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І семестр 

Міндетті пәндер: 

KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы – 5 кредит 

ShT 1103 Шетел тілі – 5 кредит 

K(О)T 1104 Қазақ (Орыс) тілі – 5 кредит 

DSh 1106 Дене шынықтыру – 2 кредит 

Ale 1107  Әлеуметтану – 2 кредит  

Saya 1107 Саясаттану – 2 кредит  

ЕОК 1108 Экология және өмір қауіпсіздігі 

– 5 кредит 

ArT 1207 Араб тілі – 5 кредит 

 

Элективті пәндер: ЖОҚ 

 

IІ семестр 

Міндетті пәндер: 

ShT 1103 Шетел тілі – 5 кредит 

К(О)Т 1104 Қазақ (Орыс) тілі – 5 кредит 

DSh 1106 Дене шынықтыру – 2 кредит 

Mad 1207 Мәдениеттану – 2 кредит 

Psi 1107  Психология – 2 кредит  

MT 1206 Мамандыққа кіріспе – 5 кредит 

OP 1205 Оқу практикасы – 1 кредит 

IsT 1202 Ислам теологиясы – 3 кредит 

ArT 1207 Араб тілі – 4 кредит 

 

Элективті пәндер: ЖОҚ 

 

IIІ семестр 

Міндетті пәндер: 

Fil 2102 Философия – 5 кредит 

ICT 1105 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар – 5 кредит 

DSh 1106 Дене шынықтыру – 2 кредит 

DT 2201 Діндер тарихы – 5 кредит  

DA 2202 Дін әлеуметтануы – 5 кредит  

КК 2203 Құран Кәрім – 5 кредит  

 

Элективті пәндер: 

1. EDO 2209 Эстетика және діни өнер  – 3 

кредит   

Мақсаты:Дінтанушы мамандарды жоғарғы 

кәсіби деңгейде дайындау және студенттерді 

діндер мәдениетіндегі эстетика, өнер, сәулет 

тарихы, қолөнер мен жазба өнеріне қатысты 

тақырыптарды меңгеріп, талдай алуын 

қалыптастыру.  

Мазмұны: Дiн мәдениет құбылысы ретiнде. 

Негізгі эстетикалық категориялар. Буддизм, 

Христиан эстетикасы. Орта ғасырдағы Батыс 

Еуропа өнері. Ислам және өнер. Ислам 

мәдениетіндегі өнер. 

Нәтиже 

- Білімі: діннің қалыптасуы және 

дамуындағы эстетиканың ролін; 

- Білігі: дәстүрлі және жаңашылдық діни 

өнерді;  

-Құзыреттері: эстетикалық өнерге 

бағытталған теориялық білімді практикада 

іске асыру, меңгеру. 

Пререквизиттер: AS 1107 Әлеуметтану, 

саясаттану 

Постреквизиттер: IE 3202 Ислам этикасы 

2. DO 2209 Дін және өнер  – 3 кредит 

Мақсаты:Дінтанушы мамандарды жоғарғы 

кәсіби деңгейде дайындау және студенттерді 

діндер өркениетіндегі дін және өнер 

тарихына қатысты тақырыптарды меңгеріп, 

талдай алуын қалыптастыру.  

Мазмұны - діни өнер контекстіндегі 

эстетиканың негізгі категориялары. Өнердің 

негізгі түрлерінің діни көрінісі, діни өнердегі 

дәстүрлік және жаңашылдық. Өнер генезисі. 

Дiни-көркемдiк бiртұтастық мәселесi 

Нәтиже 

- Білімі: діни өнердің табиғатын, 

ерекшеліктерін және қызметтерін меңгереді. 

- Білігі: діни өнердегі канонның орнын 

ажыратады. 

-Құзыреттері: Өнер генезисіне еркін талдау 

жасайды. 

Пререквизиттер: AS 1107 Әлеуметтану, 

саясаттану 

Постреквизиттер: IE 3202 Ислам этикасы 

 

 

IV семестр 

Міндетті пәндер: 

DSh 1106 Дене шынықтыру – 2 кредит 

DP 2210 Дін психологиясы – 5 кредит 

IQM 1204 Исламдағы құлшылық 

мәселелері  – 3 кредит 

ArT 2207 Араб тілі 2 – 5 кредит 

 

Элективті пәндер: 

1. OAHT 2210 Орта Азиядағы 

христиандық тарихы – 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 2201 Діндер тарихы 

Постреквизиттер: YaHT 3202 Яһудилік 

және христиандық тарихы 

2. 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:  YaHT 3202 Яһудилік 

және христиандық тарихы 

 

1. IT 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: DT 2201 Діндер тарихы 

Постреквизиттер:KODT 3311 Қазақ 

ойшылдары дін туралы 

2. 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: DT 2201 Діндер тарихы 

Постреквизиттер:KODT 3311 Қазақ 

ойшылдары дін туралы 

 

1. IsFK 2309 Ислам философиясына 

кіріспе – 5 кредит  

Мақсаты: Дінтанушы мамандарды жоғарғы 

кәсіби деңгейде дайындау және 

магистранттарды ислам философиясының 

дамуына ықпал еткен өзекті мәселелер мен 

алғышарттарды, исламдық ағымдарды жете 

түсінудің негізгі жағдайларымен таныстыру. 

Мазмұны: Дінтану мамандарды жоғарғы 

кәсіби деңгейде дайындау және студенттерді 

ислам философиясының дамуына ықпал 

еткен өзекті мәселелер мен алғышарттарды, 

исламдық ағымдарды жете түсінудің негізгі 

жағдайларымен таныстыру. 

Нәтиже 

-Білімі: Қазіргі исламдық филосоияның 

қалыптасуы мен дамуы, қалыптасуына әсер 

еткен сеептер, дамудағы негізгі бағдарлар. 

-Білігі: Қазіргі исламдық философиялық 

ағымдардың философиялық көзқарас 

ерекшеліктері мен қағидаларын ажырата алу  

-Құзіреттері: Ислам философиясындағы 

жетістіктерді ондағы негізгі проблемаларға 



түсіндіру және сын көзбен талдаулар жүргізе 

білу.  

Пререквизиттер: Fil 2102 Философия, 

Постреквизиттер: EOT 3212 Еркін ойлау 

тарихы 

2. GD 2309 Ғылым және дін  – 5 кредит 

Мақсаты: Ғылым мен діннің мәдени 

феномендерінен тыс философиялық-

аксеологиялық рефлексияны қалыптастыру. 

Мазмұны: Ғылымның мәнділігі және 

прагматикалық құндылығынан аспайтын 

мәдени парадигма ретінде діни рефлекцияны 

сыни қабылдау. 

Нәтиже 

-Білімі: Ғылым мен діннің әлеуметтік 

функциялары мен перспективаларын 

айқындау; 

-Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен 

сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік 

мәнде дамуына қолдану; 

-Құзіреттері: Дін мәселесін ғылыммен 

байланыстыра отырып негізгі ғылыми 

көзқарастарды қалыптастырады. 

Пререквизиттер: Fil 2102 Философия, 

Постреквизиттер: KODT 3311 Қазақ 

ойшылдары дін туралы 

 

V семестр 

Міндетті пәндер: 

DAK 2209 Дін және әлеуметтік конфликт – 

5 кредит 

OnP 4303 Өндірістік практика – 5 кредит 

 

Элективті пәндер: 

1. KBShT 3201 -  Кәсіби бағытталған шет 

тілі – 5 кредит 

Мақсаты: Кәсіби және мәдениетаралық 

қатынас саласында тілдік құбылыстар мен 

оқытылатын шетел тілін сөйлеушілердің 

ұлттық-мәдени ерекшеліктерін  білу, кәсіби 

шетел тілінде терминологияны, мәтіндер мен 

ақпаратты қолдана алуға дағдылану.  

Мазмұны: Студенттерді оқыған 

материалдарды игеріп, кәсіби арнайы 

мәтіндерге талдау жүргізу, мамандық 

бойынша нақты тақырыптар бойынша пікір 

сайысқа түсуге қабілетті болу және өз ойын 

екінші шетел тілінде  жеткізе алуға бейімді 

болу. 

Нәтиже 

-Білімі: Жаңа лексикалық және 

грамматикалық құбылыстарды қамтитын 

тілдік үлгілерлі игеру арқылы жазбаша және 

ауызша тілдік дағдыларды дамыту болып 

табылады. 

-Білігі: Пән бойынша алған білімін 

күнделікті өмірде қолдана білу. 

-Құзыреті: Күнделікті өмірде араб тілін 

еркін пайдалана білу 

Пререквизиттер: Sht 1103 Шетел тілі 

Постреквизиттер: Azh 4304 Академиялық 

жазылым 

2. KOAT 3201 - Күнделікті өмірдегі 

ағылшын  тілі – 5 кредит. 

Мақсаты: Шетел тілі курсынан күнделікті 

ағылшын тілі пәнінде күнделікті тұрмыста 

қолданылатын негізгі сөздерді меңгерту, 

ағылшын тіліндегі жеңіл сөйлемдерге, 

мәтіндерге грамматикалық талдау жасай 

білу, қолданылу ерекшеліктерін білу. 

Мазмұны: Студенттерді оқыған 

материалдарды толық түсініп, талдай алуға, 

естіген материалдарын тыңдау арқылы 

түсініп, жүйелі түрде монолог, диалог 

түрінде жеткізе алуға үйрету. Ағылшын 

тілінде сауатты жаза білуге үйрету. 

Нәтиже 

-Білімі: Жаңа лексикалық және 

грамматикалық құбылыстарды қамтитын 

тілдік үлгілерлі игеру арқылы жазбаша және 

ауызша тілдік дағдыларды дамыту болып 

табылады. 

-Білігі: Пән бойынша алған білімін 

күнделікті өмірде қолдана білу. 

-Құзыреті: Күнделікті өмірде шет тілін 

еркін пайдалана білу 

Пререквизиттер: Sht 1103 Шетел тілі 

Постреквизиттер: Azh 4304 Академиялық 

жазылым 

 

1. IE 3202 Ислам этикасы – 5 кредит 

Мақсаты: Ислам дінідегі қағидалар мен 

ережелерге сай қалыптасқан этикалық 

нормалармен таныстыру. 

Мазмұны: Исламдағы этикалық 

нормалардың негізгі қайнарларына: Құран 

мен хадис мәтіндеріне сүйене отырып 

жасалған этикалық қағидаттар жайлы 

еңбектерді талдау. 

Нәтиже 

-Білімі: Исламдағы этикалық нормалардың 

негіздерімен танысу. 

-Білігі: Ислами құндылықтар негізінде 

қалыптасқан этикалық қағидаттарды 

жалпыадамзаттық қағидаттармен салыстыра 

білу.  



-Құзіреттері: Ислам этикасы қарастыратын 

нормаларды практикалық тұрғыда қолдана 

білу. 

Пререквизиттер: IsT 1202 Ислам 

теологиясы 

Постреквизиттер: IK 4307 Ислам құқығы 

2. QKMM 3202 Құран Кәрімдегі мораль 

мәселелері – 5 кредит 

Мақсаты: Құран сүрелері мен жекеленген 

аяттарындағы моральдық мәселелермен 

таныстыру.  

Мазмұны: Құранның мұсылман ғалымдар 

мойындаған тәпсірлерін негізге ала отырып, 

ондағы моральдық құндылықтарға талдау 

жасау.  

Нәтиже 

-Білімі: Құрандағы моральдық 

құндылықтарды айқындай алу. 

-Білігі: Мораль ұғымына қатысты 

қағидаттарды саралай алады. 

-Құзіреттері: Құрандағы моральдық 

құндылықтарды күнделікті өмірдің бар 

салаларында еркін қолдана алады. 

Пререквизиттер:  IsT 1202 Ислам 

теологиясы 

Постреквизиттер: IK 4307 Ислам құқығы 

 

1.YaHT 3203 Яһудилік және 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: Яһудилік пен 

христиандықтың тарихын зерттеуге 

қолданылған әдістемелерді игереді; яһудилік 

пен христиандықтың пайда болу, қалыптасу 

және даму кезеңдерін әлеуметтік, мәдени, 

саяси, діни факторлар негізінде талдай 

алады. Теологияның генезисін және оның өз 

алдына дербес ғылым ретінде қалыптасу 

және даму тарихына қатысты мәліметтерді 

меңгереді. 

Пререквизиттер: DT 2201 Діндер тарихы 

Постреквизиттер: KDKK 3302 Қазіргі діни 

қозғалыстар мен культтер  

2. HT 3203 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: Fil 2102 Философия 

Постреквизиттер: KDKK 3302 Қазіргі діни 

қозғалыстар мен культтер  

 

1. PKD 3203 Постсекулярлы қоғамдағы 

дін – 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: IT 3310 Ислам тарихы 

Постреквизиттер:KDKK 3302 Қазіргі діни 

қозғалыстар мен культтер 

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: IT 3310 Ислам тарихы 

Постреквизиттер: KDKK 3302 Қазіргі діни 

қозғалыстар мен культтер 

 

VI семестр 

Міндетті пәндер: 

DNJOAT 3301 Діни насихат және оның 

әдіс-тәсілдері – 5 кредит 

KDKK 3302 Қазіргі діни қозғалыстар мен 

культтер – 5 кредит 

 

Элективті пәндер: 

 

1. RSP 3204 Радикалды сана психологиясы 

– 5 кредит 

Мақсаты: Радикалды сананың 

психологиясы қыр-сырын зерттеп, түсіндіру.  

Мазмұны: Психология саласындағы әлемдік 

ғалымдардың еңбектеріне негізделе отырып, 

радикалды сананың сипаттарын, 

ерекшеліктерін, өзгерістерін анықтау. 

Нәтиже 

-Білімі: Радикалды сананың типтерін 

айқындай алу. 

-Білігі: Радикалды сана көріністерімен 

жұмыс жасай алу. 

-Құзіреттері: Радикалды сана 

қалыптасуының алдын алу шараларын 

меңгеру. 

Пререквизиттер: DP 2210 Дін психологиясы 

Постреквизиттер: DzhM   4308    Дін және 

модернизация 

2. KSP 3204 Конфликт және стресс 

психологиясы – 5 кредит 

Мақсаты: Қоғам ішіндегі конфликт пен 

стресстік жағдайларға жеткізетін 

мәселелердің психологиясын анықтау. 

Мазмұны: Әлемдік психологтардың 

конфликт пен стресс жайлы еңбектеріне 

негізделе отырып, осылардың 

психологиялық сипаттарын анықтау. 

Нәтиже 

-Білімі: Конфликт пен стресстің 

психологиялық тұрғыдағы сипаттамасын 

түсіну. 

-Білігі: Психологиялық негіздемелердің 

аясында конфликт пен стрессті айқындай 

алу.  

-Құзіреттері: Конфликт пен стресс 

жағдайындағы психологиялық күйге 

бақылау орната алады. 

Пререквизиттер: DP 2210 Дін психологиясы 

Постреквизиттер: DzhM   4308    Дін және 

модернизация 

 

1. HMN 3205 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:  IT 3310  Ислам тарихы 

Постреквизиттер:HIK 3213 Хадис іліміне 

кіріспе  

2. НА 3205 Хадистанушылардың әдістері – 

5 кредит  

Мақсаты: Хадистану мамандарының 

әдістерімен таныстыру.  

Мазмұны: Хадистану саласында 

қолданылып жүрген әдіс-тәсілдерді жалпы 

ғылыми әдістер мәнмәтінінде талдау, 

аражігін ажырату, ұқсастықтары мен 

ерекшеліктерін анықтау.  

Нәтиже 

-Білімі: Хадистану саласындағы 

мамандардың қолданатын әдістерінің 

тарихы, синхрониялық және диахрониялық 

тұрғыда өзгеруінен хабардар болады.  

- Білігі: Хадистанушылар қолданып жүрген 

әдістердің аражігін ажыратып, әр әдістің 

қолданылу аймағын анықтай алады.  

-Құзіреттері: Хадистанушы мамандар 

қолданатын әдістерді еркін қолдана алады.  

Пререквизиттер: IT 3310  Ислам тарихы 



Постреквизиттер: IK 4307 Ислам құқығы 

3. ShTOABA 3521 Шетел тілдерін 

оқытудың арнайы бағытталған 

әдістемесі-5 кредит 

Мақсаты: студенттерді оқу процесін 

ұйымдастырудың негізгі тапсырмалары мен 

принциптерімен таныстыру, арнайы 

бағытталған әдістемелі ғылым мен жаңа 

үлгідегі мектептегі шетел тілдерін тиімді 

түрде үйретуді іске асыра алатын 

мұғалімдерді жоғары кәсіби деңгейде 

дайындау. 

Мазмұны:  Шетел тілдерін оқытудың қазіргі 

заманғы әдістемесінің теориялық-

әдістемелік негіздері. Шетел тілдерін 

оқытудың әдістік негіздері. Шетел тілі 

бойынша оқу процесін жоспарлау мен 

ұйымдастыру.  

Нәтиже: 

- Білімі: Болашақ мамандарды қазіргі 

заманның білім беру мектептерінде шетел 

тілін оқытудың оқу процесін ұйымдастыру 

заңдылықтары жайында терең білімі 

меңгеріледі. 

 -Білігі: Шетел тілдерін арнайы бағытталған 

оқыту процесін ұйымдастырудың жалпы 

заңдылықтары туралы білімдер 

қалыптасады. 

- Құзыреті: Алған білімді кәсіби бағытта 

қолдану 

Пререквизиттер: ShT 1103 Шетел тілі  

Постреквизиттер: EShTKKD 4714 Екінші 

шетел тілінің қарым-қатынасының 

коммуникативті дағдылары 

 

1. KIs 3206 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: IT 3310  Ислам тарихы  

Постреквизиттер: МаA 3212 Матуриди 

ақидасы 

2. OAS 3206 Орталық Азиядағы суфизм – 

5 кредит 

Мақсаты: Орталық Азиядағы суфизмнің 

пайда болуы мен таралуы, орнығуының 

тарихи, мәдени-әлеуметтік 

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:IT 3310  Ислам тарихы  

Постреквизиттер: МаA 3212 Матуриди 

ақидасы 

 

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 ыдана-

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:  IT 3310  Ислам тарихы 

Постреквизиттер: QSD 2208 Қазақ салт-

дәстүрлері  



2. OAIsT 3311 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:  IT 3310 Ислам тарихы 

Постреквизиттер: QSD 2208 Қазақ салт-

дәстүрлері  

3. AMShT 3731 Академиялық мақсаттағы 

шетел тілі (екінші) – 5 кредит 

Мақсаты: Шетел тілін оқу ғылыми және 

академиялық қатынастар тілі ретінде 

меңгеру. 

Мазмұны: Академиялық қатынас. 

Коммуниканттар мінездемесі. Жазбаша және 

ауызша қатынастардың ерекшеліктері. 

Ғылыми стиль. Академиялық оқу.  

Нәтиже: 

-Білімі: шетел тілінде интерпретациялау, 

дәлелдеу, аргументтеу, өз ойын еркін 

білдіру. 

-Білігі: өз ойын анықтай алу, қорытынды 

жасай алу негізінде қорғай алу. 

- Құзіреттері: Кәсіби салада арнайы-кәсіби 

қатынас және тақырыптық сөйлеуді 

қалыптастыру. 

Пререквизиттер:  ShT 1103 Шетел тілі  

Постреквизиттер: EShTKKD 4714 Екінші 

шетел тілінің қарым-қатынасының 

коммуникативті дағдылары 

 

VII семестр 

Міндетті пән жоқ. 

 

Элективті пәндер: 

 

1.TIsMTM 3203  Түркі ислам 

мемлекеттерінің тарихы мен мәдениеті – 5 

кредит  

Мақсаты: Студенттің тарихи санасын 

қалыптастыру, мұсылман түркі халықтары 

тарихының мәселелерімен шұғылдануға 

бағыттау. Тарихи даму дәуірлері, 

халықтардың этникалық дамуы туралы 

ғылыми түсініктерді тереңдету. 

Мазмұны: Исламға дейінгі түркілердің 

тарихына шолу. Түркілердің исламды 

қабылдауына дейінгі түркі-араб 

қатынастары. Түркілердің мұсылмандану 

процесі.  Толунұлдары мемлекеті. 

Ихшидилер мен Саджұлдары мемлекеті. 

Саманилер мемлекеті, тарихы мен 

мәдениеті. Ғазнауилер мемлекеті. Қарахан 

мемлекетінің саяси тарихы. Қарахан 

мемлекетінің мәдениеті. Еділ Бұлғар 

хандығы. Селжұқтар мемлекетінің саяси 

тарихы. Селжұқтар мәдениеті. Мәмлүктер 

мемлекеті, тарихы мен мәдениеті. 

Хорезмшахтар мемлекетінің саяси тарихы. 

Алтын Орда мемлекеті, тарихы мен 

мәдениеті. 

Нәтиже 

-Білімі: Түркі халықтарының ислам дінін 

қабылдау үдерісін, мұсылман мемлекеттерін 

құруларымен қатар, олардың мәдени және 

саяси тарихын меңгереді. 

-Білігі: Түркі ислам мемлекеттерінің саяси 

тарихы мен мәдениеті туралы мәліметтерді 

игереді. 

-Құзіреттері: Қазақстан және жапсарлас 

аймақтардағы этникалық және мәдение 

құбылыстарды ажырата алады. 

Пререквизиттер: Mad 1207 Мәдениеттану 

Постреквизиттер: QSD 2208 Қазақ салт-

дәстүрлері  

2. DS 4207 Дінтанулық сараптама – 5 

кредит 

Мақсаты: Дінтану ғылым саласының қазіргі 

кезеңдегі мәселелерін, даму бағыттарын 

зерделеу арқылы маман ретінде дінтанулық 

сараптама жасауға дағдылану.  

Мазмұны: Дінтану әдіснамасы. Дінтанулық 

әдістерді қолдана білу. Сараптама жүргізуге 

қажеттеі теориялық және эмпирикалық 

мәліметтер қорымен жұмыс жасау негіздері.  

Нәтиже 

-Білімі: Дінтанулық сараптама жасау 

негіздерін меңгереді. 

-Білігі: Дінаралық және ұлтаралық 

қақтығыстардың алдын алудағы дінтанулық 

сараптама нәтижелеріне сай ұсыныстар айта 

алады. 

-Құзіреттері: Дінтанулық сараптама 

нәтижелерін күнделікті мәселелерді шешуде 

қолданады 



Пререквизиттер: IsFК 2203 Ислам 

философиясына кіріспе 

Постреквизиттер: AZh 4304 Академиялық 

жазылым 

 

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 

әкімшілік-әлеуметтік институттардың өзара 

қатынастары) 1991 жылдан кейінгі 

Қазақстандағы мемлекеттік-шіркеулік 

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: KIs 3206 Қазақстандағы 

ислам 

Постреквизиттер: Жоқ 

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 

жан-жақты 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: KIs 3206 Қазақстандағы 

ислам 

Постреквизиттер: Диплом жұмысы 

3. EShTKKD 4714 Екінші шетел тілінің 

қарым-қатынасының коммуникативті 

дағдылары – 5 кредит 

Мақсаты: Араб тілінің қарым-қатынасының 

коммуникативті дағдыларын жүзеге асыру.            

Мазмұны:  Мәдениетаралық кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру.  

Нәтиже : 

-Білімі: полилогтык қатынасқа қатысу, 

идиомалық, фразалық тіркестерді олардың 

коннотативті мағынасын ескере отырып 

қолдану, сөйлеуді түрлендіру арқылы 

мағынаның астарлы мағынасын қолдану;                                                                            

-Білігі: Кәсіби-негізделген қатынас стиліне 

негізделген тапсырмалар шешу арқылы 

кәсіби-бағытталған қабілеттерді қалыпта 

стыру.                       

-Құзіреттері: Пәннің мазмұны мен 

мақсаттарын студенттің тәжірибелік 

қажеттіліктеріне жақындату. Меңгерілген 

құзіреттілікті болашақ кәсіби жұмыста 

пайдалану. 

Пререквизиттер: JTP 3204 Жеке тұлға 

психологиясы 

Постреквизиттер: Жоқ 

 

1. HIK 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 2210 Салыстырмалы 

дінтану  

Постреквизиттер: IK 4307 Ислам құқығы 

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: QSD 2208 Қазақ салт-

дәстүрлері  

 

1. МаA 3212 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: IsT 1202 Ислам 

теологиясы 

Постреквизиттер: QSD 2208 Қазақ салт-

дәстүрлері    

2. AKM 3212 Ақидаға қатысты қазіргі 

мәселелер  – 5 кредит  

Мақсаты: Ақида ілімінің қалыптасуы, 

доктриналық мектептердің пайда болу 

тарихы мен себептерін үйрету. 

Мазмұны: Ислам сенім 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 ақидасына 

қатысты барлық ережелерді оқып білу. 

-Білігі: Ислам сенім методикасын оқуға 

қажетті, ғылыми-әдеби және редакторлық 

жұмыс дағдыларын игеруі қажет.  

-Құзіреттері: Ислам ақидасы аясындағы 

тақырыптарда ой білдіре алады. 

Пререквизиттер: IsT 1202 Ислам 

теологиясы 

Постреквизиттер: QSD 2208 Қазақ салт-

дәстүрлері  

 

1. QIK 4306 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 1211 Құран Кәрім  

Постреквизиттер: DAP Дипломалды 

тәжірибе 

2. ТІК 4306 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 1211 Құран Кәрім  

Постреквизиттер: жоқ 

 

1. DzhM   4308    Дін және модернизация – 

5 кредит 

Мақсаты: Білім алушыларды тұтас жүйе 

санатындағы қазақтың дәстдүрлі 

мәдениетімен, дәстүрлі дүниетанымы моделі  

ерекшелігімен таныстыру. 

Мазмұны:Қазақтың мәдени және тарихи 

мұрасын қадірлеуге саятын азаматтық 

көзқарас қалыптастыру;  

Нәтиже:  

қазақ халқының салт-дәстүрін ғылыми 

тұрғыдан шариғатпен ұштастыра отырып 

меңгеріп шығады. 

-Білімі: Әдет ғұрып, салт-дәстүрлер 

хақындағы негізгі ұғымдарды игеру; 

-Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен 

сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік 

мәнде дамуына қолдану; 

-Құзіреттілігі: адамзаттың тіршілік қамы 

жүйесі мен көшпелі мәдениет құндылығы 

жүйесін  біртұтас құбылыс ретінде 

реконструкциялау тәрізді білім алудың 

нәтижесін практикада ұтымды пайдалануға 

жетелеу; 

Пререквизиттер: KODT 3311 Қазақ 

ойшылдары дін туралы 

Постреквизиттер: жоқ 

2. DOt   4308    Дін және отбасы – 5 кредит 

Мақсаты: Дін және отбасының баланысы 

мен арақатынасын көрсету. 

Мазмұны: «Дін» және «отбасы» ұғымдары. 

Отбасының тарихи даму заңдылықтары. 

Отбасы мен оның құндылықтық 

ұғымдарының әлемдік мәдени-тарихи 

процестегі орны мен рөлі. Ежелгі 

қоғамдардағы, дәстүрлі және жаңа діни 

ұйымдардағы отбасы құндылығы. 

Нәтиже 

-Білімі: Дін және отбасының байланысына 

қатысты жан-жақты көзқарас қалыптасады. 

-Білігі: Діндердегі отбасыға қатысты 

ұстанымдарына еркін талдау жасайды. 

-Құзіреттері: Дін өкілдерінің отбасылық 

мәселелерін шешу тетіктерін игереді. 

Пререквизиттер: MT 1206 Мамандыққа 

кіріспе 

Постреквизиттер: жоқ 

 

VIII семестр 

Міндетті пәндер: 

QSD 2208 Қазақ салт-дәстүрлері – 3 кредит 

AZh 4304 Академиялық жазылым – 5 

кредит 

DAP 4205 Дипломалды практика – 5 

кредит 

DJQ Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру – 12 кредит 

 

Элективті пәндер: 

 

1. ІK 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: IE 3202 Ислам этикасы 

Постреквизиттер: жоқ 

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: IE 3202 Ислам этикасы 

Постреквизиттер: жоқ 

 


