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Құрастырған: Дінтану кафедрасы  

 

Хаттама №8 «25» _03_2021 ж. 

Кафедра меңгерушісі Жұмашова Ж.А. ____________ 

 

Ислам ілімдері факультеті кеңесінде талқыланып, мақұлданды. 

Хаттама №7 «29 » __03__2021 ж. 

 

Факультет деканы Мухаммад Абделмақсуд Дауд  ____________ 

 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде келісілді. 

Хаттама №5 «9» __04___2021 ж. 

ОӘК төрайымы  М.А. Жолмаганбетова   ____________ 

Университеттің Ғылыми кеңесі мәжілісінде бекітілді. 

Хаттама №8 «12» _04_2021 ж. 

  



І семестр 

Міндетті пәндер:  

AH 7101 Академиялық хат - 5 кредит 

Gzad 7102 Ғылыми зерттеу әдістері - 5 

кредит 

MDA 7201 Мемлекет және дін 

арақатынасы - 5 кредит 

PP 7202 Педагогикалық практика - 5 

кредит 

KDTMP 7302 Қазіргі дінтанудың 

теориялық және методологиялық 

проблемалары - 5 кредит 

 

Элективті пәндер: 

1. KKD 7201 Қазіргі қоғамдағы дін - 5 

кредит  

Мақсаты: «Қазіргі қоғамдағы дін» курсы 

докторанттар назарын келесі үш бағытқа 

аударады: дәстүрлі діндердің 

трансформациясы және жаңа ағымдардың 

(секталарды қоса) пайда болуы; діни 

сананың (сенімнің) және қазіргі заманғы 

жаратылыстану білімдерінің 

интеграциясы; діни көзқарастардың 

халықтың жаппай санасы және 

мәдениетінде таралуы.  

Мазмұны: Пән ХХІ ғасырдың басындағы 

діни сананы, дәстүрлі діндер мен жаңа 

ағымдарды, сондай-ақ діннің қазіргі 

жаһандану кезеңіндегі басты қызметтерін 

сипаттайды. 

Нәтиже 

-Білімі: Қазіргі кездегі қоғамдағы діннің 

атқарар қызметтері мен рөлі;  

-Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен 

сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік 

мәнде дамуына қолдану; 

-Құзіреттері: Дәстүрлі діндер және жаңа 

ағымдар мен секталардың қоғамдағы 

қызметі, діни сана мен діни көзқарастың 

халықтың дәстүрлі мәдениетінде ықпалы 

Пререквизиттер: DZhM 5305 – Діни 

жаһандану және модернизация 

Постреквизиттер: Жоқ 

 

2. JDAZTM 7201 Жаңа діни ағымдарды 

зерттеу теориясы мен методологиясы - 

5 кредит 
Мақсаты: Жаңа діни ағымдардың мәні, 

ілімдік салалары және дәстүрлі діни 

сенімдерден ерекшелігі. Жаңа діни 

ағымдарға қатысты жазылған батыс 

әдебиеттеріне шолу жасау. 

Мазмұны: Жаңа діни ағымдардың қазіргі 

қоғамға ықпалы, жаңа діни ағымдарды 

классификациялауда қолданылатын 

әдістер. 

Нәтиже 

-Білімі: Жаңа діни ағымдарды дәстүрлі 

діни жүйеден ажырата алу, оларға нақты 

баға беру;  

-Білігі: Қазіргі жаңа діни ағымдардың 

теологиялық, діни-философиялық, діни-

практикалық, этикалық ерекшеліктері мен 

қағидаларын ажырата алу; 

-Құзіреттері: Қазіргі жаңа діни 

ағымдардың ілімдік-ғұрыптық 

ерекшеліктерін түсіндіру және сын көзбен 

талдаулар жүргізе білу. 

Пререквизиттер: DZhM 5305 – Діни 

жаһандану және модернизация 

Постреквизиттер: Жоқ 

 

ІІ семестр 

Міндетті пәндер:  

PP 7202 Педагогикалық практика – 5 

кредит 

ZP 7203  Зерттеу практикасы – 10 

кредит 

TODGZZh Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы – 15 кредит 

 

 

ІІІ семестр 

TODGZZh Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы – 30 кредит 

 

 

ІV семестр 

TODGZZh Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы – 30 кредит 

 

 

V семестр 

TODGZZh Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық диссертацияны 



орындауды қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы – 30 кредит 

 

 

VІ семестр 

TODGZZh Тағылымдамадан өтуді 

және докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы – 18 кредит 

DRK Докторлық диссертацияны жазу 

және қорғау – 12 кредит 

 


