




 

I  семестр 

 

Міндетті пәндер: 

KKZT 1101-Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

(5 кредит) 

ShT 1103- Шетел тілі (5 кредит) 

К(О)Т 1104- Қазақ (орыс) тілі (5 кредит) 

DSh 1106- Дене шынықтыру (2 кредит) 

 

Жоғары оқу пәндері: 

EOQ 1108 - Экология және өмір қауіпсіздігі(5 

кредит) 

ArT (A1) 1109- Араб тілі (А1) (4 кредит) 

 

Элективті пәндер 

 

1. TjNQ 1137 - Тазалық және намаз құлшылығы   (2 

кредит) 

 

Мақсаты: Шариғаттағы  дәрет және дәретке қатысты 

мәселелер жатады.  

Мазмұны: дәретті дұрыс алу, әртүрлі жағдай 

туындағанда дәрет ала білу.  

Нәтижесі: дәретті практикалық тұрғыдан толық 

үйреніп шығу. 

Білімі: Мамандыққа қатысты шариғи мәтіндерді оқып 

түсіну 

Білігі: Фиқһты егжей-тегжейлі түрде оқып, басқаға 

үйрете білу. 

Құзіреті: Фиқһ іліміне қатысты қағидалар мен 

ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквизиттер:жоқ 

Постреквизиттер: NjOQ 1239 Намаз және ораза 

құлшылығы  

 

2. Shuk1137- Шариғат үкімдері (2 кредит) 

 

Мақсаты: Шариғаттағы үкімдер және олардың түрлері. 

Үкмдердің беку жолдары, олардың дәрежелері.  

Мазмұны: Үкімнің түрлері, оларды қолданудың 

жолдарын білу. 

Нәтижесі: Шариғат үкімдерін білу.  

Білімі: Мамандыққа қатысты шариғи мәтіндерді оқып 

түсіну 

Білігі: Үкімдерді маман ретінде меңгеріп, дұрыс үкім 

шығара білу. 

Құзыреттілігі: Фиқһ іліміне қатысты қағидалар мен 

ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквезиттер:жоқ 

Постреквизиттер: QF 1239-Құлшылық фиқһы (3 

кредит) 

 

1. MK 1158 - Мамандыққа кіріспе  (2 кредит) 

 

Мақсаты: Ислам дiнiнiң негiздерiн, исламдық 

сенiмдер мен ахлақ негiздерiн салауатты өмiр салтын 

күнделiктi тұрмысқа қолдану тәсiлiн исламтану 

студенттерiне үйрету.  

Мазмұны: Ислам дiнiнiң негiзгi дiңгектерi болып 

табылатын иман-сенiм, ахлақты Құран мен Сүннет т.б. 

негiзгi қайнар бұлақтар бойынша, оларды ақыл арқылы 

тұжырым жасаған орта ғасырлық ғұлама 

имамдарынсыз қойған қағидаларын бүгiнгi жас 

ұрпаққа үйрету, исламдық iлiмдерден хабардар ету 

аталмыш пәннiң негiзгi мiндеттерiне жатады. 

Нәтиже: 

Білімі:Белгілі бір ғылыми сала бойынша зерттеу 

жұмыстарының нәтижесін өз бетінше қорытындылап, 

талқылап, өңдеп, жалпылай білу 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:«Мамандыққа кіріспе» курсын меңгеру 

барысында студенттер мыналарды – дін анықтамасы, 

оның қоғамдағы ролі, сондай ақ ислам дініне қатысты 

мәселелерге қатысты сараптама жасай білуі тиіс.  

 

Пререквизиттер:жоқ 

Постреквизиттер: QAI 2229 - Құрандағы ахлақ ілімі 

(4 кредит) 

 

2. IZI 1158- Исламтану зерттеу ілімдері (2 кредит) 

Мақсаты:Пәннің мақсаты мен міндеті: студенттерге 

танымал тәпсіршілердің көлемді әрі ғылыми 

еңбектеріне сүйене отырып, Құран аяттарының 

ішіндегі шариғат үкіміне тікелей қатысты үкім 

аяттарына жеке-жеке тоқталып, тәпсіршілердің 

көзқарастары мен талдауларына, мәзхаб имамдарының 

үкімдерге қатысты көзқарастары мен алға тартқан 

дәлелдеріне кеңірек тоқталып, шариғат үкімдерінің 

Құран аяттарына қалай щығатындығын, көзқарастар 

мен дәлелдер туралы нақты мәліметтер беруге 

бағытталған. 

Мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеті: студенттерге 

танымал тәпсіршілердің көлемді әрі ғылыми 

еңбектеріне сүйене отырып, Құран аяттарының 

ішіндегі шариғат үкіміне тікелей қатысты үкім 

аяттарына жеке-жеке тоқталып, тәпсіршілердің 

көзқарастары мен талдауларына, мәзхаб имамдарының 

үкімдерге қатысты көзқарастары мен алға тартқан 

дәлелдеріне кеңірек тоқталып, шариғат үкімдерінің 

Құран аяттарына қалай щығатындығын, көзқарастар 

мен дәлелдер туралы нақты мәліметтер беруге 

бағытталған.                                                     Нәтиже:                                                                   

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуынақолдану;                                                                             

Құзіреттілігі: Жалпы ғылымдағы концепциялар мен 

теорияларды жүйелі түрде меңгеріп, ғылыми 

парадокстарға аналитикалық және аксиологиялық 

тұрғыдан келе білу. Жалпы ғылыми процесстердің 

Қазақстанның ғылыми аясындағы бейнесі туралы 

білімді меңгеру; әлем ғылымында болып жатқан 

парадокстарды салыстыра отырып анализ жасай білу. 

Пререквизиттер:жоқ                             

Постреквизиттер: SHUZ 2153 Шариғи үкімдерді 

зерттеу (3 кредит) 

 

 

II семестр 

Міндетті пәндер: 

 

ShT 1103- Шетел тілі (5 кредит) 

K(O)T 1104- Қазақ (орыс) тілі (5 кредит) 

ICT 1105- Ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар (5 кредит) 



 

ArT (A2) 1209- Араб тілі (А2) (4 кредит) 

Din 1202 - Дінтану (3 кредит) 

IT 1206 - Ислам теологиясы (2 кредит) 

OP 1205- Оқу практикасы (1 кредит) 

 

Элективті пәндер: 

 

1. Taj 1238-  Тәжуид (2 кредит) 

Мақсаты:Құран Кәрімді тәжуид ережелеріне сай 

дұрыс әрі анық оқуды үйрету. 

Мазмұны: Араб әліпбиіндегі әріптердің түрлері, 

олардың махраждары, мәд және оған қатысты 

ережелер, сукунды нун ережелері. 

Нәтиже: тәжуид ілімі практикалық және 

педагогикалық бағытта үйреніп шығу. 

Білімі: Араб тіл білімі мен Құран ілімдері тығыз 

байланысты әрі ажырамас білім екенін түсіну. 

Білігі: Құранды кәсіби түрде оқып, басқаға үйрете білу. 

Құзыреті: Тәжуид іліміне қатысты қағидалар мен 

ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквизиттер:жоқ 

Постреквизиттер: Qzh 2160- Құран жаттау І (2 

кредит) 

 

2. ArbF1238 - Араб әріптерінің фонетикасы           (2 

кредит) 

Мақсаты: Араб тілі бойынша базалық дағдыларды 

меңгеру. 

Мазмұны: Бастауыш деңгейлерге арналған араб тілі 

мәтіндері, мен жаттығулары. 

Нәтиже: Сөйлеу, жазу, оқу, естіп түсіну дағдаларын 

меңгеру. 

Білімі: Мамандыққа қатысты арабша шағын 

мәтіндерді оқып түсіну. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттері: Араб тілін мамандығына сәйкес қолдана 

білу. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: ArT (B1) 2105 - Араб тілі (В1)(3 

кредит) 

 

1. NjOQ 1239 - Намаз және ораза құлшылығы (3 

кредит) 

Мақсаты:«Құлшылық мәселелері» пәнi-әрбір 

мұсылманның міндеті саналған намаз бен оразаға 

қатысты рүкіндер мен шарттарын, парыздарын, жалпы 

ережелерiн, егжей-тегжейлі түсіндіру арқылы 

құлшылықтың теориялық қырларын түсіндіреді.  

Мазмұны:Осы пәннiң толық курсын тыңдағаннан 

кейiн студент мұсылман қауымның ішіндегі намаз бен 

оразаға қатысты түрлі сұрақтар мен жағдайларға  

қатысты  мағлұматтарды бiлiп шығады: 

Нәтиже: Құлшылық мәселелерін түсіну. 

Білімі:Исламдағы намаз бен оразаның теориялық және 

практикалық қырларын біліп шығады. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Құлшылық мәселелеріпәнінің қандай 

мәселені қамтитынын,  міндеттерін білу, терминдерін 

түсіну.  Осы мәселелерде Ханафи мәзһабының 

ерекшеліктері мен абзалдық жағын менгеру. 

Пререквизиттер: TjNQ 1137 - Тазалық және намаз 

құлшылығы   (2 кредит) 

Постреквизиттер:ZH 2110 - Зекет және қажылық 

 

2. QF 1239-Құлшылық фиқһы (3 кредит) 

 

Мақсаты: «Құлшылық фиқһы» пәнi- әрбір 

мұсылманның міндеті саналған намаз бен оразаға 

қатысты рүкіндер мен шарттарын, парыздарын, жалпы 

ережелерiн, егжей-тегжейлі түсіндіру арқылы 

құлшылықтың теориялық қырларын түсіндіреді.  

Мазмұны:Осы пәннiң толық курсын тыңдағаннан 

кейiн студент мұсылман құлшылық ережелерін 

меңгеріп шығады. 

Нәтиже: құлшылық ережелерін түсіну. 

Білімі:Исламдағы құлшылық ережелерінің теориялық 

және практикалық қырларын біліп шығады. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Құлшылық ережелері пәнінің қандай 

мәселені қамтитынын,  міндеттерін білу, терминдерін 

түсіну.   

Пререквизиттер:  TjNQ 1137 - Тазалық және намаз 

құлшылығы   (2 кредит) 

Постреквизиттер: IQQ 3249 - Исламда қылмыстық 

құқық (4 кредит) 

 

III семестр 

Міндетті пәндер: 

Ale 1107 – Әлеуметтану (2  кредит) 

Saya 1107– Саясаттану  (2  кредит) 

DSh 1106- Дене шынықтыру (2 кредит) 

ZH 2110 - Зекет және қажылық(4 кредит) 

Had 2111 - Хадистану (4 кредит) 

ArT (B1) 2105 - Араб тілі (В1) (4 кредит) 

 

Элективті пәндер: 

 

1. MA 2124- Матуриди ақидасы (3 кредит) 

Мақсаты: «Матуриди ақидасындағы пайғамбарлық» 

пәні студенттерге Матуридия ақида мектебінің Ислам 

сенім жүйесіндегі елеулі орын алатын пайғамбарлық 

институтына деген ұстанымы мен көзқарасына 

қатысты мәлімет беру.  

Мазмұны: «Исламтану» мамандығы бағытындағы 

студенттерді дайындау үшін Ислам сенім жүйесіндегі 

пайғамбарлық институтының алатын рөлі мен 

маңызын, ақида ілімніне қатысты ақида мәтіндерін, 

пайғамбарлық институты тұралы жазылған еңбектер 

жайлы мәлімет беру. 

Нәтиже: Матуридия ақида мектебінің пайғамбарлық 

институтына қатысты ұстанымы мен көзқарасын 

меңгеру. 

Білімі:Мамандыққа қатысты ақида мәселелерін, соның 

ішінде Матуриди ақидасындағы пайғамбарлық 

тақырыбын оқып түсіну. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Алған ілімін басқа адамдарға үйретіп, 

түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу. 



 

Пререквизиттер: IT 1206 – Ислам  теологиясы 

Постреквизиттер:IE 3157 – Ислам эсхатологиясы 

 

2. AM 2124- Ақида мәтіндері (3 кредит) 

 

Мақсаты: «Ақида мәтіндері» пәні студенттерге ақида 

мәтіндері, ақида мәтіндерінің қарастыратын саласы, 

ақида мәтіндеріне қатысты еңбектер, ақида мәселелері 

жайлы мәлімет беру. 

Мазмұны: «Исламтану» мамандығы бағытындағы 

студенттерді дайындау үшін ақида ілімніне қатысты 

ақида мәтіндерін, ақида мәтіндері қамтыған мәселелер, 

ақида мәтіндеріне қатысты еңбектер жайлы мәлімет 

беру. 

Нәтиже: Ақида мәтіндерін білу, түсіну, жеткізе білу. 

Білімі:Мамандыққа қатысты арабша ақида мәтіндерді 

оқып түсіну. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Алған ілімін басқа адамдарға үйретіп, 

түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу. 

Пререквизиттер: IsT 1206 – Ислам  теологиясы 

Постреквизиттер: IE 3157 –Ислам  эсхатологиясы (5 

кредит) 

 

 

1.QSD 2208 - Қазақ салт-дәстүрлері (3 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: KKzT 1101-Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы (5 кредит) 

Постреквизиттер:QZQRDJ 3201 - Қазіргі замандағы 

Қазақстан Республикасындағы діни жағдай 

 

2. DD 2208 - Дін және дәстүр (3 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: дін және дәстүр негіздерін 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: KKT 1101 - Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы  

Постреквизиттер: QZQRDJ 3201 - Қазіргі замандағы 

Қазақстан Республикасындағы діни жағдай (3 кредит) 

 

1. SP 2153 – Сира пәлсапасы (3 кредит) 

 

Мақсаты:Пайғамбар өмірінде ислам шариғаты негіз 

табады. әр бір шариғи үкім пайғамбарымыздың 

өміріне, сүннетіне аса тығыз байланысты. Құран 

Кәрімнен алынатын шариғи үкімдерден бөлек, 

пайғамбарымыздың айтқан сөзінен, амалынан, 

құптауынан шариғи үкімдер алынады. Сүннеттен 

шариғи үкімді ғалымдардың шарт етіп тізіп кеткен 

қағидаларына сай алуды үйрету, осы пәннің мақсаты. 

Мазмұны:Мұсылман өміріне тығыз байланысты әр 

түрлі ислам шариғатының үкімдерін сүннетке сай 

шығару. 

Нәтиже:Студент пайғамбарымыздың сүннетін жетік 

меңгеріп Құран үкімдеріне ұштастыра тұрып шариғи 

үкімдерді зерттеп шығады.. 

Білімі:Шариғи үкімдер мен сүннетті білу. 

Білігі: Шариғаттың ата сүннетпен ұштасқан жерлерін 

мейілінше меңгеруі. 

Құзіреттілігі: Шариғатта келген үкімдерді ғылыми 

әрі сүннетке  сай өлшем беруі.  

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: ІHI 2229 – Ихсан ілімі (4 кредит) 

  

2. SHUКМZ 2153 Шариғи үкімдерді зерттеу (3 

кредит) 

 

Мақсаты: Шариғаттағы үкімдерді зерттеу. Үкмдердің 

беку жолдарын қарастыру, методологиялық олардың 

дәрежелері.  

Мазмұны: Үкімнің түрлері, оларды қолданудың 

жолдарын білу. 

Нәтижесі: Шариғат үкімдерін білу.  

Білімі: Мамандыққа қатысты шариғи мәтіндерді оқып 

түсіну 

Білігі: Үкімдерді маман ретінде меңгеріп, дұрыс үкім 

шығара білу. 

Құзыреттілігі: Фиқһ іліміне қатысты қағидалар мен 

ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквизиттер: IZI 1158-- Исламтану зерттеу 

ілімдері (2 кредит) 

Постреквизиттер: HT 4143 - Хадистерге заманауи 

талдау (4 кредит) 

 

1. Qzh 2160- Құран жаттау І (3 кредит) 

 

Мақсаты: Бұл пән бойынша студент Құран Кәрім 

оқудың ережелері мен тәртібін меңгереді. Сонымен 

қатар Құран аяттарынан исламтанушы маманға 

қажетті мөлшерде жатталған қорын қалыптастырады. 

Мазмұны: араб әріптерін тәжуидтік тұрғыдан 

қарастыру және олардың Құран кәрімдегі оқылуына 

қатысты үкімдерін үйрету. Бағдарлама бойынша 

белгілінген сүрелерді жаттату 



 

Нәтиже: студент Құран оқу ережелерін меңгеріп, оқу 

бағдарламасы бойынша бекітілген сүрелерді жаттау. 

Білімі: Құран сүрелерін жаттау, жаттағын сүрелердің 

мағыныларын білу. 

Білігі: Құран сүрелерін тәжуид ережелеріне сәйкес 

жатқа оқи алу. 

Құзіреттілігі: Құран сүрелерін жаттаудың тиімді 

әдіс-тәсілдерін меңгеру, Құран сүрелерін тәжуид 

қағидаларын сактай отырып оқу. 

Пререквизиттер: Taj 1238-  Тәжуид (2 кредит) 

Постреквизиттер: Qzh 2228 - Құран жаттау ІІ   

 

2. MI 2160 - Махраж ілімі (3 кредит) 

 

Мақсаты: Араб тілі әріптерінің махраждарын 

меңгеру. 

Мазмұны: Араб әліпбиіндегі әріптердің түрлері, 

олардың махраждарын үйрену. 

Нәтиже: Құран оқыған уақытта араб әріптерін дұрыс 

дыбыстай білу. 

Білімі: Араб әріптерінің әрқайсысының шығу 

орындары мен жолдарын білу. 

Білігі: Құранды кәсіби түрде оқып, арап әріптерін 

дұрыс оқи алу. 

Құзыреті: Арап әріптерінің махраждарына қатысты 

қағидалар мен ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквизиттер: Taj 1238-  Тәжуид 

Постреквизиттер Krgi 2228 - Қырағат ілімі (2 

кредит) 

 

 

IV семестр 

 

Міндетті пәндер: 

Fil 2102 - Философия (5 кредит) 

Мad 1207 - Мәдениеттану  (2 кредит) 

Psi 1207 - Психология (2 кредит) 

Dsh 1106- Дене шынықтыру (2 кредит) 

ArT (B1) 2105 - Араб тілі (B1) (4 кредит) 

 

Элективті пәндер: 

 

1.KODT 3311 - Қазақ ойшылдары дін туралы  (3 

кредит) 

 

Мақсаты: Ойшыл, ойшылдық, даналық ұғымдарын 

ашып көрсету. 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. Қазақстанда исламның таралуының басталуы.  

Мазмұны: қазақ ойшылдары, ақын-жыраулардың 

ислам діні туралы жазып кеткен еңбектері  

Нәтиже: Соңғы ғасырдағы ойшылдардың 

шығармаларындағы діни көріністердің астарына 

үңіліп, талдау жасау.  

Білімі: Қазақ ойшылдарының ислам дінінің 

құндылықтары туралы жазған еңбектерімен танысу 

Құзіреттілігі: Қазақ ойшылдардың ислам жайында 

айтақан даналық сөздері Қазақ елінде исламның 

таралуына тигізген әсері. 

Пререквизиттер: жоқ  

Постреквизиттер: IsFK 4246 – Ислам философиясы 

(4 кредит)    

2. OAIst 3311 - Орта Азиядағы  ислам тарихы (3 

кредит) 

 

Мақсаты: Ислам дінінің қазақ даласында таралу 

тарихын оқыту 

Мазмұны:Студенттің Алғашқы араб-дін 

таратушылары 670 жылдардан бастап келе бастағанын, 

VIII ғ. басында Орталық Азияда миссионерлік 

қозғалыстың жандануын. Исламның түбегейлі 

орнығуына VIIIғ. ортасында, 751 ж. Тараз қаласының 

маңындағы араб әскербасы Зияд ибн Салих пен қытай 

қолбасшысы Гао Сяньчжи арасында бірнеше күнге 

созылған Атлах шайқасында арабтардың жеңіске жетуі 

айтарлықтай ықпалын тигізгенін, Қытай әскері күйрей 

жеңіліп, Жетісу мен Шығыс Түркістан азат етілгенін 

білуі. 

Нәтиже: Қазақ даласына ислам дінінің жету тарихын 

білу, дін, әдет-ғұрып, тарих сынды ұлттық 

құндылықтарды сабақтастыру   

Білімі: Ислам діні қазақ халқының өзіндік руханияты 

мен мәдениетінің қалыптасуындағы негізгі 

қайнарлардың бірі екендігіне көз жеткізу. Қазақ 

халқының арғы тегі болып есептелетін көне түркілер 

исламның қалыптасуы мен көптеген жетістіктеріне өз 

үлестерін қосқандығын тану.  

Білігі: дінді қазақ елінің тарихы және мәдениетімен 

байланыстыра отырып түсіндіре білуді меңгеру. 

Құзіреттілігі: Қазақ ойшылдардың ислам жайында 

айтқан даналық сөздері Қазақ елінде исламның 

таралуына тигізген әсерін халыққа жеткізу. 

Пререквизиттер: KKZT 1101 - Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы  

Постреквизиттер: IT 3223 - Ислам тарихы (5 кредит) 

 

 

1. IO 2227 - Исламда отбасы  (3 кредит) 

 

Мақсаты: Бұл пән студенттерге Исламда отбасы, неке, 

отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері және 

талақ секілді мәселелерді Құран аяттары мен 

хадистерге сүйене отырып терең меңгеру. 

Мазмұны: Ислам дініндегі отабсы, отбасын құру, жар 

таңдау, қыздың теңі, некенің шарттары құндылықтар 

қарастырылады.  

Нәтиже: отбасы құндылықтарын білу.  

Білімі: Ислам дінінің отбасы жайлы құрылымын білу.  

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік 

маңызын түсінуі, негізгі перспективалар мен нақты 

жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау , 

мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану. 

Пререквизиттер: Shuk1137- Шариғат үкімдері (2 

кредит) 

Постреквизиттер: IAQ 3249 - Исламда адам құқығы 

(4 кредит)  

  

2.NASh 2227 - Неке және ажырасу шарттары (3 

кредит) 

 

Мақсаты:  Пәнді оқу барысында жалпы діндер мен 

ислам дініндегі балалардың құқықтары, ислам 



 

дініндегі баланың дүниеге келгенге және келгеннен 

кейінгі құқықтары, исламдағы бала құқықтарын қорғау 

ісі өзге діндер мен мәдениеттердегі құқықтыранан 

артықшылықтары мен ерекшеліктері қарастырылады. 

Мазмұны: Пәннің мазмұны исламдағы неке мен талақ 

түсінігі мен түрлері, Оның құқықтық мәселелері, неке 

түрлеріне қарай үкім шығару, ескерту жасау 

мәселелері. Талақ түрлері мен талаққа жатпайтын 

сөздерді анықтау, каффараттарын баяндау. 

Нәтиже: Студенттің имамдық жұмысындағы 

маңызды жұмыстардың бірі неке қыйу рәсімін үйренуі. 

Қоғамда талақ мәселесінде туындаған сұрақтарға 

жауап беруді білуі. 

Білімі:Оқушы шариғаттың осы пәнге байланысты 

қағидалары мен басты ұстанымдарын білуге тиіс. 

Шариғат мақсаттарының негізгі принциптеріне жүгіне 

отырып үкім беруді білуге тиіс. 

Білігі: Шариғат заңдарының біліктілігі кемелденуін 

қамтамасыз ету. Өзге мазһабтарының берген үкімдерді 

білу. Талфиқ жүйесін дұрыс үлгіде қолдана білу. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: IAQ 3249 - Исламда адам құқығы 

(4 кредит)   

 

1. Qzh 2228- Құран жаттау ІІ  (3 кредит) 

 

Мақсаты: Бұл пән бойынша студент Құран Кәрім 

оқудың ережелері мен тәртібін меңгереді. Сонымен 

қатар Құран аяттарынан исламтанушы маманға 

қажетті мөлшерде жатталған қорын қалыптастырады.  

Мазмұны: араб әріптерін тәжуидтік тұрғыдан  

қарастыру және олардың Құран кәрімдегі оқылуына 

қатысты үкімдерін үйрету. Бағдарлама бойынша  

белгілінген сүрелерді жаттату 

Нәтиже: студент Құран оқу ережелерін меңгеріп, 

шығады. 

Білімі: Құран сүрелерін жаттау, жаттағын  

мағыныларын білу. 

Білігі: Құран сүрелерін тәжуид ережелеріне сәйкес 

жатқа оқи алу. 

Құзіреттілігі: Құран сүрелерін жаттаудың тиімді әдіс-

тәсілдерін меңгеру, Құран сүрелерін тәжуид  

қағидаларын сақтай отырып оқу. 

Пререквизиттер: Qzh 2228 - Құран жаттау І 

Постреквизиттер: Qzh 3133 - Құран жаттау  III   

 

2. Krgi 2228 - Қырағат ілімі (3 кредит) 

 

Мақсаты: Құран кәрімнің оқылу ережелері, қырағат 

түрлерін, олардың айырмашылықтары мен жету 

жолдарымен танысу. 

Мазмұны: Қырағаттардың түрлері мен ерекшеліктері, 

мутауатир және ахад жолдармен жеткен 

қырағаттарды қарастыру. 

Нәтиже: Қырағаттардың түрлерін, имамдары туралы 

біліп, Қырағаттардың пайда болу себебі мен тарихын 

меңгеру. 

Білімі: Қырағаттардың түрлері мен жалпы ережелерін 

білу. 

Білігі: Қырағаттардың имамдары мен жету жолдарып, 

мутауатир, ахад және шазз қырағаттардың түрлері 

мен мен ерекшеліктерін талдай алу. 

Құзіреттілігі: Қырағаттарға сипаттама, анықтама 

беру, қырағаттардың фиқхи үкімдерге әсерін талдауға 

құзыретті болу. 

Пререквизиттер: MI 2160 - Махраж ілімі (2 кредит) 

Постреквизиттер: МQ 3133 - Мақам және қырағат (2 

кредит) 

 

 

1.ІHI 2229 – Ихсан ілімі (3 кредит) 

 

Мақсаты:«Ихсан ілімі» пәнін оқу исламтану 

мамандығында тәлім алып жүрген студенттер ұшін өте 

маңызды. Дін дегеніміз бұл көркем мінезге 

негізделген. 

Мазмұны:Осы пәнді толық курсын тыңдағаннан кейін 

студент Құран Кәрімдегі және пайғамбар (с.ғ.с) 

сүннетінде келген моральдық  мәселесін меңгереді. 

Нәтиже: 

Білімі: Құран Кәрімдегі және пайғамбарымыздың 

(с.ғ.с) сүннетіндегі моральдық мәселелерді білу. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік 

маңызын түсіну, негізгі перспективалар мен нақты 

жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау, 

мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану. 

Пререквизиттер: SP 2153 – Сира пәлсапасы (3 

кредит) 

Постреквизиттер: DNZAT 3144 - Діни насихат және 

оның әдіс-тәсілдері 

 

2.QAI 2229 - Құрандағы ахлақ ілімі (3 кредит) 

 

Мақсаты: «Ислам және мораль» пәнін оқу исламтану 

мамандығында тәлім алып жүрген студенттер ұшін өте 

маңызды. Дін дегеніміз бұл көркем мінезге 

негізделген. 

Мазмұны:Осы пәнді толық курсын тыңдағаннан кейін 

студент Құран Кәрімдегі және пайғамбар (с.ғ.с) 

сүннетінде келген моральдық  мәселесін меңгереді. 

Нәтиже:құран кәрімдегі ахлақи негіздерді меңгеріп 

шығады. 

Білімі: Құран Кәрімдегі және пайғамбарымыздың 

(с.ғ.с) сүннетіндегі моральдық мәселелерді білу. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік 

маңызын түсіну, негізгі перспективалар мен нақты 

жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау, 

мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану. 

Пререквизиттер: MK 1158 - Мамандыққа кіріспе  (2 

кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

  

1.KI 2259 - Құран ілімдеріне кіріспе (3 кредит) 

 

Мақсаты:Құран кәрім аяттарын араб тілі риторикасы 

және лингвистиксы қағидаларына сәйкес түсіну. 

Мазмұны: Араб риторикасы, грамматикасы және 

мәтіндер мен жаттығулар, құран аяттары. 

Нәтиже:Құран кәрімаяттарын араб тілі риторикасы 

және лингвистиксы қағидаларына сәйкес түсіну. 

Білімі:Араб тіл білімі мен құран ілімдері тығыз 

байланысты әрі ажырамас білім екенін түсіну. 

Білігі:Құран кәрім аяттарына кешенді талдау жасау 

біліктілін дамыту. 



 

Құзыреті:Құран кәрімді араб тілінде түсіну және 

түсіндіру. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: Krgtf 4136 - Қырағат ілімінің 

тәпсірге әсері (3 кредит) 

2.TIK 2259 - Тәпсір іліміне кіріспе (3 кредит) 

 

Мақсаты: «Тәпсір іліміне кіріспе» пәнін оқу 

исламтану мамандығында тәлім алып жүрген 

студенттер ұшін өте маңызды. Дін дегеніміз бұл 

көркем мінезге негізделген. 

Мазмұны:Осы пәнді толық курсын тыңдағаннан кейін 

студент Құран Кәрімдегі және пайғамбар (с.ғ.с) 

сүннетінде келген моральдық  мәселесін меңгереді. 

Нәтиже: Студент Ислам шариғатының негізгі әрі 

маңызды бір бөлігін меңгеріп шығады. 

Білімі: Құран Кәрімдегі және пайғамбарымыздың 

(с.ғ.с) сүннетіндегі моральдық мәселелерді білу. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік 

маңызын түсіну, негізгі перспективалар мен нақты 

жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау, 

мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану. 

Пререквизиттер: жоқ 

Постреквизиттер: TN 3132 - Тәпсір негіздері (4 

кредит) 

 

 

 

V семестр 

 

Міндетті пәндер: 

Dsh 1106 - Дене шынықтыру (2 кредит) 

DNZAT 3144 - Діни насихат және оның әдіс-

тәсілдері (5 кредит) 
ArT (B2) 2106- Араб тілі (B2) (4 кредит) 

IS3145 – Ислами ой-сана (4 кредит) 

  

Элективті пәндер: 

 

1. QZQRDJ 3201 - Қазіргі замандағы Қазақстан 

Республикасындағы діни жағдай (3 кредит) 

 

Мақсаты: Қазіргі кезеңдегі еліміздегі діни 

жағдайдың негізгі мәселелерін талдау арқылы діни 

жағдаяттарды сауатты түрде игере білуге дағдылану. 

Мазмұны: Қазіргі заманғы діни көзқарасты түсіну 

және меңгеру, қазіргі заманғы діннің рухани өнегелі 

императивтерімен таныстыру, болашақ жас 

мамандарды сындарлы ойлап, әртүрлі дәуірлердегі 

рухани өмірдің күрделі және алуан түрлі 

құбылыстарын бағалауда өзіндік талдау жұмыстарын 

жүргізуге үйрету. 

Нәтиже: Қапзіргі кездегі еліміздегі діни ахуалды 

меңгеруі. 

Білігі: осы салада қалыптасқан ұғымдар мен 

тұжырымдарды, көзқарастар мен идеяларды 

еркінталдау жасай алады. 

Құзіреттілігі: дінге қатысты заңнамалық актілер мен 

нормативтік құжаттарды сараптауға, мемлекет және 

дін арақатынасын теориялық және практикалық 

мәселелерін талдауға құзыретті болу. 

Пререквизиттер:  QSD 2208 - Қазақ салт-дәстүрлері 

(3 кредит) 

Постреквизиттер:  жоқ 

 

2.DАU 3201 - Діни ағымдар мен ұйымдар (3 кредит) 

 

Мақсаты: Исламда сенімдік, құқықтық, саяси 

ұйымдар мен ағымдардың пайда болуы, қалыптасу, 

дамуын қарастыру. 

Мазмұны: Ағымдардың қалыптасуына түрткі болған 

әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдение 

алғышарттарға тоқталу. 

Нәтиже: Үйымдар мен ағымдар тарихы мен олардың 

пайда болу себептерін меңгеру. 

-Білімі: Ағымдар тарихын терең білу арқылы ислам 

доктринасын сараптай біледі. 

- Білігі: Ағымдар арасындағы ерекшеліктер мен айыра 

білу 

Құзіреттері: Пәнді оқудың нәтижесінде білім 

алушы дін туралы ғылыми білімді меңгеруге; 

Ұйымдар мен ағымдар тарихын меңгере отырып 

саяси және ілімдік тарихты меңгеруге; Ислам діні 

негіздерін игеруі тиіс. 

Пререквизиттер:  жоқ 

Постреквизиттер: DT 4241 – Дерадикализация 

мәселелері (3 кредит) 

 

1.TN 3132 - Тәпсір негіздері (3 кредит) 

 

Мақсаты: Тәпсір негіздері, ережелері, ғалымдар мен 

олардың еңбектеріне қатысты мәліметтерді 

студенттерге беріп, оларды тәпсірдің негіздерімен 

таныстыру 

Мазмұны:Тәпсір негіздері, қағидалары, ислам 

іліміндегі орны, тәпсір іліміндегі маңызы баяндалады. 

Нәтиже: Тәпсір ілімінің ерекшелігі мен әдіс-тәсілін 

меңгеріп шығады. 

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану. 

Құзіреттілігі:Қоғамда болып жатқан кез-келген 

модернизациялық үдерістердің қоғам болашағына 

ықпалы қаншалықты болатынына талдау жасай алу 

құзіретіне ие болады. 

Пререквизиттер: TIK 2259 - Тәпсір іліміне кіріспе (3 

кредит) 

Постреквизиттер: TT 3250 -Тақырыптық тәпсір 

 

2.TQ 3132 - Тәпсір қағидалары (3 кредит) 

 

Мақсаты: Тәпсір тарихы ерекшеліктерін саралау, 

әдістері мен маңызын баяндау 

Мазмұны: Тәпсір тарихы, әдістері, ерекшеліктері, 

маңызы, әдебиеттері туралы мәлімет беріледі. 

Нәтиже:тәпсір іліміндегі қағидаларды меңгеріп 

шығады. 

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану 

Құзіреттілігі:Тәпсір тарихыисламтанушы маманы 

ретінде уағыздарында, ғылыми зерттеулерінде 

қолдануға дағдыланады. 

Пререквизиттер: TIK 2259 - Тәпсір іліміне кіріспе (3 

кредит) 

Постреквизиттер: TT 3250 -Тақырыптық тәпсір 

 



 

1. Qzh 3133- Құран жаттау  III (3 кредит) 

 

Мақсаты:Құран Кәрімді тәжуид ережелеріне сай 28-

шы параны жаттау. 

Мазмұны: Қырағат пен мақам қағидаларын ескере 

отырып Мужәдәлә сүресінен бастап Жұма сүресіне 

дейін жаттау. 

Нәтиже: Құран Кәрімдітәжуид ілімі практикалық 

және педагогикалық бағытта үйреніп бір параны жатқа 

білу. 

Білімі: Тәжуид, фонетика және араб тілі мен Құран 

ілімі бір-бірімен тығыз байланысты әрі ажырамас білім 

екенін түсіну. 

Білігі: Құранды кәсіби түрде оқып, басқаға үйрете білу. 

Құзыреті: Құран іліміне қатысты қағидалар мен 

ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквизиттер: Qzh 2228- Құран жаттау ІІ  (2 

кредит) 

Постреквизиттер:  Qzh 3254- Құран жаттау ІV (2 

кредит) 

 

2. МQ 3133 - Мақам және қырағат (3 кредит) 

 

Мақсаты: Құран Кәрімді тәжуид ережелеріне сай 

дұрыс әрі анық оқуды үйрету,  

Құран оқудың 

мақамдарын меңгеру. 

Мазмұны: Қырағаттардың түрлері мен ерекшеліктерін 

талдау, Құранды мәнерлеп оқудың әдіс-тәсілдерін 

үйрену. 

Нәтиже: Қырағаттар туралы білу, Құран оқудың 

мақамдарын үйрену. 

Білімі: Құранды мәнерлеп оқудың түрлері, 

ерекшеліктерін білу. 

Білігі: Қырағаттарды ерекшелейтін жалпы қағидалар 

арқылы бір-бірінен ажырата алу, Құранды мәнерлеп 

оқи алу. 

Құзыреті: Құран кәрімді тәжуид қағидаларының 

шеңберінде мәнерлеп оқуға құзыретті болу. 

Пререквизиттер:  Krgi 2228 - Қырағат ілімі (2 кредит) 

Постреквизиттер: Qzh 3254- Құран жаттау ІV (2 

кредит) 

 

 

1.ISК 3155 - Исламда сауда келісімі (5 кредит) 

 

Мақсаты: Оқу барысында исламдағы муамалат 

түрлерін егжей-тегжейлі ашықтайтын және соларға 

қатысты осы заман пәтуаларымен таныстыру. 

Мазмұны:Пәннің мазмұны студенттерге ислам 

шариғатындағы сауда саттық, неке отбасылық қарым 

қатынастардың құқықтық негіздері мен аспектілерін 

баяндап,  оның замануи фиқһи мәселелерін талқылау  

Нәтиже:Студент Ислам шариғатының негізгі әрі 

маңызды бір бөлігін меңгеріп шығады. Қоғамда орын 

алып жатқан адал және арам сауда түрлерін ажыратып 

біле алады. 

Білімі: Иляһи (Құдай тарапынан келген) заңмен Уадғи 

(адам шығарған) заңның айырмашылығы мен сайкес 

келетін жерін білу. 

Білігі: Исламның қоғамға, оның қарымқатынасқа 

арнаған заңдарын, негізгі ережелерін білу. Исламдағы 

экономика түрлерін білу. 

Құзіреттілігі: Кез келген исламдағы және ортадағы 

экономикалык құбылыстарды түсіндере білу. 

Пререквизиттер:IO 2402 Исламдағы отбасы.  

Постреквизиттер: ZH 2110 - Зекет және қажылық(4 

кредит) 

Постреквизиттер: ІЕ 4240 - Ислам экономикасы (3 

кредит) 

2.ISS 3155- Исламда сауда саттық (5 кредит) 

 

Мақсаты: Оқу барысында исламдағы муамалат 

түрлерін егжей-тегжейлі ашықтайтын және соларға 

қатысты осы заман пәтуаларымен таныстыру. 

Мазмұны:Пәннің мазмұны студенттерге ислам 

шариғатындағы сауда саттық, неке отбасылық қарым 

қатынастардың құқықтық негіздері мен аспектілерін 

баяндап,  оның замануи фиқһи мәселелерін талқылау  

Нәтиже:Студент Ислам шариғатының негізгі әрі 

маңызды бір бөлігін меңгеріп шығады. Қоғамда орын 

алып жатқан адал және арам сауда түрлерін ажыратып 

біле алады. 

Білімі:Иляһи (Құдай тарапынан келген) заңмен Уадғи 

(адам шығарған) заңның айырмашылығы мен сайкес 

келетін жерін білу. 

Білігі: Исламның қоғамға, оның қарымқатынасқа 

арнаған заңдарын, негізгі ережелерін білу. Исламдағы 

экономика түрлерін білу. 

Құзіреттілігі: Кез келген исламдағы және ортадағы 

экономикалык құбылыстарды түсіндере білу. 

Постреквизиттер:ZH 2110 – Зекет және қажылық 

Постреквизиттер ІЕ 4240 - Ислам экономикасы (3 

кредит) 

 

1. IE 3157 –Ислам  эсхатологиясы (4 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: Матуриди ақидасаныдағы эсхотологияны 

оқып білу. 

-Білімі: Ақида ілімінің қалыптасуынегізгі кезендерін 

білу; 

-Білігі: Ақидалық проблематикаға қатысты 

мәселелерді еркін талқылау. 

-Құзіреттері: Ақидалық проблематика туралы 

ғылыми білім және оны қоғам өмірінің әртүрлі 

салаларында конструктивті пайдалану 

Пререквизиттер: AM 2121- Ақида мәтіндері (4 

кредит) 

Постреквизиттер: AККM 4220 - Ақидаға қатысты 

қазіргі мәселелер(3 кредит) 

 

2. AqN  3157 - Ақида негіздері (4 кредит) 

 

Мақсаты: «Ақида негіздері» пәні студенттерге ақида 

мәтіндері, ақида мәтіндерінің қарастыратын саласы, 

ақида мәтіндеріне қатысты еңбектер, ақида мәселелері 

жайлы мәлімет беру. 



 

Мазмұны: «Исламтану» мамандығы бағытындағы 

студенттерді дайындау үшін ақида ілімніне қатысты 

ақида мәтіндерін, ақида мәтіндері қамтыған мәселелер, 

ақида мәтіндеріне қатысты еңбектер жайлы мәлімет 

беру. 

Нәтиже: Ақида мәтіндерін білу, түсіну, жеткізе білу. 

Білімі:Мамандыққа қатысты арабша ақида мәтіндерді 

оқып түсіну. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Алған ілімін басқа адамдарға үйретіп, 

түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу. 

Пререквизиттер AM 2121- Ақида мәтіндері (4 

кредит) 

Постреквизиттер: AККM 4220 - Ақидаға қатысты 

қазіргі мәселелер(3 кредит) 

 

 

 

VI  семестр 

Міндетті пәндер: 

FN 3221- Фиқһ негіздері (4 кредит) 

OnP 4303 - Өндірістік практика (5 кредит)  

QA 3247- Хадис әдіснамасы (3 кредит) 

 

Элективті пәндер: 

 

1.IT 3223 - Ислам тарихы (3 кредит) 

 

Мақсаты: Бұл пән студенттерге Ислам тарихы, ислам 

мемлекеттері олардың орналасқан аймақтар, әр 

мемлекеттің құрылымын тарихи еңектерге, құралдарға 

сүйене отырып терең меңгеру. 

Мазмұны: Ислам шекарасы, ислам мемлекеттері, 

олардың құрылымдары мен ерекшеліктері 

қарастырылады.  

Нәтиже: Ислам тарихын түсіну. 

Білімі:Алған білімін жеке тәжірибесімен 

сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде 

дамуына қолдану; 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік 

маңызын түсінуі, негізгі перспективалар мен нақты 

жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау, 

мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану. 

Пререквизиттер: OAIst 3311 - Орта Азиядағы  ислам 

тарихы (2 кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

  

2.MT 3223 - Мазхабтар тарихы (3 кредит) 

 

Мақсаты: «Құлшылық мәселелері» пәнi- әрбір 

мұсылманның міндеті саналған намаз бен оразаға 

қатысты рүкіндер мен шарттарын, парыздарын, жалпы 

ережелерiн, егжей-тегжейлі түсіндіру арқылы 

құлшылықтың теориялық қырларын түсіндіреді.  

Мазмұны:Осы пәннiң толық курсын тыңдағаннан 

кейiн студент мұсылман қауымның ішіндегі намаз бен 

оразаға қатысты түрлі сұрақтар мен жағдайларға  

қатысты  мағлұматтарды бiлiп шығады: 

Нәтиже: ислам тарихында пайда болған 

мазхабтардың тарихын білу 

Білімі: Исламдағы намаз бен оразаның теориялық және 

практикалық қырларын біліп шығады. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Құлшылық мәселелері пәнінің қандай 

мәселені қамтитынын,  міндеттерін білу, терминдерін 

түсіну.  Осы мәселелерде Ханафи мәзһабының 

ерекшеліктері мен абзалдық жаған менгеру. 

Пререквизиттер OAIst 3311 - Орта Азиядағы  ислам 

тарихы (2 кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

 

1. IQQ 3249 - Исламда қылмыстық құқық (3 кредит) 

 

Мақсаты: Пәннің мақсаты исламдағы қылмыс пен 

жаза түсінігі мен түрлері, Оның құқықтық мәселелері, 

қылмыс түрлеріне қарай жаза қолдану, ескерту жасау 

мәселелері. Өлім жазасы мен кісі өміріне қол сұғу 

жазасы мен жолдарын анықтау 

Мазмұны:Қисас, Хад, Тағзир түсініктерін және Ислам 

діні қорғауға кепілдік берген құқықтар. 

Нәтиже:Студенттің ислам шариғатындағы 

қылмыстық кодексімен зайырлы мемлекеттің 

қылмыстық кодексін салыстыра білуі 

Білімі:Ислам шариғатындағы қылмыстық кодексінің 

қалыптасу кезеңдерін білу 

Құзіреттілігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен 

сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде 

дамуына қолдану  

Пререквизиттер: QF 1239-Құлшылық фиқһы (3 

кредит) 

 Постреквизиттер: QZFM 4148 – Қазіргі заманғы 

фиқһи мәселелер (4 кредит)  

 

2. IAQ 3249 - Исламда адам құқығы (3 кредит) 

 

Мақсаты:Пәннің мақсаты исламдағы адам құқығы 

түсінігі мен түрлері, оның құқықтық мәселелері, 

қылмыс түрлеріне қарай жаза қолдану, ескерту жасау 

мәселелері.  

Мазмұны: Ислам шариғатындағы адам құқығын 

анықтау 

Нәтиже: Студенттің ислам шариғатындағы адам 

құқығын басқа діндермен салыстыра білуі. 

Білімі:Ислам шариғатындағы адам құқығы кодексінің 

қалыптасу кезеңдерін білу 

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану 

Құзіреттілігі:Жинаят бабындағы діни мәтіндерді 

толық талдау жасау. 

Пререквизиттер: IO 2227 - Исламда отбасы  (3 

кредит) 

 Постреквизиттер: QZFM 4148 – Қазіргі заманғы 

фиқһи мәселелер (4 кредит) 

 

1.TT 3250 -Тақырыптық тәпсір (3 кредит) 

 

Мақсаты:Студенттерге тақырыптық тәпсір, 

ерекшеліктері, маңызы туралы толық мағлұмат беру 

Мазмұны:Тақырыптық тәпсір, ерекшеліктері, әдістері, 

Құранды түсінудегі рөлі, әдебиеттері туралы мәлімет 

беріледі. 

Нәтиже: Тақырыптық тәпсірдің ерекшеліктері мен 

әдістерін меңгеріп шығады 



 

Білімі:Тақырыптық тәпсірдің түрлерін, әдістерін 

үйренеді. 

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Маман ретінде жүргізетін ғылыми 

зерттеу жұмыстарында сараптау жасауға, анализ 

жүргізуге дағдыланады 

Пререквизиттер:TN 3132 - Тәпсір негіздері 

Постреквизиттер: жоқ 

 

2.TDM 3250 - Тәпсірдегі дахил мәселесі (3 кредит) 

 

Мақсаты: Пәнді оқу барысында ислам тәпсіріне басқа 

дін өкілдерінен кірген хабарларды тарихи 

қалыптасуын білу.  

Мазмұны:Студенттерді арапша тәпсірлерді оқып-

үйрену және осы тәпсірлерді келешек 

мамандықтарында қолдана білуге үйрету. Тәпсір 

мәтіндерінің ерекшеліктерін түсіндіру.  

Нәтиже: Тәпсір іліміндегі дахилдерді ажырата білу 

Білімі:Тәпсір кітаптарындағы кірме хабарларды білу 

Білігі: Тәпсір іліміне басқа діндерден енген дахил 

мәселелерді білу 

Құзіреттілігі: Ислам шариғатындағы тәпсірлерді 

талдай білу, негізгі және келіспеушілігі бар 

мәселелерді ажырата білу. 

Пререквизиттер:TN 3132 - Тәпсір негіздері 

Постреквизиттер: жоқ 

 

1.ArR 3251 - Араб тілі риторикасы  2 (3 кредит) 

 

Мақсаты: Мәтіндердің лексикалық мәнін түсіндіру. 

Мазмұны: Араб тілінің лексикасы қамтылған мәтіндер. 

Нәтиже: Мәтіндерге лексикалық тұрғыдан талдау 

жасау қабілетін жетілдіре отырып өз бетінше жұмыс 

жасау. 

Білімі: Мәтіндерге талдау жасау барысында 

лексиканың қажеттілігін білу. 

Білігі:Өз бетінше анализ жасау біліктілігін арттыру. 

Құзыреті: Әртүрлі діни мәтіндермен, қолжазбалармен 

жұмыс жаап сраптау. 

Пререквизиттер: ArT (A1) 1109- Араб тілі (А1) (4 

кредит) 

Постреквизиттер: DMA 4131 -- Діни мәтінді аудару 

әдістемесі (3 кредит) 

 

2.QJ 3251- Құран және риторика (3 кредит) 

 

Мақсаты:Құран кәрім аяттарын араб тілі риторикасы 

және лингвистиксы қағидаларына сәйкес түсіну. 

Мазмұны: Араб риторикасы, грамматикасы және 

мәтіндер мен жаттығулар, құран аяттары. 

Нәтиже:аяттарды араб тілі риторикасы және 

лингвистиксы қағидаларына сәйкес түсіну. 

Білімі:Араб тіл білімі мен құран ілімдері тығыз 

байланысты әрі ажырамас білім екенін түсіну. 

Білігі:Құран кәрім аяттарына кешенді талдау жасау 

біліктілін дамыту. 

Құзыреті:Құран кәрімді араб тілінде түсіну және 

түсіндіру. 

Пререквизиттер: ArT (A1) 1109- Араб тілі (А1) (4 

кредит) 

Постреквизиттер: QКRF 4206 - Құран Кәрімдегі 

риторикалық феномен (4 кредит) 

 

1. Qzh 3254- Құран жаттау ІV (3 кредит) 

 

Мақсаты:Құран Кәрімді тәжуид ережелеріне сай 15-

шы параны жаттау. 

Мазмұны: Қырағат пен мақам қағидаларын ескере 

отырып Кәһф сүресін толығымен басынан аяғына 

дейін жаттау. 

Нәтиже: Құран Кәрімдітәжуид ілімі практикалық 

және педагогикалық бағытта үйреніп бір параны жатқа 

білу. 

Білімі: Тәжуид, фонетика және араб тілі мен Құран 

ілімі бір-бірімен тығыз байланысты әрі ажырамас білім 

екенін түсіну. 

Білігі: Құранды кәсіби түрде оқып, басқаға үйрете білу. 

Құзыреті: Құран іліміне қатысты қағидалар мен 

ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквизиттар: Qzh 3133- Құран жаттау  III(2 

кредит) 

Постреквизиттер: Qzh 4136 - Құран жаттау V (3 

кредит) 

 

2. Krgtf 3254 - Қырағат ілімінің тәпсірге әсері (3 

кредит) 

 

Мақсаты: Құран кәрімнің оқылу ережелері, қырағат 

түрлерін және олардың тәпсірге әсерін оқыту. 

Мазмұны: Аят тәпсірлерінің қырағат түрлеріне қарай 

өгеруі 

Нәтиже: Қырағат түрлерінің аят тәпсірлеріне, 

шариғи үкімлдерге берер әсерін меңгеріп шығады. 

Білімі: Қырағаттардың түрлері мен жалпы ережелерін 

және олардың тәпсірге әсерін білу. 

Білігі: Қырағат әсерінен орын алатын тәпсірдегі 

өзгерістерді түсіну. 

Құзіреттілігі: Қырағат ілімін тәпсір ілімімен 

байланыстыруға, қырағаттың әсерінен тәпсірі 

өзгерген аяттарға талдау жасай білу. 

Пререквизиттар: KI 2259 - Құран ілімдеріне кіріспе 

(3 кредит) 

Постреквизиттер: Qzh 4136 - Құран жаттау V (3 

кредит) 

 

VII семестр 

Міндетті пәндер: 

 

1. OnP 4303 - Өндірістік практика (5 кредит) 

 

Элективті пәндер: 

 

 1.QКRF 4206 - Құран Кәрімдегі риторика (3 

кредит) 

Мақсаты:Құран кәрім аяттарын араб тілі риторикасы 

және лингвистиксы қағидаларына сәйкес түсіну. 

Мазмұны: Араб риторикасы, грамматикасы және 

мәтіндер мен жаттығулар, құран аяттары. 

Нәтиже: аяттарды араб тілі риторикасы және 

лингвистиксы қағидаларына сәйкес түсіну. 

Білімі:Араб тіл білімі мен құран ілімдері тығыз 

байланысты әрі ажырамас білім екенін түсіну. 

Білігі:Құран кәрім аяттарына кешенді талдау жасау 

біліктілін дамыту. 



 

Құзыреті:Құран кәрімді араб тілінде түсіну және 

түсіндіру. 

Пререквизиттер: ArR 3251 - Араб тілі риторикасы  2 

(3 кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

 

2. QM 4206 - Құрандағы метафора (3 кредит) 

 

Мақсаты:Құран кәрім аяттарындағы метафораларды 

талдау. 

Мазмұны: Араб риторикасы, грамматикасы және 

мәтіндер мен жаттығулар, Құран аяттары. 

Нәтиже: Құран кәрім аяттарын араб тілі риторикасы 

және лингвистиксы қағидаларына сәйкес түсіну. 

Білімі: Араб тіл білімі мен құран ілімдері тығыз 

байланысты әрі ажырамас білім екенін түсіну. 

Білігі:Құран кәрім аяттарына кешенді талдау жасау 

біліктілін дамыту. 

Құзыреті:Құран кәрімді араб тілінде түсіну және 

түсіндіру. 

Пререквизиттер: ArR 3251 - Араб тілі риторикасы  2 

(3 кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

 

1. Qzh 4136 - Құран жаттау V (3 кредит) 

 

Мақсаты:Құран Кәрімді тәжуид ережелеріне сай 15-

шы параны жаттау. 

Мазмұны: Қырағат пен мақам қағидаларын ескере 

отырып Кәһф сүресін толығымен басынан аяғына 

дейін жаттау. 

Нәтиже: Құран Кәрімдітәжуид ілімі практикалық 

және педагогикалық бағытта үйреніп бір параны жатқа 

білу. 

Білімі: Тәжуид, фонетика және араб тілі мен Құран 

ілімі бір-бірімен тығыз байланысты әрі ажырамас білім 

екенін түсіну. 

Білігі: Құранды кәсіби түрде оқып, басқаға үйрете білу. 

Құзыреті: Құран іліміне қатысты қағидалар мен 

ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквизиттер: Qzh 3254- Құран жаттау ІV (2 

кредит) 

Постреквизиттер: Qzh 4235 - Құран жаттау VI (3 

кредит) 

 

2. Krgtf 4136 - Қырағат ілімінің тәпсірге әсері (3 

кредит) 

 

Мақсаты: Құран кәрімнің оқылу ережелері, қырағат 

түрлерін және олардың тәпсірге әсерін оқыту. 

Мазмұны: Аят тәпсірлерінің қырағат түрлеріне қарай 

өгеруі 

Нәтиже: Қырағат түрлерінің аят тәпсірлеріне, 

шариғи үкімлдерге берер әсерін меңгеріп шығады. 

Білімі: Қырағаттардың түрлері мен жалпы ережелерін 

және олардың тәпсірге әсерін білу. 

Білігі: Қырағат әсерінен орын алатын тәпсірдегі 

өзгерістерді түсіну. 

Құзіреттілігі: Қырағат ілімін тәпсір ілімімен 

байланыстыруға, қырағаттың әсерінен тәпсірі 

өзгерген аяттарға талдау жасай білу. 

Пререквизиттер: KI 2259 - Құран ілімдеріне кіріспе 

(3 кредит) 

Постреквизиттер: Qzh 4235 - Құран жаттау VI (3 

кредит) 

 

1.GZUJJ 4142 - Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру 

және жоспарлау (4 кредит) 

 

Мақсаты: Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және 

жоспарлаудың әдіс-тәсілдерін үйрену 

Мазмұны: Сандық және сапалық ғылыми зерттеу 

әістерінің ерекшеліктері мен айырмашылықтарын 

салыстыру, студентке ғылыми әдістерді үйрету 

Нәтиже: Студент Ислам ғылыми жұмыстарды 

жазудың негізгі бағыт-бағдарын меңгеріп шығады. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Жалпы ғылымдағы концепциялар мен 

теорияларды жүйелі түрде меңгеріп, ғылыми 

парадокстарға аналитикалық және аксиологиялық 

тұрғыдан келе білу. Жалпы ғылыми процесстердің 

Қазақстанның ғылыми аясындағы бейнесі туралы 

білімді меңгеру; әлем ғылымында болып жатқан 

парадокстарды салыстыра отырып анализ жасай білу. 

 

Пререквизит: жоқ 

Постреквизит: DJQ – Дипломдық жұмысты 

(жобаны) қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру (12 

кредит) 

2. IsIZB 4142 - Ислам ілімдері бойынша зерттеу 

бағыттары (4 кредит) 

Мақсаты:Пәннің мақсаты мен міндеті: студенттерге 

танымал тәпсіршілердің көлемді әрі ғылыми 

еңбектеріне сүйене отырып, Құран аяттарының 

ішіндегі шариғат үкіміне тікелей қатысты үкім 

аяттарына жеке-жеке тоқталып, тәпсіршілердің 

көзқарастары мен талдауларына, мәзхаб имамдарының 

үкімдерге қатысты көзқарастары мен алға тартқан 

дәлелдеріне кеңірек тоқталып, шариғат үкімдерінің 

Құран аяттарына қалай щығатындығын, көзқарастар 

мен дәлелдер туралы нақты мәліметтер беруге 

бағытталған. 

Мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеті: студенттерге 

танымал тәпсіршілердің көлемді әрі ғылыми 

еңбектеріне сүйене отырып, Құран аяттарының 

ішіндегі шариғат үкіміне тікелей қатысты үкім 

аяттарына жеке-жеке тоқталып, тәпсіршілердің 

көзқарастары мен талдауларына, мәзхаб имамдарының 

үкімдерге қатысты көзқарастары мен алға тартқан 

дәлелдеріне кеңірек тоқталып, шариғат үкімдерінің 

Құран аяттарына қалай щығатындығын, көзқарастар 

мен дәлелдер туралы нақты мәліметтер беруге 

бағытталған.                                                     Нәтиже:                                                                   

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуынақолдану;                                                                             

Құзіреттілігі: Жалпы ғылымдағы концепциялар мен 

теорияларды жүйелі түрде меңгеріп, ғылыми 

парадокстарға аналитикалық және аксиологиялық 

тұрғыдан келе білу. Жалпы ғылыми процесстердің 

Қазақстанның ғылыми аясындағы бейнесі туралы 

білімді меңгеру; әлем ғылымында болып жатқан 

парадокстарды салыстыра отырып анализ жасай білу. 

Пререквизиттер:жоқ                            



 

 Постреквизиттер: DJQ – Дипломдық жұмысты 

(жобаны) қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру (12 

кредит) 

 

1. HT 4143 - Хадистерге заманауи талдау (4 кредит) 

Мақсаты: Хадистерді талдаудың ережелері, әдіс-

тәсілдерін үйрету. Хадистердің мағыналарына 

тереңірек үңілу 

Мазмұны: Исламдағы хадис терминдерін талдау, 

хадистің фиқһи, ахлақи және ақидаға қатысты 

мәселелерді меңгеру, хадистің айтылу тарихы мен 

қазіргі таңдағы мәселелермен салыстыра отырып фиқһ 

ғалымдарының көзқарастарынан заманымызға сай 

үкім шығару ерекшеліктері оқытылады. Хадис 

мәтінінің тілдік, терминдік анықтамасы мен Құран 

аятымен ұштасуы, ақылға сай болуы қарастырылады. 

Нәтиже: Хадистердің мазмұны мен мағыналарын 

тереңірек түсіну 

Білімі: Хадистерді талдаудың ережелерін танып білу 

Құзіреттілігі: Хадис терминдерін талдай білу, 

хадистердің айтылу тарихтарын зерттей отырып 

заманауи мәселелерге тиімді қолдану 

Пререквизиттер: QA 4301 – SHUZ 2153 Шариғи 

үкімдерді зерттеу (3 кредит)                            

Постреквизиттер: жоқ 

 

2. KhUT 4143 - Хадистерге үкімдік талдау (4 кредит) 

Мақсаты: Хадистерді үкімдік талдаудың 

ерекшеліктерін, ережелерін зерделеу 

Мазмұны: Хадистерден мағыналарын дұрыс түсініп 

тиәсті шариғи үкім шығаруда үкімдік талдаудың 

маңызы зор. Бұл пәнде үкімдік талдаудың ережелері 

қарастырылады 

Нәтиже: Хадситердің мағыналарын тереңірек түсініп 

тиісті шариғи үкім шығара білу 

Білімі: Хадистерге үкімдік талдаудың үйрену 

Құзіреттілігі: Хадис терминдерін талдай білу, 

хадистердің айтылу тарихтарын зерттей отырып 

заманауи мәселелерге тиімді қолдану 

Пререквизиттер: QA 4301 – SHUZ 2153 Шариғи 

үкімдерді зерттеу (3 кредит)                            

Постреквизиттер: жоқ 

 

1.QZFM 4148 – Қазіргі заманғы фиқһи мәселелер (3 

кредит)  

Мақсаты: Пәннің міндеті мен мақсаты: Құран мен 

пайғамбар хадистеріне және олардан алынған қағида 

ережелер мен шариғаттың асыл мақсаттарына жүгіне 

отырып, қоғам мен заманның өзгеруіне сай туындаған 

мәселелерге жауап беру, оған құқылы ғалымдардан 

талап етілетін шарттарды баяндау.Пәннің мәзһабының 

құқықтық негіздеріндегі қосымша дәлел ретінде 

саналатын истихсан категориясын зерттеу.  

Мазмұны: Пәннің мәзһабының құқықтық 

негіздеріндегі қосымша дәлел ретінде саналатын 

истихсан шарттары мен түрлерін баяндау. 

Нәтиже: Негізгі дәлелдерге сүйене отырып қоғам мен 

заманның өзгеруіне сай туындаған мәселелерге жауап 

беру. Қоғамда туындаған күрделі сұрақтарға жауап 

беру. 

Білімі: Қазыргі замандағы фиқһ мәселелерінде фиқһ 

негіздерінен истихсанға қатысты дәлелдерді шығара 

білу. Құжаттық күшін жеткізе білу. 

Білігі: Өзге мазһабтың истихсанға қатысты қарсы 

пікірлерге төтеп бере алу. Қазыргі замандағы фиқһ 

мәселелердің зерттелу мәселесінің ұтымдылығын 

дәлелдей білу.  

Құзіреттілігі: Қазыргі замандағы фиқһ мәселелеріне 

қолданылған дәлелдердің құжаттық күшін жеткізе 

білу. 

Пререквизиттер: IQQ 3249 - Исламда қылмыстық 

құқық (4 кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

 

2. HFI 4148  Ханафи фиқһындағы истихсан – 3 

кредит 

Мақсаты:Пәннің міндеті мен мақсаты: Құран мен 

пайғамбар хадистеріне және олардан алынған қағида 

ережелер мен шариғаттың асыл мақсаттарына жүгіне 

отырып, қоғам мен заманның өзгеруіне сай туындаған 

мәселелерге жауап беру, оған құқылы ғалымдардан 

талап етілетін шарттарды баяндау.Пәннің мәзһабының 

құқықтық негіздеріндегі қосымша дәлел ретінде 

саналатын истихсан категориясын зерттеу.  

Мазмұны: Пәннің мәзһабының құқықтық 

негіздеріндегі қосымша дәлел ретінде саналатын 

истихсан шарттары мен түрлерін баяндау. 

Нәтиже: Негізгі дәлелдерге сүйене отырып қоғам мен 

заманның өзгеруіне сай туындаған мәселелерге жауап 

беру. Қоғамда туындаған күрделі сұрақтарға жауап 

беру. 

Білімі:Қазыргі замандағы фиқһ мәселелерінде фиқһ 

негіздерінен истихсанға қатысты дәлелдерді шығара 

білу. Құжаттық күшін жеткізе білу. 

Білігі: Өзге мазһабтың истихсанға қатысты қарсы 

пікірлерге төтеп бере алу. Қазыргі замандағы фиқһ 

мәселелердің зерттелу мәселесінің ұтымдылығын 

дәлелдей білу.  

Құзіреттілігі: Қазіргі замандағы фиқһ мәселелеріне 

қолданылған дәлелдердің құжаттық күшін жеткізе 

білу. 

Пререквизиттер: IQQ 3249 - Исламда қылмыстық 

құқық (4 кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

 

 

1. ULN 4152 - Усулшылардың лингвистикалық 

негіздері (3 кредит) 

 

Мақсаты: Фиқһ негіздеріндегі лингвистикалық 

мәселелердің шариғи үкімнің түрленуіне әсерін 

қарастыру 

Мазмұны: Усул фиқһ қағидаларына қатысы Құран 

аятындағы сөздер мен сөйлемдердің өзіндік мән-

мағынасын түсіндіріп, тілдік нитуицияны 

қайшыласқан тілдік рефлекциямен ұштасатын 

қырлары үйретіледі. Фиқһ ғалымдарының пікір 

қайшылығына себеп болған шариғат мәтіндерінің 

лингвистикалық, интроспекциялық қырларын 

талқылайды. Әдіс тәсілге қатысты жазылған 



 

еңбектердегі негізгі қағидалар және олардың 

күніміздегі ғылымдарда қолдану үрдісі оқытылады. 

Нәтиже: Құран аяттарын жақсы түсіну  

Білімі: Құран аяттарындағы лингвистикалық 

мәселелердің қыр-сырларын біліп меңгеру 

Білігі: Құран аяттарының негізінде шариғи үкім 

шығарған уақытта аяттардағы лингивтикалық 

мәселелерді ескере білу 

Құзіреттілігі:Аталған пән бойынша меңгерілген 

мәліметтерді іс жүзіне жүзеге асыра білу, ғылыми 

сараптамалар жасай отырып, нақты тұжырым жасай 

алу, белгілігі ғылыми қорытынды шығара білу.  

Пререквизиттер: FN 3221- Фиқһ негіздері (3 кредит) 

 Постреквизиттер: жоқ 

 

2.UFKE 4152 - Усул фиқһтағы классикалық 

еңбектер (3 кредит) 

 

Мақсаты: Усул фиқһ іліміндегі классикалық 

еңбектермен танысу, ханафи мазхабы бойынша 

жазылған классикалық әдебиеттредегі терминдердің 

мағыналарын ашықтау 

Мазмұны: Ханафи мазхабы бойынша жазылған усул 

фиқһ еңбектерінің реттілігін анықтау, басқа 

мазхабтардан айырмашылықтарын айқындау 

Нәтиже: Усул фиқһ іліміндегі классикалық 

әдебиеттерді оқып түсіну 

Білімі: Усул фиқһ ілімінің терминдерінің 

анықтамаларын білу 

Құзіреттілігі:Аталған пән бойынша меңгерілген 

мәліметтерді іс жүзіне жүзеге асыра білу, ғылыми 

сараптамалар жасай отырып, нақты тұжырым жасай 

алу, белгілігі ғылыми қорытынды шығара білу.  

Пререквизиттер: FN 3221- Фиқһ негіздері (3 кредит) 

 Постреквизиттер: жоқ 

 

 

1.IMM 4156 - Исламда мирас мәселелері (5 кредит) 

 

Мақсаты: Пәннің мақсаты ислам құқығындағы мирас 

мәселесі, мирас қалдырушы мен мирасқор арасындағы 

байланыс шарттары, мирас тақырыбына қатысты 

келген Құран Кәрім мен пайғамбар хадистерінде 

талдау, құқықтық мектептер арасындағы 

айырмашылықтарды баяндау.  

Мазмұны: Пәннің мақсаты ислам құқығындағы мирас 

мәселесі, мирас қалдырушы мен мирасқор арасындағы 

байланыс шарттары, мирас тақырыбына қатысты 

келген Құран Кәрім мен пайғамбар хадистерінде 

талдау, құқықтық мектептер арасындағы 

айырмашылықтарды баяндау.  

Нәтиже: 

Білімі:Мирас, мүрагерлік және оған қатысты үкімдерді 

салыстыра отырып талдау 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Аталған пән бойынша меңгерілген 

мәліметтерді іс жүзіне жүзеге асыра білу, ғылыми 

сараптамалар жасай отырып, нақты тұжырым жасай 

алу, белгілігі ғылыми қорытынды шығара білу.  

Пререквизиттер: ZH 2110 - Зекет және қажылық(4 

кредит) 

Постреквизиттер: IS 4240- Ислам саясаты (3 кредит) 

 

2.IMQ 4156 - Исламда мұрагерлік құқық (5 кредит) 

 

Мақсаты: Пәннің мақсаты ислам құқығындағы мирас 

мәселесі, мирас қалдырушы мен мирасқор арасындағы 

байланыс шарттары, мирас тақырыбына қатысты 

келген Құран Кәрім мен пайғамбар хадистерінде 

талдау, құқықтық мектептер арасындағы 

айырмашылықтарды баяндау.  

Мазмұны: Пәннің мақсаты ислам құқығындағы мирас 

мәселесі, мирас қалдырушы мен мирасқор арасындағы 

байланыс шарттары, мирас тақырыбына қатысты 

келген Құран Кәрім мен пайғамбар хадистерінде 

талдау, құқықтық мектептер арасындағы 

айырмашылықтарды баяндау.  

Нәтиже: 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі:Аталған пән бойынша меңгерілген 

мәліметтерді іс жүзіне жүзеге асыра білу, ғылыми 

сараптамалар жасай отырып, нақты тұжырым жасай 

алу, белгілігі ғылыми қорытынды шығара білу.  

Пререквизиттер: IQQ 3249 - Исламда қылмыстық 

құқық 

Постреквизиттер: IS 4240- Ислам саясаты (3 кредит) 

VIII семестр 

Міндетті пәндер: 

OnP 4303 - Өндірістік практика (5 кредит) 

DAP 4205 – Дипломалды практика (4 кредит)   

 IsFK 4246 – Ислам философиясы (3 кредит)    

DJQ – Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау 

немесе кешенді емтихан тапсыру (12 кредит) 

Элективті пәндер: 
 

1. Qzh 4235 - Құран жаттау VI (3 кредит) 

 

Мақсаты:Құран Кәрімді тәжуид ережелеріне сай 15-

шы параны жаттау. 

Мазмұны: Қырағат пен мақам қағидаларын ескере 

отырып Кәһф сүресін толығымен басынан аяғына 

дейін жаттау. 

Нәтиже: Құран Кәрімдітәжуид ілімі практикалық 

және педагогикалық бағытта үйреніп бір параны жатқа 

білу. 

Білімі: Тәжуид, фонетика және араб тілі мен Құран 

ілімі бір-бірімен тығыз байланысты әрі ажырамас білім 

екенін түсіну. 

Білігі: Құранды кәсіби түрде оқып, басқаға үйрете білу. 

Құзыреті: Құран іліміне қатысты қағидалар мен 

ережелерді толығымен меңгеру. 

Пререквизиттер: Qzh 4136 - Құран жаттау V (3 

кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

 

2. Krgtf 4136 - Қырағат ілімінің тәпсірге әсері (3 

кредит) 

 

Мақсаты: Құран кәрімнің оқылу ережелері, қырағат 

түрлерін және олардың тәпсірге әсерін оқыту. 



 

Мазмұны: Аят тәпсірлерінің қырағат түрлеріне қарай 

өгеруі 

Нәтиже: Қырағат түрлерінің аят тәпсірлеріне, 

шариғи үкімлдерге берер әсерін меңгеріп шығады. 

Білімі: Қырағаттардың түрлері мен жалпы ережелерін 

және олардың тәпсірге әсерін білу. 

Білігі: Қырағат әсерінен орын алатын тәпсірдегі 

өзгерістерді түсіну. 

Құзіреттілігі: Қырағат ілімін тәпсір ілімімен 

байланыстыруға, қырағаттың әсерінен тәпсірі 

өзгерген аяттарға талдау жасай білу. 

Пререквизиттер: Qzh 4136 - Құран жаттау V 

Постреквизиттер: жоқ 

 

1.DT 4241 – Дерадикализация мәселелері (3 кредит) 

Мақсаты:Пәннің мақсаты мен міндеті: студенттерге  

сенім ғалымдарының көлемді әрі ғылыми еңбектеріне 

сүйене отырып, Құран аяттарының ішіндегі сенімге 

тікелей қатысты үкім аяттарына жеке-жеке тоқталып, 

теолог мамандарының көзқарастары мен 

талдауларына, мәзхаб имамдарының үкімдерге 

қатысты көзқарастары мен алға тартқан дәлелдеріне 

кеңірек тоқталып, дерадикализация теологиясын 

зерттеу арқылы сенімдік дәлелдер туралы нақты 

мәліметтер беруге бағытталған. 

Мазмұны: Пәннің мақсаты мен міндеті: студенттерге  

сенім ғалымдарының көлемді әрі ғылыми еңбектеріне 

сүйене отырып, Құран аяттарының ішіндегі сенімге 

тікелей қатысты үкім аяттарына жеке-жеке тоқталып, 

теолог мамандарының көзқарастары мен 

талдауларына, мәзхаб имамдарының үкімдерге 

қатысты көзқарастары мен алға тартқан дәлелдеріне 

кеңірек тоқталып, дерадикализация теологиясын 

зерттеу арқылы сенімдік дәлелдер туралы нақты 

мәліметтер беруге бағытталған. 

Нәтиже: 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі: Жалпы теологиялық ғылымдағы 

концепциялар мен теорияларды жүйелі түрде 

меңгеріп, ғылыми парадокстарға аналитикалық және 

аксиологиялық тұрғыдан келе білу. Жалпы ғылыми 

процесстердің Қазақстанның дерадикализация  

аясындағы бейнесі туралы білімді меңгеру; әлем 

ғылымында болып жатқан парадокстарды салыстыра 

отырып анализ жасай білу. 

Пререквизиттер: DАU 3201 - Діни ағымдар мен 

ұйымдар (3 кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 

2. AККM 4241 - Ақидаға қатысты қазіргі 

мәселелер(3 кредит) 

Мақсаты: Ақида және ақида ілімінің негіздері және 

оның құрылымдары әрі зерттейтін саласы жайлы 

толық мәлімет беру. 

Мазмұны: Ақида негіздері Иләһият, Нубуат, Самғият 

мәселелерін үйрету. 

Нәтиже: Түбегейлі ақида негізін меңгеру. 

Білімі: Ақида негізіне қатыстысты сұрақтарға толық 

жауап беру. 

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру 

және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану; 

Құзіреттілігі: Аталған пән бойынша меңгерілген 

мәліметтерді іс жүзіне жүзеге асыра білу, ғылыми 

сараптамалар жасай отырып, нақты тұжырым жасай 

алу, белгілігі ғылыми қорытынды шығара білу. 

Пререквизиттер: IE 3157 –Ислам  эсхатологиясы (5 

кредит) 

Постреквизиттер: жоқ 


