


ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН 

специальность: 6М020600-Религиоведение 

 

Академическая степень– МАГИСТР   гуманитарных наук по специальности 6М020600-Религиоведение 

 

1-курс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Краткое содержание курса с 

указанием цели  

Основные разделы  Кол.к

р.  

Сем

. 

Пререкв

изиты  

Пострекви

зиты 

Ожидаемые  результаты изучения 

дисциплины (приобретаемые 

обучающимися знания, умения, навыки и 

компетенции)  

1 Исламдағы 

негізгі бағыттар/ 

Основные 

направления в 

исламе  

 

«Исламдағы негізгі бағыттар» 

курсының мақсаты исламдағы 

қазіргі заманғы ағымдар мен 

бағыттардың саласын меңгерген 

мамандар дайындау, әртүрлі 

діни-философиялық 

концепциялардағы адам және 

оның әлеуметтік-
антропологиялық сипаттары 

мәселесін қарастыру/ Целью 

предмета «Основные 

направления в исламе» является 

подготовка специалистов, 

владеющих знаниями в области 

современных течений и 

направлений в исламе, 

рассмотрением проблемы 

человека и его социально-

антропологических 
характеристик в различных 

религиозно-философских 

концепциях 

«Исламдағы негізгі бағыттар» 

пәні мен зерттеу объектісі;  

Ислам дінінің бағыттарға 

бөлінуі: сүнниттер, шейіттер, 

хариджиттер, сопылық, 

ваххабизм жэне т.б. Діни 

секталар және терроризм-

экстремизм мәселесі, 
Қазақстандағы діни қарым-

қатынастарды реттеудің 

заңды жолдары./ Предмет и 

объект исследования 

«Основные направления в 

исламе». Направления в 

исламе: сунниты,шииты, 

хариджиты,суффизм,ваххабиз

м и т.д. Религиозные секты и 

проблемы терроризма-

экстремизма. Правовые пути 
регулирования религиозных 

отношений в Казахстане 

3 1 Әлемдік 

діндер 

тарихы, 

Дінтану

дың 

қазіргі 

заманғы 

мәселеле
рі/Истор

ия 

Мировы

х 

религий,

Совреме

нные 

проблем

ы 

религио

ведения 

Дін және 

азаматтық 

қоғам, 

Қазақстан

дағы 

ислам: 

тарихы 

және 
ерекшелік

тері, 

қазіргі 

жағдайлар

ы/ 

Религия и 

гражданск

ое 

общество, 

Ислам в 

Казахстан
е:история 

и 

особеннос

ти, 

современн

ое 

сотояние 

Қазіргі заманғы дінтанудың тарихы мен 

методологиясы, және ислам  бағыттарын 

зерттеудегі ғылыми жолдары туралы 

білім алу; ғылыми-зерттеу мәселерінің 

түйінін  және олардың шешімін таба білу; 

қисынды, жүйелі және сыни ойлау. 

/овладеть знаниями по истории и 

методологии современного 
религиоведения, а также научные 

подходы изучения направлений в исламе; 

уметь находить узловые научно-

исследовательские проблемы и их 

решения; логически, системно и 

критически мыслить 

 

 

2 Орталық Азия 

елдеріндегі 

Тұрақтылықты көзқарас 

еркіндіктерін сақтауда діни 

Орталық Азия елдеріндегі 

мұсылмандық: тарихы және 

3 1 Исламда

ғы 

Дін және 

азаматтық 

Логикалық және сыни ойлауды 

дағдыландыру, өз ойын дұрыс және 



мұсылмандық/  

Ислам в 

Центрально – 

Азиатских 

Республиках  

 

конфессиялар арасындағы 

диалогтың өзекті мәселелері/ 

Формирование 

межконфессионального диалога 

как условия мирного 

сосуществования религий и 

стабильности, демократизации 
общества 

қазіргі кезі. Орталықазия 

аймағында мұсылмандықтың 

таралуының 

ерекшеліктері.Кеңес кезінде 

Орталық Азия 

республикаларындағы 

исламның ролі мен 
орны.Ислам фундаментализмі 

және жаһандану/ 

Ислам в Центральной Азии: 

история и современность.  

Особенности 

распространения ислама в 

центральноазиатском регионе.  

Роль и место ислама в 

республиках Центральной 

Азии в советский период.  

Исламский фундаментализм и 

глобализация.  
 

негізгі 

бағыттар

;Дінтану

дың 

қазіргі 

заманғы 

мәселеле
рі/Основ

ные 

направле

ния в 

исламе;

Совреме

нные 

проблем

ы 

религио

ведения 

қоғам; Дін 

және 

толерантт

ылық/ 

Религия и 

гражданск

ое 
общество; 

Религия и 

толерантн

ость 

қисынды түрде сендіре білу/ Навыки 

логического и критического мышления, 

убеждения правильного и логического 

оформления своих мыслей 

3 Діни сана 

мәселелері/ 

Проблемы 

религиозного 

сознания 

 

Діни сананың қазіргі себептері: 

гносеологиялық, психологиялық, 

адамгершілік, руханы, 

әлеуметтік. Дінсіз қоғам. Қазіргі 

заманғы мәдениеттегі діннің 

орны./ Современные причины 

религиозного сознания: 

гносеологические, 

психологические, нравственные, 

духовные, социальные. Общество 

без религии. Место религии в 
современной культуре.  

 

ХХ-XXI ғғ.дәстүрлі және 

дәстүрлі емес культтар.Қазіргі 

заманғы схоластика және діни 

философия, доктрина. Қазіргі 

әлемдегі ислам. Қазіргі 

заманғы христианшілдіктің 

доктринасы. Буддизмнің 

дүниеге көзқарасы./ 

Традиционные и 

нетрадиционные культы ХХ-

XXI вв. Современная 
схоластика и религиозная 

философия, доктрина. Ислам 

в современном мире. 

Доктрина современного 

христианства, 

Миросозерцание буддизма 

3 2 Дінтану 

әдістеме

сі, 

Исламда

ғы 

негізгі 

бағыттар

/  

Методол

огия 

религио
ведения

Основн

ые 

направле

ния в 

исламе 

Дін ждәне 

мәдениет, 

Дін және 

азаматтық 

қоғам; Дін 

және 

толерантт

ылық/ 

Религия и 

культура 

Религия и 
толерантн

ость, 

Религия и 

гражданск

ое 

общество;  

Діни санадағы қазіргі заманғы 

тенденциялар мен өзгерістер туралы. 

Жаңа діни ілімдер мен идеялар туралы 

(ХХ - XXI ғғ). Қазіргі заманғы діни 

ілімдерді классификациалау./ О 

современных тенденциях и изменениях в 

религиозном сознании. О новых 

религиозных учениях и идеях (ХХ - XXI 

вв.) Классифицировать современные 

религиозные учения. 

4 Жаңа діни 

құрылымдар: 

олардың 

Жаңа діни қозғалыстар(ЖДҚ), 

оларды тағы «дәстүрлі емес 

діндер, культтер», 

Антикультизм және оның 

идеологиялық негіздері. ЖДҚ 

радикалды қарсыластары 

3 2 Дінтану 

әдістеме

сі, 

Ұлтаралы

қ, 

конфессия

 

Жаңа діни қозғалыстардың басқа діни 

құрылымдармен және ЖДҚ мен 



идеологиясы мен 

тәжірибесі/ 

Новые 

религиозные 

формирования: 

их идеология и 

практика 
 

«конфессиялық емес, канондық 

емес діндер» деп атайды – 

негізінде олар 1960-1970 

жж.АҚШ, Батыс Еуропа 

елдерінде, кейбір Азия елдерінде, 

ал 1980 жж. Ресей мен 

Қазақстанда кең таралған діни 
қозғалыстар мен топтар./  Новые 

религиозные движения (НДР), их 

еще называют 

“нетрадиционными религиями 

культами”, 

“неконфессиональными, 

неканоническими религиями – 

это в основном религиозные 

движения и группы, получившие 

широкое распространение в 

1960-1970 гг. в США, странах 

Западной Европы, некоторых 
государствах Азии, а в середине 

1980-х гг. - в России и 

Казахстане 

және олардың 

терминологиясы: «дәстүрлі 

емес діндер», «деструктивті 

культтер мен секталар, 

«тоталитарлы секталар»./ 

Антикультизм и его 

идеологические основания. 
Радикальные противники 

НРД и их терминология: 

“нетрадиционные религии”, 

“деструктивные культы и 

секты”, “тоталитарные 

секты”. 

Исламда

ғы 

негізгі 

бағыттар

/  

Методол

огия 
религио

ведения

Основн

ые 

направле

ния в 

исламе 

аралық 

келісімнің 

қазақстан

дық 

моделі, 

Дін және 

мәдениет/ 
Казахстан

ская 

модель 

межнацио

нального 

и 

межконфе

ссиональн

ого 

согласия, 

Религия и 

культура 

мемлекеттің қарым-қатынастарын одан 

әрі дамыту перспективасы мен үлгісін 

болжау.  

Жаңа діни қозғалыстардың экстремистік 

және террористік бағыттағы діни 

құрылымдардан нақты ажырата білу./ 

Прогнозировать модель и перспективы 
дальнейшего развития взаимоотношений 

новых религиозных движений с другими 

религиозными формированиями, а так же 

между НРД и государством; 

Четко отличать новые религиозные 

движения от религиозных формирований 

экстремистской и террористической 

направленности 

5 Дінаралық 

диалог/Межконф

ессиональный 

диалог 

 

Философия мен діннің 

арақатынастары мен   

байланыстары проблемасы./ 

Проблемы взаимоотношения и 

связи философии и религии. 

 3 2 Дін 

социоло

гиясы, 

Дінтану

дың 

қазіргі 

заманғы 

мәселеле

рі/ 
Социоло

гия 

религии, 

Совреме

нные 

проблем

ы 

религио

ведения 

Дін және 

мәдениет, 

Қазақстан

дағы 

ислам: 

тарихы 

және  

ерекшелік

тері, 
қазіргі 

жағдайлар

ы / 

Религия и 

культура, 

Ислам в 

Казахстан

е: история 

и 

Өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі іске асыруға, 

шығармашылық әлеуетін пайдалануға 

дайындық. 

әлеуметтік-мәдени және өзара-мәдени 

білімін жетілдіру/  

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Повышение социокультурных и 
межкультурных знаний 



особеннос

ти, 

современн

ое 

состояние 

6 Діндарлықтың 

мәдени-

философиялық 
негіздері / 

Культурно-

философские 

основы 

религиозности 

 

Діннің қалыптасуына мәдени-

тарихи – рухани адамгершілік 

құндылықтардың ықпалы/ 
Влияние на формирование 

религии культурно-исторических 

духовно-нравственных ценностей 

Мәдениет түсінігі. Қоғам 

өміріндегі рухани 

мәдениеттің ролі. Психолого-
педагогикалық мәдениеттің 

философиялық 

негіздері.Қазіргі әлемдегі 

философия және мәдениет 

диалогі. Техника және оның 

өркениет тарихындагы ролі. 

Постиндустриалдық 

өркениеттер келешегі. 

Ақпараттық қоғам феномені./ 

Понятие культуры. Роль 

духовной культуры в жизни 

общества. Философские 
основы психолого-

педагогической культуры. 

Философия и диалог культур 

в современном мире. 

Техника и ее роль в истории 

цивилизации. Перспективы 

постиндустриальной 

цивилизации. Феномен 

информационного общества 

 

3 2 Дін 

социоло

гиясы, 
Дінтану

дың 

қазіргі 

заманғы 

мәселеле

рі/ 

Социоло

гия 

религии, 

Совреме

нные 

проблем
ы 

религио

ведения 

Дін және 

мәдениет, 

Қазақстан
дағы 

ислам: 

тарихы 

және  

ерекшелік

тері, 

қазіргі 

жағдайлар

ы / 

Религия и 

культура, 

Ислам в 
Казахстан

е: история 

и 

особеннос

ти, 

современн

ое 

состояние 

Өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі іске асыруға, 

шығармашылық әлеуетін пайдалануға 

дайындық. 
әлеуметтік-мәдени және өзара-мәдени 

білімін жетілдіру/  

Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Повышение социокультурных и 

межкультурных знаний 

7 Дінтанудағы 

ғылыми - зерттеу 
жұмыстарының 

әдіснамасы мен 

әдістері/ 

Методология и 

методика 

научно-

исследовательск

ой работы в 

Пәнді игерудің мақсаты –

ғылымда және ғылыми 
зерттеулерде, ғылыми 

мақалаларды, диссертациялық 

жұмыстарды жазуда және кәсіби 

қызмет барысында  

пайдаланатын барлық 

қолданыстағы жалпығылыми 

және арнайы әдістермен 

магистранттарды таныстыру.   ./  

Ғылыми-зерттеу жұмысының 

негізгі ұғымдары.  Ғылыми 
зерттеуді орындау кезеңдері. 

Зерттеу әдістемесі. Ғылыми 

зерттеу әдістері.  Ғылыми 

еңбекті ұйымдастыру 

негіздері. / Основные понятия  

научно-исследовательской 

деятельности. Этапы 

проведения научного 

3 2 Дін 

социоло
гиясы, 

Дінтану

дың 

қазіргі 

заманғы 

мәселеле

рі/ 

Социоло

Дінтануда

ғы зерттеу 
жұмысын

ың 

әдіснамал

ық негізі/ 

Методоло

гические 

основы 

исследова

білуі керек: ғылыми танымның 

әдістемесін; ғылыми қызметті 
ұйымдастырудың ұстанымдары мен 

құрылымын.  істей білуі керек: үдерістер 

мен құбылыстарды талдауға бағытталған 

қолданыстағы тұжырымдамаларды, 

теориялар мен тұрғыларды сыни талдау; 

креативті ойлай білуі және ғылым 

саласында жаңа мәселелер мен 

жағдайларды  шығармашылық  тұрғыда 



религиоведении  

 

Целью освоения дисциплины 

является ознакомление 

магистрантов с имеющимися 

общенаучными и 

специфическими методами, 

применяемыми в науке, научных 

исследованиях, при написании 
научных статей, 

диссертационных работ и в 

рабочей профессиональной 

деятельности.  

   

исследования. Методология 

исследования. Методы 

научных исследований. 

Основы организации 

научного труда 

гия 

религии, 

Совреме

нные 

проблем

ы 

религио
ведения 

тельской 

работы в 

религиове

дении 

шеше білуі. білікті болуы керек: тұрақты 

түрде білімін жаңартуға қабілетті болуда, 

кәсіби дағдылары мен іскерліктерін  

кеңейтуде. / 

знать: методологию научного познания; 

принципы и структуру организации 

научной деятельности; уметь: критически 
анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к анализу 

процессов и 

явлений;креативно мыслить и творчески 

подходить к решению новых проблем и 

ситуаций в области науки; быть 

компетентным: в способах обеспечения 

постоянного обновления знаний, 

расширения профессиональных навыков 

и умений. 

8 Дінтанудағы 

зерттеу 

жұмысының 
әдіснамалық 

негізі/ 

Методологическ

ие основы 

исследовательск

ой работы в 

религиоведении 

 

Ғылыми танымның жалпы 

әдістері мен дінтанудағы жалпы 

заңдылықтарды білу жеке 
ғылыми мәселелерді табысты 

шешудің бастапқы алғышарты 

болып табылады./ Знание общих 

методов научного познания, 

общих закономерностей в 

религиоведении служит 

исходной предпосылкой 

успешного решения частных 

научных проблем 

Ғылыми зерттеу әдістері.  

Ғылыми еңбекті ұйымдастыру 

негіздері./ Методы научных 
исследований. Основы 

организации научного труда 

3 2 Дін 

социоло

гиясы, 
Дінтану

дың 

қазіргі 

заманғы 

мәселеле

рі/ 

Социоло

гия 

религии, 

Совреме

нные 
проблем

ы 

религио

ведения 

Дінтануда

ғы зерттеу 

жұмысын
ың 

әдіснамал

ық негізі/ 

Методоло

гические 

основы 

исследова

тельской 

работы в 

религиове

дении 

істей білуі керек: үдерістер мен 

құбылыстарды талдауға бағытталған 

қолданыстағы тұжырымдамаларды, 
теориялар мен тұрғыларды сыни талдау; 

креативті ойлай білуі және ғылым 

саласында жаңа мәселелер мен 

жағдайларды  шығармашылық  тұрғыда 

шеше білуі. білікті болуы керек: тұрақты 

түрде білімін жаңартуға қабілетті болуда, 

кәсіби дағдылары мен іскерліктерін  

кеңейтуде./ уметь: критически 

анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к анализу 

процессов и явлений; креативно мыслить 
и творчески подходить к решению новых 

проблем и ситуаций в области науки; 

быть компетентным: в способах 

обеспечения постоянного обновления 

знаний, расширения профессиональных 

навыков и умений. 

9 Қазақстан 

Республикасыны

ң құқықтық 

 

 Пәнің мақсаты қазіргі кеіеңдегі 

Қазақстан Республикасының 

 

Құқықтық саясаттың мәні мен 

анықтамасы/ Определение и 

3 2 Қазақста

ндағы 

демокра

ҚР саяси 

билігінің 

легитимац

Бітіруші әлемдік қауымдастықтың 

құрамдас бөлігі ретіндегі Қазақстан 

Республикасының қалыптасу 



саясаты\Правова

я политика в 

Республике 

Казахстан 

 

құқықтық саясатының өзекті 

мәселелерін оқып-білу. 

Құқықтық саясатының  өзекті 

мәселелері қаралады/Целью 

является изучение актуальных 

проблем правовой  политик в 

Республики Казахстан. 
. Рассматриваются актуальные 

проблемы правовой  политик. 

понимание правовой 

политики 

ҚР құқықтық саясатының 

саяси субъектілері/ 

Политические субъекты 

правовой политики РК 

ҚР құқықтық саясатының 
саяси қағидалары/ 

Политические принципы 

правовой политики 

Республики Казахстан 

ҚР құқықтық саясатының 

функциялары/ Функции 

правовой политики 

Республики Казахстан 

тияланд

ыру 

үрдісінің 

специфи

касы/Сп

ецифика 

процесса 
демокра

тизации 

в 

Казахста

не 

иялануы/

Легиитим

ация 

политичес

кой 

власти РК 

проблемаларын терең түсінеді 

/Выпускник знает проблемы становления 

Республики Казахстан как составной 

части мирового сообщества 

10 Халықты 

дінтанулық 

ағарту 

мәселелері/ 

Проблемы 
религиозного 

просвящения 

населения 

 

Қазақстандық қоғамның 

қалыптасуындағы әлеуметтік – 

саяси және мәдени-тарихи 

алғышаттар. Қазіргі қоғамдағы 

діннің ,діни сананың 
орны./Социально-политические и 

культурно-исторические 

предпосылки становления 

казахстанского общества. Роль и 

место религии и религиозного 

сознания в современном 

общественном отношении 

Пәннің теориялық және 

әдіснамалық 

негіздері/Теоретические и 

методологические основы 

предмета                     

Қазақстандағы дәстүрі емес 

діндер мен бағыттардың 

қызметі/ Нетрадиционные 

религии в Казахстане и сферы 

деятельности                   

Қазақстандағы Халықты діни 

ағарту/ Религиозное 

просвещение населения в 

Казахстане   Қазақстан 

тұрғындарын құқықтық 

тәрбиелеу/ Правовое 
воспитание населения в 

Казахстане 

3 2 Дін және 

азаматт

ық 

қоғам / 

Религия 
и 

граждан

ское 

обществ

а  

Дін 

әлеуметта

нуы/Соци

ология 

религии 

Қазіргі отандық діңтанудың және 

философияның негізгі мәселелері 

жөнінде философиялық-тарихи дамудың 

нәтижесі туралы ретінде түсініктері 

болуы/Иметь представление об основных 
проблемах современного отечественного 

религиоведения 

11 Қазіргі 

замандағы діннің 

жаһандануы 

және 

эволюциясы/ 

Глобализация и 

эволюция 

Діндерді зерттеудегі гносеология 

мен эпистемология. Діндерді 

зерттеудегі қазіргі 

щығармалардың философиялық 

және ғылыми – методологиялық 

негіздері/Проблемы гносеологии 

и эпистемологии в 

Әлем халықтары мен  қазіргі 

әлемдік діндер саясаты/ 

Политика народов мира и 

мировых религий  Діни 

қызмет институттары: 

эволюциясы, түрлері мен 

таралуы/ Религиозные 

3 2 Дің және 

азаматт

ық 

қоғам 

/Религия 

и 

граждан

Рухани 

келісім 

және 

азаматтық 

қоғам/Дух

овное 

согласие и 

Қазіргі отандык діңтанудың және 

философияның  негізгі  мәселелері 

жөнінде философиялық – тарихи 

дамудың нәтижесітуралы ретінде 

түсініктері болуы/Иметь предсталение об 

основных теориях и концепциях 

религиоведения в современном 



религии в 

современном 

мире 

 

религиоведении. Религиозно-

философские научно-

методологические методы и 

теоретические эмпирические 

методы исследования 

религиозного процесса 

учреждения: эволюция, виды 

и распределения  Қазақстан 

Республикасы: ұлттық идея 

және дін/ РК: национальная 

идея и религия  Мемлекеттік 

заңның бұзылуы: себептері 

мен салдарлары/ Нарушение 
государственного права: 

причины и последствия 

ское 

обществ

о 

гражданск

ое 

общество 

социогуманитарном знании человечества  

 

12 Қазақтың 

дәстүрлі 

мәдениетіндегі 

тәңіршілдік 

/Тенгрианство в 

духовной 

культуре казахов  

Философия мен діннің 

арақатынастары мен 

байланыстары проблемасы. 

Діннің қалыптасуына мәдени-

тарихи – рухани адамгершілік 

құндылықтардың ықпалы \ 

Проблемы взаимоотношения и 

связи философии и религии. 

Влияние на формирование 

религии культурно-исторических 

духовно-нравственных ценностей 
 

Ежелгі түрік сенімдерінің 

спецификасы/Специфика 

веры древних тюрков. Діни 

сенім негізіндегі әлеуметтік-

психологиялық ауытқулар/ 

Социальное и 

психологическое 

расстройства на основе 

религиозных верований 

Діни сенім мен діни 

ұйымдардың ел өңірлеріндегі 
өзіндік ерекшеліктері мен 

оның негіздері/ Особенности 

и основы религиозной веры и 

религиозных организаций по 

всей стране   Шіркеу, мешіт, 

деноминация, культ, секта/ 

Церковь, мечет, деноминация, 

культ, секта 

3 2 Қазіргі 

кезеңдег

і дін 

эволюци

ясы/Эво

люция 

религии 

в 

совреме

нном 

мире 

Қазақстан

дағы 

этноконфе

ссионалды

қ қарым-

қатынаста

р/Этнокон

фессионал

ьные 

отношени

я в 
Казахстан

е 

Қазіргі отандык діңтанудың және 

философияның  негізгі  мәселелері 

жөнінде философиялық – тарихи 

дамудың нәтижесі туралы ретінде 

түсініктері болуы/Иметь предсталение об 

основных теориях и концепциях 

религиоведения в современном 

социогуманитарном знании человечества 

 

 

 

 

Составители: д.ф.н., профессор                                         А.И. Артемьев, к.и.н., доцент                                Ф.М.Султанова 

 
Заведующий общеуниверситетской кафедры политологии и СФД,  

член-корр. НАН РК,  д.ф.н., профессор                                                                                                              Р.Б.Абсаттаров 


