І семестр
Міндетті пәндер
SD 1101 Салыстырмалы дінтану – 5 кредит
DAK 2209 Дін және әлеуметтік конфликт – 5
кредит
Элективті пәндер:
1.AT 1206 Араб тілі – 5 кредит
Мақсаты: Бастапқы деңгейге сай оқытылатын араб
тілі грамматикасының негізгі ережелерді меңгерту.
Тіл материалы негізінде оқып үйренетін тілдің
нормативтік талаптарына және сөз әрекетінің
композициялық коммуникативтік продуктивтік
жазба сөз түрін біртіндеп меңгеруді шамалайды.
Мазмұны: Араб алфавиті және ережелері. Жазылуы
мен айтылуы. Семиттік тілдер арасындағы
ерекшеліктері.
Нәтиже
-Білімі: Араб тілінің алфавитімен танысып,
күнделікті қолданыстағы сөздерді меңгереді.
-Білігі: Араб тіліндегі жеңіл кітаптарды оқи алады.
-Құзіреттері: Өз бетінше сөйлем құрастыруға
машықтанады.
Постреквизиттер:
AZh
4304
Академиялық
жазылым
2.DKATM 1206 Дінтануға қатысты араб тіліндегі
мәтіндер – 5 кредит
Мақсаты: діни мәтіндердің мағыналарын кеңінен
талдап, дінтанушылар діни мәтіндерді түсініп, діни
әдебиеттерге талдау жасай алатын деңгейге жеткізу.
Мазмұны: араб тіліндегі діни мәтіндер. Жазылуы
мен сақталуы. Құранның қолжазбалық нұсқалары.
Ерте ғасырлардағы хадис әдебиеттері. Арабмұсылман әлеміндегі дінтанулық зерттеулер.
Ерекшеліктері мен артықшылықтары.
Нәтиже
-Білімі: Араб тіліндегі діни мәтіндерден жан-жақты
хабардар болады.
-Білігі: Арб тіліндегідіни мәтінерге еркін талдау
жасайды.
-Құзіреттері: діни мәтіндерден қорытынды шығара
алады.
Постреквизиттер:
AZh
4304
Академиялық
жазылым
1. МA 3206 Матуриди ақидасы – 5 кредит
Мақсаты: Ақида ілімінің қалыптасуы, исламның
алғашқы кезеңдерінде пайда болған сенімдік
мәзһабтардың шығу тарихы мен себептері.
Мазмұны:
Сенімдік
мәзһабтардың
негізгі
ұстанымдары мен бағыттарын терең меңгеріп,
дәстүрлі ислам бағытындағы Әшғари және
Матуриди
мәзһабтары
арасындағы
басты
айырмашылықтарды талдай білу.
Нәтиже
-Білімі: Ақида ілімінің қалыптасуының негізгі
кезендерін білу;
-Білігі:
Ақидалық
проблематикаға
қатысты
мәселелерді еркін талқылау.
-Құзіреттері: Ақидалық проблематика туралы
ғылыми білім және оны қоғам өмірінің әртүрлі
салаларында конструктивті пайдалану
Пререквизиттер:
Постреквизиттер: KIs 3207 Қазақстандағы ислам
2. IT 3206 Ислам теологиясы – 5 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:
Постреквизиттер: KIs 3207 Қазақстандағы ислам
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:
Постреквизиттер:KODT 3311 Қазақ ойшылдары
дін туралы
2. ЕОТ 3310 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:
Постреквизиттер:
IsFK
1203
Ислам
философиясына кіріспе

1. KK 4304 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:
Постреквизиттер: DMZ 4208 ҚР Дін туралы
мемлекеттік заңдар
2. KIsKM 4304 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:
Постреквизиттер: DMZ 4208 ҚР Дін туралы
мемлекеттік заңдар
II семестр
Міндетті пәндер:
IsFK 1203 Ислам философиясына кіріспе – 5
кредит
IGM 1204 Исламдағы құлшылық мәселелері – 5
кредит
RSP 1215 Радикалды сана психологиясы – 5
кредит
DNJOAT 3301 Діни насихат және оның әдістәсілдері – 5 кредит
KDKK 3302 Қазіргі діни қозғалыстар мен
культтер – 5 кредит
Элективті пәндер:
1. КК 1201 Құран Кәрім – 5 кредит
Мақсаты: Ислам дінінің басты қайнары болып
табылатын Құран жайлы ғылымдармен таныстыру.

Мазмұны: Құранның түсуі, жатталуы, жинақталуы
және интерпретациялануы мәселелерін талқылау.
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 2205 Араб тілі
Постреквизиттер: HI 2303 Хадис іліміне кіріспе
2. Taj 1201 Тажуид – 5 кредит
Мақсаты: Құранды дұрыс және ережеге сай оқи
алуды қалыптастыру.
Мазмұны: Құран оқу барысында ескерілуі тиіс
ережелермен таныстыру, жаттату, тәжірибе жүзінде
қолдана алуға баулу.
Нәтиже
-Білімі: Құранды дұрыс оқу қағидаларын меңгереді.
-Білігі: Құранды талаптарға сай қатесіз, дұрыс оқи
алады.
-Құзіреттері: Құран мәтінін дұрыс оқымаудан және
дұрыс түсінбеуден шығып жатқан түрлі таластартыстардан ұтымды шығу жолын ұсына алады.
Пререквизиттер: ArT 2205 Араб тілі
Постреквизиттер: HI 2303 Хадис іліміне кіріспе
III семестр
Міндетті пәндер:
OnP 4303 Өндірістік практика – 5 кредит
Элективті пәндер:
1. HMN 2302 Ханафи мәзһабының негіздері – 5
кредит
Мақсаты: Ханафи мазхабындағы ең негізгі
ұстанымдар және қағидалармен таныстыру.
Мазмұны: Ханафи мазхабының іліміне қатысты
алдыңғы қатарлы еңбектерді талдау, мазхаб
үкімдерінің қайнарларымен таныс болу.
Нәтиже
-Білімі: Ханафи мазхабының тарихын, дамуын,
қағидаларын біледі.
- Білігі: Ханафи мазхабының негізгі қағидаттарын
қамтитын еңбектермен жұмыс жасай алады.
-Құзіреттері: Ханафи мазхабына сай берілген
үкімдер мен қалыптастырылған ережелерді негізге
ала отырып, амалдық өмірдің қырларын суреттей
алады.
Пререквизиттер: IGM 1204 Исламдағы құлшылық
мәселелері
Постреквизиттер: MD 3206 Монотеистік діндер
2. HІ 2303 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: IGM 1204 Исламдағы құлшылық
мәселелері
Постреквизиттер: KIs 3207 Қазақстандағы ислам
1. MD 2205 Монотеистік діндер – 5 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:DT 1101 Діндер тарихы
Постреквизиттер: Диплом жұмысы
2. HT 2205 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
1. IsT 2304 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
2. IO 2304 Ислам өркениеті – 5 кредит
Мақсаты: Дін және өркениетті қазіргі зерттеу
процестерінің күрделі идеяларын сараптау, бағалау
және салыстыру;
Мазмұны: Дін және өркениет арақатынасы және
қазіргі мәселелері. Зерттеу әдістері. Ғылыми
принциптері мен мазмұндық ұстанымдары. Қазіргі
дін және өркениет байланысының және өзара
ықпалдасуының теологиялық түсіндірмелері.
Нәтиже
-Білімі: Дін және өркениеттің қазіргі мәселелерімен
танысып, талдау жсайды.
-Білігі: Дін және өркениет мәселелерін талқылау
арқылы, қазіргі діни және зайырлы сананы
зерделейді.
-Құзіреттері: Аталған пәндегі мәселелермен
танысу арқылы, мұсылман әлемінің мәселелеріне
талдау жасауды меңгереді.
Пререквизиттер: DT 1101 Діндер тарихы
Постреквизиттер: MD 2205 Монотеистік діндер
1. KODT 3311 Қазақ ойшылдары дін туралы – 5
кредит
Мақсаты: Ойшыл, ойшылдық, даналық ұғымдарын
ашып көрсету.
Мазмұны:
Қазақ
топырағынан
шыққан
ортағасырлық ғұламалар мен хандық кезеңдегі
жыраулар поэзиясы, зар заман ақындары мен соңғы
ғасырда дана-ойшылдардың шығармаларындағы
діни көріністерді қарастыру. Астарына үңіліп,
талдау жасау.
Нәтиже
-Білімі: Қазақ дүниетанымын терең игеру, отандық
кемеңгерлер еңбегңн зерделеу;
-Білігі: сараптамалық, талдаулық зерттеулерде қазақ
дүниетанымы саласының маңыздылығын ескере
білу;
-Құзіреттері:
отандық
дінтану ғылымының
спецификасын ескеру, өзіндік артықшылықтарын
игеру;
Пререквизиттер:IsFK 1203 Ислам философиясына
кіріспе
Постреквизиттер: KIs 3207 Қазақстандағы ислам
2. OAIsT 3310 Орта Азиядағы ислам тарихы – 5
кредит
Мақсаты: Орта Азиядағы ислам тарихын және
қазіргі мәселелерін оқып-зерттеу негізінде ислам
ілімінің негіздері мен ерекшеліктерін айқындау.
Мазмұны: Орта Азиядағы ислам дінінің, 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: IsFK 1203 Ислам философиясына
кіріспе

Постреквизиттер: KIs 3207 Қазақстандағы ислам
1. KIK 4202 Құран ілімдеріне кіріспе – 5 кредит
Мақсаты:Құранға қатысты ғылым салаларымен
таныстыру.
Мазмұны: Құран ілімдеріндегі маңыздылығы
ерекше әрбір салаға қатысты классикалық
еңбектерге
сүйене
отырып
жалпы
түсінік
қалыптастыру.
Нәтиже
-Білімі: Құран ілімдерінің негіздерін меңгереді.
- Білігі: Құранға қатысты ғылым салаларының
ерекшеліктеріне қарай қажетті жағдайда қолдана
біледі.
-Құзіреттері: Құран мәтінін дұрыс түсінуге негіз
болар қағидалар мен талаптарды ескере отырып,
Құранға қатысты тұжырымдарды саралай алады.
Пререквизиттер: KK 1201 Құран Кәрім
Постреквизиттер: KIs 3207 Қазақстандағы ислам
2. ТІК 4202 Тәпсір іліміне кіріспе – 5 кредит
Мақсаты:
Тәпсір
ғылымының
негіздерімен
таныстыру.
Мазмұны: Ислам әлемінде бірауыздан мойындалған
тәпсір саласында жазылған еңбектерге сүйене
отырып, тәпсір ілімінің негіздерімен таныстыру.
Нәтиже
-Білімі: Тәпсір саласындағы негізгі еңбектермен
таныс болады.
- Білігі: Діни мәтіндерге тәпсір жасау әдістерін
меңгереді.
-Құзіреттері: Жасалған тәпсірлердің мәнін түсініп,
тәжірибелік маңыздылығын анықтай алады.
Пререквизиттер: KK 1201 Құран Кәрім
Постреквизиттер: KIs 3207 Қазақстандағы ислам
ІV семестр
Міндетті пәндер:
AZh 4304 Академиялық жазылым – 5 кредит
DAP Дипломалды практика – 3 кредит
DZQ Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және
қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру – 12
кредит
Элективті пәндер
1. KIs 3207 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:DT 1101 Діндер тарихы
Постреквизиттер: Диплом жұмысы
2. OAS 3207 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
ықпал-әсері туралы ой танымдық мәдениетін
қалыптасады.
-Құзіреттері: Дәстүрлі суфизм мен адасқан суфизм
топтардың айырмашылықтарын біледі.
Пререквизиттер:DT 1101 Діндер тарихы
Постреквизиттер: Диплом жұмысы
1. KRDM 4208 ҚР дін және мемлекет
арақатынасы
Мақсаты: Мемлекет және дін арақатынасының
теориялық және практикалық мәселелерін үйретуді
мақсат етеді.
Мазмұны: Мемлекет және конфессионалдық
қатынастар саласында туындайтын теориялық және
практикалық мәселелерді өз бетінше шеше білу.
Нәтиже
-Білімі: Мемлекет және дін арақатынасының
теориялық және практикалық мәселелерін үйретуді
мақсат етеді.
-Білігі: Діни бірлестіктердің жарғы құжаттарын
талдау
тәсілдеріне
“Мемлекет
және
дін
арақатынасына» қатысты заңнамалық актілер мен
нормативтік құжаттармен танысу, сараптай білу.
-Құзыреттері:
Қоғамда
толерантты
түсінік
қалыптастыру, ұлттық құндылықтарды қастерлеу.
Пререквизиттер:DT 1101 Діндер тарихы
Постреквизиттер: Диплом жұмысы
2.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. ҚР 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 1101 Діндер тарихы
Постреквизиттер: Диплом жұмысы

