазмұны: Діннің бастаулары мен тарихи түрлерін
оқыту әдістемелері.
Нәтиже
-Білімі: Дінтануды оқытудың әдістері мен негіздерін
меңгереді.
-Білігі: Қазақстанда дәстүрлі діндер мен ағымдардың
тарихын оқытудың теориялық және әдістемелік
мәселелерін сараптай алады.
-Құзіреттері: Қазақстан қоғамын модернизациялау
жағдайындағы діни тақырыптарды оқыту және
зерттеу әдістерін игерген.
Пререквизиттер:DK 1204 Дінтануға кіріспе
Постреквизиттер: PNTT 4308 Педагогика негіздері
және тәрбие теориясы
2. KRDU 3206 Қазақстан Республикасындағы діни
ұйымдар – 5 кредит
Мақсаты: Қазіргі дін ұйымдар туралы объективті
біліммен қамтамасыз ету, қазіргі діни бағыттардың
идеяларымен, шығармашылығымен, теологиялық
және
қоғамдық-саяси
мәселелерге
қатысты
ұстанымдарымен таныстыру.
Мазмұны: Қазіргі заманғы діни ұйымдардың
ерекшелігі. Персонализм және діни экзистенциализм.
Неориенталистік ағымдар. Протестанттық жаңа
құрылымдар.Қазіргі
кездегі
құпия
ілімдер.Исламдағы кейінгі идеялық ағымдар.
Нәтиже
- Білімі: қазіргі діни ұйымдар формаларының пайда
болуы мен дамуымен танысады.
- Білігі: қазіргі діни ұйымдар адамзаттың рухани
мәдениетіндегі құбылыс ретіндегі мәнін аша алады.
- Құзіреттері: қазіргі әлемдегі діни ұйымдардың
түрлі формаларын зерттеп танып біледі.
Пререквизиттер: KIs 3205 Қазақстандағы ислам.
Постреквизиттер: MD 4207 Монотеистік діндер

