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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 

бұйрығы    негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (29 

қосымша). ҚР Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 

бұйрығымен өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ. 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 29).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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Алтаев Ж.А. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры  

Құсайынов Д.Ө. – философия ғылымдарының докторы, Абай ат. Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінің профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі таңда қызмет етудің барлық саласында белгілі бір білімге, 

шеберлік пен дағдыға, жеке адами қасиетке ие, өзінің кәсіби қызметін 

жоғары деңгейде атқаратын, бәсекеге қабілетті білікті мамандарға сұраныс 

артып келеді. Мұндай сұраныс жоғары кәсіби білім мақсатын анықтауға  

себепші болды.  

Қоғамдағы тілдік жағдай еңбек нарығының нақты сұраныстарына сай 

мамандардан тек қазақ тілінде сөйлеу дағдысын  талап етіп қана қоймай, 

таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеп, жеке әлеуметтік 

қасиеттерін (азаматтық, мақсатқа талпынушылық, ұйымдастырушылық, 

еңбекқорлық, коммуникативтілік, төзімділік, әлеуметтік бейімделушілік) 

қалыптастыру мен дамытуды мақсат етеді. Сондай-ақ алған тілдік білімін 

қатысымда (іскерлік кездесулерде, қызмет барысында, мәжіліс, жиындарда 

және т.б.) ұтымды пайдалана алу дағдысын да көздейді.  

Бүгінгі студент – болашақ маман өзінің алға қойған мақсатына жетуі 

үшін үнемі ізденіп, білімі мен біліктілігін арттырып, бірнеше тілді жетік 

меңгеруге, әсіресе қызметіне қатысты кәсіби қазақ тілін үйренуге 

қызығушылығы артады. Бұл өз кезегінде қазіргі студенттің кәсіби қазақ 

тіліне деген сұранысының артуына ықпалын тигізіп, тілдік тұлғаның сөздік 

қорын, кәсіби лексикасын дамытуға жол ашады 

Студенттердің тілдік білімін, сөйлеу мәдениеті мен тілдік құзіреттілік 

деңгейін жетілдіру «Кәсіби қазақ тілінің» жалпы білім беру 

бағдарламасындағы оқу пәні ретінде маңызын арттырады. 

Кәсіби қазақ тілі оқу пәні ретінде төмендегідей сипатқа ие: 

 пәнаралық (қазақ тіліндегі сөйлеу мазмұны түрлі білім 

салаларынан: философия, тарих, экономика, ақпараттану, химия, физика, 

биология, география, математика, және т.б. хабар береді); 
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 сан салалы (бір жағынан – сан алуан тілдік құралдарды тілдің 

түрлі аспектілерімен: фонетика, лексика, грамматикамен байланысты 

меңгеру, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлі әрекетін (тыңдалым, 

оқылым, жазылым, айтылым ) жетілдіру қажеттілігі; 

 сан алуан қызметтілігі (оқыту мақсатында және түрлі білім 

саласынан ақпарат алу құралы ретінде). 

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 

көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 

білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 

дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 

арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, синтездеу, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

Бұл айтылғандардың бәрі кәсіби білімді жетілдіруге әсерін 

тигізетінін, жоғары білікті мамандарды даярлау міндетін шешудің 

жолдарын көрсетеді.    

 

Пәнді оқытудың міндеттері:  

«Кәсіби қазақ тілі» пәні қазақ тілін меңгерудің негізгі В1 және В2 

деңгейлері игерілген жағдайда  жүзеге асырылады. Болашақ маманның тілдік 

біліктілігін жетілдіріп, мемлекеттік тілді мамандық деңгейінде 

коммуникация құралы ретінде қолдану дағдыларын қалыптастыруды 

көздейді. Болашақ маманның кәсіби дағдыларды қолдану салаларына 

байланысты арнаулы тілдік білім жиынтығы өте кең болуы керек. Себебі 

кәсіби міндеттерді атқару барысында арнаулы терминдерді қолдану жиілігі 

артады, осылайша кәсіби тілдік дағдысы дамиды, жетіледі.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқыту тіл үйренушілердің белгілі бір тілдік 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Кредиттік білім беру 

бағдарламасы бойынша модульдік технологияға негізделген талаптарға сай 

«бакалавр» төмендегідей құзыреттілік талаптарын меңгеруі тиіс: 

А – құралдық құзырет:  түрлі дереккөздерден алынған, ақпараттармен 

жұмыс істей алу, алған мәліметтерді кеңейту; өз көзқарасын дәлелдеу 

мақсатында немесе түрлі мәселелерді шешуде қолдана алу. Пайымдау 

түрлерін логикалық тұрғыдан талдай алу, көпшілік ортада сөйлеу дағдысын 

меңгеру, дәлелдер келтіру, пікірталас жүргізе білу.  

В – тұлғааралық құзырет: жеке және ұжымда жұмыс істей алу 

қабілеті, ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-қатынас ережелерін сақтай 

білуге қабілеттілік. 

С – жүйелілік құзырет: кәсіби қазақ тілін Қазақстандағы, әлемдегі 

әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, саяси жағдайлармен, ҚР 

конституциялық-құқықтық негіздерімен үйлестіруге бейімділік. 

D – пәндік құзырет: қазақ тілінің даму тенденциясы мен қазіргі 

жағдайын, Қазақстандағы тарихи-мәдени және тарихи-әдеби үдерісті 

меңгеруге қабілеттілік; кәсіби бағдарлы қазақ тілінің жүйесін пысықтау, 

қазақ тіл бірліктерінің құрылымы мен қолданылуын халықтың тарихы мен 
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мәдениетімен байланыстыру, ауызша және жазбаша мәтіндерді 

құрастырғанда берілген коммуникативтік жағдаяттарға байланысты іргелі 

білімдерді қолдана алу қабілеті; жаңа терминдерді өз мамандығына бейімдеп 

тиімді меңгеруге дайындық. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқытудағы құзыреттілік дағды төмендегідей 

негізгі міндеттер бойынша анықталады:  

лингвистикалық құзыретті қалыптастыру – тақырыпқа қатысты 

лексикалық бірлікті дамыту дағдысы; негізгі терминдер мен ұғымдардан 

тұратын пәрменді сөздіктердің дамуы; грамматикалық дағдыларды 

жетілдіру; 

прагматикалық құзыретті қалыптастыру – кәсіби мазмұндағы 

мәтіндер негізіндегі сұхбаттық және монологтік айтылымдарды 

қалыптастыру шеберлігі, жазылым дағдыларын жетілдіру, коммуникативтік 

стратегияны өңдеу шеберлігі (белгілі бір сөйлесім жағдайына бейімделу); 

когнитивтік құзыретті қалыптастыру – мәселелік тапсырмалар, 

ойын тапсырмалары, мәтіндер бойынша: мәтінді біріздендіру дағдысы 

(мазмұнның мәнін анықтау, сыни қабылдау, негізгі және қосымша 

ақпараттарды айыра білу); мәтіннің мазмұнын ұғыну (сәйкестендіру, 

түсіндіру, жинақтау) дағдысы; мәтіннің мазмұнын өзгерту (толықтыру, қайта 

құру, қажетті мазмұнды таңдау); 

ақпараттық құзыретті қалыптастыру – тілдік тұлғаның білім алу 

шеңберіндегі, сондай-ақ қоршаған әлем туралы  ақпаратты қолдана білу 

дағдылары. Түрлі нысандар (теледидар, үнтаспа, телефон, компьютер) және 

ақпараттық технологиялар (бейне, электрондық почта, әлеуметтік желілер, 

Интернет т.б.) көмегімен ізденімпаздық біліктері қалыптасып, ақпаратты 

талдау, саралау, сараптау, сақтау және оны тарата білуге үйренеді. 

Курс соңында студент: 

1. Дінтану мамандығы саласындағы белсенді қолданылатын 

терминологияны білуі және оны кәсіби ортада тиімді қатынас жасау үшін 

ұтымды қолдана алуы;  

2. Кәсіби-іскери қарым-қатынас  кезіндегі «маманданған» сөздерді 

(ұйғару, мақұлдау, сенім білдіру, келіспеу, негіздеу, дерек келтіру, бағалау, 

қорытынды) логикалық жүйемен құра білуі;  

3. Дінтанулық мәтіннен қажетті ақпаратты сұрыптап, оны кәсіби 

мақсатта сипаттай, қорыта білуі; 

4. Дінтанулық мәтіннің түзілу тәртібіне көңіл аудару, оның логикалық 

құрылымдық негізін құра білу.  

5. Маманданған тақырыпқа сай өзіндік ой-пікір білдіре білу құзіретін 

қалыптастыра білуі керек. 

Пәнді меңгерудің болжамды нәтижесіне жету үшін СТУДЕНТ 

төмендегідей жүйелі, саналы және тұрақты білім, білік пен шеберлік 

қалыптастыруы қажет:  
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 Негізгі кәсіби лексиканы білу (сағат санына байланысты оқу 

бірлігі көлеміндегі жалпы және терминологиялық сипаттағы лексикалық 

минимум) шеберлігі;  

 дінтану мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын 

білу және оны кәсіби мақсатта қолдана білу дағдысы; 

 дінтану мамандығына қатысты тақырып бойынша өз ойын дұрыс, 

жүйелі түрде жеткізе білу және мәтінге талдау жасай алу шеберлігі; 

 дінтану мамандығы, елтанымдық, дінтану саласына қатысты 

тақырып аясында,  диалог пен монолог құрап пікірсайыстарға қатыса алу 

дағдысы; 

 құжаттардың жеке түрлерін (қызмет бабындағы хат-хабар, іскери 

байланыс, келіссөздер, сұраныс жіберу, ұсыныс, сервистік қызмет көрсету, 

тезис, хабарлама және т.б.) сауатты жаза алу дағдысы; 

 түрлі жағдаяттық сұхбаттарға орынды араласа алу;  

 қазақ тіліндегі дереккөздерден өз мамандығына қатысты 

аутентикалық ақпараттарды алып, қызмет саласында ұтымды пайдалана білу 

және т.б білік пен шеберлікті қалыптастыру. 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

р/с Тақырыптың атауы 

1 «Дінтану» мамандығы бойынша кәсіби лексика. Терминдік норма    

2 «Дінтану» мамандығындағы кәсіби тілдің термин жүйесі. 

Терминжасам 

3 Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы 

4 Дінтану саласындағы кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік 

ерекшеліктері. 

5 «Дінтану» мамандығының кәсіби саласындағы іскери қарым-қатынас. 

Диалог. Монолог 

6 Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзыретінің негізі. Жоспар құру 

7 Дінтану саласындағы тілдің функционалды-мағыналық ерекшеліктері. 

Сипаттау. Хабарлау  

8 Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

9 Дінтанулық мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. 

Аннотация.  

 

 

 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 
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Пәннің мақсаты – студенттердің қатысымдық құзыреттілік деңгейін  

көтеріп, қазақ тілін кәсіби (іскери және ғылыми) қызметте, сондай-ақ өз 

білімін жетілдіру мақсатында пайдалана алуына бағыттау. Болашақ маманды 

таңдаған саласына қатысты терминдермен жұмыс істеуге, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс қолдана білуге дайындау.  

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

қажеттіліктерімен, қазақ тілін ғылыми салада қолдана алу мүмкіндіктерімен 

анықталады. Тілді практикалық жағынан меңгерудегі коммуникативтік 

мақсаттар пен міндеттер ең  басты тұжырымдама болып табылады. Бакалавр 

студенттері ғылыми ортаға байланысты жаңа тілдік дағды мен білімін 

жетілдіре отырып, терең әрі сапалы тілдік білімін қалыптастырады.  

Пәннің міндеті бірқатар қатысымдық (коммуникативтік) және 

танымдық (когнитивтік) міндеттердің орындалуы барысында жүзеге 

асырылады. Атап айтқанда: 

 кәсіби мазмұндағы орта көлемді мәтіндерді, нұсқаулықтарды, 

анықтамалықтарды,  БАҚ өнімдерін жатық оқу;  

 Аударма, кәсіби бағыттағы сөздіктерді пайдалана білуге үйрету; 

 кәсіби аяда жиі қолданылатын белсенді (актив) сөздер мен сөз 

тіркестерін, кәсіби лексика, салалық ұғым, атаулар мен терминдердің мән-

мағынасын  еркін түсіну;  

 Әртүрлі стильде жазылған мәтін, өз мамандықтарына сәйкес 

еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу 

дағдысын қалыптастыру; 

 кәсіби аяда ауызша  монолог, диалог түрінде (хабарлама, 

таныстырылым  (презентация), баяндама, дискуссия және т.б.) әңгіме 

құру, сұхбат жүргізу;   

 кәсіби аяда жазба жұмыстарын (эссе, аннотация, түйіндеме, 

жоспар, тезис, мәлімдеме, пресс-релиз, өтініш, хат, аударма, аннотация, 

реферат және т.б.) орындау; 

 кәсіби аяда қолданылатын қалыпты сөйлеу (этикет) үлгілерін  

қолдану және белгілі бір кәсіби қатынас саласындағы танымдық-қатысымдық 

міндетті шешуге керекті ақпарат тыңдау арқылы түсіне білуге дағдыландыру;  

 Өз мамандығы бойынша ғылыми мәтіндерге пікір беруге, 

ғылыми мақала, баяндама жазуға машықтандыру; 

 Сонымен қатар, кәсіби бағыттағы тақырыптар бойынша тіл 

үйренушіні қазақ тілінде жүйелі талдау жасауға, өз ойын еркін жеткізуге 

және ұсынылған материалдар бойынша сипаттама,  салыстырма, қорытынды 

жасай білу сияқты т.б. тілдік біліктілікті жетілдіруші әрекеттерге  

дағдыландыру.        

 

 

Білім беру технологиясы 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін жүргізу  барысында тіл үйретудің заманауи 

үлгілері, отандық және шетелдік ғалымдардың авторлық озық  әдіс-тәсілдері  
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басшылыққа алынады. Жұмыс барысында уақыт көлемі, тақырып ерекшелігі, 

тіл үйренушінің қабілет-қарымы, оқытушының шеберлігі сияқты т.б. 

маңызды факторлар есепке алынып, соған сәйкес белсенді оқыту әдісі, жеке-

бағдарлы оқыту әдісі, сыни ойлау әдісі, жобалық оқыту әдісі, ақпараттық 

әдіс, түсіндіру әдісі, практикалық әдіс, кейс әдісі, ізденіс әдісі, іскери ойын 

әдісі сияқты т.б. әдіс түрлері мақсат-міндетке сәйкес қолданылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Дінтану» мамандығы бойынша кәсіби лексика. Терминдік норма.    
Кәсіби лексика – табысты жұмыс істеу кепілі. Кәсіби лексиканың 

негізін анықтаудағы мәтіннің лексикалық құрамын сараптау. Кәсіби 

лексиканы қолданудағы пікірталастар. Ғылыми тақырыпты құрастыру және 

кәсіби лексиканы қолданудағы мәселелер. «Дінтану» мамандығы, дінтанулық 

тақырып саласында әңгімелесу, пікірлесу. Терминдік норма. Оған тән 

белгілер. Термин қолдануға қойылатын нормативті талаптар. Кәсіби лексика: 

жалпықолданыстағы сөздер, жалпығылыми және терминологиялық 

лексикалар. Жалпыланған және дерексізденген мағынадағы терминдерді 

қолдану. Өзге тілдерден енген сөздердің таралуы. Жалпыланған және 

дерексізденген мағынадағы терминдермен жұмыс. Терминологиялық және 

терминологиялық емес мағынадағы сөздердің межесі. Дінтану саласы 

бойынша кәсіби лексикаға тиесілі негізгі терминдер бойынша мәтіндерді 

құрастыру. 

Гуманитарлық бағытта жиі қолданылатын ғылыми ұғым атаулары мен 

арнайы лексиканың қолданылу аясын, жазба нұсқаларын кәсіби мақсатта 

игеріп, жұмсай білудің өзектілігі. «Ұғымдар тарихы» – тарихи және 

дінтанулық рефлексияның формасы. Дінтанулық қайнаркөздердің қазақ 

тілінде ауызша және жазбаша түрде сапалы жеткізілуін қамтамасыз ететін 

тәсілдерді меңгеру. Қазақ тіліндегі немесе қазақ тілінде жеткізілуі тиіс 

дінтану мәтіндерінің мазмұнын ашып, талдай білу дағдыларын жетілдіруді 

ұйымдастыру. Кәсіби қазақ тілінің дінтану маманның коммуникативті 

құзіреттілігін  қалыптастырудағы орны. Дінтанулық ұғымдар мен 

түсініктердің қазақ тіліндегі кәсіби баламаларының жаңа қолданысы. Қазіргі 

қазақ тіл білімінің ғылыми-іскери лексикасы мен стилистикасын меңгерудің 

маңызы. 

 

«Дінтану» мамандығындағы кәсіби тілдің терминжүйесі. 

Терминжасам. Терминдер мен олардың ерекшеліктері жайлы түсінік. 

Терминология ғылыми стильдің негізгі белгісі ретінде. Дінтанулық кәсіби 

салаға қатысты терминжасам. Оның негізгі шарттары. Жасалу жолдары. 

Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің лексикалық 

құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. Терминді 

қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек элементтері. 

Терминдер құрамына енген халықаралық сөзжасамдық элементтермен 
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жұмыс. Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Тіл 

қызметінің жалпы сипаттамасы. Ғылыми тіл ерекшеліктері.  

Дінтанулық және жалпығылыми терминология. Терминдердің 

бірмағыналығы. Дінтанулық терминологиялық сөздіктер. Термин 

анықтамасы. Лебіздік қызметтегі терминологиялық лексика туралы алынған 

білімдердің қолдана алуды дамыту алынған білімге терминологиялық 

лексиканы қолдана алуды дамыту. Мәтіндегі жалпығылыми және дінтанулық 

терминдерді табу, сараптау. Дінтану бойынша терминологиялық сөздіктерді 

құрастыру. Ақпарат қайнары, алу тәсілі, санын сипаттаудағы құрастыру. 

Дінтану бойынша мәтіндерді оқу. Дінтану бойынша терминдерді активті 

сөздікке енгізу, олардың сөйлеудегі қолданылуы. Терминологиялық 

сөздіктермен жұмыс. 

Дінтану ғылымындағы қазақ терминографиясының қалыптасуы. 

Дінтану терминографиясының құрылымдық, жүйелік мәселесін талдау. 

Мәтіндегі латын және грек элементтері. Терминдер құрамына енген 

халықаралық сөзжасамдық элементтермен жұмыс. Халықаралық 

қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі. Дінтанулық терминдердің 

қазақ тіліндегі қолдану деңгейі. Халықаралық терминологиялық ұғымдардың 

дінтанулық тарапынан тиімді қолдануы. 

 

Кәсіби тілдегі грамматикалық нормалардың қолданысы. Ғылыми 

стильдің морфологиялық ерекшеліктері. Ғылыми лебіздің сипаттамаларына 

қатысты морфологиялық тәсілдерді анықтау. Түйін сөздерді ескере отырып 

мәтінді құрастыру. Ғылыми стильге, сөйлеудегі жүзеге асуына қатысты 

морфологиялық бірліктерді сараптау. Кәсіби тілдегі грамматикалық 

(морфологиялық, синтаксистік) нормадан ауытқу.  

  

Дінтану саласындағы кәсіби мәтіннің грамматикалық-стильдік 

ерекшеліктері. Дінтану саласындағы кәсіби мәтіннің морфологиялық 

құрылымы: атаулық сипаты, етістіктердің қолданылу ерекшеліктері. Ғылыми 

стильдің синтаксистік ерекшеліктері. Ғылыми стильдің синтаксистік 

ерекшеліктері сипаттамаларын шығару. Мағынасы бойынша жақын, бірақ 

түрлі синтаксистік бірліктермен айтылған құрылымдар (параллель 

синтаксистік құрылымдар). Оқыған мәтінінің негізінде ғылыми лебіздің 

синтаксистік ерекшеліктерін қолдана отырып өзіндік монолог-

пайымдауларын құрастыру. «Дінтану» мамандығының кәсіби саласындағы 

іскери хат-хабар. Грамматикалық-стильдік ерекшеліктері. Іскери хат-

хабардағы тілдік құрылымдар. Іскери хат-хабарда жиі кездесетін сөз 

орамдарының қызметі мен мағынасы. 

 

«Дінтану» мамандығының кәсіби саласындағы іскери қарым-

қатынас. Диалог. Монолог. 
Ғылыми стиль жанрлары. Ғылыми лебіз қызметінің талаптары: 

сұхбаттасудың ғылыми кеңістігі, жазба формаларының ауызшадан, 
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монологияның диологиядан үстемдігі. Ғылыми стильдің негізгі белгілері: 

қисындылық, нақтылық, қамту және тарта алу, терминдердің толықтығы. 

Ғылыми мәтіндерде тілдік тәсілдерді ауызша және жазбаша қолдану. 

Ғылыми стиль ерекшеліктерінің анықтамасы. Белгілерді, пәнді, құбылысты 

сипаттаудағы құрастырушылық. Ғылыми стиль мәтіндеріне сараптама: оқу, 

ғылыми стильдің негізгі белгілерін анықтайтын тәсілдерді анықтау 

(қисындылық, анықтылық, қамту және тарта алу). Лебіздің ғылыми 

жанрларымен танысу. Мәтінді мағыналық бөлімдерге бөлу, мәтіннің 

мазмұны бойынша әңгімелесу.  

Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас 

жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы. Диалог – сөздің коммуникативтік 

сапасын айқындаудағы негізгі құрал. Ғылыми стиль жайлы әңгіме-полилог, 

берілген философиялық тақырып бойынша микромәтін құрастыру, ғылыми 

стильге жататын тілдік тәсілдерді қолдана отырып монолог пішінінде шағын 

баяндама жасау. Монологтің оқырманға арналуы.  

 

Мәтін – ауызша қарым-қатынас құзіретінің негізі. 

Мәтін ерекше құрастыру заңдылығы мен ойлауды дамытудағы қатаң 

жүйе; композициялық нақтылық, логикалық мазмұндамалар, ақпараттық 

ғылыми мәтіннің белгісі ретінде. Мәтіннің негізгі белгілері. Мәтіннің 

құрылымы мен мағынасы. Тақырып мәтінде қарастырылатын пән немесе 

құбылыс. Ғылыми-оқу тақырыптар мәтіндегі тақырыптың сөйлемдері 

ретінде. Мәтіннің  коммуникативті тапсырмалары. Мағыналық-сөйлемдік 

жағдайлар. Мәтіннің коммуникативті тапсырмалары мәтінді ашудағы 

автормен сұхбаттасу мақсаты ретінде. Мәтіннің микротақырыбы. 

Микротақырып мағыналық жағынан ортақ және мәтіннің коммуниктивті 

тапсырмаларының түрлі тұстарын ашатын бір немесе бірнеше сөйлемдерден 

тұратын жалпы тақырыптың бөлігі. Мәтіннің мәліметтері және жаңа 

ақпараттары. Мәтінді мағыналық жағынан бөлу. Ойды әлдебір бастапқы, 

белгілі ақпараттан белгісізге қарай дамыту. Мәліметтер мен жаңа ақпараттар 

ойды дамыту мен мәтін байланыстарының элементтері ретінде. Күрделі 

синтаксистік тұтастық мәтіннің негізгі құрамдас бөлігі. Мәтін сөздерін 

байланыстыру әдістері: жалғаспалы және параллель байланыс. Мәтін арқылы 

автордың  ұстанымын анықтау.  

 

Дінтану саласындағы тілдің функционалды-мағыналық 

ерекшеліктері. Сипаттау. Хабарлау. Сипаттау мен хабарлау тілдің 

функционалды-мағыналық ерекшеліктері ретінде. Тілдік ерекшеліктері, 

құрылымы. Қатынастың әр сатысындағы сипаттау. Қоғамдық байланыстағы 

хабарлау. Ғылыми хабарлау ерекшеліктері. Сөйлеу мәдениетінің 

анықтамасы. Кәсіби қазақ тілін меңгерудегі екі негізгі деңгей: 1) сөйлеу 

ережелері, 2) сөйлеу шеберлігі. Тіл қалыптарының түрлері (міндетті) және 

диспозитивті (нұсқалық) қалыптар. Жақсы (үлгілі сөйлеудің) сапасы. 

Сөйлеудің дұрыстығы. Дұрыс сөздер мен сөз пішіндерін таңдауда. Сөз 
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тазалығы. Канцеляризмдер, сөйлеудің мөрлері. Сөйлеудің қисындылығы. 

Логика заңдары. Сөйлеудегі алогизмдерді алып тастау. Стилистикалық 

қателер және сөйлеудің мәдени кемшіліктері. Тіл жүйесінің жекелей 

бөлімдері бойынша қателіктер. Практикалық стилистиканы анықтау. Ой мен 

қисынды сөздерді құрастыру үдерісіндегі сөздік бірліктерді таңдау 

мәселелері. 

 

Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Ауызша 

лебіз адамның білімділігі мен мәдени көрсеткіші ретінде. Түсіндіру, баяндау, 

оқығаны жайлы пікір алмасу, берілген тақырып бойынша пікірсайыс, кәсіби 

шығармашылыққа қатысты белгілі бір коммуникативті жағдай жайлы 

сұхбаттасу түріндегі лебіз жаттығулары. Лебіз әрекеттерінің этикасын 

жетілдіру. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: 

баяндау-түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың 

логикалық құрылымы. Философиялық тұрғыда баяндаудың сипаты мен 

ерекшеліктері. Қазақы ауызша мәдениет. Қазақ  ойшылдарының баяндау 

түрлері. Шешендік сөздердегі коммуникация жүйесі мен дүниетанымының 

дәстүрлі ұлттық логикасы. 

 

Дінтанулық мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. 

Аннотация. Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Дінтану  

мамандығына сәйкес тақырыпты анықтау. Тақырып – мәтін негізі. 

Тақырыптың түрлі септіктердегі зат есімдік мәні. Мәтін тақырыбын 

есімдікпен немесе синоним сөздермен алмастыру. Ғылыми 

тақырыпшалардың дінтанулық мәтіннің мазмұнын ашудағы орны. 

Дәйексөздерді рәсімдеудегі негізгі ережелер. Дінтанулық мәтіндерді 

аннотациялау. Тұтынушының ерекшелігіне қатысты аннотация түрлері. 

Библиографиялық-анықтамалық көрсеткіш. Библиографиялық көрсеткіштің 

құрылымы.  Дінтанулық мәтіндерге мазмұндама жазу. Репродуктивті және 

продуктивті рефераттардың түрлерi. Ғылыми мәтінге рецензия жазу. Ғылыми 

рецензияның құрылымы.  Ғылыми жұмыс жайлы пікір. Ғылыми пікір 

құрылымы. Аннотация-қорытындылар екінші ақпараттық мәтін ретінде. 

Аннотация-қорытынды құрастырудағы тілдік тәсілдерді таңдау. 

 

СӨЖ түрі 
Ұсынылған лексика-грамматикалық тақырыптар аясында төмендегідей 

өзіндік жұмыс түрлерін ауызша және жазбаша орындауға болады:    

 Сөздік  

 Эссе  

 Резюме 

 Аннотация 

 Жоспар 

 Тезис 

 Реферат  

 Сөзжұмбақ 

 Аударма жұмысы 

 Сұрақ-жауап  

 Тест тапсырмалары 

 Сканворд 

 Іскери ойындар 

 Рөлдік ойындар 
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 Мақала  

 Жарнама  

 Пресс релиз  

 Анықтамалық  

 Нұсқаулық  

 Шолу  

 Сұхбат 

 Сауалнама  

 Бейнебаян  

 Таныстырылым  

 Комментарий  

 Синквейн және т.б.   
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Студенттердің өзіндік жұмыстары 

«Кәсіби қазақ тілі» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы алған 

білімдерін тереңдету мен кеңейту, оны практикалық тұрғыда қолдану 

мақсатын көздейді: 

 Болашақ дінтанушы маманның жеке шығармашылық 

қасиеттерін қалыптастырады; 

 өзін-өзі дамыту, өз бетінше білім қорын жинау дағдысын 

жетілдіреді;  

 мәселені тұжырымдай алу, оның шешу жолдарын талдау, тиімді 

нәтиже шығару, оның дұрыстығын дәлелдеу дағдысын қалыптастырады. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Тіл және оның негізгі ерекшеліктері. Әлем тілдері. Тілдің түрлері: 

ауызша, жазбаша, монологикалық, диалогикалық, активті, ішкі және 

сыртқы.  

2. Өзіндік монолог құру (ауызша, жазбаша). Дінтану  мамандығына 

сәйкес сипаттау, хабарлау мәтіндерін даярлау.  

3. Ауызша баяндама, тақырыпқа байланысты эссе жазу: «Дінтану 

саласының ғылыми тілі», «Көрнекті ғалымдар - ... », «Дінтану ғылымы 

саласындағы жетістіктер», «Дінтану тілінің өзіндік ерекшеліктері», «20-21 

ғасырлардағы философиялық терминдердің дамуы мен қалыптасуы».  

4. Дінтану мамандығының тақырыбына сәйкес белгілі-бір тақырыпқа 

құрылымдық-мағыналық талдау жасау.  

5. Дінтану ғылымы саласында дәйексөз келтіру. Дәйексөздерді 

рәсімдеу ережелері. 

6. Дінтанулық ғылыми мәтіннің құрылымдық ерекшелігі. Тақырыптың 

мәнін ашуға арналған жоспар.  Мәтіннің қысқаша мәнін ашуға арналған 

жоспар. Конспект жасау. Дәрісті конспектілеу – шығармашылық үдеріс. 

7. Дінтану мамандығына сәйкес мәтінге түйіндеме жасау. 

8. Дінтану мамандығына сәйкес тақырыпқа реферат жасау: рефератты 

презентациялау, таңдалған тақырыпты рефераттау-сипаттау.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. С.М. Иманқұлова. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

2. А.Ж. Жұмағұлова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті,  2011.  – 227  б. 

3. А.О. Тымболова.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ  университеті, 2009. – 160 бет 

4. Б.А. Омарова. Кәсіби қазақ тілі (тарих мамандығына арналған). 

Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  153  б. 
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5. А.Т. Аширова. Кәсіби қазақ тілі (география факультетіне 

арналған). Алматы: Қазақ  университеті, 2011. –  140  б. 

6. Б. Ақбұзауова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

7. Г.Т. Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

8. Т.Х. Сматаев, Т.Д. Айтказина. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы 

(биология, экология, география, туризм мамандықтарының студенттеріне 

арналған) – Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

9. А.К. Ақжанова, К.Б. Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. 

Астана, 2010. –128 б 

10.  А.А. Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 

мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

11.  Х. Ш. Қожабаева. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді 

жөндеу және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –

304 б. 

12. Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: 

оқулық. (тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы: Қазақ  

университеті, 2008. –302 б.  

13.  Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. 

–Алматы, 2013., және т.б. 

14. Байтенова Н.Ж., Рысбекова Ш. С., Бейсенов Б.К., Борбасова 

К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Мейрбаев Б.Б., Абжалов С.У. 

Дінтанулық сөздік. Ежелгі діни наным сенімдер. Ұлттық діндер. Қазақ 

халқының дәстүрлі діни ұстанымдары. Изд. " Қазақ университеті ", Алматы, 

2016г. 396 б. 

15. Байтенова Н.Ж., Құлсариева А.Т., Құрманалиева А.Д., Рысбекова 

Ш.С., Бейсенов Б.Қ., Борбасова Қ.М., Затов Қ.А., Демеуова А.А., Абжалов 

С.У., Мейрбаев Б.Б.,  Шубаева Ұ.Қ., Дуйсенбаева А.  Дінтану негіздері. ЖОО-

на арналған оқулық.  - Алматы, 215. - 414 б. 

 

 

Қосымша: 

1. Абай тілі сөздігі. – Алматы: Өнер, 2011. – 626 б. 

2. С.Р. Тоқсанбай, Г.С. Тоқсанбай, А.С. Тоқсанбаев. Іскер 

адамдарға арналған орысша-қазақша тілашар. – Алматы, 2007. – 160 б.  

3. Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Ұ. Қаюпова, Г. Жүсіпова. Банк саласы 

(есеп айырысу, төлемдер жасау) қызметкерлеріне арн. орысша-қазақша 

тілашар. – Астана, 2010. – 254 б. 

4. Б. Белғара, Б. Жүнісбеков, Г. Жүсіпова, А. Салықбаева. 

Кәсіпкерлік, іскерлік қарым-қатынас салалары қызметкерлеріне арн. тілашар. – 

Астана, 2010. – 266 б. 

5. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. – 

Алматы, 2014. Т: 1-30. 

6. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік: 11 

000-ға жуық термин. 22-том. Философия және саясаттану. – Алматы: 
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ҚАЗақпарат, 2014. – 488 б. 

 

Интернет - ресурстар: 

terminkom.kz., tilalemi.kz.,  emle.kz., atau.kz, www.sozdik.kz 

www. soylem.kz 

til.gov.kz 

anatili.kz 

http://www.sozdik.kz/
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POIYa 2202  – КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мәдиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор, 

жалпы тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі 

Таева Р.М. – филология ғылымдарының кандидаты, шетел 

филологиясы және аударма теориясы кафедрасының профессор м.а. 

Исмайлова Н.А. – PhD докторы, жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 

кафедрасының доцент м.а. 

Құрманалиева А.Д. – философия ғылымдарының докторы, 

профессор, дінтану және мәдениеттану кафедрасының меңгерушісі 

Рысбекова Ш.С. – философия ғылымдарының докторы, дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының профессоры 

 

ПІКІР ЖАЗҒАНДАР: 

 

Алтаев Ж.А. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Кәсіби шет тілі бойынша тілдік дайындық инновациялық үлгідегі 

қазіргі заманғы ЖОО түлегінің кәсіби бағдарланған білім бағдарламасының 

ажырамас компоненті болып табылады. Шет тілін білу – халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асырудың және ғылыми-зерттеу университетінің 

даму принциптерімен сәйкес академиялық мобильділік аясындағы 

біліктілікті арттырудың ең негізгі шарттарының бірі. Кәсіби-бағытталған 

шет тілі студенттердің кәсіби білімдерін қолдануда және тілді жан-жақты 

игеруде кәсіпке бағытталған материалды қолдану мен іріктеу арқылы 

көрініс табады. 

Пәнді оқыту барысында басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық 

біліктілігін ары қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас 

мақсатында қолдану үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің 

кәсіби бағдарлы деңгейіне қол жеткізіледі. Кәсіби-бағытталған тіл – жалпы 

білім беретін мектеп бағдарламасында оқытылатын пәндерінің базалық 

ағылшын тілі курсының жалғасы болып табылады. Релеванттық студентті 

оқыту траекториясының жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытталуының 

күшеюін, болашақ мамандыққа, туған мәдениеттің семантикалық және 

құндылықты қорын өзге мәдениетпен салыстырудағы феноменге шынайы 

қызығушылықты қалыптастыру болып табылады. Курстың оқу материалын 
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таныстыру кезінде қарым-қатынас аясының және оқытылатын 

тақырыптардың мазмұнын анық көрсететін түпнұсқалық мәтіндерді, аудио 

және бейне материалдарды, оқытылатын тіл елінің мемлекеттік 

құрылымымен және экономикасымен, мәдени-тарихи қауымдастығымен, 

қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерімен, маңызды тарихи оқиғалармен 

байланысты реалийлерді білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану 

қарастырылады. Бағдарлама В2-С1 деңгейдегі тіл туралы білімді беруге; 

мәдениаралық қарым-қатынас құзыреттілігін дамытуға; кәсіби ортада тілді 

қолдану дағдысын қалыптастыруға бағытталған. 

«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнін оқу нәтижесінде студент келесі 

құзыреттерге ие болуы қажет: 

жүйелі құзыреттер:  

білуі тиіс: 

 ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің 

функционалды ерекшеліктерін білу;  

 кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің 

(бағдарлама аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  

 халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы 

(бағдарлама аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен 

әдістерін білу;  

пәндік құзыреттер: 

жасай алуы тиіс: 

 кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді 

түсіну;  

 мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  

 кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен 

дайындау, соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып 

жасау;  

 кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 

және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды 

алу; 

 қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 

мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау 

және баяндау;  

дағдылану тиіс: 

 кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық 

сипаттағы белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің 

кең және тар мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 
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 кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

 оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 

тәсілін өз бетінше анықтау. 

Әлеуметтік-мәдени құзыреттер: 

 меңгерілетін шет ел тілінің мәдениеті тұрғысында іс-әрекет 

нормасына бағытталған сөйленіс әрекетін құрастыра алу қабілеттілігі; 

 қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 

және т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік 

қарым-қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды 

құрал ретінде ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты 

және белсенді қолдануда; 

 жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, 

академиялық мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен 

машықтануларға өтініштерді рәсімдеу).  

Пререквизиттер: ЖОО-дағы «Шет тілі (ағылшын тілі)». 

Постреквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, 

бакалавриаттың теориялық пәндері 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атауы 

 

1 Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілі 

(ағылшын) дінтану мамандығына кіріспе. Дінтану саласының қазіргі 

жағдайындағы текстермен жұмыс жасау. 

2 Дінтану мамандығының аясында қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) 

және ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі. Терминжасамның 

халықаралық қоры. Ағылшын тіліндегі терминжасам туралы түсінігі. 

Шет тіліндегі (ағылшын) кәсіби бағытталған термин. 

3 Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған дінтану мамандығының пәндік 

аясы. Арнайы мәтіндермен жұмыс.  

4 Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет, жазба, 

есептеме. 

5 Бизнес-коммуникациядағы шет (ағылшын) тілі: Келіссөздер, кәсіби 

дебаттар, презентациялар, конференциялар. 

6 Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тіліндегі дінтану мамандығы 

бойынша дискурсивті тәжірибе. 

7 Оқу үдерісіндегі академиялық қатынас (ағылшын тіліндегі кәсіби 

бағытталған пәндер бойынша дәрістер және семинарлар)  

8 Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің 
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бағдарлануы. Арнайы кәсіби бағытталған материалдар және олардың 

кәсіби қарым-қатынаста ситуациялық тапсырмаларда қолдануы (эссе, 

мақала, тезис, рефераттар жазу) 

9 Дінтану мамандығына бағытталған саладағы көрнекті ғалымдар 

еңбектері (дінтану ғылыми бағыттағы ғалымдар еңбектерін 

рефераттау) 

10 Дінтану мамандығына бағытталған пәндерінің кәсіби ағылшын тілімен 

байланысы 

11 Қазіргі әлемдегі шетел (ағылшын) тілінің ролі. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе  
«Кәсіби бағытталған шет тілі» – оқытылатын шет (ағылшын) тілі 

форматында дінтану пәндік аясы туралы теориялық білім жиынтығын 

ұсынуда студенттердің құзыретін қалыптастыратын оқу пәні. 

«Кәсіби бағдарланған шет тілінің» нысаны дінтану мамандығының 

аясында оқылатын шет тілі ағылшын тілінің термині мен түсінігінде 

білімнің негізгі бағыттарын, мәнін сипаттау.  

Кәсіби бағдарланған шет тілі оқу пәнінің пәні кәсіби бағытталған 

шет тілі кәсіби ағылшын тілінің арнайы ғылым ретіндегі метатілі болып 

табылады. 

 Тілдік дайындықтың екінші кезеңі студенттерде мәдениаралық 

деңгейде когнитивті және кәсіби құзыретті қалыптастырады, студент 

тұлғасының зияткерлік және эмоциялық дамуын  ынталандырады. Бұл 

кезеңде студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе негізінде 

коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз 

саласында үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми 

сипаттағы жазба сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін 

қалыптастыру қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 

аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 

оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің 

жеткілікті әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге 

есептелген. Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде 

коммуникативті машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің 

түрлі салаларында тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 

құралы ретінде шет тілін жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз 

етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, 

сөйлеу, оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін 

қамтиды. Бұл көлем шеңберінде құзыреттің жалпыеуропалық шкаласы 

(ОЕК) В2 деңгейі – базалық стандарттылық деңгейі меңгеріледі.  

Пәнді оқыту мақсаты: 
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Үйренушілерде көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсаты болып табылады.  

Оның практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-

қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 

әдеттегі жағдайда  ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастырудан 

тұрады. 

Оқу-танымдық мақсаты ретінде үйренушілердің танымдық 

қызығушылығын ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, 

танымдық қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру, ағылшын 

тілінде оқу жұмысының шеберлігі мен машығы ерекшеленеді. 

Бағдарламаның білімдік мақсатын аталған мамандық бакалаврларының 

жалпы мәдениет деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейту құрайды.  

Тиісінше, курстың міндетіне мыналар кіреді:  

- студенттерді филология бойынша жалпы ғылыми, ғылыми-көпшілік 

және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну мен талдауға үйрету; 

- жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын 

қоса алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру 

мен дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы 

ауызша мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 

жазбаша мәтіндерді құру машықтарын қалыптастыру мен дамыту; 

- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, 

ережелерді/тезисті және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы 

коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін қажет сөйлеу машығын 

дамыту; 

- аталған жалпы коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін 

студенттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 

қалыптастыру мен дамыту; 

- тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 

- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиялық және интернет-ресурстармен жұмыс 

жасау машығын қалыптастыру мен дамыту;  

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 

жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 

қалыптастыру мен дамыту. 

Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 

бағдарланған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың 

тұрақты жүйесін жасауға алып келеді, ол үйренушілердің білімін 

жалғастыруда, сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда 

бәсекелі басымдықты қамтамасыз етеді. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби бағытталған шет тілі 

(ағылшын) дінтану мамандығына кіріспе. Дінтану саласының қазіргі 

жағдайындағы текстермен жұмыс жасау  

Студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы: баяндамалар, 

берілген тақырыпқа хабарлама жасау. Дінтану мамандығының кәсіби 

саласындағы әртүрлі мәселелерге арналған мақалаларға аннотация және 

баяндама жасау: «білім беру» түсінігі. Адам өміріндегі білімнің рөлі. Білімді 

маман қалыптастырудағы шет тілін (ағылшын) білуі. Қарым-қатынас 

түсінігі. Кәсіби қарым-қатынас – арнайы сала. Адам өміріндегі кәсіби 

қарым-қатынастың рөлі мен ұғымы. Кәсіби қарым-қатынас тілі. Кәсіби 

қарым-қатынас стилі. Кәсіби қарым-қатынастағы тілді қолданудың ресми 

және бейресми түрлері мен формалары. Кәсіби қарым-қатынастағы шет 

тілінің (ағылшын) рөлі. Кәсіби пәнді оқытудағы шет тілінің (ағылшын) рөлі.  

 

Дінтану мамандығының аясында қолданылатын метатіл: қазақ 

(орыс) және ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі. 

Метатіл ұғымы. Метатілдің құрылымы. Дінтану саласындағы арнайы 

бағыттардың метатіл корпусы. Ағылшын тілі мамандығының 

терминжүйенің метатілдік негіздері. Дінтану мамандығының жалпы термин 

парадигмаларының түсініктері. Терминология – ұлттық тілдің құрамдас 

бөлігі. Терминология дінтану мамандығы аясындағы арнайы теорияларының 

тілдік моделі. Кәсіби бағытталған шет тіліндегі (ағылшын) терминология. 

Арнайы білім саласындағы  терминжүйенің қалыптасуындаы негізгі 

дереккөздер. Кірмеленген шетел терминдері (латын, грек, ағылшын), 

интернационалдық қор (ағылшын тілі негізіндегі терминжасам). 

Терминологиялық сөздіктер (Бір тілдік және екі тілдік кәсіби сөздіктер. Шет 

тіліндегі (дәстүрлі және on-line) лексикографиялық дереккөздермен жұмыс). 

Ағылшын, қазақ/орыс тілдеріндегі кәсіби сөздіктердегі сөзтізбелерді 

салғастыру. Ақпараттық іздеу (шетелдік базалық деректер, Интернет 

ресурстар). 

 

Ағылшын тіліндегі кәсіби бағытталған дінтану мамандығының 

пәндік аясы. Арнайы мәтіндермен жұмыс. Бағытталған ғылым туралы 

ақпарат. Арнайы ғылымның қысқаша тарихы. Ғылыми аймақтың ішкі 

құрылымы. Мамандықтың негізгі қызметтері. Кәсіби аймақ және мәдениет. 

Мамандықтың шет тіліндегі (ағылшын) пәндік аясы. Бағытталған мамандық 

және оның білім жүйесіндегі орны. Бағытталған мамандық – кәсіби 

пәндердің жиынтығы. Арнайы ғылымның әртүрлі бөлімдерінің пәні мен 

нысаны. Арнайы пәндердің негізгі теориялық мәселелері. Арнайы 

ғылымның көрнекті ғалымдары. Кәсіби ғылымның (бағыт бойынша) қазіргі 

құрылымы.  
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Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Іскерлік қатынас 

хаттары (хаттар, факстар, баяндама жазбалары). Мәлімет, Жазба, 

Есептеме: құрылымы, клише тіркестер, сөз тіркестер. Ағылшын тіліндегі 

іскери қатынас жазбаларындағы негізгі терминологиялық тілдің шағын 

қабаты. Іскери жазба хаттарындағы алғашқы ұғымдар мен жиілік 

терминдері және олардың ағылшын тіліндегі дефинициялары. 

 

Бизнес-коммуникациядағы шет тілі (ағылшын). Келіссөздер, 

кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар. Осы түсініктердің 

айырым белгілері. Келіссөз институты: жүргізудің ережелері, түрлері, 

қызметтері және динамикасы. Кәсіби дебаттар (шешендік өнер) шешендік 

өнердің жоғарғы пилотажы ретінде. Дебат базасы: кәсіби дебаттарға 

арналған дәлел мен кейстер базасы. Кәсіби тақырыптар бойынша 

презентация дайындау. Белгіленген тақырыпта конференция өткізу. 

Конференцияға шағын баяндама дайындау. Кәсіби сөйленіс құрылымы.    

 

Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тілінде мамандық 

бойынша дискурсивті тәжірибе. 

Кәсіби ортада мәдениаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша 

тренинг. Әртүрлі мәдениеттерде кездесетін ситуацияларды көрсету. Тіл – 

мәдениарлық қатынас ретінде. Қазіргі әлемдегі шетел тілінің рөлі. Тіл және 

мәдениаралық қарым-қатынас. Ағылшын тіліндегі мәдениаралық қарым-

қатынасын тілдік көрінісінің стереотиптік формасы. Мәдениаралық қарым-

қатынастың түрлері. Аударма және мәдениаралық қарым-қатынас. 

Тұлғааралық қарым-қатынас. Өзге мәдениет өкілдерінің қарым-

қатынасындағы негізгі мәдениаралық ерекшеліктермен танысу.  

 

Оқу үдерісіндегі академиялық қарым-қатынас (ағылшын 

тіліндегі кәсіби бағытталған пәндер бойынша дәрістер мен семинарлар) 

Академиялық қарым-қатынастың параметрлері мен спецификасы. 

Академиялық қарым-қатынастың және сөйленіс әрекетінің ұлттық-мәдени 

спецификасы.  Академиялық оқу қарым-қатынасы (дәрістер мен 

семинарлар). Академиялық оқу қарым-қатынасындағы (ағылшын тілінде) 

сөйлеу мәдениеті. Академиялық оқу (ағылшын тілінде ақпараттың негізінде 

бағытталған пәндердің мәтіндер типологиясы). Академиялық қарым-

қатынастың ауызша формасы (презентация, ғылыми хабарлама, баяндама, 

талқылау, пікірталас). Шет тіліндегі сабақтарды ұйымдастырудың дәрістік 

формасы. Тақырыптың негізгі түсініктерін ашу; шет тілінде нақты 

тәжірибелік мысалдар мен теориялық материалдарды үйлестіру. Шет 

тіліндегі семинар сабақтары оқу үдерісіндегі ұйымдастырудағы негізгі 

формасы ретінде.  

 

Кәсіби құзыреттер: ағылшын тіліндегі арнайы мәтіндердің 

бағдарлануы. Академиялық хаттар (эссе, реферат, аннотация, тезис, мақала, 

баяндама, курстық, дипломдық жұмыстар, диссертация). Арнайы кәсіби-
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бағытталған материал және оның кәсіби қатынастағы тапсырылған 

жағдайларда қолданылуы: құрылымы, композиция (эссе, мақала, тезис, 

рефераттар жазу). 

  

Дінтану мамандығына бағытталған саладағы көрнекті ғалымдар 

еңбектері 

Мамандық саласындағы қазіргі әлемдегі негізгі ғылыми парадигмалар. 

Көрнекті ғалымдар еңбектеріндегі кәсіби саладағы жалпы және жиі 

қойылатын сұрақтар. Қазіргі қазақстандық ғылыми білімнің өкілдері. Кәсіби 

сала бағытындағы отандық және шетелдік негізгі үрдістер. Кәсіби мектептер 

мен концепциялар. Мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік көмекші 

құралдары бойынша мамандық саласындағы танымал ғалымдар 

еңбектерінен мәтіндер алу (шет тілінде (ағылшын) оқу, аударма және түсінік 

айту). 

 

Дінтану мамандығына бағытталған пәндердің кәсіби шет тілімен 

(ағылшын) байланысы. 

Осы құрылымға енетін мамандық құрылымдары мен пән 

ерекшеліктері. Кәсіби шет тілінің (ағылшын) бакалавриаттың негізгі 

пәндерімен байланысы: «Мамандыққа кіріспе» және т.б. Арнайы кәсіби-

бағытталған материалдар және олардың тапсырылған жағдайларда, яғни 

кәсіби қарым-қатынаста қолданылуы. Кәсіби құзыреттер: шет тіліндегі 

(ағылшын) арнайы мәтіндерге бағыттау. Кәсіби-бағытталған ағылшын 

тілінде мамандық бойынша оқу, тыңдалым, мәтіндерге түсінік беру. 

Мамандыққа арналған мәселелерді шет тілінде конспектілеу, баяндама 

жасау.  

  
Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Ағылшын тілі – дүние 

жүзіне ең кең таралған тіл. Қазіргі заман  ағылшын  тілін талап етуде. 

Ағылшын тілі - халықаралық тіл. Ағылшын тілі – БҰҰ-ның алты тілінің бірі. 

Ағылшын тілі қоғамдық құбылыстың бір формасы. Елбасы «Қазақстан – 

2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында «Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс 

жасауымыз керек деген тұжырымдар. «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ  

 

1. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» курсының маңызы және міндеттері. 

2. Таңдаған мамандық – ғылыми сала. 

3. Ағылшын және қазақ/орыс тілдеріндегі лингвистикалық және 

әдебиеттану ғылымдары сөздіктерінің сөзтізбелерін салыстыру. 

4. Мамандық саласындағы негізгі ғылыми мектептер мен жаңа 

жетістіктері. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0


24 
 

5. Терминжасаудың халықаралық қоры. Тіл және қоғам. 

6. Іскери қатынас жазбалары. Іскери құжаттар мәтіндерінің 

ерекшеліктері 

7. Оқулық мәтіндерінің жазбаша композициялары мен құрылымдары 

(эссе, реферат, мақала). 

8. Тіл – мәдениет Тіл – мәдениаралық қарым-қатынастың құралы. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

(ағылшын тілінде баяндау ) 

 

1. Сөйлеу мәдениеті. Тілдің функционалды стильдері (ғылыми стиль). 

2. Тілдің функционалды стильдері (ресми/бейресми стиль): жалпы 

түсініктер. 

3. Шет тіліндегі сөйлеу әрекетін ұйымдастыру: кіріспе, негізгі бөлім 

және қорытынды 

4. Құжаттық түрлері: хат, эссе 

5. Сөздік түрлері: Электронды сөздіктер 

6. Ақапараттық іздеу (шетелдік мәліметтер базасы, Интернет-

ресурстар) 

7. Сөйлеу мәдениеті. Сөйлеу мәдениетінің мәдени-ұлттық 

ерекшеліктері. 

8. Кәсіби аясында мәдени-аралық қарым-қатынас. 

9. Кәсіби аясында ресми және бейресми стильдердің ерекшеліктері. 

10. Ғылыми метатіл: белгілері, ерекшеліктері. 

11. Ағылшын тілі - халықаралық тіл. 

12. «Үштұғырлы тіл мәдени жобасы». 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 (ағылшын тілінде баяндау ) 

 

1. Бакалавр мамандануымен байланысты филология саласындағы 

қазіргі бағыттар.  

2. Білім беру жүйесіндегі Интернеттің рөлі.  

3. Кәсіби бағытталған тақырыпқа эссе жазуға өзіндік дайындығы. 

4. Кәсіби бағытталған тақырыпқа реферат жазуға өзіндік 

дайындығы. 

5. Кәсіби бағытталған тақырыпқа ғылыми мақала жазуға өзіндік 

дайындығы. 

6. Екінші/шет тілін оқыту тиімділігін арттырудың заманауи 

ақпараттық технологиялары.  
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7. Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Ағылшың тілі – 

жаһандық тіл (пікірталас). 

8. Тіл және ұлттық сипат.  

9. Қазақстандағы үштілділік мәселелері (дөңгелек үстел).  

10. Оқытылатын тіл елінің белгілі қаламгерлерінің 

шығармашылығы. Реферат 

11. Қазақстанның танымал қаламгерлерінің шығармашылығы (шет 

тілінде). Реферат 

12. Әлам және қоршаған орта. Эссе 

13. Білім берудің интернационалдануы. Болашақтағы білім беру 

саласы. Эссе 

14. Әлемдегі көптілділікті сақтау мәселелері. Реферат 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

2. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

3. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference 

(CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

4. Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 

2009. 

5. Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

6. Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

9. Religion in Public: Locke’s Political Theology (Cultural Memory in the 

Present) Elizabeth Pritchard. Publisher Stanford University Press, 2013 

10. Nabeel Qureshi. No God but One: Allah or Jesus?: A Former Muslim 

Investigates the Evidence for Islam and Christianity. 2016 

11. Michael Molloy. Experiencing the World's Religions: Tradition, 

Challenge, and Change, 6th EditionNov 14, 2012 

 

Қосымша: 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 

итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 
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Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 

3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University 

Press. - 1999.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 

University Press. – 2010. 

7. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

9. Jeffrey Brodd and Layne Little. Invitation to World Religions. Jun 26, 

2015 

10. Isabella Sandwell. Religious Identity in Late Antiquity: Greeks, Jews 

and Christians in Antioch. Cambridge University Press, 2013 

11. W. Draper and Kent P. Jackson. A Missionary’s Story, 2015 

 

 

Ескерту: Жоғары оқу орны пәннің жұмыс бағдарламасының 

әдебиеттер тізімін керекті оқулықтар мен оқу құралдарымен толықтыра 

алады.  

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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DT 2203 – ДІНДЕР ТАРИХЫ 

 

Көлемі 4 кредит 

 

 

Авторлар:  

Құрманалиева А.Д. – философия ғылымдарының докторы, профессор 

Абжалов С.У. философия ғылымдарының кандидаты, дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының доценті 

 

Рецензенттер: 

Рамазанова А.Х. – философия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия кафедрасының доценті 

Мажиденова Р.М. – философия ғылымдарының кандидаты, 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу институтының 

доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Діндер тарихы» пәні 5В020600 – «Дінтану» бағыты бойынша  оқу 

жоспарының міндетті базалық пәндер блогына кіреді. Діндер тарихы дінді 

пайда болуы тұрғысынан мәдениеттің ерекше феномені, тұтас құрылымдық, 

әлеуметтік мәдени және хронологиялық толықтырудан, ұғымдардан, 

догматтардан, ғұрыптық  формалардан және басқалардан тәуелсіз 

қарастырылады. Алынған білім студентке адамзат тарихының әртүрлі 

кезеңіндегі рухани ортаның ерекшелігін сипаттайтын күрделі діни, саяси, 

мәдени жағдайда бағдарлана алуға және ғылыми негізде оның болашақтағы 

даму барысы мен маңызын болжауға мүмкіндік береді.   

Бакалавр құзыретінің негізгі формалары: 

«Діндер тарихы» курсын бітіргеннен кейін студенттер:  

- ұлттық және әлемдік діндердің сенім негіздерін; әртүрлі діни 

бағыттар мен конфессиялардың негізгі мәдени дәстүрлерін; Қазақстан 

аумағында әрекет ететін негізгі діни ұйымдарды;  кең таралған діндердің 

тарихы мен даму кезеңдерін, олардың қоғамдық өмірдегі рөлін, сенім 

негіздерін, ғұрыптарын, қайсысының ұйымдық ерекшеліктерін; кеңінен 

тараған діндердің ілімін үйрететін әдебиеттердің құрылымы мен мазмұнын, 

оның қалыптасу кезеңдері мен зерттеу мәселелерін білуі керек. 

Бакалавр: мәдени феномен ретіндегі дінге деген негізгі ыңғайларды 

түсіндіру; дін типологиясының негізгі ұстанымдарында бағдарлана алу; кең 

тараған діндердің қайсысының діни кешенін; діни дәстүрдің теориялық 

танымдық ерекшеліктерін талдау; діннің қоғам өміріндегі рөлі мен маңызын  

әрі тарихи, әрі өзекті қырларын түсінуге қабілетті болуы тиіс. 

Бакалаврдың:  
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- ақпарат көздерімен жұмыс; зерттеліп отырған сала пәні бойынша 

аналитикалық ойлай алу;  

- діни түсініспеушілікті тудыратын қақтығыстарға әкелмейтін ойлау 

жүйесін дамыту;  

- әлемдік діндердің пайда болуы мен дамуының тарихын 

ретроспективтік түсіндіру;  

- діни дереккөздердің мәтіндерімен жұмыс жасау дағдылары болуы 

тиіс.   

Оқытудың  нәтижелері. Бас құзыреттілік: 

инструменттік: 

- ауызша және жазбаша шынайы логикалық мүмкіндігі, сондай-ақ 

дәлелді және анық ой білдіре алу; 

- ауызша қарым-қатынас жасау үшін, сондай-ақ шетелдік ақпарат 

көздерін іздеу және талдау үшін жеткілікті деңгейде шет тілін білу; 

тұлғааралық: дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке тұлғаның 

маңызы бар дінтанулық мәселелер, діни оқиғалар мен үрдістерді түсіне және 

талдай білу; діндер тарихын кәсіби және қоғамдық қызметте пайдалана білу, 

тарихи процестің қозғаушы күші мен заңдылықтарын, ондағы адамның 

орнын түсіну; 

жүйесі : 

- этнакааралық және конфессияаралық келісім мәдениетін 

қалыптастыруға дайын болу; 

пәндік: 

- кәсіби пайдалануға арналған мәтіндер жасау және өңдей алады; 

- мамандықтың отандық және шетелдік әдістемелік мұрасы 

жетістікдерің, қазіргі заманғы әдістемелік үрдістері мен ұғымдардың кәсіби 

қызметінде пайдалана алады. 

Пререквизиттер: философия негіздері,  мәдениеттану, дүниежүзілік 

тарих, психология, әлеуметтану. 

Постреквизиттер: отандық және шетелдік дінтану тарихы, қазіргі 

замандық дінтанудың негізгі мәселелері. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе. Дін түсінігі. Діндер тарихының пәні 

2 Діннің пайда болу және алғашқы формалары 

3 Ежелгі Шығыс және антикалық әлемнің діндерінің пайда болуы мен 

қалыптасу тарихы: Ежелгі Месопотамия діндері, Ежелгі Египет Діні, 

Криттіктер мен эллиндіктердің сенімі, Ежелгі Римдегі Дін 

4 Ұлттық діндердің қалыптасу тарихы: иудаизм, брахманизм, индуизм 

5 Ежелгі  Қытай діндері: конфуцишілдік, даосизм 

6 Ирандықтардың діндері: зороастризм, митраизм, манихейлік 

7 Орталық Азия Діндері 
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8 Славяндардың пұтқатабынушылық сенімдері. Солтүстік Америка 

үндістерінің діни дүниетанымдары мен ғұрыптары 

9 Әлемдік діндердің пайда болу және даму тарихы: буддизм. 

Буддизмнің ұлттық формалары 

10 Әлемдік діндердің пайда болу және даму тарихы: христиандық 

(православие, католицизм, протестантизм) 

11 Әлемдік діндердің пайда болу және даму тарихы: ислам 

12 Дін қоғамдық құбылыс ретінде 

13 Дін мәдениет феномені ретінде 

14 Қазіргі дәстүрден тыс культтер 

15 ХХ ғасырдағы конфессияаралық сұхбат мәдениеті 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың мақсаты: мәдениет феномені ретінде дін туралы жалпы 

түсінік беру. Бұл мақсат оның құрылымдық және функционалдық 

ерекшелігін, типология мәселесін, діни түсініктердің ерте кезеңдегі 

формасынан әлемдік деңгейге дейінгі қалыптасуы мен дамуын, оның 

ғұрыптық қызметі мен ұйымдық құрылымын айқындауды көздейді. 

Діндердің негізгі тарихи кезеңдері және олардың әлеуметтік саяси өмірдегі 

рөлі қарастырылады. Негізгі назар үш әлемдік дін: буддизм, христиандық 

және исламға аударылатын болады.  

Курстың міндеті: 

- діннің пайда болу себептерін, әлемдік діндердің даму жолдарын 

талдау;  

- әлемдік діндердің пайда болуының негізгі себептерін, олардың 

қоғамдық өмірдің өткені мен бүгініндегі орны мен рөлін көрсету; 

- Қазақстандағы діни дәстүрдің, сенімдердің және діни ұйымдардың 

тарихы, қазіргі жағдайымен таныстыру; 

- студенттерге өткен тарихтағы және қазіргі уақытта діни және дінге 

жақын ортадағы болып жатқан үрдістерді талдау қабілетін үйрету, соңғы он 

жылдықта христиандық, буддизм және исламдағы дәстүршілдік пен 

модернизм арасындағы күресті айқындау және түсіндіру; 

- студенттерде діни және ғылыми дүниетанымды түсіндіру барысында 

жалпы ғылыми түсінік қалыптастыру, діннің өткені мен бүгінгі таңдағы 

орны мен рөлін түсіну; 

- табиғаттағы және қоғамда болып жатқан үрдістерді ғылыми және 

діни әдістермен түсіндіруде студенттерде дербес пайымдау дағдысын 

қалыптастыру; 

- болашақ педагогтардың бойында әртүрлі діни бағыттың 

сенушілерімен қатынасу дағдыларын қалыптастыру. 

Діндер тарихының зерттеу пәні – дінді дүниетанымның бір  

формасы ретінде қалыптасуы мен дамуы, оның таралуы, жер бетіндегі 
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халықтың саяси, экономикалық және мәдени өміріне ықпалы, сондай-ақ 

діни дәстүрлердің өзгеруі мен діни ілімдердің қазіргі жағдайы . 

«Діндер тарихы» курсының зерттеу нысаны – алғашқы наным 

сенімдер, жаңа діни қозғалыстар, әлемдік діндер.  

Діндер тарихының таным әдістері көптүрлі: кешенді тарихи ыңғай 

негізінде, тарихи салыстырмалы, феноменологиялық және басқа әдістерге 

баса назар аудару арқылы философияның, әлеуметтанудың, психологияның 

және тарихтың әдістері қолданылады.  

Діндер тарихы ортағасыр дәуірінде пайда болды. Алғашында діни 

сенімнің шынайылығын негіздеу үшін қызмет етті және құдайтанудың 

щеңберінде болды. Жеке сала ретінде діндер тарихы ХІХ ғасырдан бастап 

бөліне бастайды. Қазіргі таңда діни ілімдер мен қозғалыстардың тарихы 

мәселесіне көп назар аударатын болды. Іргелі зерттеулермен қоса көркем 

әдебиеттер де пайда болуда.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Дін түсінігі. Діндер тарихының пәні 

Дінді анықтау, оның тарихи қалыптасу жолы. Діндер тарихына деген 

ғылыми-теориялық көзқарастардың ерекшеліктері. Дін ұғымын 

анықтаудағы негізгі бағыттар. Құдайтанушылық тәсіл, сыни тәсіл, 

әлеуметтік тәсіл, психологиялық тәсіл. Діннің мәндік сипаттамалары. Діннің 

негіздері мен алғышарттары. Шетелдік, сонымен қатар қазақстандық 

дінтанушы ғалымдардың алғы дінтанулық зерттеулері. Діндер тарихын 

зерттеудің негізгі ғылыми тәсілдері. Оның көріну формасының көпқырлы 

және синкреттік сипаты. Тарихи үрдістерді біртұтас талдау және пайымдау  

үшін діндер тарихының маңызы. Діндер тарихы пәнінің тарихи зерттеу 

үрдісіндегі өзгеру тарихы.  

 

Діннің пайда болуы және алғашқы формалары 

Діннің пайда болуына байланысты негізгі ұстанымдар. «Дінге дейінгі 

кезең» туралы талас тартыстар. Діни түсініктердің қалыптасуының 

археологиялық және антропологиялық дәлелдемелері. Мифологиялық сана. 

Мифтің қызметтері. Ғұрыптық күнтізбе. Өмірлік және күнтізбелік кезеңнің 

ғұрыптары. Ғұрып, ғұрыптық жүйе және ғұрыптық тәжірибе түсінігі. Көне 

ғұрыптар (Құдай-аналар, жануарлар мен өсімдіктер, ата баба, тау, тас, 

табиғат құбылыстары культі). Алғашқы сенімдер. Анимизм. Фетишизм. 

Магия. Тотемизм. Алғашқы монотеизм мәселесі. Дін және мифология. 

Ғұрыптар жүйесі. Э. Тайлор, Дж. Фрэзер, М. Элиаде, Л. Леви-Брюль 

еңбектеріндегі діннің алғашқы формалары туралы концепциялар.  

 

Ежелгі Шығыс және антикалық әлемнің діндерінің пайда болуы 

мен қалыптасу тарихы 

Ежелгі Месопотамия діндері 
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Қосөзен аймағына қоныстану тарихының кезеңдері және географиясы. 

«Өзендік» өркениеттер дінінің ерекшелігі. Космоцентризм. Шумерлер мен 

аккадтықтар діні. Әлем және адам туралы түсініктері. Ғұрыптық 

құрылыстардың эволюциясы. Гильгамеш туралы эпос. Вавилон пантеоны 

және күнтізбе. Мардук культі. Жеке құдай культі (илу). Моральдық 

нормалар. Өлім және қабір әлемі туралы түсінік. Ур жерлеу рәсімінің 

ерекшеліктері. Халдейлердің мантикалық тәжірибесі. 

 

Ежелгі Египет Діні 

Египет тарихының кезеңдері. Египеттік пантеон. Көне патшалықтың 

космогондық мектептері. Құдайлардың түрі мен қызметтері, зоолатрия. 

Осирис және Исида туралы аңыз. Фараондар культі. Өлілер культі: жан 

туралы ілім, мумиялау тәсілдері, жерлеу орындары және ғұрпы, «Өлілер 

кітабы». Храмдардың архитектурасы мен и символикасы. Абыздар өмірінің 

ритмі. Жеміс культі. Аменхотеп IV реформасы. Египеттік мистерияның 

символикасы мен мәні.  

 

Криттіктер мен эллиндіктердің сенімі  

Эллиндіктердің аңыздарды көрініс тапқан діни түсініктерінің генезисі 

(космогенез, теогенез, антропогенез). Әлем және адам туралы түсініктері. 

Олимпиялық пантеон. Грек храмдарының орналасуы, архитектурасы, 

қызметі. Полистер культі. Өлілер культі. Жемістер культі. Инициация 

ғұрпы. Культтік және мантикалық тәжірибе. Абыздық және оракулдар. 

Олимпиялық ойындар. Күнтізбелік мерекелер және мистериялар. 

Эллиндіктердің дінінің дағдарысы және себептері. Христиандыққа дейінгі 

кезеңдегі Батыс және Шығыс Европа халықтарының діні.  

 

Ежелгі Римдегі Дін. Дін мен саясат байланысы. Дін ерте рим 

қоғамынының дүниетанымының көрінісі ретінде. Ежелгі кельттер сенімі. 

Құдайлардың түрі мен қызметі. Культтік және мантикалық тәжірибесі. 

Өсімдіктер культі. Друидтер, бардтар, фелистидтар. Тастар культі. 

Ғұрыптық күнтізбе және күнтізбелік мерекелер.  

 

Ұлттық діндердің қалыптасуы 

Иудаизм 

Иудаизм монотеистік ұлттық дін ретінде. Қасиетті жазба Тәурат 

(әлемнің Құдай тарапынан жаратылуы, Адам мен Хауаның күнәсі, Абыл мен 

Қабыл, топан су, Ибрахим мен Исхақ, Египеттен қашу және Мұса 

пайғамбар, Көне өсиеттің заңдары, тамаққа байланысты тыйымдар). Яхве 

культі. Иудаизм тарихының кезеңдері. Қасиетті өсиет. Мишна, Гемара, 

Талмуд және иудаизмнің басқа да мәтіндері. Болашақ пайғамбар туралы 

көріпкелдік. Культтің тарихи өзгерісі: храм мен құрбандық шалудан бастап, 

синагога және дұғаларға дейін.  

 

Брахманизм 
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Хараптық мәдениеттегі аграрлық және тотемдік культтері. Құдайлар 

образы. Үндістанның мәдениеті мен дініне арийлердің ықпалы. Ведалардың 

құрылымы мен мазмұны. Ведалық пантеон. Космогония. Уақыт туралы 

түсінік. Карма. Сансара. Реинкарнация. Өлім туралы түсінік. Брахманизмнің 

культтік тәжірибесі сен жүйелік ғұрыптары. Варналар. Өмірлік циклдың 

ғұрыптары. Брахмандар, Упанишадтар, Пурандардың қасиетті мәтіндері. 

Философиялық мектептер. Шрамандық кезең. 

 

Индуизм 

Индуизм ұлттық дін ретінде. Бхагаватизм. Тримурти образы. 

Вишнуизм. Вишну аватарлары. Шиваизм. Шиваизмнің культтік 

тәжірибелері. Йога. Тантраның тілі мен символикасы. Индуистік құдайлар 

көптүрлілігі. Өсімдіктер, ағаштар, тастар, өзендер, және жануарлар культі. 

Индуизмнің қасиетті мәтіндері. Храмдар архитектурасы және храмдық 

ғұрып. Индуизмдегі күнтізбелік мерекелер. Үй ішілік ғұрыптар.  

 

Ежелгі  Қытай діндері: конфуцийшілдік, даосизм 

Ежелгі қытай діни наным ерекшеліктері. Көкке табынушылық. 

Ата-бабаларына табынушылық. Жерге табынушылық. Мантикалық 

практика және аграрлық күнтізбелік. Діни қызметкерлер - шенеуніктер. 

Конфуцийшілдіқ. Конфуций ілімінің негізгі қағидаттары және 

өмірбаяны. «Парасатты ердің» әлеуметтік идеалы. Церемониал. «Есімдерді 

түзету» және «құдайлық мандат» ұстанымы. Ата-баба культі және «сяо» 

қағидаты. Отбасы және клан культі. Қытайдың қоғамдық өміріндегі 

Конфуцийшілділік. 

Даосизм діни-философиялық жүйе ретінде. Даосизм және 

конфуцийшілділік. Лао-цзы туралы аңыз және «Даодецзинь» трактаты. Инь-

ян, Дао, де, ци, у-вей түсінігі. Даостық өмір салты. Чжуан-цзы және оның 

«Чжуанцзы» кітабы. Даосизмнің философиялық және діни бағыттары. Діни 

даосизмдегі әке негізін қалаушылар, өлімсіздер және тайпа басшыларын 

құдайландыру. Даостық мектептер, тәжірибелер және ғылым.  

 

Ирандықтардың діндері: зороастризм, митраизм, манихейлік 
Ирандықтар мен үндіарийліктердің жалпы этно-мәдени тамырлары. 

Ежелгі ирандықтардың сенімдері: құдайлар, от және қасиетті сусын культы. 

Зороастризм. Заратуштра (Зәрдүш) пайғамбардың өмірбаяны мен 

ілімі. Діни дуализм. Космогония және зороастризм пантеоны. Авеста: 

құрылымы және ілімі. Отқа табынушылардың храмдары мен қасиетті 

заттары. Абыздардың қызметтері мен киімдері. Зороастрлықтардың 

ғұрыптары мен дәстүрлері. Өлім мен өмір туралы түсінік және жерлеу 

рәсімі. Зороастрлық күн күнтізбесі. Мерекелер. Зороастризм және ислам.  

Митраизм. Митра культінің бөлінуі және таралуы. Митра туралы 

аңыздар мен бейнелер. «Михр-Яшт». Құрбандық. Мерекелер. Митраизм мен 

христиандықтың ұқсастықтары мен өзгешеліктері. 
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Манихейлік. Мани пайғамбардың өміртарихы мен гностикалық ілімі. 

Манихейлік тарихы. Мани идеяларының басқа діндерге ықпалы. 

 

Орталық Азия діндері. 

Исламға дейінгі Орталық Азия діндері. Орталық Азия және Қазақстан 

халықтарының дүниетанымдық ерекшеліктері мен сипаты. Діннің олардың 

мәдениетіндегі орны. Орталық Азия халықтарының ежелгі діндері және 

олардың автономдылығы. 

 

Славяндардың пұтқатабынушылық сенімдері 
Славяндық анимизм. Әлемнің құрылысы туралы түсінік. 

Славяндардың сенімдерінің фольклорда, киімдерінде, ғұрыптарында, 

архитектурасындағы көріністері. Тайпалық құдайлар. Княз Владимирдің 

жалпы пантеоны. Қасиетті орындар құрылымы. Пұтқатабынушылық 

білімнің иелері және ғұрыптарды атқарушылар. Өмірлік кезең ғұрпының 

символикасы. Славяндық жерөңдеу күнтізбесінің мерекелері. 

 

Солтүстік Америка үндістерінің діни дүниетанымдары мен 

ғұрыптары 
Америка және Африка халықтарының діндері. Табиғат және қоғамдық 

кеңістікті мәдени игерудің формасы ретінде ацтектер мен инктердің діндері. 

Экваторлық Африка халықтарының діндері. Діни сананың ғұрыптық 

формасы оның өмірлік қызметінің формасының көрінісі ретінде. Рәсім, 

оның түрлері мен маңызы. Тотемистік түсінік үндістердің діни сенімдерінің 

негізгі формалары ретінде.  

 

Әлемдік діндердің пайда болу және даму тарихы: буддизм 

Буддизм. Буддизмнің пайда болуы. Буддизмнің идеялық бастаулары. 

Буддизмнің сенім негіздері мен культі. Буддалық адамгершілік нормалары. 

Буддизмнің негізгі бағыттары. Буддизмнің пайда болуы мен таралуының 

тарихи шарттары. Буддизмнің персонологиялық қыры: Будданың 

өміртарихы (ғажайып туылу, тағдырды болжау, Сидхартаның 4 кездесуі, 

өмірден безу, аскетизм, медитация, нұрлану, ілімді насихаттау, сангханың 

қалыптасуы, өлім). Будда ілімі: төрт ақиқат және сегіз тармақты жол. 

Медитация. Дхарма. Будданы бейнелеу дәстүрі. Храмдар. Ступалар. 

Буддалық жамағаттар. Монастырлер және сангха. Философиялық мектептер. 

Ашока патшаның тарихи рөлі. Қасиетті мәтіндер: «Дхаммапада», 

джатакалар, сутралар. Тхеравада хинаяна) буддизмі. Оңтүстік буддизм 

пантеоны және культі. Трипитака. Махаяна буддизмі. Бодхисаттва идеалы. 

Үш дене ілімі. Ваджраяна буддизмі.  

Буддизмнің ұлттық формалары 

Чань-буддизм. Қытайдағы буддизмнің пайда болу тарихы. 

Бодхидхарма. Чань үнсіздік философиясы және әп сәтте нұрлану ретінде. 

Чаньды берудің негізгі ұстанымдары. Тәжірибелер. Солтүстік және Оңтүстік 

Шаолинь. 
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Дзен-буддизм. Жапонық дзен-буддизм самурайлар діні ретінде. 

Индзай және сото-дзен мектептері. Нұрлануға жол (инк). Модо. Коаны. 

Року. Дзендік өнер.  

Тибеттік ламаизм. Тибетте буддизмнің таралуы. Бон діні. Цзонкава 

реформасы. Далай-Лама және бірігу теориясы. Тибеттік буддизм ілімінің 

ерекшеліктері. Пантеон. Тәжірибе және ғұрыптар. Калачакра. Шамбала 

туралы түсінік. Тибеттік буддизм мектептері. «Тибеттік өлілер кітабы». 

 

Әлемдік діндердің пайда болу және даму тарихы: Христиандық. 

Христиандықтың пайда болуы. Христостың тұлғасы. Христиандықтың 

шығуының әлеуметтік-экономикалық негіздері. Христиандықтың идеялық 

алғышарттары. Христиандықтың әлеуметтік мәні. Христиандықтың Рим 

империясының мемлекеттік дінінен айналуы. Христиандық догмат пен 

культті бекітудегі ішкі күрес. Христиандықтың бөлінуі.  

Православие. Русьтегі православтық шіркеу тарихы. Православиенің 

сенімі мен культі. Православиенің әлеуметтік ілімі. Православиенің сенім 

негіздері. Культ: ғұрыптар, құлшылық тәртібі және құпиялар, православ 

шіркеуінің мерекелері. Канондық құқық. Православ храмының безендірілуі 

мен архитектурасы, икона өнері. Автокефальды православ шіркеулері. 

Оңтүстік славяндардағы православие. Кирилл мен Мефодийдің 

ағартушылық қызметі.  

Русьті шоқындыру тарихы. Қос сенімділік. Моңғол татар 

басқыншылығы тұсындағы православие. Монахтық. Никондық реформа. 

Шіркеулік бөліну. Ескіғұрыпшылдарды қудалау. Орыс шіркеуінің синодтық 

кезеңі. Патриархтықты қалыпқа келтіру.  Православие шіркеуі кеңестік және 

қазіргі кезеңде. 

Орыс сектанттарының ерекше ғұрыптары мен ілімі, ұйымдық 

құрылымы, культі: хлысттар және скопцтар. 

 

Католицизм. Тарихы және ілімдік ерекшелігі. Рим католик шіркеуінің 

қалыптасуы. Католик шіркеуінің саяси қызметі. Рим империясының 

құлдырауы кезіндегі христиан шіркеуі. Азаптанушылар. Христиандықтың 

Шығыстық және Батыстық шіркеулері. Шіркеулік иерархия. Монахтық 

ордендер. Вселендік соборлар кезеңі. Ересьтер. Сенім негіздерін бекіту.  

Культ: Рим-католик шіркеуінің ғұрыптары, құлшылық тәртібі, 

құпиялар және мерекелер. Шіркеулік. Сенім негіздері және теология. 

Католик соборларының безендірілуі және архитектурасы. Крест жорықтары 

және инквизиция соты тарихы. Католик шіркеуінің қазіргі құрылымы мен 

жағдайы: теология, сенім негіздері және культ. ХХ ғасырдағы католик 

шіркеуінің миссионерлік қызметі. 

 

Протестантизм. Протестанттық ілімнің пайда болу ерекшелігі. 

Англикандық (епископалдық) шіркеуі. Лютерандық немесе евангелдік 

шіркеу. Кальвинизм. Кейінгі протестантизм. Экуменистік қозғалыстар.  
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Христиандық секталар. Әлеуметтік қайшылықтарды ушықтырудың 

көзі ретіндегі сектанттық. Рухани христиандар. Шынайы православ шіркеуі. 

Штундизм. Баптизм. Евангелистік христиандар. Елуіншілер. Евангелшіл 

христиан-баптистер.  

 

Әлемдік діндердің пайда болу және даму тарихы: Ислам. 
Исламның пайда болуының қоғамдық тарихи себептері. Исламның 

идеялық бастаулары. Исламның сенім негіздері. Ислам космогониясы, 

антропологиясы және эсхатологиясы. Шариғат. Мұсылмандық рәсімдер. 

Исламдағы негізгі бағыттар. Мұсылмандық теология. Исламдағы 

дәстүршілдік және модернизм. 

Исламға дейінгі кезеңдегі Аравия түбегінің халықтары. Пұтшылдық 

храмы Қағба. Мекке сауда және мәдени орталық ретінде. Исламның 

персонологиялық қыры: Мухаммед пайғамбардың өмірі мен ілімі 

(Мухаммедтің балалық және жастық шағы. Жіберілген аяндардың түрі мен 

мазмұны. Мухаммедтің көкке көтерілуі. Ашық уағыздар. Мадинаға Хижра. 

Үмметтің ұйымдасуы. Қағбаны тазалау. Солтүстікке жорық. Пайғамбардың 

өлімі.). Құран және Суннаның мазмұны мен құрылымы. Құран әлемнің 

жаратылуы мен құрылымы туралы. Ерте кездегі пайғамбарлар туралы 

қиссалар. Исламдық өмір салты. Сенім негіздерінің қағидаттары (шахадат, 

намаз, ораза, зекет, қажылық, жихад). Ғұрыптық тәжірибе. Мешіттер. 

Мұсылмандық құқық. Шариғат заң және өмірлік жол ретінде. Өмірлік 

кезеңнің ғұрыптары. Хижра күнтізбесі. Исламдағы мерекелер. Исламдағы 

діни-саяси ағымдар. Қазақстандағы және ТМД елдеріндегі ислам: тарихы 

және қазіргі заман.  

 

Дін қоғамдық құбылыс ретінде 

Діннің мәні. Діннің теологиялық концепциясы. Діннің субъективтік-

идеалистік концепциялары. Діннің антропологиялық түсіндірмесі. 

Биологизаторлық концепция. Э. Дюркгеймнің концепциясы. Діннің 

марксистік концепциясы. Қоғамдық тәжірибе және дін. Діни көріністің 

нысаны. Діни сананың ерекшелігі. Э. Тайлордың анимистік концепциясы. 

Жоғарғы күшке сенім. Діни сенімнің белгілері. 

Діннің әлеуметтік, гносеологиялық және психологиялық теориялары. 

Табиғатпен күрестегі дәрменсіздік. Қоғамдық қатынастардың шектеулілігі. 

Діни сананың қалыптасуындағы қоғамдық сенім және оның рөлі. Діннің 

әлеуметтік және гносеологиялық тамырларының байланысы. Діннің 

психологиялық тамырлары. Діннің аксиологиялық қырлары. 

 

Дін мәдениет феномені ретінде 

Діни кешеннің құрылымы. Діни сана және діни қызмет. Сенім, ғұрып, 

діни жамағат. Мәдениет жүйесіндегі дін. Қоғамдағы діннің қызметі. 

Дін типологиясының мәселелері. Діндердің көптүрлілігі және оларды 

топтастыру мәселесі. Әлемдік діндер және олардың типологиялық дәрежесі.  
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Қазіргі дәстүрден тыс культтер 
ХХ ғасырдың екінші жартысындағы дәстүрлі емес культтер мен 

мистикалық ілімдердің пайда болуының негізгі себептері. Дәстүрлі емес 

культтер мен сенімдердің әлеуметтік мәні. Секталар: ұғымдық және 

топтастырудағы мәселелер. Синкреттік және эклектикалық секталар.  

Мунның «Бірігу шіркеуі». Псевдобиблиялық секталар. «Иисус балалары». 

Харизматтар. Иегова куәгерлері. Псевдоиндуистік секталар. «Халықаралық 

Кришна санасы қоғамы», «Құдай нұрының миссиясы». Олардың ұйымдық 

құрылымы мен сенім негіздері. Мистиканың түрлері – спиритизм, теософия, 

антропософия, мантика, сиқыршылық және т.б. Психокульттер. «Нью 

Эйдж». Жаңа пұтшылдық және нативистік секталар. Қазіргі ғылым 

дамуындағы қайшылықтар мен қиыншылықтардан мистикалық  спекуляция 

жасау. 

 

ХХ ғасырдағы конфессияаралық сұхбат мәдениеті 
Қазіргі Қазақстандағы және шетелдегі діни қатынастарды реттеудің 

мемлекеттік құқықтық тәжірибесі. Діни ұйымдардың қызметін реттеудің 

отандық және шетелдік тәжірибесі. 

Конфессияаралық диалог үшін тарихи, мәдени, діни негіздер. Қазіргі 

діннің мәдени тенденциясы: діни қақтығыстан діни әріптестікке. 

Конфессияаралық конференциялар мен форумдар. Конфессияаралық сұхбат 

құралдары, түрлері, әдістері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1 Дін тарихы гуманитарлық пән ретінде және оның өзектілігі. 

2 Дін қоғамдық құбылыс ретінде және оның ерекше сипаттары. 

3 Діннің мәні және оның әр түрлі тарихи кезеңдердегі қоғам өміріндегі 

рөлі. 

4 Діннің пайда болуы және оның тарихи формалары. 

5 Ежелгі діни наным-сенімдер. 

6 Пұтқа табынушылық діни сананың ерекше формасы ретінде. 

7 Ұлттық және тайпалық діндер 

8 Буддизмнің пайда болуы тарихы. 

9 Христиандықтың пайда болуы. 

10 Православие және оның ерекшеліктері. 

11 Католицизм. 

12 Протестантизмнің пайда болуының тарихы. 

13 Христиандық секталар. 

14 Ислам және оның даму тарихы. 

15 Ислам секталары және ағымдары. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
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1 Эхнатонның діни реформасы 

2 Антикалық авторлардың (Геродот) түсінігіндегі көне шығыстық 

діндер 

3 Ахеменидтер діні 

4 Аристофан бойынша Дионис культі 

5 Аравиядағы исламға дейінгі әлеуметтік саяси және діни кезең 

6 Зороастризмнің тарихы мен эволюциясы 

7 Индуизм: діни түсініктерінің жүйесі мен қалыптасу кезеңдері 

8 Буддизм: сенім жүйесі 

9 Христиандық «сектанттықтың» эволюциясы 

10 Библия әлемдік мәдениеттің феномені ретінде 

11 Рим католик шіркеуі 

12 Ислам: сенім жүйесі 

13 Шығыс діндері: теория мен тәжірибе 

14 Арабтардың исламға дейінгі діни түсініктері 

15 Шииттік ілімнің пайда болуы мен дамуы 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1 Ежелгі Қытайдағы «Аспан мен адамның өзара әсері» 

концепциясының қалыптасуы 

2 Ертедаостық мұра«Чжун цзыдегі»  жетілген тұлға концепциясы  

3 Жэнь «гумандылық» ұғымының «Сюнь цзы» трактатындағы 

түсіндірмесі 

4 Алғашқы дін, оның түрлері мен ерекшеліктері 

5 Қазіргі рухани мәдениеттегі көне наным сенімдердің компоненттері 

6 Таптық қоғамға ауысу кезіндегі діннің эволюциясы 

7 Ежелгі Қосөзен халықтарының діндері 

8 Ежелгі Египет діні 

9 Көне грек дінінің ерекшелігі 

10 Тайпалық діндер 

11 Ұлттық діндердің қалыптасу мен дамуы 

12 Иисус Христостың тұлғасы 

13 Христиандық сенім мен ғұрып 

14 Ислам сенім негіздері 

15 Исламның негізгі бағыттары 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Дін әлеуметтануы» пәні 5В020600 – «Дінтану» бағыты бойынша  оқу 

жоспарының міндетті базалық пәндер блогына кіреді. Курстың мақсаты – 

студенттерді дін әлеуметтануымен, оның негізгі ұғымдары мен әдіснамалық 

ұстанымдарымен, діннің классикалық және қазіргі теорияларымен, оның 

эмпирикалық зерттеулерінің әдістері және маңызды нәтижелерімен 

таныстыру. Әлеуметтанулық білімде дін әлеуметтануы өзінің пәндік 

ерекшелігіне сай әлеуметтанушының мамандаған саласына қарамастан 

игеруі тиіс  базалық пәндер қатарына жатады. Курстың мазмұнын игеру 

деңгейі ұғымдар жүйесін игеру және осы ұғымдарды табиғатқа деген 

әртүрлі көзқарастар мен діннің қызметін әлеуметтік феномен ретінде есепке 

ала отырып, нақты әлеуметтанулық зерттеулерде қолдана білуден көрінеді. 

Дінтанудың саласы ретінде дін әлеуметтануы тек қана әлеуметтанудың 

емес, сонымен қатар кәсіби әлеуметтанушыға қажет гуманитарлық білімнің 

компоненті де болып табылады. 

Курстың міндетіне мыналар кіреді: дін әлеуметтануының 

қалыптасуының негізгі кезеңдерін, діннің әлеуметтанулық концепциялары; 

діни феномендерді талдаудың әлеуметтанулық, әдіснамалық ыңғайларын 

жасау; қазіргі қоғам мен діннің өзара концептуалды байланысын ашу; дін 

эволюциясының қазіргі кезеңіндегі діни сананың өзгеруінің әлеуметтік 

алғышарттары мен жағдайлары; студенттерге дін әлеуметтануының 

ұғымдық және әдіснамалық аппаратын игеруге көмектесу. 

Бакалавр құзыретінің негізгі формалары: 

«Дін әлеуметтануы» курсын бітіргеннен кейін студенттер білуі керек:  

- дін әлеуметтануының түсініктері, ұстанымдары мен құрылымын; 

қазіргі қоғамдағы дінді зерттеудің негізгі әдіснамалық мәселелері; ұғымдар 

жүйесін игеру және осы ұғымдарды табиғатқа деген әртүрлі көзқарастар мен 

діннің қызметін әлеуметтік феномен ретінде есепке ала отырып, нақты 
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әлеуметтанулық зерттеулерде қолдана білу; дінді әлеуметтік тұрғыдан 

зерттеудің әдістері; қазіргі қоғамдағы дін әлеуметтануының даму 

басымдықтары. 

Бакалавр қабілетті болуы тиіс: алғашқы дереккөздермен 

шығармашылық жұмыс жасау қабілеттерін дамыта отырып, оқулық және 

арнайы сипаттағы әдебиеттермен дербес жұмыс алуы; дін әлеуметтануының 

ұғымдық аппаратын қолдана білу; эмпирикалық моделді одан әрі теориялық 

зерттеу мен құруды; әлеуметтанудың теориялық қызметін талдауды; 

ғылыми зерттеудің барысы мен ағысын айқындауды. 

Бакалавр  игеруі тиіс: әлеуметтанулық талдау дағдыларын, діни 

феномендерді зерттеу мен ғылыми мәтінді жазуды; орындалған ғылыми 

жұмысты апробациялау мен талқылауды; орындалған жұмысқа пікірлер, 

әртүлі сипаттағы баяндамалар, хабарлар және т.б. жаза білуі; жаңа 

білімдерді игеруге қажетті материалдарды топтастыру мен іздеуді. 

Жалпы құзыреттіліктер: 

құралдық:  

 Кәсіби қызметінің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін 

қолдана білу; 

 Сөйлесе алатын және шетелдік ақпараттарды іздеп тауып, 

талдай алатындай деңгейде шет тілін меңгеру. 

тұлғааралық: 

 Зияткерлік, мәдени, адамгершілік, физикалық және кәсіби 

жетілу мен даму қабілетін құра білу және басым бағыттарын жүзеге асыру; 

 Философияның қағидалары мен категорияларын әртүрлі 

әлеуметтік тенденциялар, айғақтар мен құбылыстарды бағалау мен талдауда 

қолдану. 

жүйелік: 

 Зерттеулік және тәжірибелік қызметінде өз бетінше жаңа білімі 

мен қабілетін қолдана алу, жеке ғылыми құзыреттілігін кеңейту және 

тереңдету. 

  Өз бетінше инновациялық салалар мен зерттеудің жаңа 

әдістерін игеру. 

пәндік: 

 Кәсіби міндеттерді шешу барысында гуманитарлық және 

әлеуметтік экономикалық ғылымдардың негізгі қағидалары мен әдістерін 

қолдану. 

 Әлеуметтік мәні бар мәселелер мен үрдістерді талдай алу 

қабілеті. 

Пререквизиттер: «Әлеуметтану», «Дінтану», «Дін әлеуметтануның 

тарихы» және т.б.. 

Постреквизиттер: «Шет ел әлеуметтануының тарихы», «Дінтану», 

«Теориялық әлеуметтанудың өзекті мәселелері» және т.б. 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы 

1 Кіріспе. Дін ұғымы, құрылымы және қызметі 

2 ХІХ ғасырдағы дін әлеуметтануының қалыптасуы мен даму 

алғышарттары 

3 Конт және Спенсер көзқарастарында дін мәселесі 

4 Дін және әлеуметтік келісім: Э. Дюркгейм 

5 Дінге құрылымдық-функционалдық талдау: Б. Малиновский және А.Р. 

Рэдклифф-Браун 

6 Жүйелік функционализм: Т. Парсонстың дін теориясы 

7 Функционализм сыны: Р. Мертон 

8 Дін және әлеуметтік өзгеріс: М. Вебер 

9 ХХ ғ. Дін социологиясы, әлеуметтік антропология 

10 Дін және әлеуметтік динамика: П. Сорокин 

11 Діндарлық ұғымы. Діндарлық: белгісі және көрсеткіштері 

12 Діни ұйымдар типологиясы 

13 Дін және әлеуметтік қайшылықтар 

14 Қазіргі замандағы дін 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Дінтану мамандарын даярлаудың маңызды компоненттерінен бірі дін 

әлеуметтануы болып табылады. Өйткені діни ілімдердің пайда болуы мен 

таралуы және олардың әлеуметтік топтар мен қоғам арасындағы рөлінің 

әлеуметтік шарттарын зерттеу тұтас алғанда өте өзекті теориялық және 

практикалық мәселе саналады. Қоғамда және жеке тұлғадағы діни санада 

болып жатқан өзгерістердің әлеуметтік мәнін білмей жоғары білікті маман 

даярлау мүмкін емес. Курстың мазмұны үш модулде берілуі мүмкін: 

біріншісі кіріспе саналады және дін әлеуметтануының пайда болуы мен 

дамуын қарастырады, екіншісі – әртүрлі бағыттар мен ыңғайлардағы  діни 

проблематика және үшінші – қоғаммен байланысты дінді әлеуметтанулық 

зерттеудің әртүрлі қырлары.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Дін ұғымы, оның құрылымы және қызметі 

Дін әлеуметтік жүйенің элементі ретінде және оның құрылымдық-

функционалдық талдауы. Дін социологиясының әдіснамалық принциптері: 

социология және теология. Дін социологиясы эмпирикалық ғылым ретінде, 

дінді әлеуметтанулық зерттеудің әдістері: социология және дін 

философиясы. Дін қатынас жүйесі ретінде: әлеметтану және дін 
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психологиясы. Дін социологиясы әлеуметтанулық білім жүйесінде, оның 

басқа әлеуматтанулық пәндермен және жалпы әлеуметтану теориясымен 

байланысы. Қоғамдық өмірдің діни саласын әлеуметтік тұрғыдан зерттеудің 

мағынасы, оның бағалану өлшемі мен кәсіби этикаға қойылатын талаптары 

– объективтілік және ғылыми негіздеу, "интеллектуалды адалдық" және 

жауапкершілік.  

 

ХІХ ғасырдағы дін әлеуметтануының қалыптасуы мен даму 

алғышарттары 

Европалық қоғамның трансформациясы, секуляризация үрдісі. Діннің 

«ағартушылық сана» тұрғысынан сынға алынуы, оның қоғамдағы 

құндылықтық келісімге қол жеткізудегі рөлі. Әртүрлі ғылымдардың дінді 

мәдени феномен ретінде түсінуге қосқан үлестері, оның өмір сүруінің 

заңдылықтары мен әлеуметтік шарттылықтарын, шығуы мен даму 

жолдарын және қызмет етуін (тарих, этнография, тіл білімі, әлеуметтік 

антропология) айқындауы. 

 

Конт және Спенсер көзқарастарында дін мәселесі 

О.Конт: дін қоғамның бөлінбес элементі ретінде. Діннің тарихи 

дамуының алғашқы сатысындағы қоғам, оның "позитивті сатысындағы" 

ғылым тарапынан ысырылуы. Коннтың діннің дамуының үш кезеңі туралы 

ілімі: фетишизм, политеизм, монотеизм. О. Конттың позитивті дін туралы 

ілімі. Дін социологиясына  О. Конттың баға беруі. Г.Спенсер: дін 

өнеркәсіптік дамыған нарықтық экономикаға негізделген қоғамда, оның 

әлеуметтік бақылаудың құралы ретіндегі рөлі.  

 

Дін және әлеуметтік келісім: Э. Дюркгейм 

Діни өмірдің қарапайым түрлері және оның әмбебаптық сипаттары: 

«әлеуметтік факт» ретінде қарастырылатын діннің анықтамасы. "Қасиетті 

нәрселер" және олардың әлеуметтік қызметі. Дін "ұжымдық көрініс» ретінде 

(наным, миф), ұжымдық әрекет (ритуал, культ) және адамдарды «моралдық 

ұжымға» біріктіру ("шіркеу"). "Механикалық ынтымақтастық": дін дәстүрлі 

қоғамдағы топтастырушы фактор ретінде. Тотем және клан. Табу. Дін, 

құқық және мораль нормативтік тәртіпті және әлеуметтік теңдікті ұстап 

тұрудың факторы ретінде. «Органикалық ынтымақтастық», секулярлы 

әлемдегі әлеуметтік дифференциацияның дамуындағы діннің рөлі мен 

мүмкіндіктерінің өзгеруі. Зайырлы идеология діннің функционалдық 

эквиваленті ретінде.  

 

Дінде құрылымдық-функционалдық талдау: Б. Малиновский 

және А.Р. Рэдклифф-Браун 

Өз қажеттіліктерін қанағаттандыруда адамның кездесетін нақты 

проблемаларын шешу құралы болып табылатын мәдениет "инструменталді 

жүйе" ретінде. Магия және дін әрекет ету образы, наным сенім жүйесі, 

әлеуметтік феномен және жеке тәжірибе ретінде. Магия мен діннің 
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қызметіндегі айырмашылықтар. Дін топтың өмір сүру үшін күресіндегі 

талабының эмоционалдық  жауабы, дағдарыстық жағдайларды жеңу: өлім 

және топтардың реинтеграциясы. А.Р. Рэдклифф-Браунның діни 

концепциясы. Магия және дін әлеуметтік байланыстарды ұстап тұрудың 

тәсілі ретінде, әлеуметтік құлдырау қаупіне қарсы тұрушылық.  

 

Жүйелік функционализм: Т. Парсонстың дін теориясы 

Діннің функционалдық талдауы және оның жүйелік функционализм 

мектебінде дамуы. Әлеуметтік жүйелердің интеграциясы мәселесі. Қоғам 

нормативтік жүйе ретінде. Әлеуметтік жүйенің жүйеасты түсінігі.  

Нормативтік тәртіптің діни легитимденуі: дін тұрақтылықтың факторы 

және "социеталді интеграция" ретінде (Т. Парсонс), "мәдени үлгіні қолдау". 

Әлеуметтік жүйедегі діннің қызметі. Парсонстың дін социологиясындағы 

діннің орны. 

 

Функционализм сыны: Р. Мертон 

Діннің функционалдығы және дисфункционалдығы, діннің "латентті" 

функциялары (Р. Мертон). Функция түсінігі (нақты жүйенің өзін өзі 

реттеуінде қызмет ететін немесе оның ортаға бейімдейтін бақыланатын 

салдарлар). Дисфункция түсінігі (нақты жүйенің өзін өзі реттеуіне кері әсер 

ететін немесе оның ортаға бейімделуне кедергі болатын салдарлар). Дін 

біріктірудің және ұлттық бірегейлікті сақтаудың құралы ретінде.  

 

Дін және әлеуметтік өзгеріс: М. Вебер 

Дін адамзат еңбегінің рационализациялану тәсілі ретінде; оның 

магиядан ерекшелігі; аскетизм және мистика. Әлемге идеалды қатынас түрі 

ретінде әлемдік діндерге салыстырмалы талдау. Дін және әлеуметтік өзгеріс. 

Харизма және пайғамбарлық. Әлемдік діндердің шаруашылық этикасы. 

Протестанттық этика және капитализм рухы. Діни этика  және адам 

әрекетінің дүниелік сфералары (саясат, білім, отбасы, көркем 

шығармашылық және т.б.). "Әлемді сиқырлау" діни эволюцияның соңы 

ретінде. Батыстық өркениеттің құлау симптомы ретінде дәстүрлі діндердің 

сөнуі, дін мен ғылым арасындағы қайшылық. Діни ұйымдардың 

типологиясы: шіркеу және секта. Шіркеу әлеуметтік институт ретінде. Діни 

белгілеріне қарай адамдардың басқа діни ұйымдары (абыздық коллегия, 

діни ағайындық, монахтық орден). «Әлеуметтік ұстанушыларына» қарай 

діндердің арасындағы айырмашылықтар.  

 

ХХ ғ. Дін социологиясы, әлеуметтік антропология 

Дж. и П. Пелто дін туралы. Д. Хантер және П.Уиттен 

инструменталдықтан бастап архантроптарға тән және қазіргі адамның 

трансценденталді нанымына дейін діннің эволюциясы туралы. Дж.Китагава 

және діннің дамуының үш кезеңі: алғашқы қауымдық діндер, алғашқы 

өркениеттер діні, әлемдік діндер.  
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Ф.Вивелоның кезеңдерінің әлеуметтік сипаты.Әлеуметтік саяси 

интеграцияның үш деңгейі – ұжымдық, тайпалық және мемлекеттік. 

Э.Норбек діннің пайда болуын құбылыс ретінде қарастыруы.  Дін 

әлеуматтануының зерттеушілері – Гюи Свэнсон және Роберт Белл. Р. Белл 

діннің бес даму жолы туралы: алғашқы қауымдық, архаикалық, тарихи, ерте 

жаңа және қазіргі жаңа.  

Энтони Уоллестің американдық антропологиядағы еңбектері. Уоллес 

діннің ғаламдық дамуы схемасының авторы ретінде.  

Дін Клиффорд Геерцтің түсінігінде. Индивидуалды діншілдік түсінігі 

У. Смит. Дін жеке сенімді, ішкі діни тәжірибені білдіру ретінде.  

 

Дін және әлеуметтік динамика: П. Сорокин 

Дін негізгі мәдени жүйенің бірі (тіл, ғылым, философия, өнер, этика, 

құқықпен қатар), тұтас жүйені қалыптастыратын ойлардың, 

құндылықтардың жиынтығы ретінде. Эмпирикалық феномен ретінде діннің 

үш деңгейі: идеологиялық мәдениет, жүріс тұрыстық мәдениет және 

материалдық мәдениет. Адамзат мәдениетінің ажырамас бөлігі ретінде дін. 

Мәдениеттің супержүйесі және өздерінің сипаттарына тәуелді қалыптасатын 

діндердің типтері: сезімдік, рационалдық және интегралдық. Социомәдени 

динамика супержүйені басқа типтегі супержүйемен алмастыру ретінде. Дін 

өзгеруші «дүниетаным» ретінде және социомәдени динамиканың басқа да 

компоненттерімен байланыстылықта ғана түсінікті болатын мәдени және 

әлеуметтік тарихтың көптеген күштерінен бірі ретінде.  

 

Діндарлық ұғымы. Діндарлық: белгісі және көрсеткіштері 

Діндарлық ұғымының қазіргі таңдағы түсінігі. Діндарлық түсінігінің 

дін социологиясы тарихындағы мәні. Қазіргі дінтану ғылымындағы және 

әлеуметтанудағы діндарлық түсінігі. Діндарлықтың негізгі белгілері. Діни 

идентификация.Діни  бірегейлік. Конфессионалдық идентификация. 

Культтік белгілер. Діни қатынастардың белгілері.  

Діндарлықтың негізгі әлеуметтік көрсеткіштері: діндарлықтың 

дәрежелері (сенбеуші, сенуші, шынайы сенуші); діндарлықтың сипаты 

(төзімді, агрессивті, миссионерлік, фанаттық); Діни экстремизм 

ұғымы.діндарлықтың түрлері (дәстүрлі  және дәстүрсіз); діндарлықтың 

таралуы; діндарлықтың динамикасы; діндарлықтың жағдайы (діни жағдай). 

Діни жағдай түсінігі. Діни жағдайдың факторлары, оның тарихы және 

дамуы. 

 

Діни ұйымдар типологиясы 

«Диффузды діндердегі» дінге жатушылықтың туыстық, этникалық 

немесе мемлекеттікке тән анықтамасы. «Ұйымдасқанн діннің» пайда болуы, 

оның сипаттамалық белгілері: иерархияның қалыптасуы, догматизация 

ижәне конфессионализация. Діни ұйымдардың түрлері: шіркеу - 

деноминация - секта - культ. Шіркеу мен сектаны айырудың 

әлеуматтанулық өлшемдері: дүниеге қатынас, мүшелік, ұйымдық құрылым. 
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Діни топтардың пайда болуы мен дамуы. Сектанттықтың әлеуметтік мәні. 

Діннің ұйымдасуындағы ішкі қайшылықтар. Экуменизм және 

фундаментализм.  

 

 

 

Дін және әлеуметтік қайшылықтар 
Дін қоғам мен индивид арасындағы қайшылықтарды шешудің тәсілі 

ретінде (Э.Дюркгейм). Таптық күрес және дін (К.Маркс). "Құдайлар күресі": 

сәйкеспейтін дүниетаныдар контекстіндегі дін (М.Вебер). Діни негіздегі 

қайшылықтар: а) топ ішілік, б) діни топтар аралық. Діни төзімсіздіктің 

қайнар көзі. Діни фанатизм және экстремизм. Жеке адамдар арасындағы, 

ұлтаралық, билік арасындағы қақтығыстарды шешудегі діннің 

мүмкіндіктері. Дін плюралистік қоғамда; толеранттылық-саяси, құқықтық 

және моралдық категория. Дін және азаматтық қоғам. 

 

Қазіргі замандағы дін 

Секуляризацияның көріністері мен қайшылықты салдарлары. Діннің 

дәстүрлі бейнесі мен қызметінің өзгеруі. "Мәдениет қақтығыс" және 

дәстүрлі діни институттарды бөліп көрсету (Г. Зиммель, Д. Лукач). 

"Азаматтық дін" және "латентті мифтер" (Р. Барт). Діндарлықтың дәстүрлі 

емес формалары. Жаңа діндер, олардың әртүрлі типтері. Қазіргі қоғамның 

дағдарысы және "діннің жаңғыруы", десакрализацияланған қазіргі адамның 

осы өміріндегі басымдықтары. Фундаментализм модернизацияға қарсылық 

ретінде және қазіргі әлемнің жаһандық мәселелері. Діннің қоғамға 

жергілікті, аймақтық және әлемдік деңгейдегі ықпалы. Діни емес сананың 

қазіргі типтерінің ауқымы мен әлеуметтік маңызы. Зайырлы  мемлекет және  

дін.Қазақстандағы  діни  жағдай.Қазақстандағы дінаралық келісім 

мәдениеті.Қазақстандағы діни бірлестіктердің  қызметі. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Дін әлеуметтануының пәні   

2. ХІХ ғасырдағы дін әлеуметтануының қалыптасу және даму 

алғышарттары 

3.  Конт пен Спенсердің концепцияларындағы діни проблематика 

4. Дін және әлеуметтік келісім: Э. Дюркгейм   

5. Діннің құрылымдық-функционалдық талдауы: Б. Малиновский 

және А.Р. Рэдклифф-Браун 

6. Жүйелік функционализм: Т. Парсонстың дін теориясы  

7.  Функционализм сыны: Р. Мертон  

8. Дін және әлеуметтік өзгеріс: М. Вебер  

9. ХХ ғасырдағы дін әлеуметтануы және әлеуметтік антропология: 
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неоэволюционизм және Р. Беллдың концепциясы  

10.  Дін және әлеуметтік мәдени динамика: П. Сорокин  

11. Діндарлық ұғымы. Діндарлық: белгілері мен өлшемдері 

12. Діни бірлестіктер және ұйымдар және олардың тарихы  

13. Дін және әлеуметтік қақтығыстар   

14.  Дін және әлеуметтік стратификация   

15. Қазіргі әлемдегі дін. Дін  және  адамзат  болашағы  

16. Қазақстандағы дін.    

  

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ МЕН ОҚЫТУШЫМЕН 

БІРГЕ ОРЫНДАЛУҒА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1 XVII-XIX ғасырдағы европа тарихындағы дін мен қоғам арасындағы 

байланысты пайымдаудың әлеуметтік алғышарттары 

2 М. Мосс қасиеттіліктің әлеуметтік қызметі туралы  

3 В.Тэрнердің ғұрып теориясы  

4 А. Рэдклифф-Браун дін мен қоғамның өзара байланысы туралы  

5 Қазақстандағы дін әлеуметтануы  

6 К. Леви-Стросстың құрылымдық антроплогиясындағы магия мен дін  

7 П. Бурдьенің әлеуметтануындағы дін  

8 М. Вебер діни сананы тасушы әлеуметтік қабаттары туралы  

9 М. Вебер капиталистік шаруашылықтың діни-этикалық 

алғышарттары туралы  

10 Батыстық емес қоғамдардағы модернизация және протестанттық 

этиканың аналогтары.  

11 Г. Зиммелдің дін әлеуметтануы  

12 М. Вебер және К. Ясперс әлемдік тарихтың «уақыт 

темірқазығында» пайда болған әлемдік діндер туралы  

13 Орыс Православие Шіркеуінің әлеуметтік концепциясы 

14 Діни фундаментализм.  

15 Дін және білім  

16 Дін әлеуметтік бақылау ретінде Спенсердің әлеуметтануында. Дін 

әлеуметтанулық зерттеудің пәні ретінде, оның әдіснамалық ұстанымдары.  

17 Дінді зерттеудің әлеуметтік әдістері  

18 Дюркгейм – діннің анықтамасы. Қасиеттіліктің әлеуметтік қызметі. 

"Механикалық келісім", дін дәстүрлі қоғамды біріктірудің факторы ретінде  

19 «Органикалық келісімге» негізделген қоғамды біріктіру мәселесі  

20 М. Вебердің дін әлеуметтануы  

21 Әлемдік діндердің шаруашылық этикасы  

22 Діни этика және адамзат қызметінің дүниелік қабаттары. Вебердің 

әлемге қатынастың әртүрлі типтері ретінде әлемдік діндерді салыстырмалы 

талдау 

23 Дін және әлеуметтік өзгеріс. Харизма және пайғамбарлық  

24 "Әлемді сиқырдан азат ету"; Батыстық өркениеттің құлдырауы 

ретінде дәстүрлі діндердің өщуі (М. Вебер).  
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25 Діни ұйымдардың типологиясы  

26 Діни экстремизм.  

27 Дін және саяси биліктің дәстүрлі және қазіргі қоғамдағы 

заңдастырылуы. Христиандық және демократия.  

28 Діни тұлға: қалыптасуына ықпал ететін факторлар  

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 86-

130, 305-400, 489-570.  

2. Гараджа В. И. Социология религии. Учебник для вузов. М., 1996. 

238 с.  

4. Глок Ч. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия. 

М., 1996. С. 339.  

5. Вах И. Социология религии // Социология религии: классические 

подход / Сост. М.П. Гапочка, Ю.А. Кимелев. М., 1994.  

6. Белла Р. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия 

по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 

190-194, 665-677.  

7. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // 

Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 78-308.  

8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Религия и 

общество: Хрестоматия. М., 1996. С. 111-145, 438- 441, 469-471. 

 

Қосымша: 

1. Булгаков С.Н. Народное хозяйство и религиозная личность // Соч.: в 

2 т. М., 1993. С. 348-367. Т. 2.  

2. Глок Ч. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия. 

М., 1996. С. 339.  

3. Вах И. Социология религии // Социология религии: классические 

подход / Сост. М.П. Гапочка, Ю.А. Кимелев. М., 1994.  

4. Зиммель Г. Религия. Социально-психологический этюд. Проблема 

религиозного положения // Избранное: в 2 т. М., 1996. С. 545-605, 651-661. 

Т.1.  

5. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1989. С. 

143-221.  
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DP 2205 – ДІН ПСИХОЛОГИЯСЫ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

Затов Қ. – философия ғылымдарының докторы, дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Сеитнур Ж.А. – психология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы және этникалық 

кафедрасының доценті 

Сатершинов Б.М.  –  философия ғылымдарының докторы, ҚР БжҒМ 

Философия, саясаттану және дінтану институты, дінтану бөлімінің 

меңгерушісі 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Дін психологиясы» типтік бағдарламасы «5В020600- Дінтану» 

мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

Бакалавриаттағы білім беру негізгі пәндер бойынша теориялық 

білімдер мен практикалық дағдыларды игеруді қамтиды, болашақта бұл 

білімдер мен дағдылар ғылыми ізденіске негіз болады. Сондықтан кәсіби 

даярлықтың қажетті бөлігі жоғарғы оқу орындарындағы ғылыми зерттеумен 

ұштасатын пәндер. Студенттерге қажет осы пәндердің қатарына дін 

психологиясы да кіреді. Курстың мазмұны үш модульда ашылады: бірінші, 

кіріспеде дін психологиясының пайда болуы мен дамуы баяндалады. 

Екіншіде, әртүрлі бағыттар мен қадымдардың дін психологиясы 

мәселелеріне қатысты ұстанымдары мен көзқарастары қамтылады. 

Үшіншіде жеке тұлға мен қоғамға қатысты діннің психологиядық 

аспектілері ашылады. 

Студенттердің меңгеретін білімдердің, тәсілдердің, дағдылардың 

минимумы.  

Студенттердің негізгі құзіреттіліктері:  

«Дін психологиясы»  курсын игеру нәтижесінде 

Студент білуі тиіс: 

 дін психологиясының құрылымын, ұғымдары мен принциптерін; 

 қазіргі заманғы психологиялық білім контексінде дінді 

зерттеудің методологиялық мәселелерін; 

 дінді жеке тұлғалық және қоғамдық феномен ретінде 

қарастырудағы психологиялық деректердің ұғымдар жүйесін; 

 дінді психологиялық зерттеудің методтарын; 

 қазіргі қоғамдағы дін психологиясының даму перспективаларын. 

Студент  қолдана алуы тиіс: 
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 теориялық зерттеуді жоспарлау және жеке тұлға мен әлеуметтік 

топтың нақты діни жағдайдағы жүріс тұрысының эмпирикалық 

психологиялық моделін жасауы; 

 діни тұлға мен топтың психологиялық-эмоционалдық және 

ырықтық әрекетін талдауы;  

 ғылыми зерттеудің барысын қадағалауы. 

Студент дағдылануы тиіс: 

 Ғылыми жұмыстың мәтінін жазуға; 

 орындалған ғылыми жұмысты апробациялаға және талдауға; 

 әртүрлі баяндамалар, ақпарлар дайындап, орындалған ғылыми 

жұмысқа пікір жазуға; 

 жаңа білімдерді игеруге қажет материалдарды сұрыптауға; 

 теориялық жаңалықтарды (баяндау, талдау, бағалау, 

операционализациялау) қадағалау. 

 

Пререквизиттер:  «Психология», «дінтану», «діндер тарихы». 

Постреквизиттер: «дінтанудың негізгі теориялары», «Мораль  және 

дін», «діни антропология». 

 

Пән мазмұны 

Кіріспе. Курстың мақсаты студенттерде дін психологиясының 

қалыптасуы мен дамуын, негізгі мәселелері мен ұғымдарын игеруге 

бағытталған білімдерді қалыптастыру. 

Курстың міндеттері дін психологиясының жеке пән ретінде 

қалыптасуының негізгі кезеңдерін ашу; діни феномендердің 

психологиялық ерекшеліктерін зерттеудің методологиялық негіздерін 

қалыптастыру; қазіргі замандағы діни санадағы өзгерістердің 

психологиялық заңдылықтарын түсінудің алғышарттарын қалыптастыру.  

   

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Психологиялық және дінтанулық ғылымдар жүйесіндегі дін 

психологиясы  

2 Діни тұлға 

3 Діни топтар мен индивид психологиясы 

4 Діни сенімнің психологиялық негіздері 

5 Діни тәжірибе 

6 Діни құлшылық және діни қарым қатынас психологиясы 
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7 Діни жүйенің элементтері және олардағы сананы өзгертудің әдістері. 

8 В. Джеймстің эмпирикалық дәстүріндегі діндарлық феномені. 

9 В. Вундттың халықтық психологиясы және С. Холлдың 

биогенетикалық теориясы адамның діндарлығы туралы. 

10 Тұңғиықты психология адамның діндарлығы туралы. 

11 Діндарлықтың бихевиоризмдегі және Б.Ф. Скиннер мен А. Бандураның 

әлеуметтік баулу теориясындағы түсіндірмелері. 

12 Э. Фромм, А. Маслоу, В. Франклдің гуманистік дәстүріндегі адам 

діндарлығына қатысты көзқарастары. 

13 Діндарлықтың дін психологиясының негізгі бағыттарында 

тұжырымдалуы  

14 Жаңа діни қозғалыстардағы діндарлықты талдаудың психологиялық 

аспектілері  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Психологиялық және дінтанулық ғылымдар жүйесіндегі дін 

психологиясы  
Психология тарихына қысқаша экскурс. Дін философиясы мен 

психологияның өзара байланысы. Дін психологиясының қалыптасуы және 

дамуының негізгі тенденциялары. Дін психологиясының дінтанудағы орны 

мен маңызы. Дін психологиясының объекті мен негізгі зерттеу бағыттары. 

Қазіргі заманғы дін психологиясы. 

 

Діни тұлға 

Тұлға ұғымы. Тұлға адамның психологиялық шындығының нақты 

тарихи бірлігі ретінде. Тұлға теориялары. Діни тұлға және оның 

ерекшеліктері. Адам белсенділігінің өмір және өлім концепциясы арқылы 

анықталуы. Адам тұлғасының тұрақты сипаттары. Индивид және 

индивидуалдылық. Рухани лидер харизматикалық тұлға ретінде. 

 

Діни топтар мен индивид психологиясы 
Адами қатынастар кеңістігін ұйымдастыру тәсілдері. Кіші топтардың 

маңызды белгілері, құрылымы мен қызметтері. Діни топ әлеуметтік 

организм ретінде. Діни топтағы адамдардың өзарақатынасы мен өзара 

байланысы. Діни топтағы ұжымдық ынтымақтастық. Топтағы лидерлік 

типтер. Конформизм. Девиантты жүріс тұрыс. Конфликлер. Конфликтерді 

реттеу. 

 

Діни сенімнің психологиялық негіздері    

Психологиядағы сенім феномені. Діни сенімнің психологиялық 

негіздемелері. Діни сенімнің айғақтық жүйесі. Діни сенімнің ерекшеліктері. 
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Сенім конфликтілері. Тұлғаның қорғаныс механизмдері. Тұлғаның 

дербестігі. Діндегі күпіршілдік және оның діни тұлға санасына ықпалы.  

 

Діни тәжірибе 

Діни тәжірибе ұғымы. Діни адамның Мен-концепциясы өз болмысын 

толғанудың қорытылған тәжірибесі ретінде. Мен-концепциясының діни 

тәжірибеде жүзеге асуы. Діни тәжірибенің көптүрлілігі. Діни тәжірибе өз 

болмысындағы «Өзгені» сезіну ретінде. Өмір мен өлім концепциясы діни 

тәжірибедегі индивидуалды толғаныс ретінде. Дін психологиясындағы жас 

мөлшері мәселесі. 

 

Діни құлшылық және діни қарым қатынас психологиясы  

Діни құлшылықтағы танымдық процестер және адамның 

эмоционалдық күйі. Әрекеттің психологиялық теориясы және  құлшылық. 

Құлшылық құдайға көрсетілген қызмет ретінде. Құлшылықпен байланысты 

әдет ғұрыптар. Ритуал. Адамның құлшылық жарғылықтарымен өзара 

әрекеттесуінің  макроструктурасы: мақсаты, мотивтері, қажеттіліктері, 

құралдары, тәсілдері, операциялары, қимылдары. 

Қарым қатынастың әрекет ретіндегі құралдары мен тәсілдері. Тіл мен 

қарым қатынас жеке және ұжымдық діни сананың көрінісі ретінде. Мәнді 

мәтіндердің сакралдылығы діни қатынастағы тіл жемісі ретінде. Діни мәтін 

және оны түсіну ерекшеліктері. Негізгі тілдік міндеттер. Діни қатынастағы 

автор мен адресат.  

 

Діни жүйенің элементтері және олардағы сананы өзгертудің 

әдістері. 

Діни жүйенің элементі ұғымы.  Діни бейнелер. Рәсім. Мифология. 

Символдар. Өсиеттер.  Осы элементтердің психологиялық  ерекшеліктері. 

Сананың өзгеруі ұғымы. Өзіндік еріктің өзгеруі. Тұлғаның өзіндік сана мен 

өзіндік бекімдіктің өзгеруі. Метитациалық тәжірибе. Тыныс алу әдісі. 

Психобелсенді препараттарды қолдану. Сананың өзгеруі жағдайындағы 

мәдени аспектілер.  

 

В. Джеймстің эмпирикалық дәстүріндегі діндарлық феномені. 

«Жеке дін» ұғымы. Діни тәжірибе сенім пәнін сезімдік қабылдау 

ретінде. Діндарлықтың мистикалық элементі. Дұға құдіретті күштермен 

қарым қатынастың мистикалық үлгісі ретінде. Мистикалық таным 

ерекшеліктері. Дінді «қабылдау» тәжірибесі және діни нанымның 

ақиқаттылығы. 

 

В. Вундттың халықтық психологиясы және С. Холлдың 

биогенетикалық теориясы адамның діндарлығы туралы. 

Діндарлық ұғымы. Діндарлықты зерттеудің тәсілдерін талдау. Діни 

тұлға типтері.  
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В. Вундттың  діндарлық феноменін түсіндіруінің ерекшеліктері.  Миф 

пен діннің арақатынасы. Жеке сенімнің діни аспектілері. 

Дін психологиясының негізін қалаушы – С.Холл. Индивидтің діни 

жүріс тұрысы: рекапитуляция концепциясы және биогенетикалық принцип. 

 

Тұңғиықты психология адамның діндарлығы туралы. 

З.Фрейд концепциясындағы діндарлық және діни әрекет. 

Діндарлықтың негіздемелері. Қазііргі адам діндарлығының талдамалары.  

Діндарлық невроздың баламасы ретінде.  

К.Юнгтың адамның діндарлығына қатысты «феноменологиялық» 

позициясы. Діни тәжірибе және ұжымдық көмескі саналық. «Өзіндік»  және 

табиғи діндарлық. 

 

Діндарлықтың бихевиоризмдегі және  Б.Ф. Скиннер мен А. 

Бандураның әлеуметтік баулу теориясындағы түсіндірмелері. 

Діндарлықты бихевиоризмдегі психологиялық аспектілерінің 

зерттелуі. В.Р. Веллс діни сенімнің пайда болуы туралы. Діннің адам 

әрекетіндегі көріністері. Д.Траут пен Дж.Веттер бойынша діни әрекеттің 

негізгі сипаттамары: үйретудің іргелі заңы және діни әрекет. Діндарлық – 

әрекеттің объективті паттерні ретінде. 

Б.Ф.Скиннер: «әрекетті эксперименталдық талдау». Діни қадағалау 

мәселесі. А.Бандура әлеуметтік үйретудің негізін қалаушы ретінде. Өзара 

детерминизм принципі. 

 

Э. Фромм, А. Маслоу, В. Франклдің гуманистік дәстүріндегі адам 

діндарлығына қатысты көзқарастары. 

Гуманистік дәстүр адам діндарлығын талдаудың ғылыми перспективті 

бағыты.  

Э. Фромм: діндарлық типтерінің дамуындағы әлеуметтік мәдени 

детерминанттарды зерттеу. «Frame of orientation and devotion» (бағдарлану 

мен жақын тарту). Діннің екі типі – гуманистік және авторитарлық. 

Діндарлықтың жаңа типін қалыптастыру.. 

А. Маслоу: діндарлықты зерттеудің жаңа үлгісі. «Тұтастық-

динамикалық теория». Гуманистік ғылым – діндар емес адамдар діні. 

В.Франклдың логотерапиясы. Діндарлық – сезілмеген трансценденталдық.  

Дін түпкі мәндерді іздеу ретінде. Шынайы діндарлық.  

 

Діндарлықтың дін психологиясының негізгі бағыттарында 

тұжырымдалуы  

 Христиан дінінің психологиясы. Кешірілмейтін күнәлар және оларды 

психологиялық қабылдау. Христиан дініндегі тәубешілдік. Махаббат 

магиясы және қазіргі адам. Христиан дінінің психотерапиялық аспектілері. 

Исламдағы иманның психотерапиялық аспектілері. Исламның бес 

парызы және этникалық психология ерекшеліктері. Исламның дәстүрі мен 

заңдары және оның қазіргі заманғы маңызы. Исламдағы дұға 
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«психотехнологиясы». Ислам шарттары және олардың адамға 

психотерапиялық әсері. Суфизмнің психологиялық аспектілері. 

 

Жаңа діни қозғалыстардағы діндарлықты талдаудың 

психологиялық аспектілері  

Діндарлықтың «жаңа толқыны» және оның себептері. Жаңа діни 

бірлестіктерді зерттеудің методологиясы. Жаңа діни қозғалыстар ұғымының 

дінтану мен дін психологиясында қарастырылуы. «Жаңа діндердің» жалпы 

сипаттамалары мен қызметтері. Жаңа діни қозғалыстар: адептінің тұлғалық-

психологиялық портреті. Тоталитарлық және деструктивтік культтердегі 

психологиялық ықпал ету тәсілдері. Тоталитарлық және деструктивтік 

культтерге тартылғандарға психологиялық көмек көрсету мен олардың 

қызметінің алдын алу тәсілдері. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Дін психологиясының дербес ғылыми пән ретінде 

қалыптасуының объективті алғышарттары.  

2. Діни сенімнің психологиялық негіздемелері.  

3. Тұлға адамның нақты тарихи психикалық шындығының сипаты.  

4. Әрекеттің психологиялық теориясы және культ. 

5. В. Джеймс теориясындағы діни тәжірибе 

6. В. Вундттың халықтық психологиясы және С. Холлдың 

биогенетикалық теориясындағы адам діндарлығы. 

7. Психоанализ діннің мәні туралы 

8. Бихевиоризмдегі діндарлықтың психологиялық аспектілерінің 

зерттелуі  

9. Гуманистік дәстүр адам діндарлығын талдаудың жаңа бағыты. 

10.  Әлемдік діндердің психологиялық аспектілері  

11.  Жаңа діни қозғалыстардағы діндарлықтың психологиялық 

ерекшеліктілері 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Дінді психологиялық зерттеудің методикасы 

2. Қазіргі заманғы дін психологиясының ерекшеліктері мен даму  

бағыттары. 

3. Діннің психологиялық түсіндірмелері 

4. Діни сенім психологиясы 

5. Діни тәжірибе психологиясы 

6. Діни тұлғаның қалыптасуы мен ерекшеліктері 

7. Діни салт дәстүрлердің психологиялық аспектілері 
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Рысбекова Ш.С. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының профессоры, философия ғылымдарының 

докторы. 

Борбасова Қ.М. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының профессоры, философия ғылымдарының 

докторы. 

 

 

Пікір жазғандар: 

Исмагамбетова З.Н. – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
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философия, саясаттану және дінтану институтының философия бөлімінің 

меңгерушісі 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Діни антропология пәні дінтанудың бөлімі ретінде дінтанушы 

мамандарды кәсіби даярлауға тікелей қатысады. Дiни антропология – 

дiнтану, философия, философиялық антропология, тұлға социологиясы, 

психология пәндерiнiң пәнаралық зерттеу пәнi болып табылады. Бұл пән 

адам, Жаратушы мәселесін, қасиетке деген көзқарас түсінігін, сондай-ақ 

теологияда және діни философияда адамның пайда болуы, адам өмірінің 

мәні жайлы діни тұжырымдарды зерттейді. 

Діни антропология жалпы тарихпен, дін тарихымен, философиялық 

антропологиямен, дін философиясымен, психология және этнографиямен, 

әлеуметтану және мәдениеттанумен, теологиямен, діни философиямен 

байланысты. Діни антропологияның пәні болып діни ескерткіштердегі адам 

өмірінің мәнін зерттеу және сараптау, адам табиғаты, оның ғұмыры, 

ғарыштағы адамның орны, сондай-ақ адамдағы рух пен тәнінің бірлігі 

болып табылады. 

Дiни антропология дiнтану мамандығы бойынша оқитын студентердiң 

әлемдiк және ұлттық дiндер аясындағы адам және оның жаратушыға, 

қасиеттiлiкке қатынасы туралы, сонымен бiрге адамның сенімі мен білімі, 

адамдағы биологиялық және әлеуметтік бастамаларды діни тұрғыда 

қарастыратын көзқарастар туралы білімін қалыптастырады.  

Діни антропологияның деректанулық базасы болып діндердің Қасиетті 

Жазбалары, ислам, христиан, будда ойшылдарының мәтіндері, Жаңа және 

Қазіргі заманның философиялық-діни трактаттары болып табылады. 
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Сонымен қатар қазақ ойшылдарының философиялық-діни дәстүрлері және 

жаратылыстың күрделі сұрақтарына жауап іздеген әлемнің танымал 

ойшылдарының (И. Кант, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, Абай, Шәкәрім, Ф. 

Достоевский, В. Розанов, П. Флоренский, Л. Шестов т.б.) 

шығармашылығына назар бөлінеді. 

Курсты оқыту барысында студент білуі керек: 

–  діни антропологияның  негізгі категориялары мен ұғымдарын; 

–  адамның тіршілігі мен өмірінің мәні, оның орны, өлімі мен мәңгілігі 

мәселелерінің философия мен теологиядағы сұқбатын;   

– адам туралы діни ілімдердің теориялары мен тарихын, 

философиялық және теологиялық антропологияның қатынасын, 

антропологияның  философиялық- дінтанулық және діни-апологетикалық 

зерттеулерді.  

істей алуы керек: 

– діни антропологияның ерекшеліктерін, оның негізгі аспектілерін 

және деңгейлерін сараптау және  діни-апологетикалық ілімдерді топтамалау;  

– философиялық антропологияның жаңа теориялары туралы 

білімдерін діни феномендерді зерттеу практикаларында қолдану; 

– философиялық антропологияның жаңа идеяларын діни-

апологетикада креативті қолдану.  

дағдысы болуы керек:  
– оқулық және арнайы әдебиеттермен, түпнегіздермен 

шығармашылықпен жұмыс жасау; 

– дінтанудың терминдерін және арнайы ұғымдарын еркін қолдана 

білу; 

– дінтанушылық мәселелерді еркін сараптау; 

–  жеке көзқарасты қалыптастыру және ұстану. 

 Пререквизиты: философия, жалпы психология, социология, 

мәдениеттану  

Постреквизиты: дін философиясы, қазіргі дінтанудың өзекті 

мәселелері және мамандық пәндер циклы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п.п. 

Тараулардың тақырыптары 

1 Дiни антропологияның пәнi және оның гуманитарлық ғылымдар 

жүйесiндегi орны 

2 Дiни антропологияны зерттеудің методологиялық мәселелері  

3 Ұлттық дiндердегi антропологиялық мәселелер 

4 Үнді діндеріндегі адам образы  

5 Қытай діндеріндегі адам туралы діни- философиялық  ілімдер 

6 Буддизмдегі антропологиялық мәселелер  

7 Православтық антропология 
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8 Католиктік антропология 

9 Исламдағы антропологиялық мәселелер 

10 Ислам теологтарының антропологиялық идеялары 

11 Қазақ ойшылдарының антропологиялық iзденiстерi 

12 XIX -ХХ ғғ. қазақ ойшылдарының антропологиясы 

13 Орыс философиясындағы антропологиялық мәселелер 

14 Қазіргі синкреттік діни қозғалыстардағы адам туралы ілім 

15 Теологиялық танатология. Адамның өлімі және мәңгілігі туралы 

философия  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Курстың мақсаты студенттерге әлемдегі діндердегі, әр түрлі діни 

ілімдердегі адам туралы ойларды таныстыру. Жастардың дүниетанымдық 

позициясын қалыптастыру, тұлғаның рухани жан-дүниесiн байытуға өзiндiк 

үлес қосу. Мамандарды дайындауда ар ождан бостандығының,  дiни 

төзімділіктің өсуіне  бағыттап, құқықтық нормалар мен адамгершілік 

құндылықтарына жауапкершілікпен  қарауға баулиды. 

Курстың міндеттері: 

– дiни антропологияның ғылыми-әдiстемелiк мәселелерімен, адам 

туралы діни ілімдердің теориясы және тарихымен таныстыру; 

– ұлттық және әлемдік діндердегі иудаизм, буддизм христиандық  

православие, католицизм, исламдағы, қазіргі синкреттік діни 

қозғалыстардағы адам  концепциясымен таныстыру; 

–  адамның тіршілігі мен өмірінің мәні, антропогенезі, онтогенезі  

оның жаратушыға, қасиеттiлiкке қатынасы туралы, сонымен бiрге адамның 

сенімі мен білімі, адамдағы биологиялық және әлеуметтік бастамаларын, 

тұлғаның ар-ұят және адамгершілік қасиеттерін діни тұрғыда қарастыратын  

философиялық және теологиялық танатологияның тарихи, философиялық 

және дінтанулық ұғымдық аппаратымен таныстыру.  

Дiни антропология пәні - дiни ілімдердегі адам және оның мәні, 

жаратушыға, қасиеттiлiкке қатынасы.  

Дiни антропология курсының нысаны адам, оның жаны, құдайға 

ұмтылысы жалпы оның рухани тұлғасы мен бағыт-бағдары, адам өмiрiнiң 

мәні, күнәсі мен құтқарылуы, өлімі және өлімнен кейінгі тіршілігі туралы 

ғылыми пән.  

Дiни антропология – философиялық - дінтанулық білімнің бір саласы 

болғандықтан философиялық ойлардан бастау алады.  Сонымен қоса ол 

философиялық пән ретінде дүниетанымдық, құндылықтық, әдіснамалық, 

ағартушылық тағы басқа функциялары бар.  

Дiни антропология адам туралы орта ғасырлық христиан және 

мұсылмандық теологтардың ізденістерінен бастау алады. Келесі кезеңде 
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дінге қатысты діни тұжырымдамаға қарсы оны ақылмен түсіндіретін, тарихи 

қоғамдық құбылыс  ретінде қарастыру үрдісі қалыптасты.  

Дiни антропологияның ерекше дамуы XVIII ғасырдың екінші 

жартысы, XIX, XX ғасырлардағы ойшылдардың философиялық - 

дінтанулық зерттеулерімен белгілі болды.  

 

НЕГIЗГI БӨЛIМ 

 

Дiни антропологияның пәнi және оның гуманитарлық ғылымдар 

жүйесiндегi орны 

Дiни антропологияның пәнi. Дiни антропологияның пайда болуы. Дiни 

антропологияның ерекшелiгi. Дiни антропология пәнiн айқындаудағы негiзгi 

бағыттар. Дiни антропологияның дiни-философиялық антропологиямен 

байланысы. Гуманитарлық ғылымдар жүйесiндегi дiн антропологиясының 

орны. Дiни антропологияның мәнi мен мақсаты. Дiни антропология ұғымы. 

Дiни антропологияның мазмұны мен мақсаты. Дiни антропологияның 

қалыптасуы мен дамуы. Дiни антропологияның объектiсi. Дiни 

антропологияның принциптерi. 

 

Дiни антропологияны зерттеудің методологиялық мәселелері  

Философия мен діндегі адам мәселесі. Адам туралы діни ілімдердің 

теориялары мен тарихы. Дiни антропологияның ерекшелiгi оның негізгі 

аспектілері. Миф, діни ілім, теология, діни философия деңгейіндегі 

имплицитивтік және эксплицитивтік антропология.  Дiни дүниетаным 

жүйесіндегі антропология.   Антропологияның философиялық - дінтанулық 

зерттеулері: апологеттік және сыни концепциялар. 

Адам туралы діни ілімдерді топтамалау мәселесі. Антропологиялық 

ілімдердегі нақты-тарихи және типтік тәсілдер. Теологиялық және 

философиялық, сыни және аналитикалық топтамалау. Адамның мәні туралы 

объективті және субъективті түсіндірмелер.  

 

Ұлттық дiндердегi антропологиялық мәселелер 

Зороастризм. Қарама - қарсы екі бастама туралы түсінік.  Заратұштра 

ілімі. Өмірдегі үш негізгі ақиқат: «жақсы ой»;  «жақсы сөз»; «жақсы іс». 

Құдайларға арналған гимндер мен өлеңдер.  

Иудаизм. Иудаизмдегi адамның мәнi мен мақсаты. Көне Өсеиттегi 

жаратушы мен адам арақатынасы. Көне Өсиет: адам өмiрi табиғаты туралы. 

Синтоизм - ғалам мен адам арақатынасы туралы. Синтоизм – адамның 

өмiрi мен ажалы туралы. Синтоизм – адамның шығуы туралы. 

 

Үнді діндеріндегі адам образы 

Индуизм – адам жаны мен тәнi қатынасы туралы. Индуизм – адам мен 

оның өмiрi туралы. Индуизм – адам жаратылысы мен оның жаны туралы. 

Индуизм – адам мен әлем арақатынасы.  
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Джайнизм – адам туралы iлiм. Джайнизм дiни iлiмiндегi адам өмiрi 

мен оның табиғаты туралы. Джайнизм – адамның ғаламдағы орны мен 

мақсаты жөнiнде. Джайнизм: адам жаны мен адам болмысы туралы.  

Сикхизм – жаратушы мен адам арақатынасы туралы. Сикхизмдегі 

адамдардың теңдiгi туралы идея. Сикхизмдегi – адам табиғаты мен оның 

мақсаты туралы.  

 

Қытай діндеріндегі адам туралы діни- философиялық  ілімдер 

Даосизм – адам мен ғарыш арақатынасы. Даосизм – адам – рухтар 

мекенi. Даосизм – адам өмiрiнiң мәнi  және оның  әлемдегі орны жайлы. 

Даостықтардың мақсаты. Даоны тану жолы. «У-вэй» ұғымы, 

әрекетсіздік – заттардың табиғи дамуына бөгет болатын іс–әрекеттен бас 

тарту.   

Конфуцишылдық. Конфуции дінінің негізгі тақырыбы: адам және 

қоғам. Қоғамдық қатынастар және олардың үйлесімдігі. Цзюнь-цзы ұғымы – 

Ізгі адам. Адамгершілік, адамды сүю, әділеттілік, парыз, Діни этика және 

ғибадаттар. 

 

Буддизмдегі антропологиялық мәселелер  

Ежелгі буддизмдегі адам туралы ілім оның  брахмандық көзқарастар 

мен санкхья философиясындағы алғы шарттары. Тхеравадағы  

философиялық –антропология мәселелері. Архат кемелденген адам бейнесі 

Буддизм – адам табиғаты мен тағдыры туралы.  Буддизм – адам өмiрi мен 

ажалы туралы.. Буддизм адам жанының мәңгiлiгi туралы. Буддизм адамның 

рухани жетiлуi туралы 

Махаяна философиялық – антропологиялық ілімі. Бодхисаттва идеалы. 

«Адамдағы Будданың рухы» (татхагатагарбха) концепциясы. 

Ваджраянадағы адам туралы ілім.   Сиддхи идеалы. Тибеттік буддизм адам 

туралы: ламалар туралы ілім, «Бардо-Тёдоль» танатологиясы. Чань (дзэн) 

буддизмнің антропологиялық аспектілері. Нитирэн мектебінің адам туралы 

ілім көзқарастары. 

 

Православтық антропология 

Христиандық антропология: адамның пайда болуы мен табиғаты 

туралы. Христиандық антропологиядағы негiзгi түсiнiк – адам құдай 

тәрiздес болуы. Күнә және адамның құтқарылуы – христиандықтың негiзгi 

идеясы. Iнжiлдегi адам табиғатына байланысты көзқарас. Христиандықтағы 

адам мен әлем қатынасы. Христиандықтағы жан мен тән мәселелi. 

Жаратушы мен адам арақатынасы туралы. Христиандық антропология: адам 

өмiрi мен ажалы, мәңгілігі туралы.  

Жаңа Өсиет антропологиясының дінтанулық және деректанулық 

мәселелері және әлеуметтік-мәдени контексі. Жаңаөсиеттік 

антропологияның христологиялық бағыты. Адам табиғаты мен мәні туралы 

ілім. Жаңаөсиеттік хамартиология және «жаңа адам »: тән, дене, жан мен 

рух, ежелгі және қазіргі адам, адамның сыртқы бейнесі мен ішкі жандүниесі 
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туралы. Адам тұлғасы туралы көзқарас, христиандық антропологиядағы 

персонализм. Жаңа Өсиеттегі танатология және эсхатология. Өлімнен 

кейінгі өмір және қайта туу туралы ілім. Жандық және рухтық дене. Адам 

туралы діни ілім концепциясының эволюциясы. 

Православтық антропологиядағы адам туралы ілім. Византиялық діни 

ілім: Немесий Эмесский, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Иоанн 

Дамаскин. Аскеттік антропология. Шығыс-христиандық мистиканың 

антропологиялық мазмұны. Григорий Палама антропологиясы. Орыс 

православтық антропологиядағы адам туралы ілім.  

 

Католиктік антропология 

Орта ғасырлық католик теологиясы мен философиясындағы адам 

туралы ілім. Фома Аквинскийдің антропологиясы. Бонавентура адамның 

Құдайға жолы туралы. Өрлеу ғасырындағы діни ілімдегі антропологияға 

бетбұрыс. Реформация мен контрреформация кезіндегі католиктік 

антропология. Теологиялық  антропологиядағы XIХ - басы ХХ ғасырдағы 

модернизм. 

 

Исламдағы антропологиялық мәселелер 

Құран – кәрiм антропологиясының дінтанулық және деректанулық 

мәселелері және әлеуметтік-мәдени контексі. Құран – кәрiмдегi адам 

жаратылысы мен тiршiлiгi туралы мәселелер. Адамның адам болуындағы 

иманның күші. Исламдағы сенім. Имандылық шарттары. Адамның Аллаға, 

табиғатқа және басқа адамдарға деген қатынасы. Мұсылманның міндеттері. 

Исламдық тәрбиенің ерекшеліктері. Исламдағы еркіндік мәселесі. Ислам 

антропологиясындағы тән, рух, жан ұғымы. Білім мұсылманның 

белсенділігінің көрсеткіші. Мұсылмандық идеал. Ислам іліміндегі гендерлік 

мәселе. Исламдық танатология. Өлім ұғымының діни түсіндірмесі. 

Хамартиология мен  сотериология аспектісіндегі өлім ұғымы.  Ақыр заман 

идеясы. Тозақ пен жұмақ түсінігі. Жанның мәңгілігі.  

 

Ислам теологтарының антропологиялық идеялары 

Қаламдағы антропологиялық мәселелер. Джабариттер, кадариттер, 

мүрджиттер мен мутазилиттердің адам тұлғасы туралы көзқарастары. Адам 

тағдыры, еркіндігі және жауапкершілігі туралы ілім. Аль-Ашари 

доктринасы. Ислам дiнiндегi адам өмiрiнiң мәнi мен мақсаты туралы. 

Шариаттағы адам құқығы мен мiндеттері.  

Абу-Ханифа мен Джафар ас-Садык іліміндегі адам мәселесі.. 

Мұсылмандық философия: ерекшеліктері, негізгі мәселелері, принциптері, 

догматтры. Негізгі бағыттар: джабариттер және қадариттер діни  - 

антропологияның негізгі өкілдері. Мұсылмандық Шығыстағы діни 

философияның бастапқы түрлері. Қаламның әртүрлі мектептердің 

жиынтығы ретіндегң рөлі. Мұтазилиттер (аль- Хасан аль Басри, Амра Бен 

Убейда, Басыл ибн Ата және т.б.). Басырлық мектеп (ан- Наззам, аль- 

Джахиз). Бағдат мектебі (Сумама Бен аль- Ашарас, аль-Мұрдар, аль-Хайат). 
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Ханбалиттік. Ашаризм (аль-Ашари, аль-Баккилани, аш-Шахрастани, аль-

Байдави и др.). Сопылық философиясы. Зу-н-Нун аль Масри, Баязид аль-

Бистами, аль-Газали, ибн-Араби және т.б. Шииттік діни философия. 

Реформаторлық қозғалыстардағы діни көзқарастар. 

Әл-Фараби мұрасындағы адам мәселесi. Сопылық: кемел адам идеясы. 

Қожа Ахмет Иассауи адам өмiрiнiң мәнi туралы. ХХ ғғ жәдидшiлдер 

шығармашылығындағы адам мен оның танымдық қабiлетi туралы мәселе. 

Қазіргі мұсылмандық теология мен философиядағы адам туралы ілім. 

Исламдық ағымдардағы философиялық – антропологиялық мәселелер. 

 

Қазақ ойшылдарының антропологиялық iзденiстерi 

Қорқыт Ата адам өмiрi мен өлiмi, ажалсыздығы туралы. «Құтты 

бiлiк»: адам өмiрi мен оның өмiрлiк мақсаты туралы. М. Қашғаридiң адам 

туралы ой-толғаныстары. Қазақ ақын-жыраулары шығармашылығындағы 

адам мәселесi. Асан Қайғы (XV ғ.), Қазтуған жырау (XV ғ.), Доспамбет (XVI 

ғ.), Шалкиіз (1465—1560), Актамберді (1675—1768), Бұхар жырау (1668-

1781), Шал акын (1748-1819) т.б. адам өмiрi мен ажалы, ажалсыздығы 

туралы.  

 

XIX -ХХ ғғ. қазақ ойшылдарының антропологиясы 

XIX ғасырдағы қазақ ағартушылығының классиктерінің 

еңбектеріндегі діни- философиядағы көзқарастары, антропоцентризм және 

гуманизм. 

Ы. Алтынсарин мұрасындағы адамның өмiр-мәндiк мәселесi. Абай 

мұрасындағы Жаратушы мен адамның арақатынасы.  

XIX ғ. – бірінші жартысы XX ғасырдағы қазақ ойшылдарының 

(А.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, С.Торайғыров, Ж.Ақпаев т.б.) 

әлеуметтік- философиялық және этикалық-гуманистік ойлары.  Шәкәрiм 

шығармашылығындағы Алла мен адам болмысы, жан мен тән арақатынасы. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларының дүниедегi адам орны мен адам 

табиғаты туралы көзқарастары. 

 

Қазіргі синкреттік діни қозғалыстардағы адам туралы ілім 

Мормондардың антропологиясы. Бірігу шіркеуінің іліміндегі адам 

туралы көзқарас. Теософия адам туралы. Р.Штайнердің антропософиясы. 

Саентология адам туралы.  «Жаңа ғасыр» қозғалыстардағы адам туралы 

ілім. Халықаралық Кришна Санасы қоғамының доктринасындағы 

антропология. Бахайлық антропология. 

 

Теологиялық танатология. Философия адамның өлімі мен 

мәңгілігі туралы  

Адам табиғаты туралы діни – эсхатологиялық түсінік және оны 

мифпен байланыстыруға талпыныс. Экзистенциальдық философия өлім  

феноменологиясы және оның қазіргі  теологиялық танатологияға әсері 

туралы. Өлімнің «рухани жетілу», «соңғы діни тәжірибе» ретінде. Жанның 
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мәңгілігі, метемпсихоз және өлгендердің тірілуі туралы теологиялық –

антропологиялық түсінік. Философия адамның мәңгілігі туралы.   

Дiни антропология мен философиялық антропология адам өмiрi мен 

оның өмiрлiк мақсаты туралы.   

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Дiни антропологияның пәнi және оның гуманитарлық ғылымдар 

1. жүйесiндегi орны. 

2. Дiни антропологияның мәнi мен мақсаты. 

3. Индуизм – адам жаны мен тәнi қатынасы туралы. 

4. Жайнизм – адам туралы iлiм. 

5. Сикхизм – жаратушы мен адам арақатынасы туралы. 

6. Даосизм – адам мен ғарыш арақатынасы. 

7. Синтоизм - ғалам мен адам арақатынасы туралы. 

8. Әлемдiк дiндердегi антропологиялық проблемалар. 

9. Православтық антропология. 

10. Iнжiлдегi адамға көзқарас. 

11. Католиктiк дiни антропология 

12. Протестанттық антропологиялық концепциясы. 

13. Исламдағы антропологиялық мәселелер. 

14. Құрандағы адам мәселесi. 

15. Қазақ ойшылдарының антропологиялық iзденiстерi. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Иудаизм мен христиандықтағы адамның пайда болу ерекшелігі. 

2. Православтық антропологя (ақылды әрекет теориясы  және жекеше 

құтқарылу).  

3. Христиандықтағы Құдай – Абсолюттік тұлға ретінде.  

4. Ф. Аквинский антропологиясы. 

5. Ислам антропологиясындағы тұлға. 

6. Ислам антропологиясындағы Алла ұғымы. 

7. Сопылықтағы адамның Құдаймен қатынасы. 

8. Ислам антропологиясындағы тән, жан, рух ұғымы. 

9. Қ.А. Яссауи  антропологиясы. 

10. Экзистенциализм философиясындағы өлім феномені. 

11. Орыс діни философиясындағы жалпы бірлік принципі. 

12. Қорқыт ата адам туралы 

13. ХIX ғ. қазақ философиясындағы адам феномені.  

14. Абай философиясындағы Жаратушы мен адам. 
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15. Шәкәрім шығармасындағы Құдай болмысы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Діни антропология» терминін анықтаудағы негізгі бағыттар. 

2. Қазіргі ғылым жүйесіндегі «Діни антропология»  

3. Әлеуметтік адамгершілік нормаларының қалыптасуы және 

олардың діни формадағы көріністері.   

4. Ұлттық діндердің қалыптасу кезеңіндегі адам туралы 

көзқарастардың қалыптасуының әлеуметтік алғы шарттары.   

5. Буддизм адамның рухани жетілуі туралы. 

6. Православтық және католиктік антропологиядағы күнә және 

күнәға бату категориялары: ортақ түсінік және ерекшеліктері. 

7. Ізгілік ұғымы және оның құтқарылудағы рөлі туралы 

православтық және католиктік антропологиядағы көзқарастар. 

8. Христиандықтағы «тағдыр» «еркіндік» ұғымдары. 

9. Қазіргі теологиялық танатология  

10. Исламдағы адам және оның парызы. 

11. XIX ғысырдың соңындағы қазақ ойшылдарының әлеуметтік- 

философиялық көзқарастары.   

12. XX ғысырдың басындағы қазақ ойшылдарының этикалық-

гуманистік көзқарастары. 

13. Құрандағы жанның мәңгілігі және о дүние туралы ілім. 

14. Биоэтика мәселелері және оны ислам  антропологиясы бойынша 

шешу жолдары. 

15. Адамның Құдайдан жаратылуы туралы христиандық және 

мұсылмандық көзқарастар. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Дін философиясы» курсы кәсіби білім беру жүйесіндегі маңызды оқу 

пәні болып табылады. Ол діннің аксиологиялық, дүниетанымдық, 

психотерапевтік және басқа да аспектілеріне қатысты ғылыми 

дүниетанымның және рационалды бағдардың қалыптасуына, дін мен 

қоғамның өзара әрекетінің үдерістерін түсінуге, діни құбылыстардың теріс 

әсерінің (экстремистік фундаментализм, мемлекеттің зайырлығына нұқсан 

келтіру, кейбір діни бірлестіктердің деструктивтігі және т.б.) негізгі 

тенденцияларын көрсетуге ықпал етеді.  

«Дін философиясы» пәнін оқу барысында студент білуі тиіс: 

- дін туралы философиялық көзқарастардың даму тарихын, діннің 

негізгі заманауи философиялық концепцияларын;  

- философтардың дін туралы әр түрлі ілімдерінің ғылыми 

талдауларының методологиялық негіздерін;  

- дінге деген философиялық көзқарастардың дамуының басты 

кезеңдері мен бағыттарын;  

 - ілімдер мазмұнын, дін дамуының кезеңдерін, әр түрлі 

конфессиялардың теологиялық принциптерін, қасиетті канондық мәтіндерді, 

олардың заманауи түсіндірмелерінің әдістері мен тәсілдерін;  

студент жасай алуы тиіс: 

- әр түрлі философиялық әдебиеттерде бағдарын анықтай алу; түрлі 

әлеуметтік тенденциялар, фактілер және құбылыстарды философиялық 

талдау үшін теориялық білімдерді қолдану;  

- алған білімдерді кәсіби және күнделікті қызметте пайдалану;  

- білімнің қарапайым және теориялық деңгейлерінде діни және діни 

емес дүниетаным диалогының дәлелдік негізін іске асыра алуы тиіс;  
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- діннің өзекті мәселелерін өз бетінше анықтай алу және зерттеу, 

оларды ғылыми дінтанудың әдіснамасы мен ұстанымдарының негізінде 

талдау; 

студент дағдылануы тиіс: 

- қорытындылау, талдау, ақпаратты қабылдау, мақсатты қоя білу және 

оған жетудің жолдарын таңдауға;  

- ақпаратты берудің коммуникативтік, интеллектуалды және 

шығармашылық әдістерін қолдану; оларды зерттеу және кәсіби қызметте 

іске асыра алу үшін қажетті білім қорына ие болуға;  

- философиялық әдістеме негіздерін, философиялық ойлау мәдениетін, 

дискуссия және полемика жүргізу дағдысына, көпшілік алдында сөйлеу 

және өзінің көзқарасын жазбаша дәлелді жеткізе білу дағдыларына ие 

болуға.  

құзыретті болуы тиіс: негізгі дінтанулық ақпаратты түсіну, сыни 

талдауды және баяндауды; діни көрсеткіштерді, процестерді және 

қатынастарды оңтайландыру, бағалау, айқындау бойынша зерттеу (дербес 

немесе ұжым құрамында) дайындау және жүргізуге. 

Алдыңғы және кейінгі пәндер: философия негіздері, дінтану негіздері, 

әлеуметтану негіздері, мәдениеттану негіздері. Дін философиясы пәні 

базалық пән болып табылатындықтан фундаменталдық пәндерді жақын деп 

санауға болады, себебі курстың логикалық мазмұнын зерттеу-ізденушілік, 

тарихи, теориялық ғылыми дайындықтың жоғары деңгейін құрайды.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып  атаулары 

 Дін философиясы философиялық дінтану ретінде  

1 Дін философиясы пәні  

2 Дін философиясының қалыптасуы  

3 Батыс философиясындағы дін философиясы  

4 И. Канттың дін философиясы 

5 Ф.В. Гегельдің дін философиясы 

6 Л. Фейербахтың дін философиясы  

7 К. Маркс және Ф. Энгельс дін туралы 

 Дін философиясы философиялық теология ретінде 

8 Философиялық теология дербес философиялық құдайтану ретінде  

9 Құдай болмысын дәлелдеудің философиялық әдістері  

10 Теология және философия 

 Дін философиясының гносеологиялық, онтологиялық және 

аксиологиялық мәселелері 

11 Діни гносеологияның философиялық талдауы 

12 Діни онтологияның философиялық талдауы 

13 Дін тілінің философиялық талдауы 

14 Дін философиясындағы антропологиялық және аксиологиялық 
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мәселелер 

15 Рухани мәдениет жүйесіндегі діннің философиялық талдауы.  

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Дін философиясы» курсының мақсаты дін философиясы мен 

дінтанудың басты теориялық қағидаларын, ұғымдық аппаратын, әдістемелік 

негіздерін зерттеу; дін туралы тарихи-философиялық білімдерді меңгеру; 

қоғамның рухани мәдениеті жүйесінде діннің рөлін анықтау және қазіргі 

кезеңдегі діннің өзекті мәселелерін қарастыру болып табылады.  

Курс міндеттері: 

- дін феноменін, адамның  ақиқатқа, бірінші кезекте құдайылық 

ақиқатқа діни қатынасын,  гносеология және діни тіл мәселелерін (діни 

өмірдің субъективті жағы) философиялық тұрғыдан пайымдау;  

- діндар болмысының философиялық-діни концепцияларын және осы 

контексттен шығатын ерік бостандығы, қажеттілік және кездейсоқтық, бар 

болудың мәні және тіршілік ету, Құдай атрибуттары және т.б. 

(онтологиялық жағы)  мәселелер; 

- заманауи философиялық-дүниетанымдық көзқарастардың, дін 

философиясының кәсіби мәселелеріне релевантты ойлаудың әдістемелік 

стратегияларының жиынтығын меңгеруі тиіс;   

- жеке және кәсіби мәдениетті қалыптастыру үшін қажетті тарихи-

философиялық, метафилософиялық, онтологиялық, эпистемологиялық, 

логикалық-әдістемелік, антропологиялық, аксиологиялық, әлеуметтік-

философиялық көзқарастырдың кең спектрін меңгеру.  

Дін философиясы пәні діннің философиялық концепциялары болып 

табылады.  

«Дін философиясы» курсының зерттеу объектісі – дінді ерекше 

әлеуметтік немесе рухани құбылыс ретінде тану болып табылады.   

Дін философиясы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың әр 

түрлі әдістерін қолданады.  

Дін философиясы дінтанудың негізгі бөлімі болып табылады. Дінді 

анықтау тарихи-философиялық үдерістің құрамдас бөлігі болып табылады.  

Пайда болуының басты кезеңдерінде философия дінмен генетикалық 

байланыста болған, өйткені оның көптеген тақырыптары және сұрақтары ең 

басында мифологиялық әңгімелердің өзегі, діни даналықтың бөлігі, мәдени 

практика компоненті болған. Дін басты дүниетанымға айналғанда, 

философия дінге қызмет ету функциясын атқаруға тура келеді. Жаңа заман 

философиясының өзі белгілі бір деңгейде идеялық теологиялық кешен мен 

пайымдау тәсілінің бөлінісі ретінде қалыптасты. Сондықтан бүгінгі таңда, 

аталған бағдарламада көрсетілгендей дін – дін философиясы үшін тек 

зерттеу объектісі ғана емес, сонымен бірге, осы философияның белгілі бір 

бөлігі болады. Сөз философиялық теология туралы болып отыр.  
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Тарихта болған философиялық-діни ұйымдардың көптүрлілігі «дін 

философиясы» ұғымына толық анықтама беруге мүмкіндік береді. «Дін 

философиясы ұғымын» кең және тар мағынада қарастыруға болады.  

Дін философиясы кең мағынада алғанда – бұл дінге қатысты өзекті 

және потенциалды философиялық ұстанымдардың жиынтығы, діннің 

табиғаты мен функцияларының концептуализациясы, сонымен қатар 

Құдайдың бар екендігін философиялық  дәлелдеулер, оның табиғаты туралы 

және әлемге, адамға деген қатынасы жөніндегі философиялық пайымдаулар.  

Дін философиясы тар мағынада алғанда – Құдай туралы және дін 

туралы жекеленген дербес философиялық пайымдау, философиялық 

ойлаудың ерекше типі. Дін философиясы тар мағынада  алғанда арнайы, көп 

жағдайда басты тақырып, ірі философиялық жүйелердің арнайы тақырыбы 

ретінде, кейде оқшауланған философиялық пән ретінде алға шығады. Әрине, 

алғашқы анықтама кейінгіні жоққа шығармайды. Философиялық жүйенің 

тиісті компоненті дербес философиялық пән ретінде дін философиясының 

құрамдас бөлігін құрайды. Талдаудың деректік базасы болып түрлі 

діндердің Қасиетті Жазу мәтіндері, Жаңа заман Батыс пен Шығыстың 

ортағасыр ойшылдарының философиялық-діни трактаттары табылады. Дін 

философиясының дамуына едәуір үлес қосқан атақты ойшылдар (Д. Юм, 

Б. Спиноза, И. Кант, Ф.Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс, 

Ф.Д. Шлейермахер, В. Соловьев, Аль- Газали, Аль-Фараби және басқалар) 

шығармашылықтарына ерекше көңіл бөлінеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ДІН ФИЛОСОФИЯСЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ДІНТАНУ РЕТІНДЕ 

 

Дін философиясы пәні  

Философиялық білім құрылымындағы дін. Философиялық ойлау 

тарихындағы дін философиясының алатын орны. Дін философиясының пәні, 

мақсаты, міндеттері. Дін анықтамаларына шолу жасау. Анықтамалар 

типологиясы. Дінді танудың әдістері мен жолдары. Діннің мәндік 

сипаттамалары. Дін қызметтеріне жалпы шолу жасау. Социумдағы діннің 

рөлі. Діни дүниені түйсінудің рационалдығы және иррационалдығы.  

Антикалық дін философиясы  

Антикалық дін философиясы космоцентризмі оның өзіндік ерекше 

белгісі ретінде. Антика дәуіріндегі философиялық дінтану. Антика 

дәуіріндегі философиялық теология. Платонизм және аристотелизм 

антикалық дінисофиялық ойдың концептуалды бағдарламалары ретінде. 

Көне шығыс ойшылдарының дінисофиялық көзқарастарының ерекшеліктері 

(брахманизм, буддизм, конфуцийшілдік, даосизм). Эллинизм дәуірінің және 

антика кезеңінің соңғы шеніндегі дін философиясы (стоицизм, эпикуреизм, 

скептицизм, неоплатонизм). Антикалық дінисофияның тарихи дамуының 

негізгі қорытындылары.  
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Ортағасыр дін философиясы. Қайта өрлеу дәуірінің дінисофиялық 

көзқарастары  

Теоцентризм ортағасыр батыс еуропалық дін философиясының өзіндік 

ерекшелісі (креационизм идеялары, провиденциализм, аяндық және т.б.) 

ретінде. Христиандықты антикалық сынау және христиан апологетикасы. 

Ортағасыр дінисофиясының догматтық және философиялық теологиясы. 

Ортағасырдағы дінисофиялық құрылымдардың  символизмі және 

мистицизмі, авторитарлығы және схоластикасы. Сенім мен ақыл ара-

қатынасы мәселесі. Августинизм және томизм ортағасыр дін 

философиясының ықпалды концепциялары ретінде. Мұсылмандық Шығыс 

ойшылдарының дінисофиялық көзқарастарының ерекшеліктері.  

Гуманизм және антропоцентризм Қайта өрлеу дәуірінің дін 

философиясының маңызды белгілері ретінде. Н. Кузанский және 

Дж. Бруноның философиялық теология пантеизмі. Реформация және 

протестанттық дінисофия. Діни дүниені түйсінудің рационалды және 

иррационалдығы. Антика кезеңінің соңғы шеніндегі философия мен дін 

синтезі. Плотин, Ориген, Августин.      

 

Батыс философиясындағы дін философиясы  

Діни сенімнен философиялық сенімге қарай. Спинозаның пантеизмі. 

Декарт пен Лейбництің теософиялық идеялары. Дін туралы философиялық 

білімдердің жинақталуы және алғашқы белгілері. Дін туралы рационалды 

дискурс: типологиялық және зайырлы жол. Д. Юм. Дінді талдау, «Табиғи 

дін туралы диалогтар», «Діннің табиғи тарихы». «Ағартушылық» және 

«ағартушылық негізі жоқ» сенім түсінігі. Діннің шығу тегі және негізі. 

Философия мен діннің ара-қатынасы.   

Нигилизмнің пайда болуы. А. Шопенгауэр пессимизмі. «Әлем ерік 

және көрініс ретінде». Адам және адамзаттың феноменалды әлемнен 

құтқарылу жолдары. Шығыс діндерінің артықшылығы. Аскетизм 

тәжірибесі. Өлімге қатынас. «Өмір – азап» қағидасын негіздеу. 

Шопэнгауэрдің «нирвана» ұғымын бағалауы. Жоғары мақсатты іске 

асырудың екі кезеңі: ерікті жан ашу және аскетизм.  

Ф. Ницшенің «өмір философиясының» мақсаттары мен 

құндылықтары. «Антихрист». Христиандықты талдау және айыптау. 

Буддизмді қолдау. «Пұттар елесі». 

Діни антропология және әлеуметтану. А. Бергсонның статикалық және 

динамикалық діні. «Мораль және діннің екі бастауы». «Мистикалық сезім» 

ұғымы.   

М. Вебердің дін социологиясының негізгі идеялары. Дін әлеуметтік 

әрекетке мән беруші тәсіл ретінде. Адамдардың күнделікті өміріндегі 

наным-сенім рөлі. Адамның әлемді билеуіндегі діншілдік мәні.  

 

Канттың дін философиясы 

И. Канттың дін философиясының пәндік саласы. Таным туралы 

ілімдегі дін мәселелері. Ақылдың үш идеясы – жан, әлем, Құдай. Жан 
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мәңгілігін дәлелдеу. Физикалық және моральдық теология арасындағы 

байланыс. Практикалық сана постулаттары, мәңгілік, еркіндік, Құдай 

болмысы. Таза практикалық санаға негізделген сенім. «Тек сана 

шеңберіндегі дін». Дін туралы философиялық идеяларды талдау және 

дамыту. Моральдық және статуарлы дін. Дінді аяндық және табиғаттық 

жаратылыстан деп бөлу. Теология мен діннің ара-қатынасы. Этикалық 

қауымдастық және нағыз шіркеу. Нағыз шіркеу белгілері.   

 

Гегельдің дін философиясы  

Гегельдің философиялық жүйесі және дін. Г.В. Ф. Гегель «Дін 

философиясы». Дін философиясы пәні. Дін анықтамасы. Құдайдың 

христиандық идеясы. Діни сана түрлерін талдау. Діни сезім сенім негізі 

және Құдай білімі ретінде.  Түйсіну. Түсіну. Гегельдің дінді философиялық 

категориялармен түсінуі. Діннің қажеттілігі. Тарихи үдерістегі дін. Дін 

типологиясы. Діннің гегельдік концепциясы және қазіргі заман.  

 

Л. Фейербахтың дін философиясы   

Л. Фейербах «Гегель философиясының сыны». «Болашақ 

философиясының» негізгі қағидалары. Л. Фейербахтың антропологиялық  

материализмі. Адам діннің пәні және мазмұны ретінде. «Христиандық мәні» 

жұмысындағы «адамның жалпы мәнінің талдануы». Құдай мен адам 

ұқсастығы. Еріктің құдайлық сипаты. Дін мазмұны: сезімдік түйсіну, 

көріністер, қиялдар. Дін түрлері. Табиғи және рухани-адамдық дін. Дін 

негізі. Дінді философия және өнермен салыстыру. Дінді функционалды 

алмастырғыштар. Фейербах атеизмінің спецификасы. 

 

К. Маркс пен Ф. Энгельс дін туралы 

Диалектикалық материализм және дін. Тарихты материалистік түсіну. 

Дін анықтамасы. Діни жаттану. Әлеуметтік рөл және қоғамдағы дін 

функциялары. Болашақтың әлеуметтік жобасы және дін.  

 

ДІН ФИЛОСОФИЯСЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТЕОЛОГИЯ 

РЕТІНДЕ 

Философиялық теология дербес философиялық құдайтану ретінде 

Философиялық құдайтанудың теориялық принциптері. Философиялық 

құдайтанудың негізгі міндеттері. Құдай туралы философиялық ілімдерді 

бағалау критерийлері. Дәстүрлі емес және новаторлық философиялық-

теологиялық ізденістер. Құдай жаратушы ретінде. Мәңгілік. Жалпы 

құдіреттілік. Бәрін білу сипаты. Трансценденттілік және имманенттілік. 

Теизм, пантеизм және панентеизм. Атеизм, агностицизм және секуляризм. 

Құдайдың христиан концепциясы: Троица. Құдайдың мұсылмандық 

концепциясы. ХІХ-ХХ ғ.ғ. қазақ философиясындағы дін концепциялары.  

 

Құдай болмысын дәлелдеудің философиялық әдістері. 
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Құдай болмысын дәлелдеудің және Құдайдың бар екендігін 

анықтаудың сипаты мен функциялары. Онтологиялық дәлелдер. 

Космологиялық аргумент. Каламдық аргумент. Аквинат, Әл-Кинди. Әл- 

Ғазали нұсқалары. Құдай болмысын дәлелдеудің дәстүрлі түрлері. 

Телеологиялық аргумент. Моральдық аргумент. Діни тәжірибеден келген 

аргумент. Құдай болмысын философиялық-антропологиялық тұрғыдан 

негіздеу. Құдайдың бар екендігін дәлелдеудің новаторлық тәсілдерін іздеу.  

 

Теология және философия 

Теология ұғымы және мәні. Теологияны теориялық негіздеу 

мәселелері. Ғылым арқылы теологияны теориялық негіздеу. Христиандық 

білім дәстүрінің қалыптасуы. Ғылыми теорияларды және антика әлемінің 

идеяларын тарату. Араб теологиясы және ғылымы. Схоластиканың «алтын 

ғасыры». Әлем бейнесінің өзгеруі. Теологияның фундаменталды-

теологиялық мәселелері. 

 

ДІН ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ ГНОСЕОЛОГИЯЛЫҚ, 

ОНТОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ АКСИОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Діни гносеологияның философиялық талдауы. 

Діни таным Құдайды тану ретінде. Гносеология және агностицизм. 

Інжіл мен Құрандағы таным мәселелері. Діни таным. Монотеистік 

діндердегі діни таным объектісі. Құдайдың  Субъект, Тұлға ретіндегі 

көрінісі. Діни таным акті немесе сенім акті. Сенімнің персоналистік-

диалогтық сипаты.  

 

Діни онтологияның философиялық талдауы 

Болмыс шындықты бейнелейтін философиялық категория. Болмыс 

трактовка мәселесі және оның санамен өзарақатынасы. Құдай болмысы 

мәселесі. Діни түсініктегі уақыт пен кеңістік мәселелері. Ұлттық діндердегі 

болмыс мәселесі. Әлемдік діндердегі онтология.  

 

Дін тілінің философиялық талдауы 

Діни білім статусы мен қызмет етуін түсіну және зерттеу. Тілдің 

қызметтері. Діни тіл ерекше діни өмірлік көріністердің, әсіресе сыйыну мен 

құлшылықтың көптүрлілігінің сипаты ретінде. Экзегетика – қасиетті 

мәтіндерді түсіндіру ретінде. Діндегі тілді түсіну.  

 

Дін философиясындағы антропологиялық және аксиологиялық 

мәселелер 

Дін әртүрлі аспектілерде. Құдайдың Абсолют ретінде адамға, 

табиғатқа және қоғамға қатынасында. Адамгершіліктік-әлеуметтік діни 

құлшылық негізгі қызмет ретінде. Дін екі – жердегі табиғи-әлеуметтік және 

трансценденттік  әлемді біріктіруші ретінде.  Дінде индивидуалдық рухтың 

трансцендентікке ерекше қатынасы.  
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Рухани мәдениет жүйесіндегі діннің философиялық талдауы 

Рухани мәдениеттегі діннің негізгі әлеуметтік қызметтері. Болмыстың 

объективтік заңдылықтарын айқындау және әлеумет тұтастығын сақтау. 

Моральдық мәдениет, дін және өнер. Шындықты «теориялық» және 

«практикалық тұрғысынан түсіну. Рухани мәдениет жүйесіндегі дінді 

талдау.  

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Дін философиясына кіріспе. 

2. Дін бастауы. 

3. Дін табиғаты.  

4. Б. Спинозаның дін философиясы. 

5. И. Кант дін философиясы.  

6. Г.В.Ф. Гегель дін философиясы.  

7. Людвиг Фейербах дін туралы. 

8. Қазақ ойшылдарының дін туралы ілімі.  

9. Орыс діни философиясындағы дін туралы ілім. 

10. Діни танымның мәні.  

11. Діни онтологияға тән ерекшеліктер. 

12. Діни тілді философиялық талдау.  

13. Дін философиясындағы антропологиялық және аксиологиялық 

мәселелер.  

14. Рухани мәдениет жүйесіндегі дін. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Декарт философиясындағы Құдай идеясы  

2. Блез Паскаль және діни-философиялық пайымдары  

3. Иммануил Кант философиясындағы дін мәселесі  

4. Гегелдің діни-философиялық ойлары  

5. Фридрих Ницшенің христиандық туралы пайымдары 

6. Діни экзистенциализм (Г.Марсель, М.Бубер, М.де Унамуно)  

7. Дінді сынаудың пайда болуы және философиялық ойлаудың 

туындауы 

8. Е.Н. Трубецкойдің философиясындағы өмірдің діни мәні  

9. Павел Флоренскийдің дінбасы культі философиясы  

10. С.Л. Франктың философиясындағы дін  

11. И.А. Ильиннің «Діни тәжірибенің аксиомасы»  

12. ХХ ғасырдағы қазақ діни философиясының негізгі тақырыптары  

13. Қазақ философиясындағы дін түсінігі  

14. Сенім феноменінің аксиологиялық мәселесі 
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15. Діндегі рационалдылық пен иррационалдылық. Діни жүйедегі 

негізгі қайшылық ретінде  «сакралдылық – профандық» 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Алғашқы күнә және үйлесімді тұлға қасіреті 

2. М. Хайдеггердің дін философиясы 

3. Экзистенциализмдегі дін философиясы (Ж-П.Сартр,  К.Ясперс, 

М.Шелер, А.Камю). 

4. Діннің психоаналитикалық түсіндірмелері 

5. М.Элиаденің шығармашылығындағы сакралдылық пен 

профандылықтың дихотомиясы идеясы 

6. Діни сананың ерекшелігі 

7. Діни жүйені жүйелік-функционалдық талдау 

8. Діннің пайда болуы мен дамуы туралы мәселе 

9. Социально-этическое мировоззрение буддизма. 

10. Христиандық экуменизм мәселесі. 

11. Ислам философиясы мен мистикасы 

12. Суфизмнің философиялық қырлары 

13. Ғылым мен діннің қатынасы мәселесі 

14. Діни-философиялық схоластика феномені 

15. Теологиялық рационализм мен иррационализмнің ерекшелігі. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Философия религии : учебник для академического бакалавриата / 

под ред. М. М. Шахнович. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 273 с. — 

Серия: Бакалавр.  Академический курс. 

2. Пивоваров Даниил Валентинович Философия религии: в 3 т: учеб. 

пособие для вузов / Д. В. Пивоваров; метод. совет УрФУ; Урал. фед. ун-т. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012 Т. 1: Онтология религии. - Б.м.: Б.и., 

2012. – 566 с. 

3. Философия религии учебное пособие : в 3 ч. / Е. И. Аринин ; 

Владимирский государственный университет (ВлГУ). — Владимир : 

Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2009 —. Ч. 2: Кн. 1: 

Формирование христианской философии религии .— 2011 .— 140 c. 

4 Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. М., 

1998.-300 с. 

5. Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы. - М., 

2007. - 246 с. 

http://www.pandia.ru/240530/
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Қосымша: 

1. И.А.Тульпе Религия и другие формы жизни человеческого духа. 

Санкт – Петербург, «Наука». 2016 

2. У.К.Ч.Гатри История греческой философии. Том 1. Ранние 

досократики и пифогорейцы. Санкт-Петербург. «Владимир-Даль». 2015 - 

863 с. 

3. Рысбекова Ш.С. Философия: практический курс. –Алматы. «Қазақ 

университеті», 2015. 200с.  

4. П.С. Гуревич: «Философия религии: хрестоматия. -Флинта, 

Московский психолого-социальный институт. Издание в 9 томах, 2008г. – 

600с.  

5.Философия религии: Хрестоматия / Авт.-сост. В. Е. Данилова. — 2-е. 

— М.:Флинта. 2013. - 536с. 
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КDTDКК 3301 – ҚАЗІРГІ  ДӘСТҮРДЕН ТЫС ДІНИ 

ҚОЗҒАЛЫСТАР ЖӘНЕ КУЛЬТТЕР 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Борбасова Қ.М. – философия ғылымдарының докторы, дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының профессоры  

 

Пікір жазғандар: 

Сатершинов Б.М. – философия ғылымдарының докторы, доцент, ҚР 

БҒМ ҒМ Философия, саясаттану және дінтану институты дінтану бөлімінің 

меңгерушісі  

Рысбекова Ш.С. – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті, дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Курста дәстүрден тыс діндарлық табиғаты, оның пайда болу, таралу 

себептері, оның басқа рухани практикалар мен діни-дүниетанымдық 

жүйелер арасындағы элементтері, құрылымы және орны анықталады. 

Сонымен қоса қазіргі дәстүрден тыс діни ілімдердің әлемдегі және 

Қазақстандағы топтамаларымен студенттер таныстырылады.   

Қазіргі  қоғамда дәстүрден тыс діндарлыққа деген қызығушылықтың  

туындауына байланысты студенттер аз зерттелген әлеуметтік құбылыстарды 

псевдоғылыми тұрғыдан талқылаудың таралуы туралы, осы құбылыстың 

мәніне деген тым тұрпайы көзқарас пен оның қайнар көзі туралы мәлімет 

алып оларды салыстырып баға беру мүмкіндігін алады.  

Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер пәнін оқытуда 

студенттер әр түрлі дәстүрден тыс діни ағымдардағы сектанттық 

әрекеттердің ерекшеліктерімен және одан зардап шеккендерге көмектесу 

әдістерімен танысады.  

Пәннің мазмұнын игеру деңгейіне қатысты талаптар: 

Пәнді оқыту мақсаты студенттерге келесі білімдерді игерту 

жоспарланады: 

Студент білуі тиіс: 

- дәстүрден тыс ағымдар мен культтерді зерттеудің әдістемесін; 

- дәстүрден тыс діндердің пайда болуының себептері, генезисі, 

қалыптасу кезеңдерін; 

- жаңа діни ағымдар мен олардың құрылымдық ұйымдарының 

қалыптасуының алғышарттарын; 

- дәстүрден тыс діндердің типологиясы мен топтамасын. 

игеруі тиіс: 
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- дәстүрден тыс діни ілімдермен культтердің қалыптасуының сан 

алуан кезеңдерін айқындап сараптап көрсете алу;  

- олардың діни ілімдерімен конфессионалдық дереккөздеріне 

дінтанулық сараптама жүргізе алу;  

- дәстүрден тыс діни ілімдер мен культтердің доктринасын 

дінтанулық оқудың әдісі мен әдіснамасын айқындау;  

дағдылы болуы тиіс: 

- дінтанулық ұғымдар мен терминдер аппаратын меңгеру және 

қолдану; 

- дінтанулық мәселелерге қатысты сұрақтар бойынша сараптама жасау 

және пікір таластыру; 

Материалды түсіндіру діннің қоғам өмірінде алатын орны мен роліне 

қатысты қазіргі заманғы көзқарастарға сәйкес жүзеге асырылады деп 

болжанады. Курс бірнеше тақырыптық бөлімдерден тұрады: 

неохристиандық дәстүрдің культтері мен ағымдары, неоориенталистік 

дәстүрдің ағымдары мен культтері, синтетикалық дәстүрдің («нью-эйдж») 

ағымдары мен культтері және қазіргі  исламдық ағымдар.  

Оқу үрдісін ұйымдастырудың негізгі түрлері: дәрістер, семинарлар, 

студенттердің өзіндік жұмыстары, реферат, курстық және бітіру 

жұмыстарын жазу. Дәрістер дәстүрден тыс діндерді зерттеуге негізделген 

ғылыми-теориялық зерттеулерге және оларды дінтанулық сараптауға 

негізделіп оқылады.  

Семинар сабақтарында қолданбалы тәжірибелік сипаттамадағы 

тақырыптарда (мәтіндер, биографиялық анықтамалар, жетекші 

мамандардың мақалалары және т.б.) жұмыс істелінуі жоспарлануда. 

Рефераттар, курстық және бітіру жұмыстарының тақырыптары болашақ 

дінтанушы маманның кәсіби дайындық бағытына және мамандануына 

сәйкес құрастырылады. Студенттің білімін қадағалау семинар, өзіндік 

сабақтарда сонымен қатар емтихан уақытында бағалау арқылы жүзеге 

асырылады.  

Осы курсты оқу барысында студенттің өзіндік жұмысына ерекше мән 

беріледі алғашқы орында бұл жерде әрбір студентпен жеке жұмыс істеу 

жоспарлануда.  Бұл жерде сабақтың келесі түрлері ұсынылады: рефераттар, 

бақылау жұмыстары, мәтінмен жұмыс және т.б.  

Пререквизиттер: философия тарихы, саясаттану, мәдениеттану,   

Постреквизиттер: христиандық тарихы, ислам тарихы, эзотерикалық 

ілімдер  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР Ы 

 

№ 

 
Тақырыптар 

1 Дәстүрлі емес діндердің анықтамасы 

2 Дәстүрлі емес діндердің түрлері және топтамасы 
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3 Дәстүрлі емес діндерді зерттеудің теориялық мәселелері 

4 Жаңа діндердің таралу себептері  

5 Жаңа діндердің таралуы және болашағы.  

6 Неохристиандық бірлестіктер   

7 Жаңа пұтшылдық және «экологиялық» бетбұрыс бағыттағы 

бірлестіктер 

8 Қазіргі неоориенталистік діни сенімдер  

9 Діни - мистикалық ілімдер   

10 Синкреттік бағыттар  

11 Альтернативті діндер  

12 Оппозициялық діндер   

13 Қазақстандағы жаңа діндер топтамасы 

14 Ұлттық-этникалық және қоғамдық бірлестіктер  

15 Қазақстандағы дәстүрлі емес исламдық ағымдар   

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Қазіргі  дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер» пәні болашақ 

кәсіби білікті дінтанушы маманды дайындауда негізгі курстардың бірі 

болып табылады. Курстың мақсаты студенттерге дәстүрлі емес діни 

ағымдардың пайда болу ерекшеліктерін, таралуын және қызметін түсіну 

үшін методологиялық бағыт беру. 

Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отырып «Қазіргі  дәстүрден тыс 

діни қозғалыстар және культтер» курсы келесі міндеттерді шешуге 

бағытталған:  

- дәстүрден тыс діни қозғалыстар мен культтердің табиғаты 

туралы, олардың тиісті әлеуметтік институттардағы және әлемді танудың 

өзге де формаларының құрылымындағы орны мен ролін анықтауда біртұтас 

көзқарас қалыптастыру;  

- жаңа діни ағымдардың қоғамға әсер ету дәрежесін және 

қоғамның осы ағымдарға әр түрлі қатынас ерекшеліктерін көрсету; 

- альтернативті рационалды таным жүйелерінің өкілдеріне 

қатысты дүниетанымдық және діни төзімділік негіздерін қалыптастыру; 

- қазіргі заманғы қоғамда дәстүрден тыс діндер мен культтердің 

таралу мүмкіндіктерін анықтау; 

- осы діни құбылысты зерттеуге қатысты студенттерде 

жауапкершілік сезімдерін тәрбиелеу; 

- осы салаға қатысты діни, философиялық, діни-мистикалық, 

оккульттік әдебиеттер және түпнұсқалармен жұмыс істеу біліктіліктерін 

қалыптастыру. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

  

Дәстүрлі емес діндердің анықтамасы 

 

Терминдерді анықтауға қатысты пікірталастар. Р. Белл 

классификациясы. Жаңа діни ағымдарға (ЖДА) берілген өлшемдер (Л.Н. 

Митрохин). Пайда болу себептері. Генезис. Қалыптасу кезеңдері. 

Жаңа діни ағымдардың өзіне тән ерекшеліктері мен таралу 

перспективалары. Культтерді ұстанушылардың ерекше белгілері. 

Сенушілердің әлеуметтік-психологиялық бейнесі. Статистикалық 

көрсеткіштер. Таралу географиясы. Тенденциялары. 

 

Дәстүрлі емес діндердің түрлері және топтамасы  
Қазіргі жаңа діни ағымдардың ілімдерінің топтамасы. Ғылымдағы 

топтамалардың кемшіліктері. Топтамалардың шарттылығы. 

Неохристиандық бірлестіктер, саентологиялық, неоориенталистік культтер, 

шайтандық топтар. Псевдокульттер. Ықпал ету қауіптігі. Антикульттік 

қозғалыстар. Дәстүрлі емес діндерді ғылыми тұрғыда зерттеудің 

ерекшеліктері.   

 

Дәстүрлі емес діндерді зерттеудің теориялық мәселелері  

Дәстүрлі емес діндерді морфологиялық талдау жасаудың қажеттілігі 

және жүйелі-функционалдық, мәдени- тарихи тұрғыда топтамалауды жасау. 

Діни институттарды түрлерге бөлу. «Шіркеу-секта» дихотомиясының сынға 

түсуі. Дәстүрлі емес діндер мен қозғалыстардың институциональдық 

формалары.  

 

Жаңа діндердің таралу себептері 

Дәстүрлі емес діндер мен қозғалыстардың таралу себептеріндегі 

нақтылы-  тарихи зерттеу бағытын ұстанудың маңызы. Жалпы тарихи және 

жеке себептері. Индустралды дамыған мемлекеттерде жаңа діндердің таралу 

себептері. Ушыққан әлеуметтік мәселелердің діни санаға әсерлері жаңа 

діннің шығу себептердің бірі ретінде қарастыру. Қазіргі қоғамдық санадағы 

алға ұмтылушылық. Жаңа діндердің таралуының әлеуметтік- психологиялық  

факторлары. Қазақстандағы дәстүрлі емес діндер мен қозғалыстардың 

таралу ерекшеліктері.  

 

Жаңа діни қозғалыстарға тән ерекшеліктер және даму  болашағы   
Жаңа діни ілімдер мен культтердегі сенушілерге тән ерекшеліктер. 

Сенушілердің әлеуметтік-психологиялық портреті. Статистикалық 

көрсеткіштер. Таралу аймағы. Жаңа діни ілімдердің таралуының құқықтық 

аспектілері. «Сананы бақылау» мәселесіне қатысты пікірталастар.  

Индоктринация. «Миды тазалау». «Деструктивті культтердің» өлшемі (С. 
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Хассан, Р. Лифтон., М. Сингер және т.б.). Сананы бақылау мәселесіне 

байланысты альтернативті позициялар (Ю. Полищук – Ю. Савенко).  

 

Неохристиандық бірлестіктер   

Неохристиандық сенімнің негізгі принципі. Өздеріне тән 

ерекшеліктері. Бірлестік шіркеуінің тарихы. Саяси, экономикалық және 

миссионерлік қызметі. Діни ілімінің негіздері: «Құдайлық принцип». 

Виссарионның «Соңғы Өсиеті». Діни ілімінің негіздері. Культтік және 

ғұрыптық тәжірибе.  Соңғы күн әулиелерінің Иса Пайғамбарлық шіркеуі 

(мармондар). Діни ілімінің  негізі. Конфессионалды түпнұсқалар («Мармон 

Кітабы»).  «Иегова Куәгерлерінің» діни ұйымы. Қозғалыс тарихы. 

Құрылымы мен миссионерлік қызметі. 

    

Жаңа пұтшылдық және «экологиялық» бағыттағы бірлестіктер  

Жаңапұтшылдық қоғамдағы дәстүрлі діндердегі жаңа үрдістерге 

қарсы қөзқарастар жүйесі. Жаңапұтшылдық діни бірлестіктердің «ежелгі» 

«дәстүрлі» дін ретіндегі ұсыныстары. Халықтық- тұрмыстық, этникалық, 

экологиялық, ұлттық жаңапұтшылдық.  Славяндардың, прибалтика 

халықтарының, индейстердің жаңапұтшылдығы. Ведалық, кельттік, 

германдық жаңапұтшылдық. Қазақстандағы жаңапұтшылдық ағымдар. 

 

Қазіргі неоориенталистік сенімдер  

«Халықаралық Кришна Санасы Қозғалысы. ТМД елдері мен 

Қазақстандағы Халықаралық Кришна Санасы қоғамы. Кришнаиттердің діни 

ілімі және ғибадаты. Монотеизм принципі. Кришнаның үш көрінісі. 

Әлемнің өзгермелі табиғаты туралы ілім.  Жанның қайта тууы. Бхакти-йога 

кришнаиттердің діни құлшылықтарының негізі. Діни ғибадаттары, 

тыйымдары. Діни өмірді реттеудің бастамасы болудағы храмның рөлі.  

 

Діни –мистикалық ілімдер  

Дзен-буддизм культінің жастар арасында таралу себептері.  

Контрмәдениет феноменінің көпқырлы көріністері.  Контрмәдениеттегі 

әлеуметтік белсенділіктің шеңберінің өсу себептері.  Қоғамнан шеткеріліп 

қалу тенденциялары және конфронтация («үлкен секіріс», «хилиастік» т. б. 

тенденциялар). Жастардың контрмәдениетіндегі  діни  мистицизмнің рөлі. 

«Жастар» діні және секталар. «Жастар» дініндегі пацифизм принципі  және  

экуменизм тенденциялары.  

 

Синкреттік бағыттар 

Бахаилық қозғалыстардың жалпы мінездемесі. Қазақстандағы Бахаи 

діни бірлестіктерінің қызметі. Ақ ағайындылар бірлестігі. «Нью эйдж» 

қозғалысы. Халықаралық ғарыштық сана орталығы.. Злотов академиясы. 

Порфирии Иванов қозғалысы. ТМД елдеріндегі сайентологиялық шіркеулер.  

Қазақстандағы сайентологияны ұстанушылар.   
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Альтернативті діндер 

«Иисус қозғалысы», «Құдай балалары» сектасы, «Харе Кришна» 

қозғалысы. Альтернативті діндерге тән ерекшеліктер. Ұстанымдарындағы 

радикальдық ойлар. Альтернативті діндердің түрлері және топтамасы. (жер 

шарын спиритуальдық трансформациялау, ақыр заманшылдар). 

Альтернативтік қозғалыстар («битникалық дзен», «Иисус революциясы», 

«нашақорлық революция», «жаңа ғасыр қозғалысы»). Милленаристік  

қозғалыс және хилиастік секталар.  

 

Оппозициялық діндер   

Әлемді меңгеруші және Құдайды меңгеруші діндер. Ерекшеліктері: 

осы дүниеден жатсыну оған өзінше қарсы тұру. Хтондық және инферналдық 

күштердің қазіргі кезеңде сақталуы. (Ф. Лафкрафт, Дж. Р.Р. Толкиен). 

Магия, сиқыршылық, жаңа шамандық (Карлос Кастанеда). Оппозициялық 

діндердегі шайтандық және ғарыштық күштер культтер.  Уфологиялық 

топтар. Шайтан шіркеуі. Жаңа мифологияық идеялардың  нацизмді таратуы.  

 

Қазақстандағы жаңа діндер топтамасы 

Қазақстан территориясындағы жаңа діни ағымдар: радикальдық, 

оппозициялық, альтернативтік. Қазіргі жаңапұтшылдық  қозғалыстыр. 

Жалпылама мінездемесі. Славяндық, индоарийлық..  Жаңа діни 

ағымдардағы неохристиандық бағыттар. Неоориенталистік және 

синтетикалық бағыттар.   

 

Ұлттық-этникалық және қоғамдық бірлестіктер 

Этностың мәдени- тарихи бірегейлігін сақтау жолындағы талаптар.  

Діни дәстүрледің қазіргі кезеңдегі қайта дамуы. Ежелгі түркілердің және 

қазақтардың пұтшылдық діни наным сенімдері. Қазіргі кезеңдегі ұлттық 

діндер идеяларының жеке топтардың саяси мүддесінде қолданылуы.  

Қоғамда жаңа діндердің пайда болуын туғызатын идеялар мен көзқарастар.   

 

Қазақстандағы дәстүрлі емес исламдық ағымдар   

Исламдық радикализм әлеуметтік-философиялық құбылыс ретінде.  

Хизб ут-Тахрир партиясының мақсаты. Хизб ут-Тахрир ұйымының әлемдегі 

және Қазақстандағы діни саяси іс-әрекеті.  

«Таблиғи жамағат» халықаралық ұйымынының Қазақстан 

аймағындағы қызметі. Қазақстандағы жаңасопылық ағымдар. Қазақстан 

аймағындағы сәләфизм: таралуы және уағыздары. Қазақстандағы ДАИШ 

идеологиясы. Экстремизм мен терроризмнің алдын алу шаралары. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Жаңа діни ағымдар: зерттеу мәселелері және терминдерді 
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анықтау 

2. Тоталитарлық секталарға тән мінездемелер мен белгілер. 

Тоталитарлық секталардағы «сананы бақылау» методтары 

3. Қазақстандағы «деструктивтік» культтер мәселесі 

4. Соңғы күн әулиелерінің Иса Пайғамбарлық шіркеуі 

(мармондар). 

5. «Иегова Куәгерлерінің» діни ұйымы. 

6. Псевдоінжілдік және (псевдоевангелшілдік) секталар 

7. Виссарионның ізбасарлары (Соңғы Өсиет шіркеуі) 

8. Сайентология: негізін салушы, ұйым тарихы,діни ілім негіздері 

9. Псевдоиндуистік ағымдар: «Рамакришна Миссиясы»,  Ошо 

Раджниш культі, Сатья Сая Баба культі 

10. «Халықаралық Кришна Санасы Қоғамы» : негізін салушы, ұйым 

тарихы, діни ілім негіздері 

11. Псевдобуддистік секталар: «Аум Сенрике», «Сока Гоккай»,  

Чинг Хай культі. 

12. Люцефериандық және шайтанға табыну 

13. Тахфир және Хижра жамағаты 

14. Қазіргі сопылық    

15. Уаһһабшылдық теориясы және тарихы 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. ЖДА мүшелерінің діндарлықтары туралы әлеуметтанулық 

тәжірибе арқылы ақпараттар жинау 

2. Жаңа культтік топтардағы тұлғалардың психологиясындағы 

ерекшеліктер 

3. Статистикалық көрсеткіштер бойынша ЖДА даму 

тенденцияларын анықтау 

4. Неохристиандық қозғалыстардың құрылуы және дамуы 

5. Р. Лифтон ұсынған культтердегі деструктивтік әсердің 

көрсеткіштері 

6. ХХ ғ. 90-жж. культтік мәселелердің әлеуметтік-мәдени себептері 

7. ХХ ғ. 90-жж. Қазақстандағы культтік мәселелердің құқықтық 

аспектілері  

8. Джонстаундағы қайғылы оқиғаларға дінтанулық сараптама беру 

9. «Посткоммунистік Қазақстандағы дәстүрден тыс діндер» туралы 

пікірталастар (1996-2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫЛАРМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ҮЛГІ ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
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1. Жаңа діни ағымдардың өзіне тән ерекшеліктері мен 

мінездемелері 

2. Дәстүрлі емес діндерді зерттеудегі ғылыми бағыттар  

3. Дәстүрлі емес діндер мен қозғалыстардың институциональдық 

формаларының  көп түрлілігі 

4. Жаңа діни ағымдардың  таралуының әлеуметтік –психологиялық 

факторлары  

5. Култердегі сенушілерге тән ерекшеліктер  

6. Бірігу шіркеуінің халықаралық ұйым ретіндегі қызметі 

7. Дәстүрлі діндердегі өзгерістерге қарсы реакция ретіндегі жаңа 

пұтшылдық  

8. Кришнаиттердің діни ілімі және культі 

9. Жастар дініндегі пацифизм принципі  және  экуменизм 

тенденциялары.  

10.  Жастардың контрмәдениетіндегі  діни  мистицизмнің рөлі. 

11.  Исламдық радикализм әлеуметтік-философиялық құбылыс 

ретінде.   

12.  Қазіргі жаңапұтшылдық діни қозғалыстар  

13.  Батыстық ғұрыпты жақтаушы пұтшылдар   

14.   Жаңа діни ағымдардағы неохристиандық бағыттар  

15.  Неоориенталистік және синтетикалық бағыттар   

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Қазіргі дәстүрден тыс діни ағымдар мен культтер. Оқу құралы. 

Алматы., 2013 

2. Қазақстандағы діндер.Оқу құралы. Алматы, 2008.  

3. Евдокимов А.Ю. Новые религиозные движения. Москва. 2001. 

4. Подмазов А. А. Современная религиозность: особенности, 

динамика, кризисные явления. Рига., 2006.  

5. Религии в Казахстане. Хрестоматия. в 2-х частях .Алматы.,2002 

6.  Дворкин Сектоведение. Тоталитарные секты. М., 2006 

7.  Элбанян Е.С. В поисках «нового религиозного сознания» ч.1, 2, 

М.1993 

 

Қосымша:  
1. Ефимов И. Современные харизматическое движение сектанства. 

М.,1995 

2. Афанасенко Я.А. Социально-философский анализ становления 

новой религии. – Пермь, 2000. 

3. Иваненко С.И., Трофимчук Н.А. Новые религиозные 

объединения: поиски, противоречия, надежды. – М, Знание, 1991. 
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4. Копысов Д.Ю. Сущность и специфика современных 

нетрадиционных религий. – М.: МГУ, 1994. 

5. Методические рекомендации по критике нетрадиционных 

религий. – Киев, 1988. 

6. Конь Р. М. Сектоведение. Конспект лекцидля студентов. ІV 

курса. Сергиев Посад, 2006. 
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DF3302 – ДІН ФЕНОМЕНОЛОГИЯСЫ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Автор:  

Бейсенов Б.Қ. – философия ғылымдарының докторы, дінтану және 

мәдениеттану кафедрасының доценті  

 

Пікір жазғандар: 

Борбасова К.М. – философия ғылымдарының докторы., әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті профессоры 

Бижанова М.А. – философия  ғылымдарының кандидаты, Алматы 

технологиялық университеті кәсіптік  оқыту  және  қоғамдық  ғылымдар 

кафедрасының доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

“ДІН ФЕНОМЕНОЛОГИЯСЫ” курсын оқыту білімді ізгілендіру, 

әлемдік өркениет пен рухани мәдениет игиліктерін игеру мен зерделеуге 

бағытталады.Бакалаврлардың діни феномендердің ішкі құрылымын және 

мәнін ашуға, діни феноменологиялық тұрғыдан зерделей білуге үйретеді. 

Аталған курс дәрістер мен семиарларды қамтиды.  

Курстың мақсаты: Дін феноменологиясының қалыптасуы мен даму 

тарихын, дін феномендерін, діни қызмет формаларын, сенімдерін  жіктеуе, 

феноменологиялық әдіс ерекшеліктерін негіздеуге үйрету. Белгілі дін 

феномонологтарының мұраларымен таныстыру діни тәжірибе 

категориялары мен ұғымдары, әулиелер типтері, құпия (тылсым) түрлері 

тәрізді діни феномендерді типтендіру, діндерді феноменологиялық жіктеуді 

дайындау талаптары жөнінде хабардар ету болып табылады.   

Курстың міндетіне: 

–Дін феноменологиясының қалыптасуы мен даму кезеңдерін 

–Дін феноменологиясының негізгі ұғымдары мен категорияларын 

–Дін феноменологиясының қарастыратын ұғымдық аппараты мен 

әдістерін 

–Дін феноменологияснының діни тәжірибе және діни құпиялардың 

мән-мағынасын талдау, білу. 

- діни мәселелерге байланысты әр түрлі ұстанымдарды пайымдауды 

үйрету. 

білуге тиісті:  

- дін феноменологиясының қалыптасу және даму ерекшеліктерін 

айыра білу; 

- дін феноменологиясының әртүрлі ұстанымдарының тарихи  

алғышарттарын білу; 

-  дін феноменологиясының ұғымдық аппаратын және әдістемесін 
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ажырата білу; 

- дін феноменологиясының пәнідік айырмашылықтарын көрсете білу. 

істей алу:  

- дін феноменологиясының дінтану ғылымындағы орнын 

айқындай білу; 

- дін феноменологиясының өзіндік ерекшеліктерін өз бетінше талдап 

айқындай білу; 

- дін феноменологиясының негізгі ұғымдарын игере білу; 

- алған білімді қазіргі дін феноменологиясының дінтанулық 

зерттеулердегі мәні мен маңызын түсіну және талдауда пайдалана білу; 

- алған білім мен тәжрибені өзінің кәсіптік және әлеуметтік іс 

тәжрибесінде қолдана білу.  

тәжрибесі болу:  

- ғылми, әдеби негіздерді ескере отырып алынған ғылми нәтижелерді 

талдап қортындылай білу; 

- қазіргі зерттеу методикасы мен информациялық технологияларды 

пайдалана отырып зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- қазіргі дін феноменологиясының мәндік сипаттарын айқындап 

талдай білу. 

студент дағдылануы тиіс: 

- қорытындылау, талдау, ақпаратты қабылдау, мақсатты қоя білу және 

оған жетудің жолдарын таңдау;  

- ақпаратты берудің коммуникативтік, интеллектуалды және 

шығармашылық әдістерін қолдану; оларды зерттеу және кәсіби қызметте 

іске асыра алу үшін қажетті білім қорына ие болу;  

- феноменологиялық әдістеме негіздерін, философиялық ойлау 

мәдениетін, дискуссия және полемика жүргізу дағдысына, көпшілік алдында 

сөйлеу және өзінің көзқарасын жазбаша дәлелді жеткізе білу дағдыларына 

ие болады.  

құзыретті болуы тиіс: негізгі дінтанулық ақпаратты түсіну, сыни 

талдауды және баяндауды; діни көрсеткіштерді, процестерді және 

қатынастарды оңтайландыру, бағалау, айқындау бойынша зерттеу (дербес 

немесе ұжым құрамында) дайындау және жүргізуге. 

Алдыңғы және кейінгі пәндер: дінтану негіздері, әлеуметтану негіздері, 

мәдениеттану негіздері. Дін феноменологиясы пәні базалық пән болып 

табылатындықтан фундаменталдық пәндерді жақын деп санауға болады, 

себебі курстың логикалық мазмұнын зерттеу-ізденушілік, тарихи, теориялық 

ғылыми дайындықтың жоғары деңгейін құрайды.  

 

Пререквизиттер: дінтану, мәдениеттану, Қазақстан тарихы. 

Постреквизиттер: ислам тарихы, ислам теологиясы, Қазақстандағы 

діндер . 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Пәннің атаулары 

 Дін  феноменологиясы  дінтану  бөлімі  ретінде 

1 Дін феноменологиясы пәні  

2 Дін феноменологиясының қалыптасуы  

3 Дін феноменологиясының қызметі және оның ерекшеліктері. 

4 Дін феноменологиясының әдістері мен феноменологиялық талдау. 

5 Діни тәжірибе және қасиеттілік  

6 Құлшылық және тылсым табиғаты  

7 Құпия (тылсым) және Ритуалдар (салт жоралар) 

 

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Бұл негізігі оқу бағарлама дінтану аясында қалыптасқан дін 

феноменологиясының ұғымдық жүйесі мен әдістерін және қағидаларының  

пайда болуының өзіндік себептерін қарастырады. Дін феноменологиясының 

дінтанулық ғылымдағы басты қағидаларын, ілімдеріндегі ерекшеліктерін,  

сонымен қатар қазіргі кездегі даму үдерісін зерттеп, зерделейді. Сондай-ақ 

дін феноменологиясының мәселелеріне жан-жақты талдау жасалынып, оның 

қалыптасуы дінтану мен феноменологиялық философияның даму тарихында 

айшықталды. Дін феноменологиясы курсы діни құбылыстар мен 

құпиялардың қасиеттілік тұрғысынан маңызы мен мазмұндық ерекшеліктері 

туралы түсінік беріп, дінтану бағыты бойынша мамандар дайындауда 

көмектеседі.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Дін феноменологиясы дінтану  бөлімі  ретінде 

Дін феноменологиясы және философиялық феноменология. Дін 

феноменологиясы және теология. Дін феноменологиясының әдістемелік 

ұстанымдары. Дін феноменологиясы және дін философиясының 

арақатынасы. Дін феноменологиясы және діндер тарихы. Дін 

феноменологиясы және дін психологиясы. Дін феноменологиясы және 

феноменологиялық әлеуметтану. Дін феноменологиясы және діни 

антропология. Қазіргі батыс Еуропадағы дін феноменологиясының 

ерекшеліктері.  

 

Дін феноменологиясының пәні  

Дін феноменологиясы білім құрылымындағы дін. Дінтану 

тарихындағы дін феноменологиясының алатын орны. Дін 

феноменологиясының пәні, мақсаты, міндеттері. Дін анықтамаларына шолу 
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жасау. Анықтамалар типологиясы. Дінді феноменологиялық танудың 

әдістері мен жолдары. Діннің мәндік сипаттамалары. Дін қызметтеріне 

жалпы шолу жасау. Діни дүниені түйсінудің рационалдығы және 

иррационалдығы.  

Дін феноменологиясының тарихи дамуының негізгі қорытындылары.  

 

Дін феноменологиясы пән ретінде қалыптасуы 

Дін феноменологиясының объектісі мен пәні. Дін 

феноменологиясының мақсаты мен міндеттері. Дін феноменологиясының 

қалыптасу мен даму тарихы. Дін феноменологиясы қазіргі заманғы дінтану 

бағыты ретінде. XIX ғ. Екінші ширегінде дін феноменологиясының 

қалыптасуының тарихи мәдени және ғылыми алғышарттары. Дін 

феноменологиясының құрылымы жөнінде ой-пікірлер. Батыс Еуропа 

елдеріндегі дін феноменологиясының дамуының негізгі кезеңдері. П.Д. 

Шантепи де ла Соссе, Р. Отто, Г. Ван Дер Леув, М. Шеллер, Ф. Хайлер, 

Кристенсен, М. Элиада, еңбектері мен ізденістері. Э. Гуссерльдің 

феноменологиялық әдісі. Қазіргі замандағы дін феноменологиясының 

мәндік ерекшеліктері: дескриптивтік және интерпретативтік. 

 

Дін феноменологиясының қызметі және оның ерекшеліктері. 

Дін феноменологиясының функциясы туралы ұғым. Дін 

феноменологиясының ерекшеліктері. Діни өмір құбылыстарын әділ-

объективті бейнелеу. Дін феноменологиясының категориялары мен 

ұғымдық аппараты. Дін феноменологиясы дінтанудың бөлімі ретінде. 

Қасиеттілік, әмбебап діни құбылыс ретінде.  

 

Дін феноменологиясының әдістері мен феноменологиялық талдау. 

Феноменологиялық әдістердің жалпы сипаттамасы. 

Феноменологиялық әдстердің мәні мен мағынасы. Діни феномендерді кең 

тұрғыдан типтендіру. Діни феномендердің мәні мен мағынасын түсіндіру. 

Діни іс-әрекеттер, сенімдер және институттардың формаларын жіктеу. 

Феноменологиялық жіктеудің жалпы сипаттамасы. Феноменологиялық 

жіктеудің ерекшелігі. Феноменологиялық жіктеудің маңызы мен мәні. Г.Ван 

дер Леудің діни өмір мазмұнын жіктеуі. Діни құбылыстардың ішкі 

құрылымын айқындау 

 

Діни тәжірибе және қасиеттілік 

Діни тәжірибе және айқындалудың ерекшеліктері. Діни тәжірибе 

ұғымы. Діни тәжірибе туралы ғалымдардың ой-пікірлері. Діни тәжірибе 

типтері. Діни тәжірибе құрылымы. Діни әсерленіілік және ғажайыптықты 

сезіну. Әлемдік діндер тарихындағы діни әсерлер  

Діни тәжірибе –адамзат тіршілігінің феномені. Діни дәстүр және діни 

тәжрибе арақатынасы. Дін феноменологиясындағы қасиеттілік пен 

әулилелік ұғымдары. Қасиеттілік ұғымы және негізгі сипаттамасы Р.Отто 

нуминоздылық ұғымы туралы. Қасиеттілік (сакральдылық) рационалдық 
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пен рационалдылықтан тыс нәрсені біріктіруші кешенді категория ретінде. 

Сакральдық табиғаты, оның формалары және құрылымдылық типтері. 

Сакральдық табиғатын түсінудің негізгі мәселелері.Қазақ мәдениетіндегі  

кие  ұғымы. 

 

Құлшылық және тылсым табиғаты 

Табыну ұғымы және мәні. Адамзат мәдениеті тарихындағы 

табынушылыққа (сиынушылыққа) жалпы сипаттама. Құлшылықтың мәні 

мен мағынасы. Құлшылық функциясы  

Құлшылықтың типтері. Дұға діни сенімдерді көрсетудің негізгі 

формасы ретінде. Дұға діннің негізгі ретінде.  Дұғаның мәні мен қатынасы  

Дұғаның негізгі типтері. Қазақ  діни ойшылдары дұға  мәні туралы.Қазақ 

мәдениетіндегі  бата  ұғымы. 

 

Құпия (тылсым) және Ритуалдар (салт жоралар) 

Христиандықтағы құпия (тылсым) ұғымы мен сипаттамасы. 

Христиандықтағы құпия (тылсым) типтері. Әлемдік соборларда 

христиандық құпиялардың бекітілуі. Христиандық құпиялардың мәні мен 

мақсаты. Құпиялық және құлшылық ету. Исламдағы зікір ұғымы және 

ерекшеліктері. Адамзат мәдениетіндегі құпияға (тылсым) көзқарас. 

Ритуалдар түсінігі және сипаттамалары. Адамзат тарихындағы ритуалдар. 

Ритуалдардың қызметі мен мақсаты. Ритуалдар рәміздері және ритуалдық 

іс-әрекет.Ислам  мәдениеті және тылсым дүние мәні.Қазақ философиясы 

аясындағы  діни  ізденіс.Қазақ дәстүрі және  дін. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Дін феноменологиясының қалыптасуы мен дамуы 

2. Дін феноменологиясының әдіснамасы 

3. Дін феноменологиясының  қызметі және зерттеу мақсаты 

4. Дін феноменологиясының ұғымдық аппараты 

5. Діни құбылыстарды зерттеу 

6. Феноменологиялық талдау және діни құбылыстарды жіктеу 

7. Феноменологиялық жіктеудің жалпы сипаттамасы, ерекшелігі  

8. Діни құбылыстардың ішкі құрылымын айқындау 

9. Діни тәжірибе және оның түрлері 

10.  Діни дәстүр және ғажайып ұғымы 

11. Қасиеттілік ұғымы және негізгі сипаттамасы Р. Отто 

нуминоздылық ұғымы туралы 

12.  Э. Дюркгейм қасиеттілік туралы 

13. Құлшылық мәні мен мағынасы  

14. Құпия  (тылсым)  ұғымы мен сипаттамасы, типтері 

15. Діндердегі ғұрыптың мәні 
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16. Ритуалдар рәміздері және ритуалдық іс-әрекет 

17.  Дін феноменологиясы діни ілімдер жүйесінде 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

14. Дін  феноменологиясындағы Құдай идеясы  

15. Р.Отто және діни-философиялық пайымдары  

16. Э.Гуссерль философиясындағы дін мәселесі  

17. Ф.Хайлердің діни-философиялық ойлары  

18. М.Хайдеггер философиясындағы дін  туралы пайымдары 

19. Діни экзистенциализм   және  діни  сенім. 

20. Философиялық  феноменолгияның пайда болуы . 

21. М.Шелер  философиясындағы өмірдің діни мәні . 

П.Д.Шантепи  де  ла  Соссе дін туралы . 

22. М.Элиада мұрасындағы  дін . 

23.  «Діни тәжірибенің аксиомасы»  

24. ХХ ғасырдағы қазақ діни  ойшылдары  қасиеттілік туралы 

25. Қазақ мәдениетіндегі дін түсінігі . 

14. Қазақ  руханиятындағы  кие ұғымы. 

15. Діни жүйедегі  «сакралдылық – профандық  қатынасы» 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.  Дін  феноменологиясынының  мақсаты. 

2. М. Хайдеггердің дін    туралы  ізденісі. 

3. Экзистенциализмдегі дін философиясы . 

4. Діннің психоаналитикалық түсіндірмелері 

5. М.Элиаденің шығармашылығындағы сакралдылық пен 

профандылық. 

6. Діни феномеология ерекшелігі. 

7. Діни жүйені феноменологиялық талдау. 

8. Дін және  тылсым . 

9. К.Блеекер  дін туралы. 

10. Христиандық құпия мәселесі. 

11. Ислам философиясы мен мистикасы. 

12. Сопылық  және  әулие  ұғымы 

13. Ғылым мен діннің қатынасы мәселесі 

14. Діни  феномендер әлемі. 

15. Теология  және  дін  феноменологиясы ерекшелігі. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
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1. Элиаде М., Космос и история. М., 1987.  

2. Энциклопедия символов, знаков эмблем.М., 2000 

3. Феномен человека. Онтология. М., 1993.  

4. Элиаде М. Священное и мирское. М.1994.  

5. Орынбеков М.С. Генезис религиозности в Казахстане. А., 2013. 

6. Бейсенов  Б.Қ.Зайырлы  қоғамдағы  діни  құндылықтар.А.2014. 

7. Бейсенов.Б.Қ.Игисенова  А.Р.Христиандық тарихы.А.2016. 

 

Қосымша: 
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2.  Основы религиовдения. Учеб. Под.ред. И.Н. Яблокова.М., 1998 
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PR YА 2201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объём 2 кредита 

 

Авторы: 

Курманалиева А.Д. – доктор философских наук, профессор 

Рысбекова Ш.С. – доктор философских наук, профессор 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент 

Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент 

 

Рецензенты: 
Алтаев Ж.А. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии факультета философии и политологии Казахского 

Национального Университета имени аль-Фараби 

Кусаинов Д.У. – доктор философских наук, профессор Казахского 

национального педагогического университета им. Абая 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение дисциплины «Профессиональный русский язык» в высшем 

учебном заведении является составной частью базовой подготовки 

специалистов. Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение 

русского языка с учетом специфики специальности, использование его не в 

качестве объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями. 

Изучению дисциплины «Профессиональный русский язык» 

предшествует общеобразовательная дисциплина «Русский язык» и вводные 

дисциплины специальности. 

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

иметь представление о научном стиле и его жанровом многообразии; 

- о правилах построения научного текста и языкового оформления;  

- о методах и приемах структурно-семантического и смысло-

лингвистического анализа профессионального текста; 

- об особенностях функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 

знать научную лексику и  научные конструкции естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 

- правила продуцирования текстов разных жанров; 

- речевые нормы профессиональной сферы деятельности; 

- основы деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

устного и  письменного текста; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 
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- знать технологию интерпретации и анализа текстов научно-

профессиональной литературы; 

- технологию самостоятельного поиска научной информации как 

основы  профессиональной деятельности; 

- быть компетентным в профессиональной области делового общения. 

- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.       

Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Профессиональная письменная речь как основа формирования 

предметно-языкового материала. 

1.1 Профессиональный язык религиоведения и его составляющие. 

Профессиональная терминология как основной признак научного 

стиля. 

1.2 Обучение научному стилю речи как языку специальности 

«Религиоведение»    

1.3 О научных методах исследования в религиоведении.  Правила выбора 

методов в соответствии с темой и коммуникативными задачами. 

1.4 Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности религиоведения. Требования к содержанию работы.  

1.5 Основная терминология религиоведения в учебно-профессиональной 

и научно-профессиональной сферах.  

1.6 Официально-деловые тексты и их разновидности: законодательные, 

административно-канцелярские. 

1.7 Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности «Религиоведение». 

1.8 Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности «Религиоведения». 

2 Устная научно-профессиональная речь 

2.1 Основные типы коммуникабельности людей в профессиональной 

сфере. 

2.2 Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

2.3 Коммуникативное пространство речевой личности в 

профессиональной картине мира. 

2.4 Правила оформления презентаций и докладов. 

2.5 Законодательство Республики Казахстан в сфере религии.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью изучения дисциплины «Профессиональный русский язык»  

является формирование и развитие навыков  коммуникативной компетенции  

на русском языке и обеспечение профессионально-ориентированной 

языковой подготовки компетентной личности, способной адекватно 

выстраивать общение в профессионально значимых ситуациях.   

Основные задачи дисциплины - выработать у студентов-религиоведов 

представления о профессиональном тексте, о стратегиях и тактиках речевой 

коммуникации в   профессиональной сфере, как об объектах, формирующих 

у будущих специалистов профессиональной  компетенции – способности 

решать лингвистическим средствами реальные коммуникативные задачи в 

конкретных речевых ситуациях в сфере профессиональной деятельности. 

Помочь студентам понять сущность текста по специальности 

«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ», его основную терминологию: познакомить с 

типологией профессиональных  текстов и их компонентов. Практическая 

задача курса – привитие навыков теоретически обоснованного анализа 

текстов, стратегии и тактики речевой коммуникации в   профессиональной 

сфере. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в предметную область специальности на 

профессиональном русском языке. 

В процессе изучения дисциплины «Профессиональный русский язык» 

студенты должны научиться практически применять знания для построения 

профессиональных и научных текстов, для активного участия в сфере 

профессионального общения. Кроме профессиональных и научных задач, 

данная дисциплина должна обеспечить общекультурное развитие студентов 

и их эстетическое воспитание. В этом смысле концепция дисциплины 

«Профессиональный русский язык» подразумевает овладение навыками 

профессионального общения, а также расширение общегуманитарного и 

общепрофессионального  кругозора. 

Данная программа определяет содержание и объем учебного 

материала с учетом профессиональных потребностей студентов. 

 

Профессиональный язык и его составляющие. Профессиональная 

терминология как основной признак научного стиля. 

Термин как основная понятийная единица научной сферы 

человеческой деятельности и основная лексическая составляющая научного 

стиля речи. Основные способы терминообразования. Научная терминология 

религиоведения. Узкоспециальные отраслевые термины религиоведения. 

 

Обучение научному стилю речи как языку специальности.    
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Общая характеристика научного стиля речи как языка специальности. 

Профессиональный язык, профессиональный жаргон: сходства и различия. 

Разновидности (подстили) научного стиля речи. Жанры современного 

научного стиля речи.  

Аннотирование религиоведческих текстов. Виды аннотаций с учетом 

особенностей потребителей. Справочно-библиографическое описание. 

Структура библиографического описания. Реферирование религиоведческих 

текстов. Виды репродуктивных и продуктивных рефератов. Рецензирование 

научного текста. Структура научной рецензии. Отзыв о научной работе. 

Структура научного отзыва. Резюме – выводы как текст вторичной 

информации. Выбор языковых средств для построения резюме – выводов. 

 

О научных методах исследования в религиоведении. Правила 

выбора методов в соответствии с темой и коммуникативными 

задачами.  

Виды методов для различных направлений исследования. Принципы 

подбора литературы по теме исследования. Особенности работы с 

бумажными и электронными носителями.  

 

Структура научно-исследовательских работ по профилю 

специальности религиоведения. Требования к содержанию работы. 

Сокращение. Виды сокращений. Общепринятые сокращения. Средства 

сокращения слов и словосочетаний. Формы рубрикации текста. Правила 

цитирования. Варианты выделения текстовых фрагментов и возможности их 

использования. Правила оформления сносок.  Правила составления 

библиографии. Тезирование религиоведческого текста. Виды тезисов в 

сфере религиоведения. Конспектирование лекций как творческий процесс. 

Композиционно-смысловая структура религиоведческого текста. План 

развернутого содержания. План свернутого, сжатого содержания. 

 

Основная терминология религиоведения в учебно-

профессиональной и научно-профессиональной сферах.  

Развитие профессиональных навыков и речевых умений на уровне 

интерпретации и анализа научно-профессиональных текстов и их 

разновидностей по их стилевой ориентации.  

Научные тексты и их разновидности: собственно-научные, научно-

популярные, учебно-справочные. Стилистическое своеобразие разных видов 

и жанров научных текстов. Основная терминология религиоведения 

дефиниции терминов в специальных научных текстах. Религиоведческая и 

общенаучная терминология. Работа над интернациональными 

словообразовательными элементами, входящими в состав терминов. 

Нахождение в тексте и анализ общенаучных и религиоведческих терминов. 

Составление терминологических словарей по религиоведению. Термины в 

научно-популярных текстах, особенности их образования в русском языке. 
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Формы представления чужой речи в научном тексте: цитирование. 

Проявление авторской индивидуальности в научном тексте. Интерпретация 

и анализ композиции профессионально-научного текста. Отзыв о научной 

работе по специальности. 

 

Официально-деловые тексты и их разновидности: 

законодательные, административные 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых 

текстов. Распорядительные документы. Документирование трудовых 

отношений их терминологические особенности.  

 

Культура устной речи и особенности речевого поведения в 

профессиональной сфере. 

Определение культуры речи. Две ступени освоения 

профессионального русского языка: 1) правильность речи, 2) речевое 

мастерство. Типы норм языка: императивные (обязательные) и 

диспозитивные (вариантные) нормы. Качества хорошей (образцовой речи). 

Правильность речи. Правильный выбор слова и формы слова. Чистота речи. 

Канцеляризмы, речевые штампы. Логичность речи. Законы логики. 

Устранение алогизмов в речи. Стилистические ошибки и недочеты культуры 

речи. Ошибки по отдельным уровням языковой системы. Определение 

практической стилистики. Проблемы выбора словесных единиц в процессе 

выражения мысли и построения связного высказывания. 

Устная речь как показатель образованности и культуры человека. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений, обмена мнениями о 

прочитанном, дискуссий на заданную тему, диалогов в определенных 

коммуникативных ситуациях, связанных с естественной профессиональной 

деятельностью. Совершенствование этики речевого поведения.  

 

Развитие профессиональной компетенции при работе с научными 

текстами по специальности. 

Усвоение специального профессионально-ориентированного 

материала с использованием его в профессиональных ситуациях. 

Усвоение типовых языковых конструкций  для выражения 

специальных смыслов профессиональных текстов различных жанров в ходе 

их интерпретации и анализа. 

Субъект действия в контексте научной картины мира: творческий 

портрет и научный вклад учёных-религиоведов . 

Контент текстовика из аутетичных текстов, взятых из печатных и 

электронных источников. Ядерная часть вербального компонента языкового 

портрета ученого-религиоведа. 

Термины, обозначающие этапы развития религиоведческой науки, 

различных научных направлений, течений, школ, методов, принципов, 

подходов, процессов, законов.  
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Синтаксические особенности научного стиля. Выделение характерных 

синтаксических особенностей научного стиля. Конструкции, близкие по 

значению, но выраженные различными синтаксическими единицами 

(параллельные синтаксические конструкции). Составление собственных 

монологов-рассуждений на основе прочитанного с использованием 

синтаксических особенностей научной речи.   

 

Связь профессионального русского языка с дисциплинами 

специальности. 

Реализация принципа взаимосвязанного обучения: взаимосвязь 

русского языка с дисциплинами специальности религиоведения.  

Развитие умений самостоятельной работы со справочной литературой, 

поиск информации по заданной тематике в Интернете. 

 

Устная научно-профессиональная речь 

Особенности речевого поведения в профессиональной сфере. 

Общение как механизм взаимодействия, в который включён субъект - 

языковая активность, речевая ситуация, коммуникация.  

Основные единицы общения: речевое событие, речевое 

взаимодействие, речевое воздействие. Стимулированный диалог – 

обращение, предложение, совет, вопросно-ответные комплексы. 

Построение устного текста - монолога: последовательность 

предложений, связанных семантически и формально при помощи различных 

языковых средств; тематические блоки. 

Тактики и способности языковой личности при коммуникативной 

координации в сфере профессионального взаимодействия. 

Основные типы коммуникабельности людей и диалогов в 

профессиональной сфере.  

Тактики различных видов коммуникативного сотрудничества 

(кооперативный тип); полемичные тактики (центрированный тип). Виды 

собеседников. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений, обмена 

мнениями о прочитанном, дискуссий на заданную тему, диалогов в 

определенных коммуникативных ситуациях, связанных с естественной 

профессиональной деятельностью. Совершенствование этики речевого 

поведения.  

 

Общение как механизм взаимодействия и речевого воздействия в 

деловой сфере. 

Коммуникативные особенности диалогической речи. Типы диалогов: 

диалог-интервью (расспрос), диалог-унисон (согласие), диалог-диссонанс 

(несогласие), диалог-уточнение (переспрос), диалог-полилог (обсуждение). 

Коммуникативное пространство личности в профессиональной 

картине мира. 
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Имитационные модели аспектов профессиональной деятельности: 

переговоры, деловая беседа. Методические приёмы игрового обучения 

общению и взаимодействию в профессиональной сфере. Анализ и 

результаты деловой беседы. 

Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений. 

Невербальные средства общения. Правила оформления презентаций и 

докладов. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Основные признаки текста: связность, логичность, объективность, 

точность, информативность, целостность, интертекстуальность, 

завершенность. 

Интерпретация и анализ текстов по религиоведению в аспекте 

связности, логичности, целостности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте кинтенциональности, 

точности и информативности 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

воспринимаемости, ситуативности и завершенности. 

Интерпретация и анализ текстов в аспекте категорий 

интертекстуальности. Цитаты и правила цитирования. 

Информационно-структурные характеристики текста: точность, 

логичность, ясность, понятность, доступность. 

Виды информации и функционально-смысловые типы речи. 

Сравнительная характеристика типов диалогов и видов собеседников. 

Ситуации профессионального общения. Основные виды общения. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Выделить термины и их дефиниции в специальных научных 

текстах, объединённых одной темой (тексты на выбор). 

2. Охарактеризовать компрессию текста как интенсивный способ 

свёртывания информации. 

3. Определение интенции (замысла) в научном тексте. Основные 

принципы выявления интенции автора текста (текст на выбор). 

4. Охарактеризовать минимум краткой и расширенной 

информации и понятие текстовой нормы – для деловой и справочной 

литературы. 

5. Составить план предстоящей дискуссии по специальности 

«Философия». Стандартные обороты речи в научной дискуссии. 

6. Составление терминологических словарей по религиоведению. 

7. Тезирование религиоведческого текста. 
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8. Речевые тренировки в виде высказываний, выступлений, обмена 

мнениями о прочитанном, дискуссий на заданную тему, диалогов в 

определенных коммуникативных ситуациях, связанных с естественной 

профессиональной деятельностью. 

9. Составление собственных монологов-рассуждений на основе 

прочитанного с использованием синтаксических особенностей научной 

речи. 

10. Беседа-полилог о научном стиле, составление микротекстов на 

заданную религиоведческую тему, кратких сообщений в форме монолога с 

использованием языковых средств, свойственных научному стилю. 

   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Классификация терминологии в контексте формирования 

гуманитарной картины мира ученого-религиоведа. 

2. Научно-информативный стиль речи. Типы словарей. Работа со 

словарями (религиоведческий словарь). 

3. Значение темы и её формулировка. Выбор темы. Тема и аудитория. 

Структура темы: коммуникативные задачи текста. 

4. Культура общения. Понятие общения и его структура. Портрет 

адресата. Понятие речевого жанра. 

5. Устное деловое общение. Деловой диалог. Деловая беседа. 

Переговоры. Логическое доказательство. Типы аргументаций. Понятие об 

умозаключении. 

6. Чтение первоисточников по специальности религиоведение. Введение в 

активный словарь терминов по специальности, использование их в речи.  

7. Функционально-смысловые типы профессиональной речи. Описание как 

тип речи. Повествование в профессиональных сферах общения. Рассуждение, 

виды рассуждения. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К. Язык современной науки: языковые портреты. Учимся 

искусству научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания 

и принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 

язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 
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5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Зуева Н.Ю. Практическое пособие по развитию навыков 

научной речи: для вузов гуманитарного профиля в 2-х ч. Основной курс. 

Алматы¸ 2007. 

7. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

 

Дополнительная: 

1. Русский язык: Учебное пособие для студентов казахских 

отделений университета / Под ред. К.К. Ахмедьярова, Ш.К. 

Жаркынбековой.– Алматы, 2012. – 226. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 

136 с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. 

– 152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-

справочная книга./Пер.  

на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие 

по развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

6. Введенская Л. А. Русский язык: практикум. Учебное пособие – 

М., 2009. 

7. Байтенова Н.Ж., Рысбекова Ш. С., Бейсенов Б.К., Борбасова 

К.М., Затов К.А., Курманалиева А.Д., Мейрбаев Б.Б., Абжалов С.У. 

Дінтанулық сөздік. Ежелгі діни наным сенімдер. Ұлттық діндер. Қазақ 

халқының дәстүрлі діни ұстанымдары. Изд. " Қазақ университеті ", Алматы, 

2016г. 396 б. 
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POIYa 2202 –                                                 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы:  

Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общего языкознания и европейских языков  

Таева Р.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранной филологии и переводческого дела  

Курманалиева А.Д. – доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой религиоведения и культурологии  

Рысбекова Ш.С. – доктор философских наук, профессор  

 

Рецензенты: 

Алтаев Ж.А. – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии факультета философии и политологии Казахского 

Национального Университета имени аль-Фараби 

Мырзалы С.К. – доктор философских наук, профессор кафедры 

соцгум дисциплин КазАТК им. Тынышпаева 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку на 

гуманитарных специальностях является неотъемлемым компонентом 

профессионально ориентированной образовательной программы 

выпускника современного ВУЗа инновационного типа. Знание иностранного 

языка – одно из важных условий осуществления международного 

сотрудничества и повышения квалификации в рамках академической 

мобильности в условиях полиязычного образования в соответствии с 

принципами развития научно-исследовательского университета. 

Профессионально-ориентированный язык выступает как средством, так и 

целью обучения, т.к. подборка и изучение специализированного  материала 

ориентированы, во-первых, на использование студентами 

профессиональных знаний, а во-вторых, на успешное овладение языком. 

В ходе обучения дисциплине наряду с дальнейшим 

совершенствованием базовых умений иноязычного общения достигается 

профессионально-ориентированный уровень системных, предметных, 

межличностных, социокультурных компетенций в использовании языка в 

целях профессионального общения. Профессионально-ориентированный 

язык – продолжение курса базового английского языка, изучаемого в 

школьной программе, а также в рамках цикла общеобязательных дисциплин 

(ООД). Релевантным является усиление общепрофессиональной и 

межкультурной направленности траектории обучения студента на основе 

лингвистического компонента, формирование неподдельного интереса к 
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будущей профессии, к феноменам иной ментальности и культуры в 

сопоставлении с семантическим и ценностным фондом родной культуры. В 

ходе презентации учебного материала курса предусматривается 

использование аутентичных специальных текстов, аудио- и 

видеоматериалов, адекватно отражающих содержание изучаемой тематики и 

сфер общения, языковые единицы, обозначающие реалии, связанные с 

профессиональной деятельностью, а также важнейшими историческими 

событиями, культурно-историческими ассоциациями, особенностями 

общественно-политической жизни, государственным устройством и 

экономикой стран изучаемого языка. Программа нацелена на то, чтобы дать 

знания языков в объеме уровней В2-С1; выработать умения и навыки по 

четырем видам речевой деятельности в объеме уровней В2-С1; развивать 

межкультурно-коммуникативные компетенции; формировать умения и 

навыки использовать языки в профессиональной сфере 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

 практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной и деловой коммуникации;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в 

ситуациях международного профессионального и научного общения (в 

пределах программы). 

 

предметные компетенции: 

уметь: 

  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в 

пределах профессиональной тематики; 

   участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

   извлекать необходимую информацию из англоязычных 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового, научного общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с 

родного языка основное содержание текстов по специальности, при 

необходимости пользуясь словарем;  

 аргументировать, решать типовые стандартные 

профессионально-ориентированные задачи. 

иметь навыки: 
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 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на 

профессиональные темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей специальности, 

включающую активный и пассивный лексический минимум 

терминологического характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи. 

 

социокультурные компетенции:  

 способность конструировать речевое поведение с учетом 

социальных норм поведения, обусловленной культурой страны изучаемого 

языка; 

 целенаправленное и активное использование возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в 

организации и проведении учебной и научно-исследовательской работы 

(доклады и выступления на конференции, оформление заявок на гранты и 

стажировки по программам академической мобильности и др.). 

 

Пререквизиты: «Иностранный язык (английский язык)» в высшем 

учебном заведении. 

Постреквизиты: Введение в языкознание, общее языкознание, 

теоретические дисциплины бакалавриата 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№

№ 

Наименование тем 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальность 

религиоведение на профессионально-ориентированном иностранном 

языке (английском). Работа с текстами о современном состоянии 

отрасли.  

2 Выражение метаязыка религиоведения: казахские (русские) и 
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английские соответствия. Интернациональный фонд 

терминообразования. Понятие о терминообразовании на английском 

языке. Профессионально-ориентированная терминология на 

иностранном (английском) языке 

3 Предметная сфера специальности религиоведения на 

профессионально-ориентированном английском языке. Работа со 

специальными текстами. 

4 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Деловая 

переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, Заметки, 

Отчеты 

5 Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. 

Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, конференции. 

6 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности религиоведение на английском языке 

7 Академическое общение в учебном процессе (лекции и семинары по 

профессиональным дисциплинам религиоведения на английском 

языке).  

8 Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные 

тексты на английском языке. Специальный профессионально-

ориентированный материал и его использование в заданных 

ситуациях профессионального общения (написание эссе, статей, 

тезисов, рефератов) 

9 Выдающиеся ученые в области профилирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по специальному научному 

направлению). 

10 Связь профессионального английского языка с профилирующими 

дисциплинами специальности религиоведения 

11 Роль иностранного (английского) языка в современном мире 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. «Профессионально-ориентированный иностранный язык» – 

это учебная дисциплина, которая формирует компетенции студентов в 

презентации совокупности теоретических знаний о предметной сфере 

специальности в формате изучаемого профессионально-ориентированного 

английского языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности религиоведения, – описание сущности 

специальности, основных направлений профессиональных знаний в 

терминах и понятиях английского языка.  

Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык специальной науки религиоведения на 

профессиональном английском языке.  
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Второй этап языковой подготовки формирует у студентов 

когнитивные и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, 

стимулирует интеллектуальное и эмоциональное развитие личности 

студента. На этом этапе развития студенты проявляют готовность к 

коммуникативно-мыслительной деятельности на основе решаемой 

проблемной задачи. В области письменной речи предусматривается 

формирование навыков и умений написании продуктивных образцов 

письменной речи нейтрального и официального характера в пределах 

изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых 

материалов: толкование, перевод, пересказ профессионального текста, а 

также на расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых 

лексических единиц и призвана сформировать социально-достаточный, 

общеобразовательный уровень владения английским языком. На этом этапе 

обучения формируются коммуникативные навыки и умения в четырех видах 

речевой деятельности, что обеспечивает достаточно свободное 

использование иностранного языка как средства межличностного и 

межкультурного общения в различных сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. В рамках данного 

объема происходит освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы 

компетенций (ОЕК) – уровень базовой стандартности. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической целью настоящей программы является 

формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 

академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Практическая цель состоит в формировании умения использования 

английского языка в реальных ситуациях повседневного и академического 

общения, а также в типичных ситуациях профессионального общения 

религиоведа. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.  

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Задачи курса: 

– обучение студентов-религиоведов пониманию и анализу текстов 

общего содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных 

текстов по специальности религиоведения; 
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– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования, реферирования специальных устных и письменных 

текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов 

(эссе, рефератов, статей) в соответствии с общекоммуникативными, 

академическими и профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со специализированными 

словарями, включая одноязычный словарь изучаемого языка, 

справочниками, мультимедийными и интернет-ресурсами;  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сферах. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели – 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 

обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 

образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 

рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в 

специальность религиоведение на иностранном профессиональном 

языке (английском). Работа с текстами о современном состоянии 

отрасли. 

Студенческая научно-практическая конференция: доклады, сообщения 

на заданную тему. Реферирование и аннотирование статей по специальности 

по различным проблемам профессиональной области: Понятие 

«образование». Роль образования в жизни человека. Знание иностранного 

(английского) языка в формировании образованного специалиста. Понятие 

коммуникации. Профессиональная коммуникации – особая сфера. Роль и 

значение профессиональной коммуникации в жизни человека. Язык 

профессиональной коммуникации. Стили профессиональной коммуникации. 

Официальные и неофициальные виды (формы) профессиональной 
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коммуникации, применение языка. Роль иностранного (английского) языка в 

профессиональной коммуникации. Роль иностранного (английского) языка в 

преподавании профессиональных дисциплин.  

 

Выражение метаязыка религиоведения: казахские (русские) и 

английские соответствия 

Понятие о метаязыке. Структура метаязыка. Корпусы метаязыка 

специальных направлений профессиональной сферы. Метаязыковая основа 

терминосистемы специальности религиоведение на английском языке. 

Понятие об общих парадигмах терминов специальности. Терминология – 

составная часть национального языка. Терминология – знаковая модель 

определенной теории специальной области знания или профессии. 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

(английском) языке. Основные источники формирования терминосистемы 

специальной отрасли знания. Заимствованные иноязычные термины 

(латинские, греческие, английские), интернациональный фонд 

(терминообразование на основе английского языка). Терминологические 

словари (Одноязычные и двуязычные профессиональные словари. Работа с 

лексикографическими источниками на иностранном языке (традиционными 

и on-line). Сопоставление словников профессиональных словарей на 

английском, казахском/русском языках. Информационный поиск 

(иноязычная база данных, Интернет-ресурсы.  

 

Предметная сфера специальности религиоведения на 

профессионально-ориентированном английском языке. Работа со 

специальными текстами. 

Работа со специальными религиоведческими текстами. Сведения о 

профилирующей науке. Краткая история специальной науки 

религиоведения. Внутренняя структура научной области. Основные 

функции специальности религиоведения. Профессиональная область и 

культура. Предметная сфера специальности религиоведения на иностранном 

(английском) языке. Специальность религиоведения и ее место в системе 

образования. Профилирующая специальность – совокупность 

профессиональных дисциплин. Объект и предмет различных разделов 

профилирующей науки. Основные теоретические проблемы специальных 

дисциплин. Выдающиеся ученые религиоведческой науки. Школы и 

направления. Структура современной профессиональной науки (по 

направлениям).  

 

Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. Деловая 

переписка (письма, факсы, докладные записки). Сводки, Заметки, Отчеты: 

структура, клишированные фразы, словосочетания. Основы 

терминологического подъязыка на иностранном языке в деловой переписке. 

Наиболее частотные термины и исходные понятия деловой переписки и их 

дефиниции на английском языке.  
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Иностранный (английский) язык в бизнес-коммуникации. 

Переговоры, профессиональные дебаты, презентации, конференции. 

Отличие этих понятий. Институт переговоров: виды, функции, динамика и 

правила проведения. Профессиональные дебаты как высший пилотаж 

ораторского мастерства (ораторского искусства). Дебатобаза: база кейсов и 

аргументов для профессиональных дебатов. Подготовка презентаций по 

профессиональной теме. Проведение конференции на заданную тему. 

Подготовка минидокладов на конференцию. Структура профессионального 

спича. 

 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики по 

специальности религиоведение на английском языке 

Тренинг по развитию межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Проигрывание ситуаций, встречающихся в 

различных культурах. Язык как средство межкультурного общения. Роль 

иностранного языка в современном мире. Язык и межкультурная 

коммуникация. Стереотипные формы языковых выражений в 

межкультурной коммуникации на английском языке. Виды межкультурной 

коммуникации. Субъекты межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Перевод и межкультурная коммуникация. 

Межличностная коммуникация. Знакомство с основными межкультурными 

различиями во взаимоотношениях с представителями других культур. 

 

Академические общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

профессиональным дисциплинам религиоведения на английском 

языке) 

Параметры и специфика академического общения. Национально-

культурная специфика речевого поведения и академического общения. 

Академическое учебное общение (лекции и семинары). Культура речи в 

академическом учебном общении (на английском языке). Академическое 

чтение (типология текстов по профилирующим дисциплинам на английском 

языке, источники информации). Устные формы академического общения 

(презентация, научное сообщение, доклад, обсуждение, дискуссия). 

Лекционная форма организации занятий на иностранном языке. Раскрытие 

основных понятий темы; сочетание теоретического материала с 

конкретными практическими примерами на иностранном языке. 

Семинарское занятие на иностранном языке как одна из основных форм 

организации учебного процесса.  

 

http://ru.idebate.org/debatabase
http://ru.idebate.org/debatabase
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Профессиональная компетенция: ориентированность на 

специальные тексты на английском языке. Академическое письмо (эссе, 

реферат, аннотация, тезисы, статья, доклад, курсовая, дипломная работа, 

диссертация). Специальный профессионально-ориентированный материал и 

его использование в заданных ситуациях профессионального общения: 

структура, композиция (написание эссе, статей, тезисов, рефератов) 

 

Выдающиеся ученые в области профелирующих дисциплин 

(реферирование трудов ученых по религиоведению). 

Основные научные парадигмы в современном мире в области 

специальности религиоведения. Общие и частные вопросы 

профессиональной области в трудах выдающихся ученых. Представители 

современного казахстанского научного знания. Основные тенденции 

зарубежных направлений профессиональной сферы. Профессиональные 

школы и концепции. Тексты из трудов известных ученых в области 

специальности (чтение, перевод, пересказ текстов на иностранном 

(английском) языке по материалам учебно-методических пособий по 

дисциплинам специальности). 

 

Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

профилирующими дисциплинами специальности религиоведения. 

Структура специальности и особенности дисциплин, входящих в эту 

структуру. Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

основными дисциплинами бакалавриата: «Введение в специальность» и др. 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения. 

Профессиональная компетенция: ориентированность на специальные тексты 

на иностранном (английском) языке. Чтение, аудирование, 

комментирование текстов по тематике специальности на профессионально-

ориентированном английском языке. Реферирование, конспектирование 

текстов на иностранном языке, посвященных проблемам специальности.  

 

Роль иностранного (английского)  языка в современном мире. 

Английский язык – глобальный язык в мире. Английский язык – 

международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 

Английский язык как одна из форм изменения общества. Заключение 

Президента в послании народу Казахстана «Государственное новое 

политическое направление главы государства стратегия «Казахстан – 2050» 

– «Мы должны стремиться изучать английский язык». Культурный проект 

«Триединство языков». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальность, значение и задачи курса «Профессионально-

ориентированный иностранный  язык» 
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2. Избранная специальность как научная отрасль 

3. Словники специализированных словарей на английском и 

казахском/русском языках  

4. Основные научные школы и открытия в области специальности 

5.  Интернациональный фонд терминообразовании. Язык и общество 

6. Деловая переписка. Особенности текстов деловой документации.  

7. Структура и композиция письменных учебных текстов (эссе, 

реферет, статья). 

8. Язык и культура. Язык как средство межкультурного общения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Культура речи. Функциональные стили языка (научный стиль).   

2. Функциональные стили языка (официальный/неофициальный 

стиль): общее понятие.  

3. Организация речевого произведения на иностранном языке: 

введение, основная часть и заключение. 

4. Документальные виды: письмо, эссе.  

5. Типы словарей.  Электронные словари. 

6. Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-

ресурсы) 

7. Культура речи. Национально-культурная специфика речевого 

поведения. 

8. Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере. 

9. Специфика официального и неофициального стилей в 

профессиональной сфере. 

10. Научный метаязык:  признаки, характерные особенности. 

11. Английский язык  – международный язык. 

12. Культурный проект «Триединство языков» 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Современные направления в профессиональной области, связанные 

со специализацией бакалавров. 

2. Роль Интернета в системе образования.  

3. Самостоятельная подготовка эссе на профессиональную тему.  

4. Самостоятельная подготовка реферата на профессиональную тему. 

5. Самостоятельная подготовка научной статьи на профессиональную 

тему. 

6. Современные информационные технологии в повышении 

эффективности обучения второму / иностранному языку (семинар). 
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5. Роль английского языка в современном мире. Английский язык как 

глобальный (дискуссия). 

6. Язык и национальный характер 

7. Вопросы трехъязычия в Казахстане (круглый стол). 

8. Труды знаменитых ученых специализированной области страны 

изучаемого языка. Реферат. 

9. Труды ученых Казахстана профессиональной области (на 

иностранном языке). Реферат. 

10. Человек и окружающая среда (Эссе). 

11. Интернационализация образования. Образование  будущего (Эссе). 

12. Проблема сохранения многоязычия в мире (реферат). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

7. Кунанбаева С.С, Кармысова М.К. и др. Концепция развития 

иноязычного образования Республики Казахстан. Алматы, 2010. 

8. Кунанбаева C.C. Теория и практика современного иноязычного 

образования. Алматы, 2010.  

9. Introductory Guide to the Common European Framework of Reference 

(CEFR) for English Language Teachers. Cambridge University Press. - 2013. 

10.Harding К. English for Specific Purposes. Oxford University Press. - 

2009. 

11.Anthony Manning. English for Language and Linguistics. Garnet 

education. – 2008.  

12.Christina Latham-Koenig and Clive Oxenden. English File. From 

Intermediate to Upper-Intermediate. Third edition. – Oxford University Press. - 

2013. 

7. Фрейдина Е.Л. Основы публичной речи. Learning to Speak in Public : 

учебное пособие для вузов / Е.Л. Фрейдина. – М. : Владос, 2007. – 134 с. 

8. Кристалл Д. «English as a Global Language». – Cambridge, New York, 

Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003 

9. Religion in Public: Locke’s Political Theology (Cultural Memory in the 

Present) Elizabeth Pritchard. Publisher Stanford University Press, 2013 

10. Nabeel Qureshi. No God but One: Allah or Jesus?: A Former Muslim 

Investigates the Evidence for Islam and Christianity. 2016 

11. Michael Molloy. Experiencing the World's Religions: Tradition, 

Challenge, and Change, 6th Edition Nov 14, 2012 

 

Дополнительная: 

1. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. С указателями 

языковедческих терминов на французском, немецком, английском и 

итальянском языках. – М: УРСС, 2004. 

2. R. Harrison, S. Philpot, L. Curnick. New Headway Academic Skills. 

Reading, Writing, and Study Skills. Oxford University Press. - 2009. 
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3. Arline Burgmeier, Lawrence J. Zwier, Bruce Rubin, Kent Richmond.  

Inside Reading. The Academic Word List in Context. Pre-Intermediate to 

Advanced. Oxford. - 2009.  

4. Elizabeth Sharman. Across Cultures. Culture, literature, music, language. 

Longman. - 2004 

5. J.Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge University 

Press. - 1999.  

6. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. Cambridge 

University Press. – 2010. 

7. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk  

8. The Corpus of Contemporary American English (COCA): 

http://www.americancorpus.org 

9. Jeffrey Brodd and Layne Little. Invitation to World Religions. Jun 26, 

2015 

10. Isabella Sandwell. Religious Identity in Late Antiquity: Greeks, Jews 

and 9. Christians in Antioch. Cambridge University Press, 2013 

11. W. Draper and Kent P. Jackson. A Missionary’s Story, 2015 

 

 

Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список 

литературы рабочей программы дисциплины необходимыми учебниками, 

учебными пособиями, лексикографическими источниками. 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
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IR 2203 – ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 

 

Объем 4 кредита 

 

Авторы: 

Курманалиева А.Д. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии  

Мейрбаев Б.Б. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

религиоведения и культурологии  

 

Рецензенты: 

Затов К.А. – доктор философских наук, профессор Казахского 

национального университета имени  аль-Фараби 

Мургабаева А.С. – кандидат философских наук, доцент КазНТУ им.               

К. Сатпаева 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «История религии» входит в обязательный блок базовых 

дисциплин учебного плана по направлению 5В020600 – «Религиоведение».  

История религий рассматривается в рамках парадигмы генезиса религии как 

особого феномена культуры, структурно единого, независимого от 

социокультурного и хронологического наполнения, терминологии, 

догматов, формы культовых строений и прочее. Полученные знания 

позволят студенту ориентироваться в сложнейшей религиозной, политико-

культурной и иной обстановке, характеризующей специфику духовной 

среды различных частей света в разные периоды  истории  человечества, и 

на научной базе прогнозировать характер и направленность его развития и 

значения в будущем. 

Основные формы компетенции бакалавра: 

При освоении курса «История религии» студентам необходимо знать:  

- основы вероучения мировых и национальных религий; основные 

культурные традиции различных религиозных направлений и конфессий; 

основные религиозные объединения, действующие на территории 

Казахстана;  историю  происхождения и  основные этапы развития наиболее 

распространенных религий, их роль в социальной жизни обществ разных 

эпох, об основах веры, культа, общинной организации каждой из них; состав 

и содержание основной вероучительной литературы наиболее 

распространенных религий, этапы ее сложения и проблемы изучения. 

Бакалавр должен уметь:  

- излагать основные подходы к религии как культурному феномену; 

ориентироваться в основных принципах типологии религий; 

характеризовать религиозный комплекс каждой из наиболее 

распространенных религии; анализировать теоретико-познавательные 
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особенности религиозного наследия; понимать роль и значение религий в 

жизни общества, как в историческом,  так и в актуальном аспектах. 

Должен овладеть:  

- навыками работы с источниками информации; аналитического 

мышления в области изучаемого предмета; развития мышления, не 

допускающего возникновения конфликтного поведения на почве 

религиозной неприязни; ретроспективного изложения истории зарождения и 

развития мировых религий; работы с текстами религиозных источников.  

 

Результаты обучения. Общие компетенции: 

инструментальные:  
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- владение иностранным языком на уровне, достаточном для 

разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных 

источников информации 

межличностные: способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые религиоведческие 

проблемы, религиозные события и тенденции, использовать знание истории 

религии в профессиональной и общественной деятельности; понимать 

движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека 

в нем; 

системные:  
- готовность к формированию межэтнического и 

межконфессионального согласия; 

Предметные: 

- умеет создавать и редактировать тексты профессионального 

назначения; 

- умеет использовать в профессиональной деятельности достижения 

отечественного и зарубежного методического наследия, современных 

методических направлений и концепций своей профессии. 

Пререквизиты: основы философии, культурология, всемирная 

история, психология, социология. 

Постреквизиты: история отечественного и зарубежного 

религиоведения, актуальные проблемы современного религиоведения.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ ТЕМЫ 

1 Введение. Понятие и предмет истории религии 

2 Происхождение и древнейшие формы религиозных верований 

3 История становления и формирования религий Древнего Востока и 

Античного мира: Религии Древней Месопотамии, Религия Древнего 

Египта, Верования критян и эллинов, Религия в Древнем Риме 

4 История формирования национальных религий: иудаизм, 
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брахманизм, индуизм 

5 Религии древнего Китая: конфуцианство, даосизм 

6 Религии иранцев: зороастризм, митраизм, манихейство 

7 Религии Средней Азии 

8 Языческие верования славян. Религиозное воззрение и обряды 

индейцев Северной Америки. 

9 История становления и развития мировых религий: Буддизм. 

Национальне формы буддизма  

10 История становления и развития мировых религий: Христианство  

(православие, католицизм, протестантизм) 

11 История становления и развития мировых религий: Ислам  

12 Религия как общественное явление 

13 Религия как феномен культуры 

14 Современные нетрадиционные культы и движения 

15 Культура межконфессионального диалога в ХХ веке 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель курса: дать общее представление о религии как феномене 

культуры. Эта цель предполагает: раскрытие ее структурной и 

функциональной специфики, освещение проблемы типологии, 

происхождения и трансформаций религиозных представлений от ранних 

форм религии до развитых мировых, их культовой практики и общинной 

организации. Рассматриваются основные этапы истории самих религий и их 

роль в социально-политической жизни. Особое внимание уделяется трем 

мировым религиям: буддизму, христианству и исламу.  

Задачи курса: 

- анализ причин возникновения религии, путей развития мировых 

религий;  

- показать основные причины возникновения мировых религий, их 

роль и место в общественной жизни в прошлом и настоящем: 

- ознакомление с историей и современным состоянием действующих в 

современном Казахстане религиозных традиций, верований и религиозных 

организаций; 

- привить студентам умение анализировать процессы, происходящие в 

религиозной и около религиозной среде в прошлом и настоящем, выявлять и 

объяснять борьбу традиционизма и модернизма, наблюдаемые последние 

десятилетия в христианстве, буддизме, исламе; 

- выработать у студентов общий научный подход в объяснении 

религиозного и научного мировоззрения, понимание роли и места религии в 

прошлом и настоящем; 
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- подготовить студентов к самостоятельному осмыслению научных и 

религиозных методов объяснения процессов, происходящих как в природе, 

так и в обществе; 

- выработать у будущих религиоведов навыки общения с верующими 

различных религиозных направлений. 

Предметом изучения истории религии является возникновение и 

развитие религии как одной из форм мировоззрения, её распространение, 

влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь населения 

Земли, а также изменение религиозных традиций и современное 

состояние религиозных учений и церковных организаций.    

Объектом изучения курса «Истории религии» являются первобытные 

верования, национальные религии, новые религиозные движения, мировые 

религии. 

Методы познания истории религии  многообразны:  методы 

философии, социологии, психологии и истории религий на основе 

комплексного исторического подхода, с акцентом на методах 

историографического, историко-сравнительного и феноменологического 

анализа и другие.  

История религии возникла в эпоху средневековья и первоначально 

была призвана обосновать истинность вероучения на базе имеющихся 

исторических данных гражданской и церковной истории, но находилась в 

рамках богословия. Как самостоятельная отрасль история религии 

выделяется с ХIХ в.. В настоящее время проблемам истории религиозных 

учений и движений стали уделять гораздо больше внимания. Появляются и 

фундаментальные исследования и популярная литература.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение, понятие и предмет истории религии 

Определение религии и ее исторических аспектов развития. 

Особенности научно-теоретического подхода к истории религии. Основные 

подходы к определению понятия религии. Богословский подход, 

критический подход, социологический подход, психологический подход. 

Сущностные характеристики религии. Основы и предпосылки религии. 

Предшествующие религиоведческие учения как зарубежных так и казахских 

ученых-религиоведов. Основные принципы научного подхода в изучении 

истории религии и основных форм ее проявления во всей ее многозначности 

и синкретичности. Значение истории религии для осмысления и анализа 

исторического процесса как единого целого. История изменения предмета 

истории религии в процессе ее исторического исследования.  

 

Происхождение и древнейшие формы религиозных верований 

Основные подходы к происхождению религии. Дискуссии о 

«дорелигиозном» периоде. Археологические и антропологические 
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свидетельства формирования религиозных представлений. Мифологическое 

сознание. Функции мифа. Ритуальный календарь. Обряды жизненного и 

календарного цикла. Понятие культа, культовой системы и культовой 

практики. Древнейшие культы (Богини-матери, промысловые культы 

животных и растений, предков, камней, гор, природных стихий). 

Первобытные верования. Анимизм. Фетишизм. Магия. Тотемизм.  Проблема 

первобытного монотеизма. Религия и мифология. Система обрядов. 

Концепции ранних форм религии в трудах  Э. Тайлора, Дж. Фрэзера, М. 

Элиаде, Л. Леви-Брюля. 

 

История становления и формирования религий Древнего Востока 

и Античного мира 

Религии Древней Месопотамии 

География и периодизация истории заселения Междуречья. 

Особенности религии «речных» цивилизаций. Космоцентризм. Религия 

шумеров и аккадцев. Представления о мире и человеке. Эволюция 

культовых сооружений. Эпос о Гильгамеше. Вавилонский пантеон и 

календарь. Культ Мардука. Культ личного бога (илу). Моральные нормы. 

Представления о смерти и загробном мире. Особенности захоронений Ура. 

Мантические практики халдеев. 

 

Религия Древнего Египта 

Периодизация истории Египта. Египетский пантеон. Космогонические 

школы Древнего царства. Облик и функции богов, зоолатрия. Миф об 

Осирисе и Исиде. Культ фараонов. Культ мертвых: учение о душах, способы 

мумификации, погребальные сооружения и ритуалы, «Книга мертвых». 

Архитектура и символика храмов. Ритм жизни жрецов. Культ плодородия. 

Реформа Амехнотепа IV. Символика и смысл египетских мистерий.  

 

Верования критян и эллинов  

Генезис религиозных представлений эллинов, отраженный в 

мифологии (космогенез, теогенез, антропогенез). Представление о мире и 

человеке. Олимпийский пантеон. Архитектура, функции и места 

расположения греческих храмов. Культы полисов. Культ мертвых. Культ 

плодородия. Обряды инициации. Культовые и мантические практики. 

Жречество и оракулы. Олимпийские игры. Календарные праздники и 

мистерии. Причины кризиса и упадка религии эллинов. Религия народов 

Западной и Восточной Европы в дохристианский период 

 

Религия в Древнем Риме. Связь политики и религии. Религия как 

отражение мировоззрения древнеримского общества.  Верования древних 

кельтов. Облик и функции богов. Культовые и мантические практики. Культ 

растений. Друиды, барды, фелистиды. Культ камней. Ритуальный календарь 

и календарные праздники.  

 



118 
 

История формирования национальных религий 

Иудаизм 
Иудаизм как национальная монотеистическая религия. Священное 

писание: Тора (создание мира Богом, грехопадение Адама и Евы, Авель и 

Каин, потоп, Авраам и Исаак, бегство из Египта и пророк Моисей, заповеди 

Ветхого завета, пищевые запреты). Культ Яхве. Периодизация истории 

иудаизма. Священное предание. Мишна, Гемара, Талмуд и другие тексты 

иудаизма. Пророчества о грядущем мессии. Историческая трансформация 

культа: от храма и жертвоприношений к синагоге и молитве. 

Брахманизм 
Аграрные и тотемные культы хараппской культуры. Образы богов. 

Влияние ариев на религию и культуру Индии. Структура и основное 

содержание Вед. Ведийский пантеон. Космогония. Представление о 

времени. Карма. Сансара. Реинкарнация. Представления о смерти. 

Культовая практика жертвоприношений и систематический ритуал 

брахманизма. Варны. Обряды жизненного цикла. Священные тексты 

Брахманы, Упанишады, Пураны. Философские школы. Шраманский период. 

 

Индуизм 
Индуизм как национальная религия. Бхагаватизм. Образ тримурти. 

Вишнуизм. Аватары Вишну. Шиваизм. Культовая практика шиваизма. Йога. 

Язык и символика тантры. Сонм индуистских богов. Культы растений, 

деревьев, камней, рек и животных. Священные тексты индуизма. 

Архитектура храмов и храмовый ритуал. Календарные праздники в 

индуизме. Домашние ритуалы.  

 

Религии древнего Китая: конфуцианство, даосизм 

Особенности религиозных верований древних китайцев. Культ Неба. 

Культ предков. Культ земли. Мантические практики и аграрный календарь 

Жрецы – чиновники.  

Конфуцианство. Жизнеописание и основные положения учения 

Конфуция. Социальный идеал «благородного мужа». Церемониал. Принцип 

«исправление имен» и «божественного мандата». Культ предков и нормы 

«сяо». Культ семьи и клана. Конфуцианство в общественной жизни Китая. 

Даосизм как религиозно-философская система. Даосизм и 

конфуцианство. Легенда о Лао-цзы и трактат «Даодецзинь». Понятия инь-

ян, Дао, де, ци, у-вей. Даосский образ жизни. Чжуан-цзы и его книга 

«Чжуанцзы». Философское и религиозное направления даосизма. 

Обожествление отцов-основателей, бессмертных и родоначальников в 

религиозном даосизме. Даосские школы, практики и науки.  

 

Религии иранцев: зороастризм, митраизм, манихейство 
Общие этно-культурные корни иранцев и индоариев. Верования 

древних иранцев: боги, культы огня и священного напитка. 
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Зороастризм. Жизнеописание и откровения пророка Заратуштры 

(Зороастра). Религиозный дуализм. Космогония и пантеон зороастризма. 

Авеста: структура и учение. Храмы и священные предметы 

огнепоклонников. Функции и одежда жрецов. Обряды и обычаи 

зороастрийцев. Представления о жизни и смерти и погребальный обряд. 

Зороастрийский солнечный календарь. Праздники. Зороастризм и ислам.  

Митраизм. Выделение и распространение культа Митры. Мифы и 

изображения Митре. «Михр-Яшт». Жертвоприношения. Праздники. 

Сходство и различие митраизма и христианства. 

Манихейство. Жизнеописание и гностическое учение пророка Мани. 

История манихейства. Влияние идей Мани на другие религии. 

 

Религии Средней Азии. 

Характер и особенности мировоззрения народов Средней Азии и 

Казахстана. Место религии в их культуре. Древние религии народов 

Средней Азии, их автономность. 

 

Языческие верования славян 
Славянский анимизм. Представления об устройстве мира. Отражение 

верований славян в фольклоре, одежде, обрядах, архитектуре. Племенные 

боги. Обобщенный пантеон князя Владимира. Устройство святилищ. 

Отправители культов и другие носители языческого знания. Символика 

обрядов жизненного цикла (повивального, свадебного и похоронного). 

Праздники славянского земледельческого календаря. 

 

Религиозное воззрение и обряды индейцев Северной Америки. 

Религия народов Америки и Африки в историческом срезе их 

жизнедеятельности. Религия ацтеков и инков, как форма культурного 

освоения природного и социального пространства.  Верования народов 

экваториальной Африки.  Ритуальная форма религиозного сознания как 

форма отражения их жизнедеятельности. Обряд, его форма и значение. 

Тотемистические представления как основные формы религиозных 

верований индейцев.  

 

История становления и развития мировых религий: Буддизм 

Происхождение буддизма. Идейные истоки буддизма. Вероучения и 

культ буддизма. Буддийская   нравственность. Основные направления 

буддизма. Исторические условия возникновения и распространения 

буддизма. Персонологический аспект буддизма: жизнеописания Будды 

(чудесное рождение, предсказание судьбы, 4 встречи Сидхартхи, 

отшельничество, аскетизм, медитация, просветление, проповедь учения, 

образование сангхи, смерть). Учение Будды: четыре благородные истины и 

восьмеричный путь. Медитация. Дхарма. Традиции изображения Будды. 

Храмы. Ступы. Буддийские общины. Монастыри и сангха. Философские 

школы. Историческая роль царя Ашоки. Священные тексты: «Дхаммапада», 
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джатаки, сутры. Буддизм тхеравады (хинаяны). Пантеон и культ южного 

буддизма. Трипитака. Буддизм махаяны. Идеал бодхисаттвы. Доктрина трех 

тел. Буддизм ваджраяны.  

 

Национальные формы буддизма 
Чань-буддизм. История появления буддизма в Китае. Бодхидхарма. 

Чань как философия молчания и внезапного просветления. Основные 

принципы передачи чань. Практики. Северный и Южный Шаолинь. 

Дзен-буддизм. Японский дзен-буддизм как религия самураев. Школы 

риндзай и сото-дзен. Путь к просветлению (инку). Модо. Коаны. Року. 

Дзенские искусства.  

Тибетский ламаизм. Распространение буддизма в Тибете. Религия Бон. 

Реформы Цзонкавы. Далай-Лама и теория воплощений. Особенности учения 

тибетского буддизма. Пантеон. Практики и ритуалы. Калачакра. 

Представления о Шамбале. Школы тибетского буддизма. «Тибетская книга 

мертвых». 

 

История становления и развития мировых религий: 

Христианство. Происхождение христианства.  Личность Христа. 

Социально-экономические основы возникновения христианства. Идейные 

предпосылки христианства. Социальная сущность христианства. 

Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

Внутренняя борьба за утверждение христианской догматики и культа. 

Раскол христианства.  

 

Православие. История православной церкви на Руси. Вероучение и 

культ православия. Социальная доктрина православия. Вероучение 

православия. Культ: обряды, порядок богослужения и таинства и праздники 

православной церкви. Каноническое право. Интерьер и архитектура 

православного храма, иконопись. Автокефальные православные церкви. 

Православие у южных славян. Просветительская деятельность Кирилла и 

Мефодия.  

История крещения Руси. Двоеверие. Православие в период монголо-

татарского нашествия. Монашество. Никонианская реформа. Церковный 

раскол. Гонения на старообрядцев. Синодальный период истории русской 

церкви. Восстановление патриаршества. Православная церковь в советский 

и современный период. 

Вероучение, организация, культ и особые обряды русских сектантов: 

хлыстов и скопцов. 

 

Католицизм. История и особенности вероучения и культа. 

Организация римско-католической церкви. Политическая деятельность 

католической церкви. Христианская церковь в период распада Римской 

империи. Мученики. Особенности Восточной и Западной ветвей 
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христианства. Церковная иерархия. Монашеские ордена. Эпоха Вселенских 

соборов. Ереси. Утверждение символов веры.  

Культ: обряды, порядок богослужения и таинства и праздники 

Римско-католической церкви. Церковная иерархия. Вероучение и теология. 

Интерьер и архитектура католических соборов. История крестовых походов 

и инквизиции. Современное устройство и состояние католической церкви: 

теология вероучение и культ. Миссионерская деятельность в католической 

церкви в ХХ веке. 

 

Протестантизм. Особенности происхождения протестантского 

вероучения. Англиканская (епископальная) церковь. Лютеранская или 

евангелическая церковь. Кальвинизм. Поздний протестантизм. 

Экуменическое  движение. 

Христианские секты. Сектантство как продукт обострения социальных 

противоречий. Духовные христиане. Истинно-православная церковь. 

Штундизм. Баптизм. Евангелические христиане. Пятидесятники. 

Евангельские христиане-баптисты.  

 

История становления и развития мировых религий: Ислам 
Общественно-исторические причины возникновения ислама. Идейные 

истоки ислама. Вероучения ислама. Космогония, антропология и 

эсхатология ислама. Шариат. Мусульманская обрядность.  Основные 

направления  в исламе. Мусульманская теология. Традиционализм и 

модернизм в исламе. 

Народы Аравийского полуострова в доисламскую эпоху. Языческий 

храм Кааба. Мекка как торговый и культурный центр. Персонологический 

аспект ислама: жизнь и откровения пророка Мухаммада (Детство и юность 

Мухаммада. Форма и содержание ниспосланных откровений. Предание о 

вознесении Мухаммада к престолу Аллаха. Публичные проповеди. Хиджра 

в Мекку. Организация уммы. Очищение Каабы. Поход на север. Смерть 

пророка.) Содержание и структура сур Корана и хадисов Сунны. Коран о 

сотворении и строении мира. Сказание о ранних пророках. Исламский образ 

жизни. Положения вероучения (шахада, салят, саум, закят, хадж, джихад). 

Ритуальная практика. Мечети. Мусульманское право. Шариат как закон и 

жизненный путь. Обряды жизненного цикла. Календарь хиджры. Праздники в 

исламе. Религиозно-политические течения в исламе. Ислам в Казахстане и 

странах СНГ: история и современность.  

 

Религия как общественное явление 

Сущность религии. Теологическая концепция религии. Субъективно-

идеалистические концепции религии. Антропологическая трактовка 

религии. Биологизаторская концепция. Концепция Э.Дюркгейма. 

Марксистская концепция религии. Общественная практика и религия. 

Объект религиозного отражения. Специфика религиозного сознания. 
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Анимистическая концепция Э. Тайлора. Вера в сверхъестественное. 

Признаки религиозной веры. 

Социальные, гносеологические и психологические теории религии. 

Бессилие  в борьбе с природой. Ограниченность  общественных отношении. 

Социальная вера и его роль в становлении религиозного сознания. 

Соотношение социальных и гносеологических корней религии. 

Психологические корни  религии. Аксиологические аспекты религии. 

 

Религия как феномен культуры 

Структура религиозного комплекса. Религиозное сознание и 

религиозная деятельность. Вера, ритуал, религиозная община. Религия в 

системе культуры. Функции религии в обществе. 

Проблема типологии религий. Многообразие религий и проблема их 

типологии. Мировые религии и их типологический статус.  

 

Современные нетрадиционные культы и движения  

Основные причины возникновения и развития нетрадиционных 

культов и мистических учений во второй половине XX века. Социальная 

сущность нетрадиционных культов и верований. Секты: проблемы 

терминологии и классификации. Синкретические и эклектические секты.  

«Церковь объединения» Муна. Псевдобиблейские секты.  «Дети Иисуса». 

Харизматы. Сведетели Иеговы. Псевждоиндуистские секты. 

«Международное общество сознания Кришны», «Миссия божественного 

света». Особенности их организационного строения и вероучений. 

Разновидности мистики – спиритизм, теософия, антропософия, мантика, 

чародейство и др. Психокульты. «Нью Эйдж.» Неоязычество и нативистские 

секты. Мистические спекуляции на трудностях и противоречиях развития 

современной науки. 

 

Культура межконфессионального диалога в ХХ веке 

Опыт государственно-правового регулирования религиозных 

отношений за рубежом и в современном Казахстане. Зарубежный и 

отечественный опыт регулирования деятельности религиозных организаций. 

Исторические, культурные, религиозные основания для 

межконфессинального диалога. Культурная тенденция современной 

религии: от религиозных конфликтов к религиозному сотрудничеству. 

Межконфессиональные конференции и форумы. Формы, методы, средства 

межконфессионального диалога. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История религии как гуманитарная дисциплина и ее актуальный 

характер. 

2. Религия как общественное явление и ее отличительные черты.  
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3. Сущность религии и ее роль в жизни общества различных 

исторических эпох. 

4. Происхождение религии и ее исторические формы.  

5. Древние религиозные верования. 

6. Язычество как специфическая форма религиозного сознания.   

7. Национальные и племенные религии.  

8. История происхождения буддизма. 

9. Происхождения христианства. 

10. Православие и его особенности. 

11. Католицизм. 

12. История возникновения протестантизма. 

13. Христианские секты. 

14. Ислам и история его развития. 

15. Исламские секты и течения. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДОВАТЕЛЕМ 

 

1. Религиозная реформа Эхнатона 

2. Древневосточные религии в представлении античных авторов 

(Геродот) 

3. Религия Ахеменидов 

4. Социально-политическая и религиозная ситуация в доисламской 

Аравии. 

5. Буддизм: система вероучения. 

6. Эволюция христианского «сектантства». 

7. Римско-католическая церковь 

8. Ислам: система вероучения. 

9. Возникновение и развитие шиитской доктрины 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1 Формирование концепции «взаимореагирования Неба и человека» в 

древнем Китае. 

2 Первобытная религия, ее формы и разновидности. 

3 Древние компоненты верований и духовной культуры 

современности 

4 Эволюция религии в период перехода к классовому обществу. 

5 Образование национальных религий, их генезис и специфика. 

6 Личность Иисуса Христа. 

7 Христианское вероучение и культ. 

8 Вероучение ислама 

9 Основные направления в исламе 

10 Ислам и современность. 
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11 Социально-политические ориентации буддийских организаций в 

современных условиях 
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ПО и ОН АТУ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Социология религии» разработан в соответствии с типовым 

учебным планом по специальности «5В020600 – Религиоведение». Курс 

«Социология религии» как специальная вузовская дисциплина является 

одним из важных в формировании духовного человека XXI века и в 

развитии творческого мышления будущего религиоведа. Он базируется на 

таких гуманитарных дисциплинах как история Казахстана, философия, 

этика, эстетика, национальная культура народов мира, психология, 

этнология и другие. Для успешного развития своей личности и реализации 

своего творческого потенциала необходимо изучать религию в 

разнообразных ее аспектах. Поэтому курс «Социология  религии» 

невозможно  понять без исторической базы, теоретического фундамента 

социологии и философии. Философия является общей теоретико-

методологической основой всех  религиоведческих дисциплин, как теория 

религии, история религии, методология  религиоведения и т.д 

  

Основные формы компетенции бакалавра: 
При освоении курса  «Социология  религии»  студентам необходимо 

знать: 

- основные понятия, принципы и структуру социологии религии; 

основные методологические проблемы исследования религии в 

современном обществе; освоить систему понятий и учитывая 

разнообразность взглядов в рассмотрении религии как социологического 

феномена уметь использовать в конкретном социологическом исследовании; 

методы исследования религии с социологической точки зрения; основные 

преимущества развития социологии религии в современном обществе.  
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Бакалавр должен уметь:  

- развивая свои творческие способности уметь самостоятельно 

работать с литературой и учебниками специального характера; уметь 

использовать понятийный аппарат социологии религии; уметь развивать 

эмпирический модель; уметь анализировать теоретическую функцию 

социологии; определять направление и отрасль научного исследования. 

Бакалавр должен иметь навыки: 

 

Должен овладеть:  

- навыками социологического анализа, исследованием религиозных 

феноменов и написанием научных текстов; апробировать и обсуждать 

выполненную научную работу; навыками написания различных научных 

тезисов, текстов и докладов и т.д.; сбора и поиска необходимой 

информации. 

Обучение в бакалавриате предполагает ориентацию на овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками по базовым 

дисциплинам, а в дальнейшем ориентацию на научную деятельность, 

логическим завершением которой является защита выпускных работ. 

Поэтому важным и необходимым в профессиональном плане является 

получение знаний по дисциплинам, связанным с процессами научного 

исследования и обучения в вузе. Одной из таких дисциплин для студентов-

бакалавров является «Социология религии».  

Студент  должен быть компетентным: 

Пререквизиты: Для успешного усвоения курса «Социология 

религии» необходимо знакомство с дисциплинами, предшествующими 

изучению данного курса, такими как «Социология», «Религиоведение», 

«История социологии религии» и др. 

Постреквизиты: «История зарубежной социологии», 

«Религиоведение», «Актуальные проблемы теоретической социологии» и 

др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ ТЕМЫ 

1 Введение. Определение религии, его структура и функции  

2 Предпосылки становления и развития социологии религии ХІХ века  

3 Проблема религии во взглядах Конта и  Спенсера  

4 Религия и социальная солидарность: Э. Дюркгейм 

5 Структурно-функциональный анализ в религии: Б. Малиновский и 

А.Р. Рэдклифф-Браун 

6 Системный функционализм: теория религии Т. Парсонса  

7 Критика функционализма: Р. Мертон 

8 Религия и социологическое изменение: М. Вебер 
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9 Социология религии ХХ в. Социальная антропология 

10 Религия и социальная динамика: П. Сорокин 

11 Понятие религиозности. Религиозность: признаки и параметры 

12 Религиозные организации 

13 Религия и социальные конфликты  

14 Религия в современном мире 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Одним из важных компонентов подготовки специалистов по 

религиоведении  является социология религии, так как изучение социальных 

условии возникновения и распространения религиозных учений и их роли в 

жизни социальных групп и общества в целом представляет собой 

актуальную теоретическую и практическую проблему. Невозможно 

формировать высококвалифицированного специалиста не зная социальной 

природы  изменений происходящих в религиозном сознании общества и 

личности явлений. Содержание курса может быть представлено в трех 

модулях: первый является вводным и представляет социологию религии в ее 

возникновении и развитии, второй – религиозная проблематика в различных 

подходах и направлениях, и третий - социологическое исследование религии 

в различных аспектах ее взаимодействия с обществом. 

Место социологии религии  в мировой религиоведение. Основные 

этапы социологии религии. Концепции социологии  религии. Религия  как 

социальное явление.Уровни религиозности.Теория и практика 

секуляризации. 

Объектом социологии религии является теоретическое осмысление 

сущности становления и развитие  религии каксоциальное явление. 

Предметом социологии религии является религиозное сознание и  

поведение,религиозное ,религиозное организации и движение в их 

взаимосвязи.  

Цель преподавания курса: изучение социологии  религии в процессе ее 

исторического развития, знакомство студентов с особенностями и 

спецификой истории и теории религии, определить место социологии 

религии в структуре религиоведение, на основе изучения социологических 

концепций религии сформировать у студентов навыки анализа 

закономерностей становления и развития религии. 

Задачи курса: 

 студент должен приобрести навыки практического использования 

знаний и умений в вопросах учета специфики религиозного поведения  

различных индивидов и коллективов в современных условиях становления 

гражданского общества в РК. 

 сформировать представление об истории социологии религии; 
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 сформировать представление о месте социолгии  религии в 

системе наук о религии и ее методологической значимости в исследовании 

феноменов религии.  

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Определение религии, его структура и функции 

Религия как элемент социальной системы, ее структурно-

функциональный анализ. Методологические принципы социологии религии; 

социология и теология. Социология религии как эмпирическая наука, 

социологические методы изучения религии; социология и философия 

религии. Религия как коммуникативная система; социология и психология 

религии. Социология религии в системе социологического знания, ее 

отношения с другими социологическими дисциплинами, с общей теорией 

социологии. Значение социологического изучения религиозной сферы 

жизни общества, критерии его оценки и требования профессиональной 

этики - объективность и научная обоснованность, "интеллектуальная 

честность" и ответственность.  

 

Предпосылки становления и развития социологии религии в ХIХ 

в 

Трансформация европейского общества в общество современное, 

процесс секуляризации. Критика религии с позиций "просвещенного 

разума", ее роли в достижении ценностного согласия в обществе. Вклад 

различных наук в понимание религии как феномена культуры, 

закономерности и социальной обусловленности ее существования, ее 

происхождения, развития и функционирования (история, этнография, 

языкознание, социальная антропология). 

 

Проблема религии во взглядах Конта и Спенсера 

О.Конт: религия как конституирующий элемент общества на первой 

стадии его исторического развития; ее вытеснение наукой на "позитивной 

стадии". Учение Конта о трёх стадиях развития религии: фетишизма, 

политеизма, монотеизма. Учение О. Конта о позитивной религии. Оценка 

социологии религии О. Конта. Г.Спенсер: религия в промышленно развитом 

обществе с рыночной экономикой, ее роль в качестве средства социального 

контроля.  

 

Религия и социальная солидарность: Э. Дюркгейм 

Элементарные формы религиозной жизни и их универсальные 

характеристики: определение религии, рассматриваемой как «социальный 

факт». "Священные вещи" и их социальная функция. Религия как 

«коллективное представление» (верование, миф), коллективное действие 

(ритуал, культ) и объединение людей в "моральную общность" ("церковь"). 

"Механическая солидарность": религия как фактор интеграции в 
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традиционном обществе. Тотем и клан. Табу. Религия, право и мораль как 

факторы поддержания нормативного порядка и социального равновесия. 

«Органическая солидарность», изменение роли и возможностей религии с 

развитием социальной дифференциации в секулярном мире. Светские 

идеологии как функциональный эквивалент религии.  

 

Структурно-функциональный анализ религии: Б. Малиновский и  

А.Р. Рэдклифф-Браун 

Культура как "инструментальная система", посредством которой 

решаются конкретные проблемы, с которыми человек сталкивается при 

удовлетворении своих потребностей. Магия и религия как образ действия, 

система верований, социальный феномен и личный опыт. Различие в 

функциях между магией и религией. Религия как эмоциональный ответ на 

требование выживания группы, преодоления кризисных ситуаций; смерть и 

реинтеграция группы. Религиозная концепция А.Р. Рэдклифф-Брауна. Магия 

и религия как способы поддержания социальных связей, противостояния 

угрозе социального распада.  

 

Системный функционализм: теория религии Т. Парсонса 

Функциональный анализ религии и его дальнейшее развитие в 

социологической школе "системного функционализма". Проблема 

интеграции социальных систем. Общество как нормативная система. 

Понятие подсистем социальной системы.  

Религиозная легитимация нормативного порядка; религия как фактор 

стабильности и "социетальной интеграции" (Т.Парсонс), "поддержания 

культурного образца". Функция религии в социальной системе. Роль 

религии в социологии Парсонса. 

 

Критика функционализма: Р. Мертон 

Функциональность и дисфункциональность религии, "латентные" 

функции религии (Р.Мертон). Понятие функций (наблюдаемые следствия, 

которые служат саморегуляции данной системы или приспособлению ее к 

среде). Понятие дисфункций (те следствия, которые ослабляют 

саморегуляцию данной системы или ее приспособление к среде). Программа 

создания теорий •среднего уровня" в работе "Социальная теория и 

социальная структура" (1968) в противовес предложенной Парсонсом 

стратегии построения "всеохватывающей теории" системного 

функционализма. Религия как средство консолидации и сохранения 

национальной идентичности.  

 

Религия и социальное изменение: М. Вебер 

Религия как способ рационализации человеческой деятельности; ее 

отличие от магии; аскетизм и мистика. Сравнительный анализ мировых 

религий как идеальных типов отношения к миру. Религия и социальное 

изменение. Харизма и пророчество. Хозяйственная этика мировых религий. 
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Протестантская этика и дух капитализма: мирская аскеза и развитие 

предпринимательской деятельности. Религиозная этика и мирские сферы 

человеческой деятельности (политика, образование, семья, художественное 

творчество и др.). "Расколдование мира" как завершение религиозной 

эволюции. Угасание традиционных религий как симптом упадка западной 

цивилизации; противоречие между религией и миром науки. Типология 

религиозных организаций: церковь и секта. Церковь как социальный 

институт. Другие объединения людей по религиозному признаку (жреческая 

коллегия, религиозное братство, монашеский орден). Различие между 

религиями по типу их "социального носителя".  

Социология религии ХХ в. Социальная антропология  

Дж. и П. Пелто о  религии. Д.Хантер и П.Уиттен об эволюции религии 

от "инструментальных", практически ориентированных верований, 

свойственных архантропам, к трансцендентальным верованиям 

современного человека. Дж.Китагава  и три периода в развитии религии: 

первобытные религии, религии ранних цивилизаций, мировые религии.  

Социологический характер периодизации Ф.Вивело. Три уровня 

социально-политической интеграции – общинный, племенный и 

государственный. Э.Норбек о происхождении религии как явления.  

Исследователи социологии религии – Гюи Свэнсона и Роберта Беллы. 

Соответствие между формами религии и социальными структурами по 

Свэнсону.  

Р.Белла о пяти последовательных стадий развития религии: 

первобытной, архаической, исторической, ранней современной и 

современной  

Труды Энтони Уоллеса в американской антропологии. Уоллес как 

автор глобальной схемы развития религии.  

Религия в понимании Клиффорда Геерца. Понятие индивидуальной 

религиозности У.Смит. Религия как выражение личной веры, внутреннего 

религиозного опыта.  

 

Религия и социальная динамика: П. Сорокин 

Религия как одна из основных культурных систем (наряду с языком 

наукой, философией, искусством, этикой, правом); как совокупность 

смыслов, ценностей и норм, образующих целостную систему. Три 

культурных уровня религии как эмпирического феномена: идеологическая 

культура, поведенческая культура и материальная культура. Религия как 

неотъемлемая часть общей культуры человечества. Суперсистемы культуры 

и типы религии, формирующиеся в зависимости от их характера: 

чувственная, рациональная и интегральная. Социокультурная динамика как 

смена суперсистемы суперсистемой другого типа. Разрушение 

преобладающей в Новое время чувственной системы западной культуры как 

сущность «кризиса нашего времени». Религия как изменяющееся 

"миропонимание" и одна из многих действующих сил культурной и 
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социальной истории, которая может быть понята только во взаимодействии 

с другими компонентами социокультурной динамики.  

 

Понятие религиозности. Религиозность: признаки и параметры 
Понятие религиозности в современном языке. Понятие религиозности 

в истории социологии религии. Понятие религиозности в современном 

религиоведении и в социологии. Понятие религии и религиозности в 

истории науки и философии России. Основные критерии (признаки)  

религиозности. Религиозная самоидентификация. Конфессиональная 

самоидентификация. Культовые признаки. Признаки религиозных 

отношений.  

Основные социальные параметры (показатели) религиозности: 

степень религиозности (неверующий, верующий, истинно верующий); 

характер религиозности (толерантный, агрессивный, миссионерский, 

фанатический); типы религиозности (православный, католический, 

протестантский); распространенность религиозности; динамика 

религиозности; состояние религиозности (религиозная ситуация). Понятие 

религиозной ситуации. Факторы религиозной ситуации, её история и 

динамика. 

 

Религиозные организации  

Определение религиозной принадлежности по родовой, этнической 

или государственной принадлежности в "диффузных религиях". 

Возникновение "организованной религии", ее характерные черты: 

образование иерархии, догматизация и конфессионализация. Типы 

религиозных организаций: церковь - деноминация - секта - культ. 

Социологические критерии различения церкви и секты: отношение к "миру", 

членство, организационная структура. Возникновение и эволюция 

религиозных групп под влиянием депривации в различных ее формах. 

Социальный смысл религиозного сектанства как "подпольного мира" 

девиантных смыслов, значений, противостоящих контролю со стороны 

общества. Внутреннее противоречие институализации религии. Экуменизм 

и фундаментализм.  

 

Религия и социальные конфликты 

Религия как способ разрешения конфликта между интересами общест-

ва и индивида (Э.Дюркгейм). Классовая борьба и религия (К.Маркс). 

"Борьба богов": религия в контексте противостояния несовместимых 

мировоззренческих ориентаций (М.Вебер). Конфликты на религиоз-ной 

почве: а) внутри религиозных групп, б) между религиозными груп-пами. 

Источники религиозной нетерпимости. Религиозный фанатизм и 

экстремизм. Возможности религий в разрешении конфликтных ситуа-ций в 

борьбе за собственность, за власть, в межэтнических столк-новениях и 

национальной вражде, в межличностных отношениях. Религия в 

плюралистическом обществе; толерантность как политическая, правовая и 
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моральная категория. Религия в информационном обществе.Религия  и  

гражданская  общества. 

 

Религия в современном мире. 

Проявления и противоречивые последствия секуляризации. Изменения 

традиционного облика и функций религии. "Конфликт культуры" и 

разложение традиционных религиозных институтов (Г. Зиммель, Д. Лукач). 

"Гражданская религия" и "латентные мифы" (Р.Барт). Нетрадиционные 

формы религиозности. Новые религии, многообразие их типов. Кризис 

современного общества и "возрождение религии", его перспективы в свете 

продолжающейся десакрализации жизненного мира современного человека. 

Фундаментализм как реакция на модернизацию и глобальные проблемы 

современного мира. Влияние религии на общество на локальном, 

региональном и мировом уровне. Масштабы и социальное значение 

современных типов нерелигиозного сознания. Религия и политика.Светская  

государство и религия.Религиозная ситуация в Казахстане.Культура 

межрелигиозного согласие в Казахстане.Деятельность религиозных 

объденении в Казахстане. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАДАНИЙ 

 

1. Предмет  социологии религии.   

2. Предпосылки возникновения и развития социологии религии в ХIХ 

в. 

3. Религиозная проблематика в концепциях Конта и Спенсера 

4. Религия и социальная солидарность: Э. Дюркгейм   

5. Структурно-функциональный анализ религии: Б. Малиновский и 

А.Р. Рэдклифф-Браун 

6. Системный функционализм: теория религии Т. Парсонса  

7. Критика функционализма: Р. Мертон  

8. Религия и социальное изменение: М. Вебер  

9. Социология религии и социальная антропология 20 в.: 

неоэволюционизм и концепция Р. Белла  

10. Религия и социокультурная динамика: П. Сорокин  

11. Понятие религиозности. Религиозность: признаки и параметры  

12. Религиозные объединения и организации и  их история  

13. Религия и социальные конфликты   

14. Религия и социальная стратификация   

15. Религия в современном мире. Будущее религии  

16. Религиозная  ситуация в современном Казахстане    

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
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1. Социальные предпосылки в европейской истории ХVII - ХIХ вв. 

способствовавшие осознанию связей между религией и обществом 

2. М. Мосс о социальной функции священного.  

3. Теория ритуала В. Тэрнера.  

4. А.Рэдклифф-Браун о взаимодействии религии и общества.  

5. Социология религии в России.  

6. Магия и религия в структурной антропологии К.Леви-Строса.  

7. Религия в социологии П. Бурдье.  

8. М.Вебер о социальных слоях - носителях религиозного сознания.  

9. М.Вебер о религиозно-этических предпосылках капиталистического 

хозяйства.  

10. Модернизация и аналоги протестантской этики в незападных 

обществах.  

11. Социология религии Г. Зиммеля.  

12. М.Вебер и К.Ясперс о возникновении мировых религий как 

"осевом времени" мировой истории.  

13. Социальная концепция Русской Православной Церкви.  

14. Религиозный фундаментализм.  

15. Религия и образование.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Религия как средство социального контроля в социологии Спенсера.  

2. Религия как предмет социологического исследования, его методоло-

гические принципы.  

3. Социологические методы изучения религии.  

4. Дюркгейм - определение религии. Социальная функция священного. 

"Механическая солидарность", религия как фактор интеграции 

традиционного общества.  

5. Проблема интеграции общества, основанного на «органической 

солидарности».  

6. Социология религии М.Вебера.  

7. Хозяйственная этика мировых религий.  

8. Религиозная этика и мирские сферы человеческой деятельности. 

Сравнительный анализ Вебером мировых религий как разных типов 

отношения к миру. Религия и социальное изменение. Харизма и 

пророчество.  

9. "Расколдование мира"; угасание традиционных религий как 

симптом упадка западной цивилизации (М. Вебер).  

10. Типология религиозных организаций.  

11. Религиозный фанатизм  и экстремизм.  

12. Религия и проблема легитимизации политической власти в 

традиционном и современном обществе. Христианство и демократия.  

13. Религиозная личность: факторы, влияющие на ее формирование. 
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14.Религиозность  и  духовность. 

15.Религия в  традиционном казахском обществе.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.,2009 .  

2. Гараджа В. И. Социология религии. Учебник для вузов. М., 2006.  

4. Глок Ч. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия. 

М., 2014.  

5. Вах И. Социология религии // Социология религии: классические 

подход / Сост. М.П. Гапочка, Ю.А. Кимелев. М., 2007.  

6. Белла Р. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия 

по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 2009.  

7. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // 

Избранное. Образ общества. М., 2007.  

8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Религия и 

общество: Хрестоматия. М., 2013. 

 

Дополнительная:  

1. Булгаков С.Н. Народное хозяйство и религиозная личность // Соч.: в 

2 т. М., 2009.. Т. 2.  

2. Глок Ч. Социология религии // Религия и общество: Хрестоматия. 

М., 2014.  

3. Вах И. Социология религии // Социология религии: классические 

подход / Сост. М.П. Гапочка, Ю.А. Кимелев. М., 2013.  

4. Зиммель Г. Религия. Социально-психологический этюд. Проблема 

религиозного положения // Избранное: в 2 т. М., 2012. Т.1.  

5. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 2007.  
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PR2205 – ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

 

Объем 3 кредита 

 

 

Авторы: 

Затов К.А. – д. филос. н., доцент кафедры религиоведения  и 

культурологии Казахского Национального университета имени  аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Аяжан Сагикызы – доктор философских наук, заведующии отделом 

философии Института философии, политологии и религиоведения КН МОН 

РК 

Сеитнур Ж.А. – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

этнической психологии Казахского Национального университета имени  

аль-Фараби 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая программа по курсу «Психология религии» разработана в 

соответствии с разработана в соответствии с типовым учебным планом 

специальности «5В020600 -Религиоведение». 

Обучение в бакалавриате предполагает ориентацию на овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками по базовым 

дисциплинам, а в дальнейшем ориентацию на научную деятельность, 

логическим завершением которой является защита выпускных работ. 

Поэтому важным и необходимым в профессиональном плане является 

получение знаний по дисциплинам, связанным с процессами научного 

исследования и обучения в вузе. Одной из таких дисциплин для студентов-

бакалавров является «Психология религии». Содержание курса может быть 

представлено в трех модулях: первый является вводным и представляет 

психологию религии в ее возникновении и развитии, второй – религиозная 

проблематика в различных подходах и направлениях, и третий – 

психологическое исследование религии в различных аспектах ее 

взаимодействия с личностью и обществом. 

Основные компетенции бакалавра:  

При освоении курса «Психология религии» студентам необходимо 

знать: 

- понятия,  принципы и структуру психологии религии; 

- об основных методологических проблемах исследования религии в 

контексте современного психологического знания; 
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- о системе понятий и умением применять эти понятия в анализе 

конкретных психологических данных с учетом различных точек зрения на 

природу и функции религии как социального и личностного феномена; 

- о методах психологического исследования религии; 

- о перспективах развития психологии религии в современном 

обществе. 

 

Бакалавр должен уметь: 
- планировать дальнейшее теоретическое исследования и построение 

эмпирической психологической модели поведения личности и социальной 

группы в реальных религиозных ситуациях; 

- анализировать психолого-эмоциональную и волевую деятельность 

религиозной личности и группы;  

- определять ход и протекание научного исследования. 

Бакалавр должен иметь навыки: 

- написания текста научной работы; 

- апробации и обсуждения выполненной научной работы; 

- написания различного рода докладов, сообщений, отзывов на 

выполненную работу и т.д 

- поиска и отбора материалов, необходимого для усвоения и 

приобретения новых знаний. 

- отслеживания (анализ, пересказ, оценка, операционализация) 

теоретических новшеств. 

 

Пререквизиты: «Психология», «Религиоведение», «История  

религии» и др. 

Постреквизиты: «Основные теории религиоведения», 

«Религиоведение», «Мораль и религия» «Религиозная антропология» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
ТЕМЫ 

1 Психология религии в системе психологических и религиоведческих 

наук 

2 Религиозная личность 

3 Психология религиозных групп и индивида 

4 Религиозная вера  

5 Религиозный опыт 

6 Психология религиозного культа и религиозного общения. 

7 Элементы религиозной системы и их  методы изменения сознания. 

8 Феномен религиозности в эмпирической традиции В. Джеймса  

9 Народная психология В. Вундта и биогенетическая теория С. Холла 

о религиозности человека 
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10 Глубинная психология о религиозности человека 

11 Исследование религиозности в бихевиоризме и теории социального 

научения Б.Ф. Скиннера, А. Бандуры. 

12 Взгляды на религиозность человека в гуманистической традиции Э. 

Фромма, А. Маслоу, В. Франкла. 

13 Концептуализация религиозности в основных направлениях 

психологии религии 

14 Психологические аспекты рассмотрения религиозности человека в 

НРД 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель курса – осмысление и освоение религиозных воззрении 

современности, ознакомить студентов духовно-нравственными 

императивами современных религии, научить будущих молодых 

специалистов креативно мыслить, проводить самостоятельный анализ 

оценки сложных и разнообразных явлений духовной жизни разных эпох, 

выработать объективные критерии и ценностные ориентации при изучении 

явлений и тенденций в развитии духовной и материальной культуры 

общества на современном этапе. 

К задачам изучения курса следует отнести:  знание основных этапов 

становления религиоведения как самостоятельной отрасли; выработка 

целостного мировоззренческого и методологического подхода к анализу 

религиозных феноменов; осмысление основных религиозных идеи 

современности; раскрыть концептуальные взаимосвязи современной 

науки и религии; предпосылки и условия трансформации религиозного 

сознания на современном этапе эволюции религии; помочь студентам 

освоить категориальный и методологический аппарат религиоведения в 

ее основных теоретических разделах; 

    

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Психология религии в системе психологических и 

религиоведческих наук 
Краткий экскурс в историю психологии. Взаимосвязь философии и 

религии с психологией. Философские и религиозные корни психологии. 

Мировоззрение как главная психологическая защита (так и 

незащищенность) человека. Холистическая, экзистенциальная, позитивная, 

трансперсональная, квантовая и гуманистическая психология. 

Методологические основы психологии религии 

Генезис и основные тенденции развития психологии религии. 

Объективные предпосылки формирования психологии религии как 
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самостоятельной научной дисциплины. Место психологии религии в 

религиоведении. Особенности и тенденции развития психологии религии. 

 

Религиозная личность. 

Личность как конкретно-историческое качество психической 

реальности человека. Теории личности. Опосредованность активности 

человека концепцией жизни и смерти, концепцией другого человека и Я-

концепцией. Устойчивые качества личности, ее профиль. Индивид, 

индивидуальность. Духовный лидер как харизматическая личность. 

 

Психология религиозных групп и индивида 
Способ организации социального пространства человеческих 

отношений. Существенные признаки, структура и функции малой группы. 

Религиозная группа как социальный организм, взаимозависимость и 

взаимосвязь людей в группе. Пространство межличностных отношений. 

Типы лидерства, групповая солидарность. Конформизм. Девиантное 

поведение. Конфликты. Урегулирование конфликтов. 

 

Психологические аспекты религиозной веры. 

Феномен веры в психологии. Психологическое обоснование 

религиозной веры. Система доказательств религиозной веры. Конфликты 

веры. Защитные механизмы личности. Неверие в религии и ее влияние на 

сознание верующего. 

 

Религиозный опыт. 
Понятие религиозного опыта. Я-концепция религиозного человека как 

обобщение опыта переживания присутствия своей психической реальности 

для самого себя. Осуществление Я-усилий в религиозном опыте. Опыт как 

переживание наличия в собственном бытии другого. Концепция жизни и 

концепция смерти как обобщение индивидуального переживания в 

религиозном опыте. Проблемы возрастной психологии религии.  

 

Психология религиозного культа и религиозного общения. 

Познавательные процессы и эмоциональные состояния человека. 

Психологическая теория деятельности и культ. Культ как религиозное 

служение божеству и связанные с этим обряды. Ритуал. Макроструктура 

взаимодействия человека с культовыми предписаниями: цель, мотивы, 

потребности, средства, способы, операции, действия. 

Средства и способы общения как деятельности. Общение и речь как 

проявление коллективного и индивидуального религиозного сознания. 

Сакральность знаковых текстов – продуктов речи в религиозном общении. 

Особенности процесса понимания и религиозный текст. Основные речевые 

задачи. Автор и адресат а религиозном общении.  

 

Элементы религиозной системы и их  методы изменения сознания. 
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Понятие элемента религиозной системы.  Религиозные образы. Обряд. 

Мифология. Символы. Проповеди. Психологические особенности этих 

элементов. Изменение сознания и понятие измененного состояния сознания. 

Изменение воли. Изменеие личностного самосознания и личностных 

установок. Метитативная практика. Дыхательная методика. Применение 

психоактивных препараттов. Социокультурные аспекты изменения 

сознания.  

 

Феномен религиозности в эмпирической традиции В. Джеймса. 

Понятие «личной религии». Религиозный опыт как чувственное 

восприятие предмета веры.  Мистический элемент религиозности. Молитва 

как пример мистического общения с высшими силами. Особенности 

мистического познания.  Опыт «обращения» и истинность религиозных 

убеждений. 

 

Народная психология В. Вундта и биогенетическая теория С. 

Холла о религиозности человека. 

Анализ существующих приемов исследования религиозности 

человека. Особенности объяснения феномена религиозности В.Вундтом.  

Соотношение мифа и религии. Религиозный аспект индивидуальной веры. 

Родоначальник психологии религии – С.Холл. Религиозное поведение 

индивида: концепция рекапитуляции и биогенетический принцип. 

 

Глубинная психология о религиозности человека. (2 час.). 

Религиозность и религиозное поведение в концепции З.Фрейда. 

Основания феномена религиозности. Анализ религиозности современного 

человека. Религиозность как эквивалент невроза.  

«Феноменологическая» позиция по отношению к человеческой 

религиозности К.Юнга. Религиозный опыт и коллективное бессознательное. 

«Самость» и естественная религиозность. 

          

Исследование религиозности в бихевиоризме и теории 

социального научения Б.Ф. Скиннера, А. Бандуры. (2 час.). 

Психологическое исследование аспектов религиозности в 

бихевиоризме. В.Р. Веллс о происхождении религиозной веры. 

Поведенческая составляющая религии, основные качества, 

характеризующие религиозное поведение по Д.Трауту. Дж.Веттер: 

фундаментальный закон научения и религиозное поведение. Религиозность 

как объективный паттерн поведения. 

Б.Ф.Скиннер: «экспериментальный анализ поведения». Проблема 

религиозного контроля. А.Бандура как основатель теории социального 

научения. Принцип взаимного детерминизма. 

           

Взгляды на религиозность человека в гуманистической традиции 

Э. Фромма, А. Маслоу, В. Франкла. (2 час.). 
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Гуманистическая традиция как одна из самых новых научных 

перспектив анализа человеческой религиозности.  

Э. Фромм: анализ социокультурных детерминант в развитии того или 

иного типа религиозности. «Frame of orientation and devotion» (система 

ориентации и привязанности). Два типа религии - гуманистический и 

авторитарный. Создание нового типа религиозности. 

Новая модель анализа религиозности человека. А. Маслоу: «целостно-

динамическоая теория». Гуманистическая наука - религия нерелигиозных 

индивидов. 

Логотерапия В.Франкла. Религиозность как «неосознаваемая 

трансцендентальность».  

Религия как «поиск окончательного смысла». Подлинная 

религиозность.  

 

Концептуализация религиозности в основных направлениях 

психологии религии 

 Психология христианства. Перечень смертных грехов и их 

психологическое восприятие.  Магия любви и современный человек. 

Психотерапевтические аспекты христианства. 

Психологические аспекты религиозной веры в исламе. Пять столпов 

ислама и особенности этнической психологии.  Традиции и законы ислама и 

их значение в современной жизни. «Психотехнология» молитв в исламе. 

Некоторые установки ислама и их психотерапевтическое воздействие на 

человека. Психологические аспекты суфизма. 

 

Психологические аспекты рассмотрения религиозности человека 

в новых религиозных движениях 

«Волна новой» религиозности и ее причины. «Методология 

восприятия» новых религиозных объединений. Понятие НРД в современном 

религиоведении и научное исследование НРД. Общая характеристика и 

основные функции «новых религий». Личностно-психологический портрет 

адепта НРД. Методы психологического воздействия в тоталитарных и 

деструктивных культах. Психологические методы преодоления и 

профилактики вовлечения в тоталитарные и деструктивные культы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Объективные предпосылки формирования психологии религии 

как самостоятельной научной дисциплины.  

2. Психологическое обоснование религиозной веры.  

3. Личность как конкретно-историческое качество психической 

реальности человека.  

4. Психологическая теория деятельности и культ. 

5. Религиозный «опыт»  в теории У. Джеймса 
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6. Народная психология В. Вундта и биогенетическая теория С. 

Холла о религиозности человека 

7. Психоанализ о сущности религии 

8. Психологическое исследование аспектов религиозности в 

бихевиоризме  

9. Гуманистическая традиция как новое направление анализа 

человеческой религиозности. 

10.  Психологические аспекты мировых религии  

11.  Психологические аспекты рассмотрения религиозности 

человека в новых религиозных движениях 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Методика психологических исследовании 

2. Особенности и тенденции развития современной психологии 

религии. 

3. Психологические трактовки религии 

4. Психология религиозной веры 

5. Психология религиозного опыта 

6. Формирование и особенности религиозной личности 

7. Психологические аспекты религиозных ритуалов и обрядов 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аринин Е.И., Нефедова И.Д. Психология религии. Учебное пособие 

для студентов специальности «Религиоведение». В 2-х ч. Владимир: изд-во 

ВлГУ, 2005.  

2. Аринин Е.И. Принципы сущностного анализа психологии религии. 

Монография. Архангельск: Изд-во Поморского гос.ун-та им. 

М.И.Ломоносова. 1998. 

3. Ничипоров Б. В. Введение в христианскую психологию. М.: 

Христианин, 1994.  

4. Сафронов А.Г. Психология религии. Киев: Нико-центр, 2002. 

5. Угринович Д.М. Психология религии. М.: Политиздат, 1986. 

6. Шубаева У.К. Дін психологиясы. - Алматы, 2011. 

 

Дополнительная: 

1. Абрамова Г.С. Общая психология. Учебное пособие для вузов. М.: 

Академ.проект, 2004. 

2. Баркер А. Новые религиозные движения / А. Баркер. – СПб.: 

Русского Христианского Гуманитарного института, 1997. – С .156  

3. Василюк Ф.Ю. Психология переживаний. М.: МГУ, 1984. 
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4. История религии в России. Учебник / под ред. Н. А. Трофимчука. – 

М.: Изд-во РАГС, 2001.  

5. Кантеров И.Я. Новые религии в России и молодежь // Свеча-97: 

Сборник методологических материалов по религиоведению и 

культурологии. / Ред.- сост. Е.И. Аринин. – Архангельск, 1995.  

6. Киршбаум Э., Еремеева А. Психологическая защита. М.: Смысл, 

2000. 

7. Малашкина М. Популярная история психологии. М.: Вече, 2002. 

8. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М.: Рефл-бук, 1998.  

9. Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Прогресс, 1990.  

10. Юнг К.Г. Человек и его символы. М., 1997. 
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RA 3206 – РЕЛИГИОЗНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Рысбекова Ш.С. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологи 

Борбасова М.К. – доктор философских наук., профессор кафедры 

религиоведения и культурологии 

 

Рецензенты: 

Исмагамбетова З.Н. – доктор  философских наук, профессор 

Казахского национального университета им.аль-Фараби 

Сагикызы А. – доктор философских наук, заведующая отделом 

философии Института философии, политологии и религиоведения  

КН МОН РК 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Религиозная антропология как часть религиоведения непосредственно 

участвует в  профессиональной  подготовке  специалистов  религиоведов. 

Религиозная  антропология - интегративная, междисциплинарная 

религиоведческая наука, изучающая проблемы человека, творца, понятия об 

отношении к святому, а также происхождение человека в теологии и 

религиозной философии, религиозные воззрения о смысле жизни человека,  

основанные на религиозных текстах и традиционых религиозных учениях. 

Религиозная антропология связана со всеобщей историей, историей 

религий, философской антропологией,  философией религии, психологией и 

этнографией, социологией и культурологией, с теологией, религиозной 

философией. Предметом религиозной антропологии является  исследование 

и анализирование смысла жизни человека в религиозных памятниках, 

природы человека, его существования, места человека в космосе, а также 

соотношение духовного и телесного в человеке. 

Религиозная антропология поможет формированию целостного 

представления у студента о сущности и природе человека, его месте во 

Вселенной, смысле его существования, о взаимоотношении духовного и 

телесного, биологического и социального начал в человеке, об 

антропологических предпосылках и аспектах религии, соотношения знания 

и веры, свободы и ответственности, о становлении личности и ее 

взаимосвязи с обществом. 

Источниковедческой базой анализа являются тексты Священного 

Писания, исламских мыслителей, христианской церкви, буддийских 

мыслителей, философско-религиозные трактаты Нового и Новейшего 

времени. Внимание уделяется феномену казахской философско-религиозной 
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традиции, а также творчеству выдающихся мыслителей, искавших в 

религиозном учении о человеке ответы на наиболее трагические вопросы 

бытия (И. Кант, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, Абай, Шакарим,  Ф. Достоевский, 

В. Розанов, П. Флоренский, Л. Шестов и др.).  

В результате изучения дисциплины «Религиозная антропология» 

студент должен: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывает ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, общностей и групп в социуме; 

- осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готов принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию; 

- владеть наследием отечественной научной мысли; 

- использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук при решении профессиональных задач, способность 

анализировать социально-значимые процессы и явления; 

- учитывать современные тенденции развития и использовать 

достижения отечественной и зарубежной науки и технологий в 

профессиональной деятельности; 

знать:  
–  основные категории и понятия  религиозной антропологии; 

–  проблемы происхождения, сущности и существования человека, его 

назначения, смерти и бессмертия в диалоге философии и теологии, 

– теории и истории религиозных учений о человеке, о соотношении 

философской и теологической антропологии, о критических философско-

религиоведческих и богословско-апологетических исследованиях 

антропологии. 

уметь: 

– анализировать специфику религиозной антропологии, ее основные 

аспекты и уровни, владеть типологизацией религиозно-антропологических 

учений 

– использовать знания новейших теорий философской антропологии в 

практике эмпирических исследований религиозных  феноменов; 

– креативно генерировать новые идеи философско-антропологической 

аргументации в богословской апологетике.  

иметь навыки: 

– работать с литературой учебного и специального характера, развивая 

творческую работу с первоисточниками; 

– ориентироваться в терминологии и понятийном аппарате 

религиозной антропологии; 

–  свободного анализа  вопросов относительно религиоведческой 

проблематики; 
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– вырабатывать и отстаивать собственные мировоззренческие 

позиции. 

Пререквизиты: Философия, Общая психология, Социология, 

Культурология.  

Постреквизиты: философия религии, актуальные проблемы 

современного религиоведения  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п.н. 
Название темы 

1 Предмет религиозной антропологии и его роль в системе 

гуманитарных наук. 

2 Методологические проблемы исследования религиозной антропологии 

3 Антропологические проблемы в национальных   религиях 

4 Образ человека в религии Индии 

5 Религиозно-философское учения человека в религии Китая 

6 Антропологические проблемы в буддизме 

7 Православная антропология 

8 Католическая антропология.  

9 Антропологические проблемы в исламе 

10 Антропологические идеи исламских теологов 

11 Антропологические изыскания в творчестве казахских мыслителей    

12 Антропология казахских мыслителей XIX -ХХ вв  

13 Антропологическая проблематика в русской философии. 

14 Учения о человеке в современных синкретических религиозных 

движениях 

15 Теологическая танатология. Философия о смерти и бессмертии 

человека 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель курса дать студентам знания о человеке в религиях мира, 

богословии различных вероисповеданий, в философии, а также в содействии 

подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов, способных к развитию религиозной антропологии и к 

общественной деятельности, направленной на возрастание свободы совести, 

религиозной терпимости при ответственном отношения к правовым нормам 

и нравственным ценностям. 

В задачи курса входит: 

– ознакомление с методологическими проблемами исследования 

религиозной антропологии, с критическими концепциями в изучении 
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истории и теории религиозных учений о человеке, с типологией религиозно-

антропологических учений. 

– изучение концепций человека в мировых и этнических религиях, 

прежде всего – в религиях и вероисповеданиях, представленных в: 

буддизме, иудаизме, христианстве – православии, католицизме, в исламе, в 

современных синкретических религиозных движениях. 

– овладение понятийным историческим, философским и 

религиоведческим аппаратом, описывающим становление, эволюцию этих 

учений, постановку и решение проблем сущности и существования 

человека, антропогенеза, онтогенеза человека и становления личности, 

соотношения биологического, социального и духовного в человеке, свободы 

воли и совести, нравственного и религиозного самоопределения личности, 

вопросов теологической и философской танатологии, религиозных и 

философских учений о бессмертии человека. 

Предметом религиозной антропологии является вопрос о природе и 

сущности человека в контексте религиозных учений. 

Объектом изучения курса «Религиозная антропология» является - 

человек, его личность, как духовное целое, его душа, его устремления к 

Богу. 

Религиозная антропология является частью философских дисциплин и 

поэтому опирается на наследие философской мысли. Религиозная 

антропология как философская дисциплина выполняет мировоззренческую, 

ценностную, методологическую, образовательно-просветительскую и 

другие  функции.  

Религиозная антропология  прошла по истине долгий и трудный 

путь. Истоки религиозной антропологии начинаются с богословско-

теологических изысканий средневековых христианских и мусульманских 

теологов. Следующий этап начинает формироваться тогда, когда в 

противовес богословским концепциям на религию начинают смотреть не 

на как изначальную, в неисторическую данность, а на как историческое, 

общественное явление, которую можно объяснить с точки зрения разума. 

Особое значение для развития религиозной антропологической мысли 

имели исследования мыслителей второй половины XVIII в., XIX,  XX 

веков. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет религиозной антропологии и его роль в системе 

гуманитарных наук 

Предмет религиозной антропологии. Возникновение религиозной 

антропологии. Особенности  религиозной антропологии. Основные подходы 

в определении предмета религиозной антропологией. 

Роль религиозной  антропологии в системе гуманитарных наук  цель и 

задачи религиозной антропологии. Понятие религиозной антропологии. 
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Содержание и цель религиозной антропологии. Становление и развитие 

религиозной антропологии. Принципы религиозной антропологии.  

 

 

 

Методологические проблемы исследования религиозной 

антропологии 

Проблема человека в религии и философии. Теории и история 

религиозных учений о человеке. Специфика религиозной, антропологии, ее 

основные аспекты. Имплицитная и эксплицитная антропология на уровне 

мифа, вероучения, теологии и религиозной философии. Антропология в 

системе религиозного мировоззрения. Философско-религиоведческие 

исследования антропологии: апологетические и критические концепции. 

Проблема типологизации религиозных концепций человека. 

Конкретно-историческое и типическое в религиозных антропологических 

учениях. Теологические и философские, критические и аналитические 

типологии. Объективистские и субъективистские интерпретации сущности 

человека. 

 

Антропологические проблемы в национальных   религиях 

Зороастризм. Представление о двух противоборствующих началах. 

Учение Заратуштры. Три главные истины жизни «благая мысль»; «благое 

слово»; «благое дело». Гимны и песнопений в честь богов. 

Сущность и цель человека в иудаизме. Отношения творца и человека  

в Ветхом Завете. Ветхий Завет  о природе человеческой жизни.  

Синтоизм о взаимоотношении человека и космоса. Синтоизм о 

человеческой жизни и смерти. Синтоизм о происхождении человека.  

 

Образ человека в религии Индии 

Индуизм о взаимосвязи души и тела. Индуизм  о человеке и смысле 

жизни. Индуизм о происхождении человека и его душе. Индуизм о 

взаимосвязи человека и космоса  

Джайнизм как учение о человеке. Джайнизм о природе человека и 

смысле жизни. Джайнизм о  человеческом бытии и душе. 

 Сикхизм о творце и взаимосвязи творца и человека. Идея о свободе 

человека в сикхизме. Природа человека, его цель в сикхизме. Сикхизм о 

природе человека, его цели.  

 

Религиозно-философские учения человека в религии Китая 

Даосизм о взаимосвязи человека  и космоса. Человек как "обиталище" 

духа в даосизме. Даосизм о смысле жизни человека и его  предназначении. 

Цель даосов. Познание Дао.  Понятие  «У-вэй», недеяние - отказ от 

действий, противоречащих естественному ходу вещей.  

Основная тема конфуцианства: человек и общество. Общественые 

отношения и их гармонизация. Понятие Цзюнь-цзы - Благородный муж. 
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Человеколюбие, сострадание,   долг, сыновный почтительность. Этика и 

ритуалы. 

   

Антропологические проблемы в буддизме 

Учение о человеке в раннем буддизме, его предпосылки в 

брахманистских воззрениях, в философии санкхьи. Философско-

антропологические проблемы В тхераваде. Архат как совершенный человек. 

Сущность религиозной антропологии в Буддизме. Буддизм о природе 

человека и его судьбе. Буддизм о бессмертии души. Буддизм о духовном 

совершенствовании человека. Махаянистские философско-

антропологические учения. Идеал бодхисаттвы. Концепция «зародыша 

Будды В человеке» (татхагатагарбха). Учения о человеке В ваджраяне. Идеал 

сиддхи. Тибетский буддизм о человеке: учение о ламах, танатология «Бардо-

Тёдоль». Антропологические аспекты буддизма чань (дзэн). Представления 

о человеке в школе нитирэн. 

 

Православная антропология 

Христианская антропология: происхождение человека и его природа. 

Основные понятия  в христианской антропологии – богоподобие человека. 

Грех и  спасение души – основная идея христианства. Отношение к человеку 

в  Библии. Библейское  воззрение на природу  человека. Взаимоотношение  

человека и мира  в христианстве. Проблема  души и тела в христианстве. О 

проблеме взаимоотношения человека с творцом. Христианская 

антропология: человеческая  жизнь, смерть и бессмертие. 

Христологическая направленность новозаветной антропологии. 

Учение о сущности и природе человека. Новозаветная хамартиология и 

учение о «новом человеке»: плоть, тело, душа и дух, ветхий и новый, 

внешний и внутренний человек. Представления о человеческой личности, 

персонализм христианской антропологии. Танатология и эсхатология в 

Новом Завете. Учение о посмертном существовании и воскресении. Тело 

душевное и тело духовное. Учение о человеке в православной антропологии. 

Учение о человеке В византийском богословии: Немесий Эмесский, Иоанн 

Златоуст, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Аскетическая 

антропология. Антропологическое содержание восточно-христианской 

мистики. Антропология Григория Паламы. Учение о человеке в русском 

православном богословии. 

 

Католическая антропология 

Учения о человеке в средневековой католической теологии и 

философии. Антропология Фомы Аквинского. Бонавентура о человеке на 

пути к Богу. Богословие и антропологический поворот в эпоху 

Возрождения. Католическая антропология в эпоху Реформации и 

Контрреформации. Модернизм в теологической антропологии XIХ - начала 

ХХ в. 
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Антропологические проблемы в исламе 

Проблемы реконструкции, коранической антропологии, ее источники 

и историко-культурный контекст. Учение о сотворении, природе и 

предназначении человека. Вера как усилие: усилие человека быть и усилие 

человека быть человеком. Духовность в исламе. Моральный кодекс ислама. 

Дозволенное и запретное. Отношения человека и Аллаха,отношения 

человека и человека, отношение человека и природы. Обязанности 

мусульманина. Специфика исламского воспитания. Проблема свободы в 

исламском вероучении. Тело, дух, душа в исламской антропологии. 

Представления о теле, духе, душе в исламской теологии. Рух, акль, кальб, 

нафс. Духовность ислама. Знание как проявление активности мусульманина. 

Примат сердца в идеале мусульманина. Гендерная тематика в исламской 

теологии.  Исламская танатология. Смерть и ее религиозные функции. 

Смерть в аспекте хамартиологии и сотериологии. Мир мертвых и идея 

Страшного Суда. Учение об аде и рае как состояниях человека. Идея 

бессмертия души. 

 

Антропологические идеи исламских теологов 

Антропологические проблемы в каламе. Джабаритские, кадаритские, 

мурджитские и мутазилитские представления о человеке. Учение о 

предопределении, свободе и ответственности. Доктрина Аль-Ашари о 

«присвоении» человеком произведенных Богом действий. Права и 

обязанности человека в Шариате. Учение о человеке Абу-Ханифы и 

Джафара ас-Садик. Религиозная мусульманская философия: особенности, 

основные проблемы, принципы, догматика. Основные направления. 

Джабариты – сторонники крайнего предопределения.  Кадариты - 

представители религиозной антропологии. Ранние формы религиозно-

философской мысли на мусульманском Востоке. Калам – совокупность 

различных школ. Мутазилиты (аль- Хасан аль Басри, Амра Бен Убейда, 

Васыл ибн Ата и др.). Басрийская школа (ан- Наззам, аль- Джахиз). 

Багдатская школа (Сумама Бен аль- Ашарас, аль-Мурдар, аль-Хайат). 

Ханбалитство. Ашаризм (аль-Ашари, аль-Баккилани, аш-Шахрастани, аль-

Байдави и др.). Философия суфизма. Зу-н-Нун аль Масри, Баязид аль-

Бистами, аль_Газали, ибн-Араби и др. Религиозно-философские воззрения в 

шиизме. Религиозно-философские воззрения в реформаторском движении.  

Религиозно-философские традиции и современность.   Проблема человека  в 

наследии  аль-Фараби.  Кожа  Ахмет  Яссауи о смысле человеческой жизни. 

Проблема человека и его познавательных способностей в  творчестве  

Жадидшей. Философско-антропологические проблема в обновленческих 

исламских движениях и фундаментализме. Учение о человеке в 

современной мусульманской теологии и философии. 

 

Антропологические изыскания в творчестве казахских 

мыслителей       
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Коркыт  Ата о человеческой жизни и смерти. Коркыт  Ата  о смысле 

жизни человека и его  цели. Воззрения М. Кашгари о  человеке.  Проблема 

человека в творчестве казахских акын жырау. Асан Кайгы (XV в.), Казтуган 

жырау (XV в.),Доспамбет (XVI в.), Шалкииз (1465—1560), Актам берды 

(1675—1768), Бухар жырау (1668-1781), Шал акын (1748-1819) и др. о 

жизни, смерти и бессмертии человека.  

 

Антропология казахских мыслителей XIX -ХХ вв 

Философско-религиозные взгляды, антропоцентризм и гуманизм 

классиков казахского Просвещения XIX века. Предназначение человека в 

наследии Ы. Алтынсарина. Проблема взаимоотношения Творца и человека в 

наследии Абая. Социально-философские и этико-гуманистические взгляды 

мыслителей Казахстана конца XIX - первой половины XX века 

(А.Букейханов, А.Байтурсынов, М.Дулатов, С.Торайгыров, Ж.Акпаев и др.). 

Проблема  Бога и бытия человека, взаимосвязь души и  тела в творчестве 

Шакарима Кудайбердиева. Особенности и основные направления развития 

современной философии в Казахстане, исследования в области философии 

религии. Воззрения казахской интеллигенции  начала ХХ века на природу 

человека и его месте в мире. 

 

Антропологическая проблематика в русской философии. 

Антропологическая ориентация русской философии как ее 

характерная черта и традиция. Религиозно-нравственная соотнесенность 

антропологической тематики. Богоискательство как антропологическая 

задача. Универсализм русской философии как противоположность 

западному индивидуализму. Принцип всеединства в русской религиозной 

философии. Свобода личности. Соборность как преодоление противоречия 

свободы каждого и единство всех. Многообразие тематики русской 

культурной антропологии.  

 

Учения о человеке в современных синкретических религиозных 

движениях 

Антропология мормонов. Представления о человеке в учении Церкви 

объединения. Теософия о человеке. Антропософия Р.Штайнера. 

Саентология о человеке. Представления о человеке в движениях "Нового 

Века". Антропология в доктрине Международного общества сознания 

Кришны. Бахаитская антропология. 

 

Теологическая танатология. Философия о смерти и бессмертии 

человека 

Богословско-эсхатологическое понимание человека и попытки его 

демифологизации. Феноменология смерти в экзистенциальной философии и 

ее влияние на современную теологическую танатологию. Учение о смерти 

как "духовной зрелости", "финальном религиозном опыте". Теологическо-

антропологические интерпретации бессмертия души, метемпсихоза и 
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воскресения мертвых. Философия о бессмертии человека. Дискуссия о 

смысле существования и назначении человека в религиозной и философской 

антропологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет религиозной антропологии и ее место в системе 

гуманитарных наук 

2. Сущность и цели религиозной антропологии   

3. Индуизм о взаимоотношениях человеческой души  и тела. 

4. Джайнизм  - учение о человека. 

5. Сикхизм  о взаимоотношении творце  и человека 

6. Даосизм  о взаимоотношении человека и космос 

7. Синтоизм о взаимосвязи человека и космоса 

8. Антропологические проблемы в мировых религиях. 

9. Православная антропология 

10. Воззрения  о человеке в Библии 

11.  Католическая  религиозная антропология. 

12.  Протестантская антропологическая концепция 

13.  Антропологические проблемы в Исламе 

14.  Проблемы человека в Коране 

15.  Антропологические изыскания казахских мыслителей 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Специфика постановки и решения проблемы сотворения 

человека в иудаизме, христианстве. 

2. Бог как абсолютная Личность в христианстве.  

3. Антропология Фомы Аквинского 

4. Учение о личности в исламской антропологии. 

5. Аллах как единственная личность.  

6. Пророк как совершенный человек.  

7. Идея непосредственного богообщения человека в религиозном 

учении суфиев. 

8. Представления о теле, духе, душе в исламской теологии. 

9. Кожа  Ахмета Яссауи о смысле человеческой жизни. 

10. Феноменология смерти в экзистенциальной философии 

11. Принцип всеединства в русской религиозной философии 

12. Коркыт  Ата о человеческой жизни и смерти 

13. Философско-религиозные взгляды и антропоцентризм классиков 

казахского Просвещения XIX века 

14. Проблема взаимоотношения Творца и человека в наследии Абая. 

15. Проблема  бога и бытия человека, в творчестве Шакарима 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Основные подходы к определению термина «Религиозная 

антропология». 

2. Религиозная антропология в системе современных наук 

3. Формирование социально-нравственных норм и их отражение в 

религиозных формах.  

4. Социальные условия формирования представлений о человеке в 

период формирования национальных религий.  

5. Буддизм о духовном совершенствовании человека. 

6. Категории грех и грехопадение в православной и католической 

антропологиях: общее и особенное. 

7. Представления о благодати и ее роли в спасении в православной 

и католической антропологиях. 

8. Соотношение понятий «предопределение» и «свобода воли» в 

христианстве. 

9. Современная теологическая танатология  

10. Призвание и достоинство человека в исламе. 

11. Социально-философские взгляды мыслителей Казахстана конца 

XIX века  

12. Этико-гуманистические взгляды мыслителей Казахстана первой 

половины XX века 

13. Учение Корана о бессмертии души и загробной жизни. 

14. Проблемы биоэтики и пути их решения с позиции исламской 

антропологии. 

15. Человек как творение Бога с христианской и мусульманской 

точек зрения 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Ермишина К. Б. Религиозная антропология. М. 2013 

2. Рысбекова Ш.С. Религиозная антропология: учеб. пособие. –

Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 255 с. 

3. Аринин Е. И., Тюрин Ю. Я. 4.  Религиозная антропология : учеб. 

пособие для студентов специальности «Религиоведение» : в 2 ч. Ч. 1. / Е. И. 

Аринин, Ю. Я. Тюрин ; Владим. гос. ун-т.– Владимир :Ред.-издат.комплекс 

ВлГУ, 2005. – 124 с.  

4. Панкин С. Ф. Религиозная антропология: конспект лекций: 

учебное пособие. М.: Флинта; МСПИ, 2006. 199 с. 

5. Назаров В.Н. Введение в теологию: учеб. пособие для студентов 

вузов. - М.: Гардарики, 2004. 
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6. Алтаев Ж., Фролов А. Исламская философия. Учебник для 

высших учеб. заведений /. - Алматы : Эверо, 2013. - 596 с. 

7. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. 

Средние века и современность: Учебное пособие.  М., 2006. 200 с. 

8. Андрей Лоргус, иерей. Православная антропология. Курс 

лекций. Вып. 1. - М.: Граф-Пресс, 2003. – 216с. 

9. Сегизбаев О.А. История казахской философии. – Алматы, 2001 

г. 

 Корбэн  Анри. История исламской философии./пер. с франц. и примечания 
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Дополнительная: 

1. Тубин В.Д., Некрасова Е.Н. Философская антропология.- М., 

2008.-240с. 

2. Зенько Ю. М. Основы христианской антропологии и психологии. 

СПб, 2007. 

3. Православное учение о человеке. М., 2004. 

4. Анжело Скола. Богословская антропология. М., 2005. 

5. Марков Б.В. Философская антропология.- Спб, 2008.- 325 с. 

6. Шукуров Ш.М. Образ человека в искусстве ислама. М., 2004.- 

246с. 

7. Антоний Сурожский (Блум), митр. Человек перед Богом. М.: 

Центр по изучению религий, 1995. 

8. Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской 

автобиографии). М. 2007. 448 с.  

9. Вальверде Карлос. Философская антропология. М.: 

Христианская Россия, 2000 

10. Вадим Коржевский, иерей. Пропедевтика аскетики. Компендиум 

по православной святоотеческой психологии. – М., 2004. – С. 20. 

11. Василий Зеньковский,  протоиерей. Принципы православной 

антропологии // Страницы русской зарубежной печати. М. 1990. 

12. Негреев И.О. Представления о человеке в дохристианских 

культурах Переднего Востока на примере Древнего Египта и Месопотамии 

// XVI Международные Рождественские образовательные чтения. Сборник 

докладов. М. 2008. С. 276-296. 

13. Несмелов В. И. Наука о человеке. Казань: Тан-Заря, 1994  

14. Лосский В.Н. По образу и подобию. М.: Изд-во Свято-

Владимирского братства. 1995. 

15. Лука  (Войно-Ясенецкий), святитель. Дух, душа и тело. М., 1999. 

16. Позов А. Основы древне-церковной антропологии. Сын 

человеческий. Т.1-2, Мадрид, 1965. 

17. Тоpчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание 

запредельного» СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2007.480с. 

18. Торчинов Е.А. «Учение о «я» и личности в классическом 

индийском буддизме» http://www.psylib.org.ua/books/_torch01.htm 

http://www.psylib.org.ua/books/_torch01.htm
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19. Элиаде М. От каменного века до элевсинских мистерий / Пер. с 

фр. Н.Н. Кулаковой // В3 томах. Т. 3. М. 2002. 464 с. 

20. Юнгеров П.А. Учение Ветхого Завета о бессмертии души и 

загробной жизни. М. 2006.196 с. 
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FR 3207 – ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Рысбекова Ш.С. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии 

Кантарбаева Ж.У. – кандидат философских наук, и.о. доцента 

кафедры религиоведения и культурологии 

 

Рецензенты: 

Абдигалиева Г.К. – доктор философских наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Мендыбаев С.К. – кандидат философских наук, КазНИТУ им.                               

К.И. Сатпаева 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Философия религии» является важной учебной дисциплиной в 

системе профессионального образования. Он способствует формированию 

научного мировоззрения и рационального подхода к аксиологическому, 

мировоззренческому, психотерапевтическому и др. аспектам религии, 

осмыслению процессов взаимодействия религии и общества, указывает на 

основные тенденции негативного воздействия религиозных явлений 

(экстремистский    фундаментализм,   нарушение    светскости  государства, 

деструктивность некоторых религиозных объединений и пр.). 

В результате изучения дисциплины «Философия религии» студент 

должен: 

знать: 

 - историю развития философских представлений о религии, основные 

 современные философские концепции религии; 

- методологические основы научного анализа разных учений 

философов о религии; 

- главные этапы и направления развития философских воззрений на 

религию. 

 - содержание вероучений, этапы развития религии, теологические 

принципы различных конфессий, сакральные канонические тексты, методы и 

приемы их современной интерпретации; 

уметь: 

- ориентироваться в разнообразной философской литературе; 

применять теоретические знания для философского анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 
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- использовать полученные знания в профессиональной и повседневной 

деятельности; 

- уметь практически осуществлять аргументационный процесс в 

контексте диалога религиозного и нерелигиозного мировоззрений на 

обыденном и теоретическом уровнях знания; 

- самостоятельно фиксировать и изучать актуальные проблемы 

религии, 

анализировать их на основе применения методологии и принципов 

научного религиоведения. 

овладеть навыками: 

- способностью к обобщению,  анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения;  

- коммуникативными, интеллектуальными и творческими  методами 

подачи информации; большим запасом знания, чтобы максимально 

реализовать их в исследовательской и профессиональной  деятельности;  

- основами философской методологии, культурой философского 

мышления, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения.  

Пререквизиты: основы философии, основы религиоведения, основы 

социологии, религиозная антропология, религиозная философия.  

Постреквизиты: феноменология религии, методология 

религиоведения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Название разделов 

 Философия религии как философское религиоведение 

1 Предмет философии  религии 

2 Формирование  философии религии 

3 Философия религии в Западной философии 

4 Философия религии И. Канта 

5 Философия религии Ф.В. Гегеля 

6 Философия религии  Л. Фейербаха 

7 К. Маркс и  Ф. Энгельс о  религии 

 Философия религии как философская теология 

8 Философская теология как автономное философское богопознание 

9 Философские способы доказательства бытия Бога 

10 Теология и философия 

 Гносеологические, онтологические, аксиологические проблемы 

философии религии  

11 Философский анализ религиозной гносеологии 

12 Философский анализ религиозной онтологии 

13 Философский анализ языка религии. 
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14 Антропологические и аксиологические проблемы в философии 

религии. 

15 Философский анализ религии в системе духовной культуры 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целью курса «Философия религии» является изучение ключевых 

теоретических положений, понятийного аппарата, методологических 

оснований философии религии и религиоведения; освоение историко-

философских знаний о религии; выявление роли религии в системе духовной 

культуры общества и рассмотрение актуальных проблем религии в 

современности. 

Задачи курса: 

- философское осмысление феномена религии, религиозного 

отношения человека к действительности, в первую очередь, к божественной 

реальности, проблемы гносеологии и религиозного языка (субъективная 

сторона религиозной жизни). 

- философско-религиозные концепции бытия верующего и вытекающие 

из этого контекста проблемы свободы воли, необходимости и случайности, 

сущности и существования, атрибутов Бога и т. д. (онтологическая сторона); 

- овладеть совокупностью современных философско -

мировоззренческих представлений, методологических стратегий мышления, 

релевантных профессиональным проблемам философии религии;  

- освоение широкого спектра историко-философских, 

метафилософских, онтологических, эпистемологических, логико-

методологических, антропологических, аксиологических, социально-

философских представлений, необходимых для формирования личной и 

профессиональной культуры.  

Предметом философии религии является философские концепции 

религии.  

Объектом изучения курса “Философии религии ” является – религия 

как особое социальное или духовное явление. 

Философия религии использует самые различные методы 

гуманитарных и социальных наук. 

Философия религии является базовым разделом религиоведения. 

Осмысление религии было составной частью историко-философского 

процесса. 

На начальных этапах существования философия несет отпечаток своей 

генетической связи с религией, поскольку многие ее темы и вопросы прежде 

были предметом мифологических повествований, частью религиозной 

мудрости, компонентом культурной практики. Философия не могла не 

выполнять служебной функции по отношению к религии, когда она стала 

господствующим мировоззрением. Самопонимание философии Нового 
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времени оформлялось в значительной мере посредством размежевания с 

идейным теологическим комплексом и способом рассуждения. И в 

настоящее время, как покажет данная программа, религия остается для 

философии религии не только объектом исследования, но и тем, чем 

определенная  часть этой философии стремится стать. Речь идет о 

философской теологии. 

Многообразие философско-религиозных образований, существовавших 

в истории, делает невозможным краткое определение понятия «философии 

религии». «Понятие философии религии» можно рассматривать в широком и 

узком смысле. 

Философия религии в широком смысле слова – это совокупность 

актуальных и потенциальных философских установок по отношению к 

религии, концептуализацией ее природы и функций, а также философских 

подтверждений существования Бога, философских рассуждений о его 

природе и отношении к миру и человеку. 

Философия религии в узком смысле слова - это эксплицированное 

автономное философское рассуждение о божестве и о религии, особый тип 

философствования. Философия религии в узком смысле слова предстает либо 

как специальная тема, зачастую главенствующая, специальный раздел 

крупных философских систем, либо как обособившаяся философская 

дисциплина. Разумеется, одно не исключает другое. Соответствующий 

компонент философской системы образует составную часть философии 

религии как  самостоятельной философской дисциплины. 

Источниковедческой базой анализа являются тексты Священного 

Писания различных религий, философско-религиозные трактаты 

средневековых мыслителей Запада и Востока, Нового и Новейшего времени. 

Особое внимание уделяется творчеству выдающихся мыслителей, внесшие 

огромный вклад в развитие философии религии (Д. Юм, Б.Спиноза, И. Кант, 

Ф.Г.Гегель, Л. Фейербах, К.Маркс, Ф.Энгельс, Ф.Д.Шлейермахера, В. 

Соловьева, Аль- Газали, Аль- Фараби и др.) 

 

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ КАК ФИЛОСОФСКОЕ 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

Предмет философии религии 

Религия в структуре философского знания. Место философии религии 

в истории философской мысли. Предмет, цель, задачи философии религии. 

Обзор определения религии. Типология определений. Подходы и методы 

познания религии. Сущностные характеристики религии. Общий обзор 

функций религии. Место религии в социуме. Рациональность и 

иррациональность религиозного миросозерцания.  

Античная философия религии 

Космоцентризм античной философии религии как её специфическая 

черта. Философское религиоведение античности. Философская теология 

античности. Платонизм и аристотелизм как выдающиеся концептуальные 
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программы античной религиософской мысли. Особенности религиософских 

воззрений древневосточных мыслителей (брахманизм, буддизм, 

конфуцианство, даосизм). Философия религии эпохи эллинизма и поздней 

античности (стоицизм, эпикуреизм, скептицизм, неоплатонизм). Основные 

итоги исторического развития античной религиософии в целом. 

Философия религии средневековья. Религиософские воззрения эпохи 

Возрождения 

Теоцентризм как основная специфическая черта средневековой 

западноевропейской философии религии (идеи креационизма, прови-

денциализма, откровения и др.). Античная критика христианства и 

христианская апологетика. Догматическая и философская теология 

средневековой религиософии. Символизм и мистицизм, авторитарность и 

схоластичность религиософских построений средневековья. Проблема 

соотношения веры и разума. Августинизм и томизм как наиболее 

влиятельные концепции средневековой философии религии. Особенности 

религиософских воззрений мыслителей мусульманского Востока. 

Гуманизм и антропоцентризм как важнейшие черты философии 

религии эпохи Возрождения. Пантеизм философских теологии Н. Кузанского 

и Дж. Бруно. Реформация и протестантская религиософия. Рациональность и 

иррациональность религиозного миросозерцания. Синтез философии и 

религии в поздней античной культуре. Плотин, Ориген, Августин. 

 

Философия религии в Западной философии 

От веры религиозной к вере философской. Пантеизм Спинозы. 

Теософские идеи Декарта и Лейбница 

Накопление и зачатки философских знаний о  религии. Рациональный 

дискурс о религии: типологический и светский подход.  Д. Юм. Анализ 

религии "Диалоги о естественной религии", "Естественная история религии". 

Понятие "просвещенной" и "непросвещенной" веры. Происхождение и 

основание религии. Соотношение философии и религии.  

Зарождение нигилизма. Пессимизм А. Шопенгауэра. "Мир как воля и 

представление". Пути спасения человека и человечества от феноменального 

мира. Преимущество  восточных религии. Практика аскетизма. Отношение к 

смерти. Обоснование положения "жизнь есть страдание". Оценка 

Шопенгауэра понятия" нирвана". Два этапа реализации высшей цели: 

добровольное сострадание и аскетизм.    

Цели и ценности "философии жизни" Ф. Ницше."Антихрист". Анализ и 

осуждение христианства. Предпочтение буддизма. "Сумерки идолов". 

Религиозная антропология и социология. Статическая и динамическая 

религия А. Бергсона. "Два источника морали и религии". Понятие 

"мистическое чувство".  

Основные идеи социологии религии М. Вебера. Религия как способ 

придания смысла социальному действию. Роль вероучения в повседневной 

жизни людей. Значение религиозности в овладении человека миром.     
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Философия религии Канта 

И. Кант  Определение предметной  сферы. Проблемы религии в учении 

о познании. Три идеи разума- душа, мир, Бог. Доказательство бессмертия 

души. Связь между физической и моральной теологией. Постулаты 

практического разума бессмертие, свобода, бытие Божие. Вера, основанная 

на чистом практическом разуме. "Религия  в пределах только разума" 

Обобщение и развитие философские идеи о религии. Моральная и статуарная 

религия. Разделение религий на откровенную и естественную. Соотношение 

теологии и религии. Этическая общность и истинная церковь. Признаки 

истинной церкви 

 

Философия религии Гегеля 

Философская  система Гегеля и  религия. Г.В. Ф. Гегель  " Философия 

религии". Предмет философии религии.  Определение религии. 

Христианская идея Бога. Анализ формы  религиозного сознания. Религиозное 

чувство как основа веры  и знания Бога. Созерцание. Представление.  

Осмысление Гегелем религии в философских  категориях. Необходимость 

религии. Религия  в историческом процессе. Типология религии. Гегелевская 

концепция религии и современность 

 

Философия религии  Л. Фейербаха 

Л. Фейербах " К критике философии Гегеля". Основные положения " 

философии будущего".  Антропологический  материализм Л. Фейербаха. 

Человек как  предмет и содержание религии. Анализ " общей сущности 

человека" в работе  "Сущность христианства". Тождественность Бога и 

человека. Божественность воли. Содержание религии: чувственное  

созерцание, представление, фантазии. Виды религии. Естественная и 

духовно- человеческая религия. Основание религии.  Сравнение религии с 

философией и искусством. Функциональные заменители  религии. 

Специфика атеизма Фейербаха. 

 

К. Маркс и  Ф. Энгельс о  религии 

Диалектический материализм и религия. Материалистическое   

понимание истории. Определение религии. Религиозное отчуждение. 

Социальная роль и функции религии в обществе.  Социальный проект 

будущего и религия.  

 

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОЛОГИЯ 

 

Философская теология как автономное философское богопознание 
Теоретические принципы философского богопознания. Основные 

задачи философского богопознания. Критерии оценки философских учений о 

Боге. Нетрадиционные и новаторские Философско - теологические поиски. 
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Бог как создатель. Вечность. Всемогущество. Всеведение. 

Трансцендентность и имманентность. Теизм, пантеизм и панентеизм. 

Атеизм, агностицизм и секуляризм. Христианская концепция Бога: Троица. 

Мусульманская концепция Бога. Концепции религии в казахской философии 

XIX – XXвв. 

 

Философские способы доказательства бытия Бога 

Характер  и функции доказательства бытия Бога и указаний на 

существование Бога. Онтологическое доказательство. Космологический 

аргумент. Каламический аргумент. Версии Аквината, Аль- Кинди и Аль - 

Газали Традиционные  доказательства бытия Бога. Телеологический 

аргумент. Моральный аргумент. Аргумент от религиозного опыта. 

Философско-антропологические обоснования бытия Бога. Поиски 

новаторских способов  доказательного подтверждения существования Бога. 

 

Теология и философия 
Понятие и сущность теологии. Проблемы теоретического обоснования 

теологии. Теоретическое обоснование теологии через отношение к науке. 

Становление традиции христианского знания. Ассимилирование  научных 

теорий и идей античного мира. Арабская теология и наука. «Золотой век» 

схоластики. Изменения картины мира. Фундаментал – теологические 

проблемы  теоретического статуса теологии. 

 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ 

  

Философский анализ религиозной гносеологии 

Религиозная гносеология как  познание Бога. Гносеология и 

агностицизм. Проблема познания в Библии и Коране. Религиозное знание. 

Объект религиозного познания в монотеистических религиях. Бог, который 

проявляет себя как Субъект, Личность. Акт религиозного познания или акт 

веры.  Персоналистически-диалогический характер веры. 

 

Философский анализ религиозной онтологии 

Бытие как философская категория обозначающая реальность. Проблема 

трактовки бытия и соотношения его с сознанием.  Проблема бытия Бога. 

Проблема времени и пространства в религиозном понимании. Проблема 

бытия в национальных религиях. Онтология в мировых религиях.  

 

Философский анализ языка религии 

Изучение и осмысление статуса и функционирования религиозного 

знания. Функции языка. Религиозный язык характер многообразных 

специфически религиозных жизнепроявлении, прежде всего таких, как 

молитва и богослужение. Экзегетика это- толкование священных текстов. 
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Понимание языка в религии. 

 

 

Антропологические и аксиологические проблемы в философии 

религии 

Религия в разных аспектах. Осмысление Бога как Абсолюта в его 

отношении к человеку, природе и обществу. Нравственно-социальное 

служение как основная функция.  Религия воссоединяет жизнь двух миров — 

земного, природно-социального, и трансцендентного. В религии 

исключительное значение имеет отношение индивидуальной души к 

трансцендентному. 

 

Философский анализ религии в системе духовной культуры 

Основные социальные функции духовной культуры религии. 

Выявление объективных законов бытия и сохранение целостности социума. 

Моральная культура, религия, искусство и др. «Теоретическое» и 

«практически-духовное» освоение действительности. Анализ религии в 

системе духовной культуры. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАДАНИЙ 

 

1. Введение в философию религии. 

2. Источник религии 

3. Природа религии 

4. Философия религии Баруха Спинозы 

5. Философия религии И. Канта 

6. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля 

7. Людвиг Фейербах о религии 

8. Учение о религии у казахских мыслителей 

9. Учение о религии в русской религиозной философии 

10. Сущность религиозной гносеологии 

11. Характерные особенности религиозной онтологии 

12. Философский анализ языка религии 

13. Антропологические и аксиологические проблемы в философии 

религии 

14. Религии в системе духовной культуры 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Идея Бога в философии Декарта  

2. Блез Паскаль и его религиозно-философские размышления  
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3. Проблема религии в философии Иммануила Канта  

4. Религиозно-философские идеи Гегеля  

5. Христианство в размышлениях Фридриха Ницше  

6. Религиозный экзистенциализм (Г.Марсель, М.Бубер, М.де 

Унамуно)  

7. Зачатки критики религии и возникновение философской мысли 

8. Религиозный смысл жизни в философии Е.Н. Трубецкого  

9. Философия культа священника Павла Флоренского  

10. Понятие религии в философии С.Л. Франка  

11. «Аксиомы религиозного опыта» И.А. Ильина  

12. Основные темы и идеи в казахской религиозной философии ХХ 

веке  

13. Понимание религии в казахской философии  

14. Аксиологическая проблематика феномена веры 

15. Рациональное и иррациональное в религии. «Сакральное – 

профанное» как основное противоречие в религиозной системе. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Первородный грех и трагедия гармоничной личности 

2. Философия религии М. Хайдеггера 

3. Философия религии в экзистенциализме (Ж-П.Сартр,  К.Ясперс, 

М.Шелер, А.Камю). 

4. Психоаналитическая интерпретация религии. 

5. Идея дихотомии сакрального и профанного в творчестве М.Элиаде. 

6. Особенности религиозного сознания. 

7. Структурно-функциональный анализ религиозной системы. 

8. Проблемы возникновения и эволюции религии. 

9. Социально-этическое мировоззрение буддизма. 

10. Проблемы христианского экуменизма. 

11. Философия и мистика ислама. 

12. Философские аспекты суфизма. 

13. Проблемы взаимодействия науки и религии. 

14. Феномен религиозно-философской схоластики 

15. Особенности теологического рационализма и иррационализма. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Философия религии : учебник для академического бакалавриата / 

под ред. М. М. Шахнович. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 273 с. — 

Серия: Бакалавр.  Академический курс. 

http://www.pandia.ru/240530/
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2. Пивоваров, Даниил Валентинович Философия религии: в 3 т: учеб. 

пособие для вузов / Д. В. Пивоваров; метод. совет УрФУ; Урал. фед. ун-т. - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012 Т. 1: Онтология религии. - Б.м.: Б.и., 

2012. – 566 с. 

3. Философия религии: учебное пособие : в 3 ч. / Е. И. Аринин ; 

Владимирский государственный университет (ВлГУ). — Владимир : 

Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2009 —. Ч. 2: Кн. 1: 

Формирование христианской философии религии .— 2011 .— 140 c. 

4  Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. М., 

1998.-300 с. 

5. Яблоков И.Н. Философия религии. Актуальные проблемы. - М., 

2007. - 246 с. 

 

Дополнительная: 

1. И.А.Тульпе Религия и другие формы жизни человеческого духа. 

Санкт – Петербург, «Наука». 2016 

2. У.К.Ч.Гатри История греческой философии. Том 1. Ранние 

досократики и пифогорейцы. Санкт-Петербург. «Владимир-Даль». 2015 - 863 

с. 

3. Рысбекова Ш.С. Философия: практический курс. –Алматы. «Қазақ 

университеті», 2015. 200с.  

4. П.С. Гуревич: «Философия религии: хрестоматия. -Флинта, 

Московский психолого-социальный институт. Издание в 9 томах, 2008г. – 

600с.  

5.Философия религии: Хрестоматия / Авт.-сост. В. Е. Данилова. — 2-е. 

— М.:Флинта. 2013. - 536с. 
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SNRDK 3301 – СОВРЕМЕННЫЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И КУЛЬТЫ 

 

Объем 3 кредита 
 

Борбасова К.М. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии  

 

Рецензенты: 

Сатершинов Б.М. – доктор философских наук, заведующий отделом 

религиоведения Института философии, политологии и религиоведения  

КН МОН РК 

Рысбекова Ш.С. – доктор философских наук, профессор кафедры 

религиоведения и культурологии Казахского национального университета 

имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При изучении курса «Современные нетрадиционные религиозные 

движения и культы» специальности религиоведение перед студентами 

ставится цель познакомиться с основными концептуальными положениями 

теории нетрадиционных религий, с основными концепциями происхождения 

сект и культов в пространстве современной культуры, с типологией 

современных нетрадиционных учений в Казахстане и в мире в целом. 

Особое внимание при изучении курса уделяется анализу доктрин, 

методов и истории тоталитарных сект. Агрессивная экспансия 

деструктивных культов является одной из особенностей современной социо-

культурной ситуации. В процессе изучения курса студенты получают 

возможность сравнивать и сопоставлять различные современные 

нетрадиционные учения и культы, а также познакомится с опробованными 

методиками профилактики сектантства и реабилитации его жертв. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Образовательная цель предполагает овладение следующими знаниями: 

 Студент должен знать: 

- методологию  исследования нетрадиционных течений и культов; 

- генезис, этапы формирования, социально-психологические 

особенности; 

- критерии и причины возникновения нетрадиционных религий; 

- типологию и классификацию нетрадиционных религий. 

 уметь:  

- выделять и анализировать различные этапы формирования 

нетрадиционных религиозных течений и культов; 



166 
 

- осуществлять религиоведческий анализ их вероучений и 

конфессиональных источников; 

- выявлять методику и методологию религиоведческого изучения 

доктрины и культовой практики нетрадиционных течений и культов. 

иметь навыки: 

- самостоятельно ориентироваться в терминологии и понятийном 

аппарате религиоведения; 

- свободно дискутировать и анализировать вопросы относительно 

религиоведческой проблематики. 

Изложение материала предполагается в соответствии с современными 

представлениями о месте и роли религии в жизни общества. Курс 

представлен в виде нескольких тематических разделов: течения и культы 

неохристианской традиции, течения и культы неоориенталистской традиции, 

течения и культы синтетической традиции («нью-эйдж»). 

Основные формы организации учебного процесса: лекции, семинары, 

самостоятельная работа студентов, написание рефератов, курсовых и 

дипломных работ. Лекции читаются на основе научно-теоретических 

исследований нетрадиционных религий и их религиоведческого анализа.  

На семинарских занятиях предполагается работа по тематике 

прикладного практического характера (тексты, биографические справки, 

статьи ведущих специалистов и пр.). Темы рефератов, курсовых и 

дипломных работ составляются в соответствии с общим направлением 

профессиональной подготовки и специализации будущего религиоведа. 

Контроль осуществляется в форме оценки работы студента на 

семинарских и самостоятельных занятиях, а также во время экзамена.  

Особое значение при изучении данного курса придается 

самостоятельной работе студента, предполагающей, прежде всего, 

индивидуальную работу с каждым студентом. Здесь могут быть предложены 

следующие виды занятий: рефераты, контрольные, работа с текстом и т.д.  

Пререквизиты: история философии, политология, культурология.    

Постреквизиты: история христианства, история ислама,  

эзотерические учения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п.н. 
Название темы  

1 Определение нетрадиционных религий 

2 Разновидности и классификации нетрадиционных религий 

3 Теоретические проблемы исследования нетрадиционных религий 

4 Причины распространения нетрадиционных религий 

5 Характерные особенности и перспективы распространения новых 

религиозных движений.  

6 Неохристианские объединения.  
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7  Неоязычество и направления «экологической» ориентации 

8 Неоориенталистские современные вероисповедания 

9  Религиозно-мистические  течения  

10 Синкретические направления 

11 Альтернативные религии 

12 Оппозиционные религии  

13 Новые религий в Казахстане 

14 Национально-этнические и общественные объединения 

15 Нетрадиционные исламские течения в Казахстане  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Современные нетрадиционные религиозные движения и 

культы» является одним из основных курсов профессиональной подготовки 

будущего религиоведа. Целью настоящего курса является выработка у 

студентов методологической установки для понимания специфики 

современных нетрадиционных религий, выявления причин возникновения, 

развития, функционирования, определения его элементов, структуры и места 

в ряду других духовных практик и религиозно-мировоззренческих систем. 

С учетом вышеуказанных требований курс «Современные 

нетрадиционные религиозные движения и культы» призван решить 

следующие задачи:  

- сформировать целостное представление о природе 

нетрадиционных религиозных движений и культов, их роли и места в 

структуре других форм познания мира и соответствующих социальных 

институтов; 

- показать степень влияния новых религиозных движений на 

общество и специфику обратного воздействия; 

- заложить основу мировоззренческой толерантности и 

веротерпимости к представителям систем альтернативных рациональному 

познанию; 

- определить вероятные перспективы распространения 

нетрадиционных религий и культов в современном обществе; 

- воспитывать в студентах чувство ответственности и 

профессионализма в изучении данного религиозного явления; 

- выработать умения и навыки работы с вероучительной, 

философской, религиозно-мистической литературой и источниками в данной 

области. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Определение нетрадиционных религий 
Проблема изучения новых религиозных движений. Дискуссии по 

проблеме терминологии. Классификация. Критерии Причины возникновения. 

Генезис. Этапы становления. Взаимосвязь между зарождающимися 

религиями и характером эпохи. Классификация религий Р. Белла. 

Неопределенность термина «нетрадиционные религии». Религии «нового 

века» (Л.Н. Митрохин»). Связь нетрадиционных религий с 

харизматическими культами. Обобщенная характеристика основных 

особенностей новых религиозных вероисповеданий. 

 

Разновидности и классификации нетрадиционных религий 

Типология современных нетрадиционных учений, недостатки 

существующих классификаций. Условность классификаций. 

Неохристианские объединения, саентологические неоориенталистские 

культы, сатанинские группы. Псевдокульты. Опасность влияния. 

Антикультовое движение. Научный подход к изучению нетрадиционных 

религий. 

 

Теоретические проблемы исследования нетрадиционных религий 
Необходимость морфологического анализа и разработки структурно-

функциональных, культурно-исторических типологий нетрадиционных 

религий. Типологии религиозных институтов. Критика дихотомии «церковь-

секта». Многообразие институциональных форм нетрадиционных религий и 

движении. 

 

Причины распространения нетрадиционных религий 
Значение конкретно-исторического подхода в изучении причин 

распространения нетрадиционных религий. Общеисторические и частные 

причины. Причины распространения новых религиозных движений в 

индустриально-развитых странах. Острые социальные проблемы в качестве 

одной из причин. Сдвиги в общественном сознании в современности. 

Социально-психологические факторы распространения новых религий. 

Отличительные особенности распространения нетрадиционных культов в 

Казахстане. 

 

Характерные особенности и перспективы распространения новых 

религиозных движений. 

Специфические черты последователей культов. Социально-

психологический портрет верующих. Статистические показатели. География 

распространения. Тенденции. Дискуссии по проблеме «контролирования 

сознания»: Альтернативные позиции по вопросу о манипулировании 

сознания (Ю. Полищук – Ю. Савенко). Индоктринация. «Промывание 
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мозгов». Критерии «деструктивных культов» (С. Хассан, Р. Лифтон., М. 

Сингер и др.). 

Неохристианские объединения. 
Основные принципы веры неохристиан. Отличительные особенности.  

Церковь объединения как целостная международная организация. 

Основополагающие истины веры («Божественный принцип»). Церковь 

Виссариона. Основные положения учения Виссариона – учения единой веры. 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. (мармоны). Миссия церкви 

мармонов. Общество Сторежевой башни. (Свидетели Иеговы). Основные 

доктрины.  

 

Неоязычество и направления «экологической» ориентации 

Неоязычество как реакция на реставрационные процессы 

традиционных религии в обществе. Претензии неоязыческих религиозных 

объединений на роль «исконной» и «традиционной» религии. Народно-

бытовое, этническое, экологическое, националистическое неоязычество. 

Славянское, прибалтийское, индейское, ведическое, кельтское, германское 

неоязычество. Неоязыческие направления в Казахстане. 

 

Неоориенталистские современные вероисповедания 

«Международное Общество Сознания Кришны». Организация МОСК в 

СНГ и Казахстане. Вероучение и культ кришнаитов. Принцип монотеизма 

как основа религии вайшнавов. Три стороны проявления Кришны. Связь 

кришнаизма и традиционных религий. Учение о двойственной природе мира. 

Перевоплощение души. Бхакти-йога как основа культовой деятельности 

кришнаитов. Ритуалы и запреты. Роль храмов как основных ячеек 

религиозной жизни. 

 

Религиозно-мистические течения. 
Движение «Нью эйдж». Культы дзен-буддизма в молодежной среде. 

Причины распространения. Многоликость феномена контркультуры. Широта 

диапазона социальной активности в контркультуре. Тенденции 

отстраненности и конфронтации (попятная тенденция, тенденция «большого 

скачка», «хилиастическая» тенденция). Роль религиозного мистицизма в 

молодежной контркультуре. «Молодежные» религии и секты. Принципы 

пацифизма и тенденции экуменизма в молодежных религиях. 

 

Синкретические направления 

Общая характеристика синкретических направлений. Бахаи: учение и 

культ. Религиозные объединения Бахаи в Казахстане. Белое братство. 

Движения «Нью Эйдж». Международный центр космического сознания. 

Академя Злотова. Движение Порфирия Иванова.  Сайентология в странах 

СНГ. Сайентология в Казахстане.  
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Альтернативные религии 

«Движение Иисуса», секта «Дети Бога» «движение Харе Кришна». 

Отличительные особенности альтернативных религий. Радикальность 

установок. Типы альтернативных религий (спиритуальная трансформация 

земного мира, апокалиптический). Альтернативные движения («битнический 

дзен», «Революция Иисуса», «наркотическая революция», «движение нового 

века»). Милленаристские движения и хилиастические секты.  

 

Оппозиционные религии 
Мироборческие и богоборческие религии. Особенности: 

отчужденность от мира и противоборство. Сохранение хтонических и 

инфернальных сил в современном мире (Ф. Лафкрафт, Дж. Р.Р. Толкиен). 

Магия, колдовство, неошаманизм (Карлос Кастанеда). Культ Дьявола и культ 

космических сил в оппозиционных религиях. Уфологические группы. 

Церковь Сатаны. Роль неомифологии в деле служения нацизму. 

 

Новые религии в Казахстане 
Новые религиозные движения на территории Казахстана: радикальные, 

оппозиционные, альтернативные. Современные неоязыческие религиозные 

движения. Общая характеристика. Язычники западного обряда. 

Неохристианское направление новых религиозных движений. 

Неоориенталистские и синтетические направления.  

 

Национально-этнические и общественные объединения 
Отстаивание культурно-исторической идентичности этноса. 

Возрождение религиозных реликтов. Язычество древних тюрков, 

традиционные верования казахов. Использование идей национальных 

религий в узко политических целях. Источники пополнения общества 

новыми религиями. 

 

Нетрадиционные исламские течения в Казахстане 
Исламский радикализм как социально-философское явление. 

Религиозная партия «Хизб-ут-Тахрир. Деятельность организации«Хизб-ут-

Тахрир аль-Ислами». Неосуфийские течения в Казахстане. Деятельность 

международной организации «Таблиги джамаат» на территории РК.  

Мадхализм как течение в современном салафизме. Ваххабизм как 

религиозно-политическое движение в исламе. Салафизм в Казахстане: 

распространение и пропаганда. Идеология ИГИЛ в Казахстане. 

Профилактика идеологии экстремизма и терроризма.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Новые религиозные движения: постановка проблемы и 

определение терминов. 
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2. Признаки и характерные черты тоталитарных сект. Методы 

контролирования сознания в тоталитарных сектах.  

3. Проблема «деструктивных» культов в Казахстане  

4. «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» (мормоны)  

5. «Общество Сторожевой башни» («Свидетели Иеговы»)  

6. Псевдобиблейские (псевдоевангельские) направления   

7. Последователи Виссариона, («Церковь последнего завета»). 

8. Сайентология: личность основателя, история секты, доктрина, 

социальная структура, распространение в Казахстане. 

9. Псевдоиндуистские секты: «Миссия Рамакришны», Культ Ошо 

Раджниша, Культ Сатья Саи Бабы. 

10. «Общество сознания Кришны»: личность основателя, история, 

доктрина, социальная структура, распространение в Казахстане 

11. Псевдобуддийские секты: «Аум Сенрике», «Сока Гоккай», Культ 

Чинг Хай. 

12. Люцеферианство и сатанизм. 

13. Современный суфизм                 

14. «Ат-Такфир валь-Хиджра» 

15. История и теория Ваххабизма 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Информация о религиозности последователей НРД, полученная с 

помощью социологических методов  

2. Психологические особенности современной личности 

реализуемые неокультовых группах 

3. Тенденции в развитии НРД по данные статистики 

4. Создание антикультового движения  

5. Критерии деструктивного воздействия Р.Лифтона. 

6. Социокультурные причины культовой проблемы в 90-е гг. ХХ в. 

7. Правовые аспекты культовой проблемы в 90-е гг. ХХ века в 

Казахстане. 

8. Трагические события в Джонстауне (религиоведчекий анализ) 

9. Дискуссии «Нетрадиционные религии в посткоммунистическом 

Казахстане» (1996-2006г.) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 
1. Обобщенная характеристика основных особенностей новых 

религиозных вероисповеданий 

2. Научный подход к изучению нетрадиционных религий 
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3. Многообразие институциональных форм нетрадиционных 

религий и движении 

4. Социально-психологические факторы распространения новых 

религий. 

5. Специфические черты последователей культов 

6. Церковь объединения как целостная международная организация. 

7. Неоязычество как реакция на реставрационные процессы 

традиционных религии в обществе 

8. Вероучение и культ кришнаитов 

9. Принципы пацифизма и тенденции экуменизма в молодежных 

религиях 

10. Роль религиозного мистицизма в молодежной контркультуре 

11. Исламский радикализм как социально-философское явление 

12. Современные неоязыческие религиозные движения 

13. Язычники западного обряда 

14. Неохристианское направление новых религиозных движений 

15. Неоориенталистские и синтетические направления 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Қазіргі дәстүрден тыс діни ағымдар мен культтер. Оқу құралы. 

Алматы., 2013 

2. Қазақстандағы діндер.Оқу құралы. Алматы, 2008.  

3. Евдокимов А.Ю. Новые религиозные движения. Москва. 2001. 

4. Подмазов А.А. Современная религиозность: особенности, 

динамика, кризисные явления. Рига., 2006.  

5. Религии в Казахстане. Хрестоматия. в 2-х частях .Алматы.,2002 

6. Дворкин Сектоведение. Тоталитарные секты. М., 2006 

7. Элбанян Е.С. В поисках «нового религиозного сознания» ч.1, 2, 

М.1993 

 

Дополнительная: 

1. Ефимов И. Современные харизматическое движение сектанства. 

М.,1995 

2. Афанасенко Я.А. Социально-философский анализ становления 

новой религии. – Пермь, 2000. 

3. Иваненко С.И., Трофимчук Н.А. Новые религиозные 

объединения: поиски, противоречия, надежды. – М, Знание, 1991. 

4. Копысов Д.Ю. Сущность и специфика современных 

нетрадиционных религий. – М.: МГУ, 1994. 

5. Методические рекомендации по критике нетрадиционных 

религий. – Киев, 1988. 
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6. Конь Р. М. Сектоведение. Конспект лекцидля студентов. ІV 

курса. Сергиев Посад, 2006. 
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FR 3302 – ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

 

Объем 2 кредита 

 

Бейсенов Б.К. – доктор философских наук, доцент кафедры 

религиоведения и культурологии  

 

Рецензенты: 

Сатершинов Б.М. – доктор философских наук, профессор Института 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК 

Абжалов С.У. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

религиоведения и культурологии Казахского Национального университета 

имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Во второй половине XX в. феноменология религии развивалась в 

нескольких направлениях. По мнению голландского религиоведа Клааса 

Юко Блеекера (1899—1983), "после 1940 г. в рамках этой дисциплины 

окончательно оформились три школы: дескриптивная феноменология 

религии, уделявшая главное внимание систематизации религиозных 

феноменов; типологическая феноменология религии, ставившая своей целью 

выявление и изучение различных типов религии; феноменология религии в 

прямом смысле этого термина, стремящаяся постичь сущность, значения и 

структуры религиозных явлений и использующая для этого 

методологические принципы философской феноменологии. При этом 

феноменология религии, которая в первой половине XX в. разрабатывалась 

признанными лидерами западного религиоведения, стала пользоваться 

огромной популярностью и претендовать на доминирующую роль в научном 

изучении религии. 

Минимум знаний, умений и навыков, приобретаемых 

бакалаврами 

Основные формы компетенции бакалавра: При освоении курса 

"Феноменологии религии" студентам необходимо 

знать: 

- историю формирования и становления феноменологии  религии 

- основные понятия и категории феноменологии религии 

- основные методы исследования феноменологии религии 

уметь:  
- анализировать и оценивать феномены религии  

- расскрывать особенности религиозного опыта и религиозного 

сознания 
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- использовать знания и навыки в своей профессиональной и 

социальной 

деятельности. 

иметь навыки: 

- работы с основными понятиями и категориями в учебной и 

практической деятельности 

- аналитической работы с религиозными напрвлениями и их оценка; 

 

Пререквизиты: мировая история, культурология, психология. 

Постреквизиты: основы религиоведения, религиозная антропология. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ РАБОТЫ 

 

 Название темы 

 Основные задачи и объект исследования феноменологии религии 

1 Феноменология религии как предмет  

2  Основные этапы развития феноменологии религии  

3 Методы и методология феноменологии религии  

4 Функции и особенности феноменологии религии  

5 Религиозный опыт и религиозная традиция.  

6  Понятия религиозного опыта и особенности его проявления  

7 Понятие священного и святости в религии. 

8 Молитьба как феномен и форма проявления религиозного верования  

9 Религиозное поклонение и богослужение.  

 Религиозные действия и мотивы 

10 Тайнства: сущность и проявление.  

11 Религиозные ритуалы и их виды.  

12 Религиозное сознание. 

13 Феноменология мировых религий 

14 Феноменология религиозных сект и конфессий  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель курса Систематическое изучение и изложение феноменологии 

религии, выяснение статуса и роли феноменологии религии, ее 

категориального аппарата. Развить навыки и понимания религиозных 

феноменов,  религиозного сознания. 

Задачи курса: Феноменологическое  описание и определение смысла 

феноменов религиозной жизни, как феноменов религиозного сознания 

человека. Определение их структуры, чистой формы, выделенной в операции 

эпохе, помимо предметного содержания. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Феноменология религии как научная дисциплина 

Объкт и предмет феноменологии религии. Предпосылки формирования 

феноменологии религи. Цели и задачи феноменологии религи. 

Феноменологии религи как современное направление религиоведения. 

Описательная и интерпретативная Предпосылки формирования 

феноменологии религии. 

 

Исторические этапы развития феноменологии религии 

Влияние философских воззрении на формирование феноменологии 

религи. Учение И. Канта о ноуменах и феноменах. Э. Гуссерль 

феноменология как метод философской рефлексии. Феноменология религии 

в трудах классиков мирового религиоведения: Г. Ван дар Леув, П.Д. 

Шантепи де ла Соссе, К. Тиле, Р. Отто,  М. Шеллер, Ф. Хайлер, М. Элиаде, 

И. Вах, В. Смит, Н. Смарт. 

Современная феноменология религии: Клаас Юко Блеекер, Г. 

Виденгрен, О. Хульткрантц, Ж. Ваарденбург. 

 

Методы феноменологии религии и феноменологический анализ 

Феноменология как метод изучения религиозных явлении. 

Особенности феноменологического объяснения религиозных явлении. 

Сущность, содержание и характеристика феноменологических методов. 

Типология религиозных феноменов. Интерпретация религиозных феноменов: 

особенности и методы. Религиозная деятельность, религиозная вера, 

религиозные институты и их формы. 

 

Функции и особенности феноменологии религии 

Понятие религиозного феномена. Полизначимость религиозного 

феномена. Сущность и содержание религиозного феномена. Многообразие 

религиозных феноменов. Функции феноменологии религии. Претензии 

феноменологии религии на объективное изложение и интерпретацию 

религиозных феноменов. Категории и понятинный аппарат феноменологии 

религии. 

 

Феноменологическая классификация религии в религиоведении 

Общая характеристика феноменологической классификации. 

Особенности феноменологической классификации. Классификация 

феноменов религии Г.Ван дер Леув. «Священное», «нуминозное», 

«абсолют», «трансцендентальное», «гипостазированные сущности» как 

объекты исследования и интерпретации феноменологии религии. 

Особенности феноменологического подхода в религиоведении (epohe, 

эмпатия, эйдетическое видение, антиредукционизм, интенциональность). 
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Проявления религиозного опыта и его феноменологический анализ 

Понятие религиозного опыта. Типы религиозного опыта. Структура 

религиозного опыта. Концепция религиозного опыта У. Джемса. 

Характеристики «священного» Рудольфа Отто. Четыре основных момента 

проявления его в опыте. Религозный опыт в мировых религиях. 

 

Религиозный опыт и религиозная традиция 

Религиозное чувство и религиозное ощущение. Предпосылки 

возникновения религиозного чувства. Понятие религиозности. 

Психологические, социо-культурные аспекты религиозности. Религиозный 

опыт и типы личности. Чудеса как феномен религии и ее сущность. 

Соотношение религиозного опыта и религиозной традиции.  

 

Понятия священного и святости в религии 

Понятие священного и ее характеристика. Понятие нуминозного 

Рудольфа Отто. Возникновение термина «священное» по Вундту. Категория 

«священное» по Зедерблому. Категория «священное»  в феноменологии 

религии К. Гольдаммера. Понятие святости в мировых религиях. Святость и 

его проявления. 

 

Молитва как религиозный феномен 

Понятие молитвы. Молитва как составная часть религии. Молитва как 

отношение верующего к Богу. Виды молитвы. Психологические аспекты 

феномена молитвы. Сакральный смысл молитвы. Проявление и особенности 

молитвы в религиозных системах. 

 

Религиозное поклонение и богослужение 

Религиозное поклонение и его сущность. Религиозное поклонение как 

стержень религиозности личности. Побуждающие мотивы религиозного 

поклонения. Типы и функции поклонения.  

 

Феномен таинства в религии 

Понятие таинства и ее сакралтные смысылы. Священное Писание и 

Священное Предание как источник таинства. Феномен пророчества и 

таинства в религиях мира. Типы таинства. Таинство в христианстве и ее 

особенности. Утверждение таинств Соборными постановлениями цервки. 

Таинство и поклонение. Упоминание имен Аллаха  (зикр) в исламе и ее 

значение для верующего. Понятие «Бата» в казахской культуре. Казахские 

мыслители о молитве. 

 

Религиозные ритуалы 

Понятие ритуала. Генезис и эволюция религиозных ритуалов. Ритуал и 

мифологическое восприятие мира.  Смысл и функции ритуала. Религиозная 

символика и ритуал. Ритуальное поведение и деятельность.  
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Феноменология религии в системе современного 

религиоведческого знания. 

Тенденции и перспективы развития феноменологии религии. 

Проблемное поле феноменологии религии. Феноменология религии и 

история религии. Соотношение феноменологии и психологии религии. 

Значение феноменологического исследования религии для социологии 

религии и религиозной антропологии. Методологические проблемы 

современного религиоведения и феноменология религии.  

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Становление и развитие феноменологии религии 

2. Современная феноменология религии 

3. Феноменологическое исследование религиозных явлений 

4. Классификация религиозных феноменов 

5. Феноменология религиозного опыта  

6. Религиозная традиция и религиозные переживания 

7. Сущность священного и его проявления 

8. Религиозная вера и феномен молитвы 

9. Религиозное поклонение и богослужение  

10. Тайнства: сущность и проявление  

11. Религиозные ритуалы и их виды  

 

Примерный  перечень тем семинарских занятий 

 

1. Предмет современного религиоведения 

2. Проблемы становления разделов религиоведения  

3. Основные методы исследования в религиоведении 

4. Проблема систематики религии 

5. Становление философии религии как раздела религиоведения 

6. Религиозная философия : традиции и современность 

7. Мусульманская философия и теология 

8.  Буддийская философия 

9. Средневековая западноевропейская философия 

10. Христианская философия и богословие 

11. Функции религии в обществе 

12. Типология религиозных организаций и религиозных личностей 

13. Особенности  отечественного религиоведения 

14. Современное состояние религиоведения 

15. Методологические проблемы в современном религиоведении 

      

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ БАКАЛАВРА 
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1. Предпосылки возникновения феноменологии религии 

2. Взаимосвязь феноменологии религии с религиоведческими 

дисциплинами 

3. Объект и предмет феноменологии религии и его особенности 

4. Основные этапы и направления феноменологии религии 

5. Методология феноменологии религии 

6. Феноменологический метод Э. Гуссерля 

7. Категориальный аппарат феноменологии религии 

8. Понятие “эпохе” и ее значение в феноменологии религии 

9. Особенности феноменологического анализа 

10. Интерпретация религиозных феноменов: особенности и методы. 

11. Социальное и личностное значение ритуала 

12.  Ритуал как символическое поведение и ритуальное действие  

13.  Ритуалы как составные элементы религии 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ БАКАЛАВРА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Общая характеристика феноменологической классификации  

2. Особенности феноменологической классификации  

3. Сущность и значение феноменологической классификации  

4. Феноменологической классификации религии Г.Ван дер Леув и 

К. Тиле  

5. Определение внутренней структуры религиозных явлении 

6. Понятие религиозного опыта  

7. Феноменологическая интерпретация религиозного опыта  

8. Типы религиозного опыта   

9. Структура религиозного опыта 

10. Р.Отто о нуминозном 

11. Э. Дюркгейм о священном 

12. Молитва как религиозной феномен  

13. Молитва в структуре религиозной веры и поклонения 
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