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Пәндер атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

Пәннің қысқаша 

мазмұны, мақсаты, 

негізгі тараулары, Цель 
изучения дисциплины, 

краткое содержание, 

основные разделы К
р
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и
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ы

/ 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
р

ед
и

то
в 

С
ем

ес
тр

 

Пререквизиттер/ 

Пререквизиты Постреквизиттер/ 

Постреквизиты 

Құзіреттіліктің қалыптасуы (Оқу 

нәтижесі) Формируемые компетенции 

(Ожидаемые результаты ) 

K
Z

 

E
C

T
S

  

1 UKKK

M/ 

KMM

MS 
6301 

Ұлтаралық, 

конфессияаралық 

келісімнің 

қазақстандық моделі / 
Казахстанская модель 

межнационального и 

межконфессионально

го согласия 

 

Пәнді оқыту мақсаты 

Қоғамда бейбіт 

жағдайды, 

тұрақтылықты көзқарас 
еркіндіктерін сақтауда 

діни конфессиялар 

арасындағы диалогтың 

өрістеуінің өзекті 

мәселелері./ Целью 

освоения дисциплины 

является актуальные 

проблемы формирования 

межконфессионального 

диалога как условия 

мирного 
сосуществования 

религий, стабильности и 

демократизации 

общества. 

3 5 3 Дінтану әдістемесі, 

Діни сана 

мәселелері./ 

Методология 
религиоведения, 

Проблемы 

религиозного 

сознания 

Қазақстандағы ислам: 

тарих және  

ерекшеліктері, қазіргі 

жағдайы, Дін және 
азаматтық қоғам, Дін 

және мәдениет./ 

Ислам в Казахстане: 

история и 

особенности, 

современное 

состояние, Религия и 

гражданское 

общество, 

 Религия и культура 

Шешімдер қабылдаудағы логикалық 

және сыни ойдың, иландыру мен 

дәлелдеудің өз ойын дұрыс және 

логикалық рәсімде түзеудің дағдылары/ 
Навыки логического и критического 

мышления и убеждения, аргументации 

решений, правильного и логического 

оформления своих мыслей. 

 

2 ELKK

OM/ 

APBET 

6301 

Экстремизм мен  

лаңкестікке қарсы 

күрестің өзекті 

мәселелері/ 

Актуальные вопросы 

борьбы с 

экстремизмом и 

терроризмом 
 

Пәнді оқыту мақсаты 

терроризм мен 

экстремизмнің негізінде 

жатқан, терең себептерді 

анықтаудың қажеттілігі, 

оның теориялық  мәнін 

әзірлеу үшін қолдану./ 

Целью освоения 
дисциплины является 

3 5 3 Дінтану әдістемесі, 

Діни сана 

мәселелері/ 

Методология 

религиоведения, 

Проблемы 

религиозного 

сознания 

Ұлтаралық, 

конфессияаралық 

келісімнің 

қазақстандық моделі, 

Дін және 

толеранттылық/ 

Казахстанская модель 

межнационального и 

Қазақстан Республикасының негізгі 

конфессиялары мен мемлекет 

арасындағы өзарақатынасын әлеуметтік 

және саяси процестердің және 

бағыттардың мәні мен мағынасын 

ажырату/ 

Разбираться в  сущности и содержании  

основных  социальных и политических  
процессов  и направлений  
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необходимость 

определения глубинных 

причин, лежащих в 

основе экстремизма и 

терроризма , требует 

применения целостного 

подхода к пониманию 

его сущности, 

обобщающего 
имеющиеся 

теоретические 

разработки. 

межконфессионально

го согласия 

Этнополитики, 

Религия и 

толерантность. 

взаимодействия  между  государством  и 

основными  конфессиями  Республики 

Казахстан; 

 

3 DM/ 

RK 

6302 

Дін және мәдениет 

/Религия и культура 

 

Пәнді игерудің мақсаты 

мәдениет мен діннің 

арақатынастары мен   

байланыс мәселелерін 

игеру. Мәдени-тарихи 

және рухани- 

адамгершілік 

құндылықтардың 

қалыптасуына діннің 
ықпалы / Целью 

дисциплины является 

изучение проблемы 

взаимоотношения и 

связи культур и религии. 

Влияние религии на 

формирование 

культурно-исторических 

и духовно-нравственных 

ценностей 

3 5 3 Дін және 

толеранттылық, 

Дінтанудың өзекті 

мәселелері/Религия 

и 

толерантность,Акту

альные проблемы 

религиоведения  

Қазақстандағы ислам: 

тарих және  

ерекшеліктері, қазіргі 

жағдайлары,Дін және 

азаматтық қоғам,./ 

Ислам в Казахстане: 

история и 

современное 

состояние, Религия и 
гражданское 

общество. 

Әлеуметтік-мәдени және діни үдерістерін 

терең талдау мақсатында коммуникативті 

дағдыларын жетілдіру/ 

Совершенствовать коммуникативные 

навыки с целью глубинного анализа 

социально-культурного и религиозного 

процесса 

4 KSTOP

Sh/ 

RPChC
SP 

6302 

Қазіргі саясат 

тұрғысындағы орыс 

православиелік 
шіркеуі/ Русская 

православная церковь 

в контексте 

современной 

политики 

 

Пәнді игерудің мақсаты 

қазіргі заманғы 

қоғамдағы діннің орны, 
мәні мен саяси және діни 

институттардың қарым-

қатынасының жағдайы 

болып саналады. Қазіргі 

саясат тұрғысындағы 

православиелік шіркеу 

мен мемлекеттік 

3 5 3 Дінаралық диалог, 

Жаңа діни 

құрылымдар: 
олардың 

идеологиясы мен 

тәжірибесі/Межкон

фессиональный 

диалог, Новые 

религиозные 

формирования: их 

Дін және 

толеранттылық, 

Қазақстан 
Республикасындағы 

православиенің 

қызмет 

ерекшеліктері./ 

Религия и 

толерантность, 

Особенности 

Қоғамның дамуындағы әртүрлі 

кезеңдердегі діни жағдайларды талдай 

алуға дағдылану/ 
   Получение навыков анализа 

религиозной ситуации на разных этапах 

развития общества. 
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арақатынасы./ Целью 

изучения дисциплины 

является  получение 

знаний о месте религии в 

современном обществе, о 

сущности и современном 

состоянии  

взаимоотношений 

политических и 
религиозных институтов. 

Взаимоотношения  

православной церкви и  

государства в контексте 

современной политики 

идеология и 

практика 

функционирования 

православия в 

Республике Казахстан 

5 DAK/ 

RGO63

03 

Дін және азаматтық 

қоғам / Религия и 

гражданское 

общество  

 

Пәнді игерудің мақсаты 

Қазақстан қоғамының 

қалыптасуындағы мәдени 

– тарихи ерекшеліктері. 

Гуманитарлық ғылым 

құрылымында діни 

білімін зерттеудегі орнын 
және әртүрлі діни 

конфессиялар өкілдеріне 

дүниетанымдылығы мен 

төзімділікті тәрбиелеуді 

қалыптастыру../ Целью 

освоения дисциплины 

является культурно-

исторические 

особенности 

становления 

Казахстанского 

общества. Изучение 
места религиозных 

знаний в структуре 

гуманитарных наук и 

формирование 

мировоззрения и 

воспитания толерантного 

отношения к 

представителям 

3 5 3 Дінтану әдістемесі, 

Дінтанудың өзекті 

мәселелері / 

Методология 

религиоведения 

Психология, 

Актуальные 
проблемы 

религиоведения 

Дін және мәдениет, 

Ұлтаралық, 

конфессияаралық 

қатынастар / Религия 

и культура. 

Межнациональные и 

межконфессиональны
е отношения 

Азаматтар мен ұжымдарға, олардың діни 

қызметтеріне байланысты іс-әрекеттеріне 

заңды баға бере отырып,адамның жеке 

және қоғамдық өміріне діннің әсеріне 

байланысты жағдайларға талдау жасау/ 

Анализировать ситуации, связанные с 

влиянием религии на личную и 
общественную жизнь человека, давая 

юридическую оценку действиям граждан 

и организаций в связи с их религиозной 

деятельностью. 
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различных религиозных 

конфессий. 

6 KRZhS

/MPRK

z 6303 

Қазақстан 

Республикасының 

жастар саясаты/ 

Молодежная 

политика Республики 

Казахстан 

Курстың мақсаты 

қоғамда, мемлекетте 

болып жатқан қоғамның 

саяси өмірі, жастар 

саясаты, саяси 

қатынастар,үдерістер 

және құбылыстар туралы 

тусінік қалыптастыруға 
көмектесу/  

Цель курса помочь 

составить представление 

о политической жизни 

общества, молодежной 

политике, политических 

отношениях, процессах и 

явлениях, происходящих 

в обществе, государстве;  

3 5 3 Жаңа діни 

құрылымдар: 

олардың 

идеологиясы мен 

тәжірибесі/ 

Қазақстан 

Республикасының 

құқықтық 
саясаты/Новые 

религиозные 

формирования: их 

идеология и 

практика, Правовая 

политика в 

Республике 

Казахстан 

Дін және 

толеранттылық,  

Дін және мәдениет, 

Дін және азаматтық 

қоғам/  

Религия и 

толерантность, 

Религия и культура, 
Религия и 

гражданское 

общество 

 

 

білуі керек: - коғамның саяси саласының 

басқа салалармен өзара байланысын, - 

республиканың этноконфессионалды 

өзгешелігін. 

істей білуі керек: – мемлекеттік жастар 

саясатының мәнін түсіндіруді, - Әртүрлі 

саяси ағымдар, идеологиялар 

өкілдерімен,  әртүрлі мәдени және 
конфессия өкілдерімен диалог құру, саяси 

ойлау, талдау жасау, бағалау және әрекет 

жасау./ 

знать: - взаимосвязь политической сферы 

общества с другими сферами,  

-этноконфессиональную специфику 

республики;  

Вести диалог с представителями 

различных политических течений, 

идеологий, представителями различных 

культур и конфессий, политическое 
мышление, анализ, оценивание и 

действия. 

7 DT/RТ 

 6304 

Дін және 

толеранттылық / 

Религия и 

толерантность  

 

Пәннің  мақсаты 

Қазақстан жерінде 

тұратын барлық 

конфессия өкілдерінің 

төзімділік және достық 

қарым - қатынастары 

қазіргі қазақстандық 

қоғамның рухани 

келісімінің негізі ретінде 

қарастыру / Цель 

изучения дисциплины 
является толерантность и 

дружелюбные 

отношение 

представителей всех 

конфессий, 

проживающих на 

территории Казахстана 

2 3 3 Дінтану әдістемесі, 

Діни сана 

мәселелері, 

Дінтанудың өзекті 

мәселелері./ 

Методология 

религиоведения, 

Проблемы 

религиозного 

сознания, 

Актуальные 
проблемы 

религиоведения. 

Дін және мәдениет, 

Дін және азаматтық 

қоғам, Қазақстандағы 

ислам: тарих және  

ерекшеліктері, қазіргі 

жағдайлары/ 

Религия и культура, 

Религия и 

гражданское 

общество,  

Ислам в Казахстане: 
история и 

особенности,совреме

нное состояние. 

Мемлекеттік-конфессиялық қарым-

қатынастар саласындағы мемлекеттік 

және діни бірлестіктер арасындағы 

қарым-қатынасты реттеуге, қазіргі 

заманғы саяси және құқықтық механизм 

қайшылықтары мен кемшіліктерін 

айыруда тұжырымдамалық көріністерді 

қалыптастыру/Сформировать 

концептуальные представления 

в сфере  государственно - 

конфессиональных отношении, выделять   
противоречия  и  недостатки  

современного  политико - правового 

механизма в регулированиий 

взаимоотношении  религиозных 

объединений и государства. 
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как основа духовного 

согласия современного 

казахстанского общества 

8 DTTZ

MN/ 

TBOS
G 6304 

Діни төзімділік пен 

толеранттылық 

зайырлы мемлекеттің 
негізі/ Толерантность 

и веротерпимость как 

основа светского 

государства 

 

Пәннің  мақсаты 

төзімділік, сенім 

еркіндігін және дін 
теңдігін қамтамасыз ету, 

қоғамдық сана-сезімде 

конфессияаралық және 

этносаралық келісім 

құндылықтарын 

нығайту./ Целью 

изучения дисциплины 

является толерантность, 

обеспечение свободы 

вероисповедания и 

равенства религий, 

укрепление в 
общественном сознании 

ценности 

межконфессионального  

и межэтнического 

согласия. 

 

2 3 3 Діни сана 

мәселелері, 

Дінтанудың өзекті 
мәселелері./ 

Проблемы 

религиозного 

сознания, 

Актуальные 

проблемы 

религиоведения. 

Дін және 

толеранттылық, Дін 

және азаматтық 
қоғам, Қазақстандағы 

ислам: тарих және  

ерекшеліктері, қазіргі 

жағдайлары/ 

Религия и 

толерантность, 

Религия и 

гражданское 

общество,  

Ислам в Казахстане: 

история и 

особенности,совреме
нное состояние. 

Дін саласындағы мемлекеттің 

зайырлылық сипаттағы принциптерін, 

адамның негізгі құқығы мен елдегі діни 
ахуалдын оң өзгерістерін сақтай отырып 

мемлекеттің саясаты/ 

Государственная политика в области 

религии при соблюдении принципов 

светского характера государства, 

основных прав человека и позитивного 

изменения религиозной обстановки в 

стране 

                        

Зав.кафедрой          _______________________   Симтиков  Ж.К. 
 


