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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 

бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

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. РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 

№425. 

 

3. УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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МDA 7201 – МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ДІН АРАҚАТЫНАСЫ 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

Затов Қайрат – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ дінтану және мәдениеттану кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Ержан К.С. – Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің 

дінтану кафедрасының меңгерушісі 

Cүлейменов П.М. – саяси ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия кафедрасының доценті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Мемлекет және дін арақатынасы» типтік бағдарламасы бейіндік бағыт 

«6D020600 - Дінтану» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес 

әзірленген. 

Докторантурада білім беру мемлекет және дін саласындағы теориялық 

білімдер мен тәжірибелік дағдыларды игеруді қажет етеді. Қазіргі 

қоғамдарда әртүрлі діни сенім негізінде топтасқан көптеген діни ұйымдар 

әрекет етеді. Бұл осы қоғамдардың көп ұлтты сипатымен де байланысты. 

Соңғы жылдары дәстүрлі діндердің ықпалының артуымен қатар, жаңа діни 

ағымдар да пайда болды. Бұл мемлекет пен діни ұйымдар арақатынасының 

конституциялық-құқықтық принциптерін қалыптастыруды талап етеді. Бұл 

саладағы білімдер қоғамдағы құқықтық сананың жетілуіне ықпал етеді. 

«Мемлекет және дін арақатынасы» курсы мемлекет пен дін арақатынасының 

теориясы мен тарихын жүйелі сипаттауға, докторанттардың  мемлекет-дін 

арақатынасының негізгі ұғымдары мен концепцияларын, қазіргі заманғы 

үлгілерін игеруіне бағытталған. 

Докторанттар меңгеретін білімдердің, тәсілдердің, дағдылардың 

минимумы.  

Докторанттардың негізгі құзіреттіліктері:  

Докторант білуі тиіс: 

-  Мемлекет-дін қатынастарының категориалдық аппаратын; 

-  қазіргі заманғы әлемдегі мемлекет-дін қатынастарының теоретиялық 

негіздері мен принциптерін; 

- қазіргі заманғы мемлекет-дін қатынастарының үлгілерін; 

- Қазақстан Республикасындағы мемлекет-конфессиялық 

қатынастардың негізгі бағыттары мен даму тенденцияларын.  

Докторант қолдана алуы тиіс: 
- Алған білімін практикалық міндеттерді шешуге; 
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- дін саласындағы мемлекеттік саясаттың теориялық және 

практикалық аспектілерін талдай алуы; 

- мемлекет-дін қатынастарына қатысты әдебиеттерді өз бетінше 

сараптап, зерттей алуы; 

- қазіргі заманғы білім және ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып өз білімін ұдайы жетілдіре алуы; 

Докторант дағдылануы тиіс: 

- Мемлекет және конфессионалдық қатынастар саласында туындайтын 

теориялық және практикалық мәселелерді өз бетінше шешуге; 

- діни ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік 

органдардың қызметін ұйымдастыру мен үйлестіруге; 

-діни бірлестіктердің жарғы құжаттарын талдау тәсілдеріне. 

Пререквизиты: «Дін психологиясы», «Қазіргі дін социологиясы», 

«Діндер тарихы». 

Постреквизиты: «Дінтанудың негізгі теориялары», «Қазіргі заманғы 

дін философиясы», «Діни антропология». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Тақырып аты 

1 Мемлекет және дін: негізгі ұғымдар мен арақатынастың принциптері.  

2 Мемлекеттің зайырлығы  

3 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-діни қатынастардың 

құқықтық аспектілері 

4 Ежелгі түркі құқығының қайнар көздері және ескерткіштері   

5 Исламның таралу тарихы және исламдық құқық  

6 
Қазақстанның Ресейге қосылуы және дәстүрлі құқық жүйесіндегі 

өзгерістер   

7 

Патша билігінің әкімшілік басқару кезеңіндегі дәстүрлі қазақ құқығы 

туралы тарихи мәліметтер (діни және әкімшілік-әлеуметтік 

институттарының өзара қатынастары)  

8 Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әдеп және шариғат  

9 
ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-тарихи 

және діни ахуал 

10 Тәуелсіз Қазақстандағы мемлекеттік-дін қатынастары 

11 Қазақстан Республикасындағы мемлекет және дін   

12 Қазіргі Қазақстандағы ар-ұждан бостандығы   

13 Қазақстандағы діндер, діни ұйымдар, секталар  

14 
Діни аз топтардың статусы туралы халықаралық құқық. Мигрант 

немесе босқын болған адамның құқықтарын қорғау 
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ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе. «Мемлекет және дін арақатынасы» пәнінің мақсаты 

докторанттардың мемлекет пен дін қатынасының тарихы мен теориясы және 

мемлекеттің дін саласындағы саясаты туралы білімдерін жүйелеп, жетілдіру, 

оларды осы саладағы туындайтын мәселелерді шешуге бағыттау.  

Курстың мақсаты: діннің қоғам мен мемлекет өміріндегі маңызы мен 

рөлін түсіндіру; докторанттарды діни-құқықтық мәселелерді талдауға, 

Қазақстандағы мемлекет пен дін қатынасының ерекшеліктерін сипаттап, 

талдауға үйрету.  

«Мемлекет және дін арақатынасы» пәнінің зерттеу пәні 

Қазақстандағы діни бірлестіктердің мемлекетпен қарым-қатынасы, олардың 

даму динамикасы. 

«Мемлекет және дін арақатынасы» пәнінің зерттеу нысаны 

Қазақстандағы мемлекет пен діннің қарым-қатынасы. 

Әдістері: бақылау, салыстыру, статистикалық талдау, бұқаралық 

ақпарат құралдарының зерттеу, ҚР заңдарын зерттеу. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мемлекет және дін: негізгі ұғымдар мен арақатынастың 

принциптері.  

Мемлекет ұғымы. Дінге қатысты мемлекеттер типологиясы. 

Теократиялық мемлекет ұғымы, оның негізгі сипаттамалары. Клерикалдық 

мемлекет ұғымы, оның мәні мен белгілері. Зайырлы мемлекет ұғымы. 

Зайырлы мемлекеттің пайда болуының алғышарттары. Мемлекеттік дін 

ұғымы. Мемлекеттік дін статусы. Мемлекеттің діннен ажыратылуы 

принципі. Мемлекеттің діннен ажыратылуының негізгі сипаттары.  

  

Мемлекеттің зайырлығы 

Мемлекеттің зайырлы ұғымы. Мемлекеттің зайырлығының 

анықтамасы және мәнді белгілері. Мемлекеттің зайырлығы қазіргі заманғы 

құқықтық мемлекеттің құрылысы мен қызмет етуінің негізгі принциптерінің 

бірі ретінде. Мемлекеттің зайырлығының конституциялық-құқықтық 

принципі. Мемлекеттің легитимділігінің зайырлығы. Мемлекеттік қызметтің 

зайырлығы. Мемлекеттік білім беру мекмемелерінің зайырлығы. 

 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-діни қатынастардың 

құқықтық аспектілері 

Қазақстан Республикасында діннің құқықтық жағдайы. Сенім құқығы. 

Зайырлы және діни сенім. Діни сана және құқық. ҚР конфессия аралық 

қатынастарды саяси-құқықтық реттеу. ҚР Ұлттық Қауіпсіздік туралы заңы. 

ҚР Терроризм және экстремизммен күрес туралы заң. 
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Ежелгі түркі құқығының қайнар көздері және ескерткіштері  

Жалпы және ұлттық құқық тарихы. Табиғи құқық. Ұлттық құқықтың 

кезеңділігі. Құқықтың ұлттық және шетелдік көздері. Түркі құқығын зерттеу 

пәні. Түркілердің құқықтық құжаттары. «Құтты білік» - құқық көзі ретінде. 

Діни сенімдер және кәдімгі құқық. Шыңғыс хан яссылары және мемлекеттік 

басқару жүйесінің  қалыптасуы. 

 

Исламның таралу тарихы және исламдық құқық 

Исламның Қазақстанда таралу факторлары мен себептері. Қазақ 

даласында мемлекеттік институттардың құрылуы және дамуына исламның 

тигізген ықпалы. Ханафиттік мазхабтың ерекшеліктері. Ислам және 

ғұрыптық құқықтың өзара әсерлесуі. 

Исламның белсенді таралуы кезеңіндегі дәстүрлі қазақ қоғамындағы 

әлеуметтік өзгерістер. Стационарлық мешіттердің пайда болуы және қызмет 

етуі. Діни ұйымдардың мемлекеттің  ішкі және сыртқы саясатына әсері. 

Басқару мәдениетіндегі исламның рөлі және орны. Шариғат құқық 

нормаларының халықтың күнделікті мәдениетінде көрініс табуы. Билік 

органдарының мұсылмандық дәстүр мен салтының  таралуындағы рөлі.  

 

Қазақстанның Ресейге қосылуы және дәстүрлі құқық жүйесіндегі 

өзгерістер  

ХҮІІІ-ХХ ғғ. Қазақстандағы Ресей әкімшілік  басқару жүйесінің 

қалыптасуы және дамуы. Әдет және шариғаттың қазақ қоғамындағы 

сәйкестігі. Қазақстанда православияның таралуы. Патша билігінің діни 

саясаты. Отаршыл сот билігі иснтитутының қалыптасуы. Мұсылман 

руханиятының патша үкіметіне қатынасы.  

Биліктің дәстүрлі органдарының трансформациясы. Басқарудың 

дәстүрлі органдарының алмасуы. Сот реформасы және билер институтын 

алып тастау. Болыстық, уездік, губерниялық басқару формалары. Патша 

билігінің сот институттарының байырғы халықтың салт және дәстүрлеріне 

сәйкес келмеуі. Патша билігінің сот жүйелерінің және шариғаттың құқық 

нормаларының қарама-қайшылығы. 

 

Патша билігінің әкімшілік басқару кезеңіндегі дәстүрлі қазақ 

құқығы туралы тарихи мәліметтер (діни және әкімшілік-әлеуметтік 

институттарының өзара қатынастары) 

«Сібір қырғыздары туралы жарлық» (1822) және Орта жүздің хандық 

билігі «Орынбор қырғыздарын басқару ережелері» (1846), Кіші жүз және 

Бөкей ордасында хандық билігінің жойылуы. 

«Жетісу және Сырдария облыстарын басқарудың уақытша ережелері» 

(1867), «Далалық облыстарды басқаур туралы уақытша ережелер» (1868), 

«Түркістан аймағын басқару ережелері» (1886). 
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Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әдет және шариғат 

Әдет және шариғат. Патша әкімшілігінің әдет және шариғатқа 

қатынасы. Исламды бекіту бойынша патша билігінің саясаты. Исламның 

күшеюінің себептері, факторлары және салдары. Қазақстан құқықтық 

мәдениетінің қалыптасуында әдеп және шариғаттың рөлі. 

Қоғамдық санада әдет және шариғат көріністері. Көшпенді халықтың  

құқық мәдениетінің ерекшеліктері. Патшалық отаршылдық әкімшілігінің 

және жергілікті басқару органдарының өзара қатынастары. Қазақ 

ағартушыларының антиклерализмі. 

 

ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-

тарихи және діни ахуал 

Патша билігінің биліктің дәстүрлі институттарын жоюы. Билікті жүзеге 

асыруда және сот жүйесінде дала аристократиясының (төре, қожа), 

старшиналардың және билердің рөлі мен орны. Жергілікті халықтың 

христиандық шіркеу ғимараттарына және христиандықтың таралуына 

қатынасы. Православиелік  миссионерліктің мәселелері. 

Автономды биліктің толық жойылуы. Қоғамдық өмірдің барлық 

сфераларының отаршыл биліктің шешеміне тәуелдігі.  Патша билігінің сот 

және әкімшілік саясатының қарам-қайшылықтары мен тежелуі. Далалық 

дәстүрге жат еркіндікті жою қағидасының қалыптасуы (сот, түрме және т.б.). 

Шындықты қабылдау және діни бағалау. Дін және дәстүрлі ислам 

қызметкерлерінің патша билігінің енгізулеріне қатынасы. 

Қазақ даласында дәстүрлі билік институттарын патша үкіметінің 

шектеуі. Билік функцияларын орындауда «ақсүйек» (төре, қожа), 

старшиналар (би, ақсақал) таптарының рөлі. Маслихат (кеңес) және патша 

әкімшілігі функцияларының сәйкестігі. 

 

Тәуелсіз Қазақстандағы мемлекеттік-дін қатынастары 
Қазақстанда қызмет ететін діни ұйымдар. Республикада таралған 

негізгі конфессиялар. Қазақстандағы исламның негізгі бағыттары. ҚР басқа 

діни ұйымдармен дипломатиялық қарым-қатынасы.  

Қазақстанның дәстүрлі діндерінің мемлекетпен өзара қарым-

қатынастары. Православиялық шіркеулер және мұсылман мешіттерін 

басқарудың қызметі мен міндеттері. Олардың мемлекеттік органдарымен 

өзара қарым-қатынастары. Қоғамдағы діни ұйымның орны және рөлі. 

Қазақстан территориясында әрекет етуші дәстүрлі емес, «жаңа» 

конфессиялардың діни ұйымдары. Мәдени-діни орталық функциялары. Діни 

ұйымдарды тіркеудің мемлекеттік ережелері. Діни ұйымдарға қойылатын 

талаптар. Діни ұйым және мекемелердің құқықтары мен міндеттері. 

ҚР мемлекеттік-шіркеулік қатынасты реттеу. Жеке адамның құқықтары 

және сенімдері бостандығының сәйкестігі. Сенім бостандығының жағымды 

және жағымсыз жақтары. 
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Қазақстан Республикасындағы мемлекет және дін  

«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңның іске асуын 

қадағалаудағы құқық қорғау органдарының рөлі. Қазақстан Республикасы 

қылмыстық-процессуалдық кодексіндегі шіркеулік қызметкерінің мәртебесі. 

Аазаматтардың еркін ойлауына құқығы. Заң алдында барлық діндер және 

діни ұйымдардың теңдік принципі. 

 

Қазіргі Қазақстандағы ар-ұждан бостандығы  

«Ар-ұждан бостандығы» туралы түсінік. Қазақстандағы  ар-ұждан 

бостандығы. Сенім бостандығы туралы қағида. Батыс Еуропа және 

Американың ХҮІІ ғасыр философтары мен заңгерлері ар-ұждан бостандығы 

туралы. Дінді таңдаудағы еркіндік. 

 

Қазақстандағы діндер, діни ұйымдар, секталар 

ҚР-да ислам діні ұйымдарының құрылымдары және бұл ұйымдардың 

басқару жүйесін жүзеге асыруы. Дін және мемлекет арасындағы үйлесімді 

қатынасындағы «Қазақстан мұсылмандарын рухани басқарудың» рөлі. 

Православиялық шіркеулердің құрылымы. Қоғамдағы діни ұйымдар  және 

секталар қағидасы. Тоталитарлық секталар және мемлекеттік-құқықтық 

қатынастар. Қоғамның тоталитарлық секталарға қатынасы. Жастар және дін. 

 

Діни аз топтардың статусы туралы халықаралық құқық. Мигрант 

немесе босқын болған адамның құқықтарын қорғау 

Діни аз топтар ұғымы. Мемлекеттің діни аз топтарды қорғау 

міндеттемесі. ҚР мигранттардың, босқындардың құқын қорғау. 

Қазақстандағы миграциялық саясат.  ТМД елдерінің ҚР территориясында 

босқындардарға, мәжбүрлі қоныс аударушыларға көмек көрсету туралы 

келісімі. (01.09.1994ж.).  

Босқындар статусы туралы БҰҰ Конвенциясы 28.07.1951ж.  (ҚР 

09.12.1998ж мүше болды.).  

Қызыл Айшық пен Жарты Қызыл Ай қоғамдарының ұлттық және 

Халықаралық ұйымдарының қызметі.   

Орталық Азиядағы босқындар мәселесі бойынша БҰҰ Жоғары 

Комиссарының басқармасы, миграция, босқындар бойынша Халықаралық 

ұйым. ҚР  миграция мен демография мәселелері бойынша Агентігі.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Мемлекет және дін қатынасының тарихы 

2. Мемлекет және дін қатынастарының типі, олардың дамуы 

3. Мемлекеттің зайырлығы 

4. Биліктің теократиялық концепциялары  

5. Қазақстан территориясындағы мемлекеттік құрылымдар және дін 
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6. Қазақтардың әдет-ғұрып заңдары және мемлекет-конфессиялық 

қатынастар 

7. ХIХ-ХХ ғғ. Қазақстанстандағы тарихи-әлеуметтік және діни 

жағдай 

8. Кеңестер Одағындағы мемлекет пен дін қатынасы 

9. Қазіргі Қазақстандағы мемлекет пен дін қатынасы 

10. Заң алдындағы діндер мен діни бірлестіктердің тең құқылығы 

11. Қазақстанстандағы ар-ождан және діни наным сенім бостандығы 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Азаматтардың ой еркіндігі құқы 

2. Діндер мен діни бірлестіктердің Заң алдындағы тең құқылығы: 

Қазақстандық және шет елдік тәжірибе 

3. Қазақстан Республикасының халықаралық діни ұйымдармен 

дипломатиялық қарым-қатынасы 

4. Қазақстандағы шет елдік діни миссияларлың статусы 

5. Исламдағы діни наным-сенім бостандығы. 

6. Патшалық Ресейдің Орталық Азиядағы діни саясаты 

7. Діни ұйымдардың мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына 

ықпалы. 

8. Исламның басқару мәдениетіндегі рөлі мен орны. 

9. Орыс православиялық шіркеуінің әлеуметтік доктринасы және 

оның мемлекеттік билікке қатынасы 

10.  Католиктік шіркеудің  әлеуметтік доктринасы және оның 

мемлекеттік билікке қатынасы. 

11. Діни аз топтардың құқықтары мен міндеттемелері 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы. 25.10.2011 

2. Қазақстан Республикасының Ата заңы. 30.08.1995 

3. Трофимов Я. Государственно-церковные отношения в Казахстане. - 

Алматы, 1995. 

4. Зеленков М.Ю. Государственно-конфессиональные отношения: 

правовой аспект. М. 2004 

5. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта: Исследование.-М., 2012, 

Т.1-2.  

6. Мак-Гавран, Дональд. Закономерности роста Церкви.-Спб.:, 2006. 

7. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – М.1994 

8. Яковлев В.Г. Религия и разум. – Алматы. 1978   

9. Артемьев А.И. Религиозная среда и личность. – Алматы.1994 
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10.  Юридический энциклопедический словарь. – М.:2000. 

11.  Мак-Гавран, Дональд. Закономерности роста Церкви. – Спб.:1994 

 

Қосымша: 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан. - Алматы, 2011. 

2. Локк Д. Опыт о веротерпимости//Соч. в Зт. М., 2008. 

3. Мартин У. Царство культов.СПб, 2003 

4. Права человека: Сборник международных документов. - М., 2005. 
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МDK 7201 – МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ДІН АРАҚАТЫНАСЫ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

Затов Қайрат – философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Ержан К.С. – Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университетінің 

дінтану кафедрасының меңгерушісі 

Cүлейменов П.М. – саяси ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия кафедрасының доценті  

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Мемлекет және дін арақатынасы» типтік бағдарламасы бейіндік бағыт 

«6D020600 - Дінтану» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес 

әзірленген. 

Докторантурада білім беру мемлекет және дін саласындағы теориялық 

білімдер мен тәжірибелік дағдыларды игеруді қажет етеді. Қазіргі 

қоғамдарда әртүрлі діни сенім негізінде топтасқан көптеген діни ұйымдар 

әрекет етеді. Бұл осы қоғамдардың көп ұлтты сипатымен де байланысты. 

Соңғы жылдары дәстүрлі діндердің ықпалының артуымен қатар, жаңа діни 

ағымдар да пайда болды. Бұл мемлекет пен діни ұйымдар арақатынасының 

конституциялық-құқықтық принциптерін қалыптастыруды талап етеді. Бұл 

саладағы білімдер қоғамдағы құқықтық сананың жетілуіне ықпал етеді. 

«Мемлекет және дін арақатынасы» курсы мемлекет пен дін арақатынасының 

теориясы мен тарихын жүйелі сипаттауға, докторанттардың  мемлекет-дін 

арақатынасының негізгі ұғымдары мен концепцияларын, қазіргі заманғы 

үлгілерін игеруіне бағытталған. 

Докторанттар меңгеретін білімдердің, тәсілдердің, дағдылардың 

минимумы.  

Докторанттардың негізгі құзіреттіліктері:  

Докторант білуі тиіс: 

-  Мемлекет-дін қатынастарының категориалдық аппаратын; 

-  қазіргі заманғы әлемдегі мемлекет-дін қатынастарының теоретиялық 

негіздері мен принциптерін; 

- қазіргі заманғы мемлекет-дін қатынастарының үлгілерін; 

- Қазақстан Республикасындағы мемлекет-конфессиялық 

қатынастардың негізгі бағыттары мен даму тенденцияларын.  

Докторант қолдана алуы тиіс: 
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- Алған білімін практикалық міндеттерді шешуге; 

- дін саласындағы мемлекеттік саясаттың теориялық және 

практикалық аспектілерін талдай алуы; 

- мемлекет-дін қатынастарына қатысты әдебиеттерді өз бетінше 

сараптап, зерттей алуы; 

- қазіргі заманғы білім және ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып өз білімін ұдайы жетілдіре алуы; 

Докторант дағдылануы тиіс: 

- Мемлекет және конфессионалдық қатынастар саласында туындайтын 

теориялық және практикалық мәселелерді өз бетінше шешуге; 

- діни ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік 

органдардың қызметін ұйымдастыру мен үйлестіруге; 

-діни бірлестіктердің жарғы құжаттарын талдау тәсілдеріне. 

Пререквизиты: «Дін психологиясы», «Қазіргі дін социологиясы», 

«Діндер тарихы». 

Постреквизиты: «Дінтанудың негізгі теориялары», «Қазіргі заманғы 

дін философиясы», «Діни антропология». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 Тақырып аты 

1 Мемлекет және дін: негізгі ұғымдар мен арақатынастың принциптері.  

2 Мемлекеттің зайырлығы  

3 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-діни қатынастардың 

құқықтық аспектілері 

4 Ежелгі түркі құқығының қайнар көздері және ескерткіштері   

5 Исламның таралу тарихы және исламдық құқық  

6 
Қазақстанның Ресейге қосылуы және дәстүрлі құқық жүйесіндегі 

өзгерістер   

7 

Патша билігінің әкімшілік басқару кезеңіндегі дәстүрлі қазақ құқығы 

туралы тарихи мәліметтер (діни және әкімшілік-әлеуметтік 

институттарының өзара қатынастары)  

8 Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әдеп және шариғат  

9 
ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-тарихи 

және діни ахуал 

10 Тәуелсіз Қазақстандағы мемлекеттік-дін қатынастары 

11 Қазақстан Республикасындағы мемлекет және дін   

12 Қазіргі Қазақстандағы ар-ұждан бостандығы   

13 Қазақстандағы діндер, діни ұйымдар, секталар  

14 
Діни аз топтардың статусы туралы халықаралық құқық. Мигрант 

немесе босқын болған адамның құқықтарын қорғау 
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ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе. «Мемлекет және дін арақатынасы» пәнінің мақсаты 

докторанттардың мемлекет пен дін қатынасының тарихы мен теориясы және 

мемлекеттің дін саласындағы саясаты туралы білімдерін жүйелеп, жетілдіру, 

оларды осы саладағы туындайтын мәселелерді шешуге бағыттау.  

Курстың мақсаты: діннің қоғам мен мемлекет өміріндегі маңызы мен 

рөлін түсіндіру; докторанттарды діни-құқықтық мәселелерді талдауға, 

Қазақстандағы мемлекет пен дін қатынасының ерекшеліктерін сипаттап, 

талдауға үйрету.  

«Мемлекет және дін арақатынасы» пәнінің зерттеу пәні 

Қазақстандағы діни бірлестіктердің мемлекетпен қарым-қатынасы, олардың 

даму динамикасы. 

«Мемлекет және дін арақатынасы» пәнінің зерттеу нысаны 

Қазақстандағы мемлекет пен діннің қарым-қатынасы. 

Әдістері: бақылау, салыстыру, статистикалық талдау, бұқаралық 

ақпарат құралдарының зерттеу, ҚР заңдарын зерттеу. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Мемлекет және дін: негізгі ұғымдар мен арақатынастың 

принциптері.  

Мемлекет ұғымы. Дінге қатысты мемлекеттер типологиясы. 

Теократиялық мемлекет ұғымы, оның негізгі сипаттамалары. Клерикалдық 

мемлекет ұғымы, оның мәні мен белгілері. Зайырлы мемлекет ұғымы. 

Зайырлы мемлекеттің пайда болуының алғышарттары. Мемлекеттік дін 

ұғымы. Мемлекеттік дін статусы. Мемлекеттің діннен ажыратылуы 

принципі. Мемлекеттің діннен ажыратылуының негізгі сипаттары.  

  

Мемлекеттің зайырлығы 

Мемлекеттің зайырлы ұғымы. Мемлекеттің зайырлығының 

анықтамасы және мәнді белгілері. Мемлекеттің зайырлығы қазіргі заманғы 

құқықтық мемлекеттің құрылысы мен қызмет етуінің негізгі принциптерінің 

бірі ретінде. Мемлекеттің зайырлығының конституциялық-құқықтық 

принципі. Мемлекеттің легитимділігінің зайырлығы. Мемлекеттік қызметтің 

зайырлығы. Мемлекеттік білім беру мекмемелерінің зайырлығы. 

 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-діни қатынастардың 

құқықтық аспектілері 

Қазақстан Республикасында діннің құқықтық жағдайы. Сенім құқығы. 

Зайырлы және діни сенім. Діни сана және құқық. ҚР конфессия аралық 

қатынастарды саяси-құқықтық реттеу. ҚР Ұлттық Қауіпсіздік туралы заңы. 

ҚР Терроризм және экстремизммен күрес туралы заң. 
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Ежелгі түркі құқығының қайнар көздері және ескерткіштері  

Жалпы және ұлттық құқық тарихы. Табиғи құқық. Ұлттық құқықтың 

кезеңділігі. Құқықтың ұлттық және шетелдік көздері. Түркі құқығын зерттеу 

пәні. Түркілердің құқықтық құжаттары. «Құтты білік» - құқық көзі ретінде. 

Діни сенімдер және кәдімгі құқық. Шыңғыс хан яссылары және мемлекеттік 

басқару жүйесінің  қалыптасуы. 

 

Исламның таралу тарихы және исламдық құқық 

Исламның Қазақстанда таралу факторлары мен себептері. Қазақ 

даласында мемлекеттік институттардың құрылуы және дамуына исламның 

тигізген ықпалы. Ханафиттік мазхабтың ерекшеліктері. Ислам және 

ғұрыптық құқықтың өзара әсерлесуі. 

Исламның белсенді таралуы кезеңіндегі дәстүрлі қазақ қоғамындағы 

әлеуметтік өзгерістер. Стационарлық мешіттердің пайда болуы және қызмет 

етуі. Діни ұйымдардың мемлекеттің  ішкі және сыртқы саясатына әсері. 

Басқару мәдениетіндегі исламның рөлі және орны. Шариғат құқық 

нормаларының халықтың күнделікті мәдениетінде көрініс табуы. Билік 

органдарының мұсылмандық дәстүр мен салтының  таралуындағы рөлі.  

 

Қазақстанның Ресейге қосылуы және дәстүрлі құқық жүйесіндегі 

өзгерістер  

ХҮІІІ-ХХ ғғ. Қазақстандағы Ресей әкімшілік  басқару жүйесінің 

қалыптасуы және дамуы. Әдет және шариғаттың қазақ қоғамындағы 

сәйкестігі. Қазақстанда православияның таралуы. Патша билігінің діни 

саясаты. Отаршыл сот билігі иснтитутының қалыптасуы. Мұсылман 

руханиятының патша үкіметіне қатынасы.  

Биліктің дәстүрлі органдарының трансформациясы. Басқарудың 

дәстүрлі органдарының алмасуы. Сот реформасы және билер институтын 

алып тастау. Болыстық, уездік, губерниялық басқару формалары. Патша 

билігінің сот институттарының байырғы халықтың салт және дәстүрлеріне 

сәйкес келмеуі. Патша билігінің сот жүйелерінің және шариғаттың құқық 

нормаларының қарама-қайшылығы. 

 

Патша билігінің әкімшілік басқару кезеңіндегі дәстүрлі қазақ 

құқығы туралы тарихи мәліметтер (діни және әкімшілік-әлеуметтік 

институттарының өзара қатынастары) 

«Сібір қырғыздары туралы жарлық» (1822) және Орта жүздің хандық 

билігі «Орынбор қырғыздарын басқару ережелері» (1846), Кіші жүз және 

Бөкей ордасында хандық билігінің жойылуы. 

«Жетісу және Сырдария облыстарын басқарудың уақытша ережелері» 

(1867), «Далалық облыстарды басқаур туралы уақытша ережелер» (1868), 

«Түркістан аймағын басқару ережелері» (1886). 
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Дәстүрлі қазақ қоғамындағы әдет және шариғат 

Әдет және шариғат. Патша әкімшілігінің әдет және шариғатқа 

қатынасы. Исламды бекіту бойынша патша билігінің саясаты. Исламның 

күшеюінің себептері, факторлары және салдары. Қазақстан құқықтық 

мәдениетінің қалыптасуында әдеп және шариғаттың рөлі. 

Қоғамдық санада әдет және шариғат көріністері. Көшпенді халықтың  

құқық мәдениетінің ерекшеліктері. Патшалық отаршылдық әкімшілігінің 

және жергілікті басқару органдарының өзара қатынастары. Қазақ 

ағартушыларының антиклерализмі. 

 

ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-

тарихи және діни ахуал 

Патша билігінің биліктің дәстүрлі институттарын жоюы. Билікті жүзеге 

асыруда және сот жүйесінде дала аристократиясының (төре, қожа), 

старшиналардың және билердің рөлі мен орны. Жергілікті халықтың 

христиандық шіркеу ғимараттарына және христиандықтың таралуына 

қатынасы. Православиелік  миссионерліктің мәселелері. 

Автономды биліктің толық жойылуы. Қоғамдық өмірдің барлық 

сфераларының отаршыл биліктің шешеміне тәуелдігі.  Патша билігінің сот 

және әкімшілік саясатының қарам-қайшылықтары мен тежелуі. Далалық 

дәстүрге жат еркіндікті жою қағидасының қалыптасуы (сот, түрме және т.б.). 

Шындықты қабылдау және діни бағалау. Дін және дәстүрлі ислам 

қызметкерлерінің патша билігінің енгізулеріне қатынасы. 

Қазақ даласында дәстүрлі билік институттарын патша үкіметінің 

шектеуі. Билік функцияларын орындауда «ақсүйек» (төре, қожа), 

старшиналар (би, ақсақал) таптарының рөлі. Маслихат (кеңес) және патша 

әкімшілігі функцияларының сәйкестігі. 

 

Тәуелсіз Қазақстандағы мемлекеттік-дін қатынастары 
Қазақстанда қызмет ететін діни ұйымдар. Республикада таралған 

негізгі конфессиялар. Қазақстандағы исламның негізгі бағыттары. ҚР басқа 

діни ұйымдармен дипломатиялық қарым-қатынасы.  

Қазақстанның дәстүрлі діндерінің мемлекетпен өзара қарым-

қатынастары. Православиялық шіркеулер және мұсылман мешіттерін 

басқарудың қызметі мен міндеттері. Олардың мемлекеттік органдарымен 

өзара қарым-қатынастары. Қоғамдағы діни ұйымның орны және рөлі. 

Қазақстан территориясында әрекет етуші дәстүрлі емес, «жаңа» 

конфессиялардың діни ұйымдары. Мәдени-діни орталық функциялары. Діни 

ұйымдарды тіркеудің мемлекеттік ережелері. Діни ұйымдарға қойылатын 

талаптар. Діни ұйым және мекемелердің құқықтары мен міндеттері. 

ҚР мемлекеттік-шіркеулік қатынасты реттеу. Жеке адамның құқықтары 

және сенімдері бостандығының сәйкестігі. Сенім бостандығының жағымды 

және жағымсыз жақтары. 
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Қазақстан Республикасындағы мемлекет және дін  

«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңның іске асуын 

қадағалаудағы құқық қорғау органдарының рөлі. Қазақстан Республикасы 

қылмыстық-процессуалдық кодексіндегі шіркеулік қызметкерінің мәртебесі. 

Аазаматтардың еркін ойлауына құқығы. Заң алдында барлық діндер және 

діни ұйымдардың теңдік принципі. 

 

Қазіргі Қазақстандағы ар-ұждан бостандығы  

«Ар-ұждан бостандығы» туралы түсінік. Қазақстандағы  ар-ұждан 

бостандығы. Сенім бостандығы туралы қағида. Батыс Еуропа және 

Американың ХҮІІ ғасыр философтары мен заңгерлері ар-ұждан бостандығы 

туралы. Дінді таңдаудағы еркіндік. 

 

Қазақстандағы діндер, діни ұйымдар, секталар 

ҚР-да ислам діні ұйымдарының құрылымдары және бұл ұйымдардың 

басқару жүйесін жүзеге асыруы. Дін және мемлекет арасындағы үйлесімді 

қатынасындағы «Қазақстан мұсылмандарын рухани басқарудың» рөлі. 

Православиялық шіркеулердің құрылымы. Қоғамдағы діни ұйымдар  және 

секталар қағидасы. Тоталитарлық секталар және мемлекеттік-құқықтық 

қатынастар. Қоғамның тоталитарлық секталарға қатынасы. Жастар және дін. 

 

Діни аз топтардың статусы туралы халықаралық құқық. Мигрант 

немесе босқын болған адамның құқықтарын қорғау 

Діни аз топтар ұғымы. Мемлекеттің діни аз топтарды қорғау 

міндеттемесі. ҚР мигранттардың, босқындардың құқын қорғау. 

Қазақстандағы миграциялық саясат. ТМД елдерінің ҚР территориясында 

босқындардарға, мәжбүрлі қоныс аударушыларға көмек көрсету туралы 

келісімі. (01.09.1994ж.).  

Босқындар статусы туралы БҰҰ Конвенциясы 28.07.1951ж.  (ҚР 

09.12.1998ж мүше болды.).  

Қызыл Айшық пен Жарты Қызыл Ай қоғамдарының ұлттық және 

Халықаралық ұйымдарының қызметі.   

Орталық Азиядағы босқындар мәселесі бойынша БҰҰ Жоғары 

Комиссарының басқармасы, миграция, босқындар бойынша Халықаралық 

ұйым. ҚР  миграция мен демография мәселелері бойынша Агентігі.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Мемлекет және дін қатынасының тарихы 

2. Мемлекет және дін қатынастарының типі, олардың дамуы 

3. Мемлекеттің зайырлығы 

4. Биліктің теократиялық концепциялары  

5. Қазақстан территориясындағы мемлекеттік құрылымдар және дін 
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6. Қазақтардың әдет-ғұрып заңдары және мемлекет-конфессиялық 

қатынастар 

7. ХIХ-ХХ ғғ. Қазақстанстандағы тарихи-әлеуметтік және діни 

жағдай 

8. Кеңестер Одағындағы мемлекет пен дін қатынасы 

9. Қазіргі Қазақстандағы мемлекет пен дін қатынасы 

10. Заң алдындағы діндер мен діни бірлестіктердің тең құқылығы 

11. Қазақстанстандағы ар-ождан және діни наным сенім бостандығы 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Азаматтардың ой еркіндігі құқы 

2. Діндер мен діни бірлестіктердің Заң алдындағы тең құқылығы: 

Қазақстандық және шет елдік тәжірибе 

3. Қазақстан Республикасының халықаралық діни ұйымдармен 

дипломатиялық қарым-қатынасы 

4. Қазақстандағы шет елдік діни миссияларлың статусы 

5. Исламдағы діни наным-сенім бостандығы. 

6. Патшалық Ресейдің Орталық Азиядағы діни саясаты 

7. Діни ұйымдардың мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатына 

ықпалы. 

8. Исламның басқару мәдениетіндегі рөлі мен орны. 

9. Орыс православиялық шіркеуінің әлеуметтік доктринасы және 

оның мемлекеттік билікке қатынасы 

10. Католиктік шіркеудің  әлеуметтік доктринасы және оның 

мемлекеттік билікке қатынасы. 

11. Діни аз топтардың құқықтары мен міндеттемелері 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. ҚР «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңы. 25.10.2011 

2. Қазақстан Республикасының Ата заңы. 30.08.1995 

3. Трофимов Я. Государственно-церковные отношения в Казахстане. - 

Алматы, 1995. 

4. Зеленков М.Ю. Государственно-конфессиональные отношения: 

правовой аспект. М. 2004 

5. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта: Исследование.-М., 

2012, Т.1-2.  

6. Мак-Гавран, Дональд. Закономерности роста Церкви.-Спб.:, 2006. 

7. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – М.1994 

8. Яковлев В.Г. Религия и разум. – Алматы. 1978   

9. Артемьев А.И. Религиозная среда и личность. – Алматы.1994 
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10. Юридический энциклопедический словарь. – М.:2000. 

11. Мак-Гавран, Дональд. Закономерности роста Церкви. – Спб.:1994 

 

Қосымша: 

1. Гражданский кодекс Республики Казахстан.-Алматы, 2011. 

2. Локк Д. Опыт о веротерпимости//Соч. в Зт. М., 2008. 

3. Мартин У. Царство культов. СПб, 2003 

4. Права человека: Сборник международных документов.-М., 2005. 
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VGR 7201 – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И 

РЕЛИГИИ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 3 кредита 

Затов К.А. – доктор философских наук, доцент кафедры 

религиоведения  и культурологии Казахского Национального университета 

имени  аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Ержан К.С. – Заведующий кафедрой религиоведения Египетского 

университета Исламской культуры «Нурмубарак». 

Сулейменов П.М. – кандидат политических наук, доцент кафедры 

философии Казахского Национального университета им. Аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая программа по курсу «Взаимоотношения государства и 

религии» разработана в соответствии с типовым учебным планом 

специальности «6D020600 -Религиоведение» для научного и профильного 

направления. 

Обучение в докторантуре предполагает овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками в сфере государственно-

конфессиональных отношении.  Современные общества характеризуется 

наличием большого числа различных по вероучению религиозных 

объединений, что обусловливается не в последнюю очередь 

многонациональной структурой населения. Последние годы наряду с 

усилением позиций существовавших религиозных организаций мы 

наблюдаем появление новых. Это требует разработки конституционно-

правовых принципов взаимоотношения государства и религиозных 

организации. Знания в этой сфере будет способствовать повышению уровня 

правосознания в нашем обществе. Курс «Взаимоотношения государства и 

религии» направлена на систематическое изложение истории и теории 

государственно-религиозных отношении, усвоение докторантами основных 

понятии и концепции, современных моделей государственно-религиозных 

отношении. 

Минимум знаний, умений и навыков, приобретаемых 

докторантами Основные компетенции докторанта:  

Докторант должен знать: 
-   Категориальный аппарат государственно-конфессиональных 

отношений; 

-   теоретические основы и принципы государственно-

конфессиональных отношении в современном мире; 
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- современные модели взаимоотношении государства и религии; 

-  основные направления и тенденции развития государственно-

конфессиональных отношений в Республике Казахстан.  

Докторант должен уметь: 
- Применять полученные знания для решения практических задач; 

- владеть навыками теоретического и практического анализа 

государственной политики в сфере религии; 

- свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать 

литературу по государственно-конфессиональной проблематике; 

- приобретать новые знания, используя современные образования и 

информационные технологии; 

Докторант должен иметь навыки: 

- Самостоятельного решения возникающих теоретических и 

практических задач в области государственно-конфессиональных 

отношении; 

- организации деятельности государственных органов по 

взаимодействию с религиозными организациями; 

- методики анализа учредительных документов религиозных 

объединении; 

Пререквизиты: «Психология религии», «Социология религии», 

«История религии» и др. 

Постреквизиты: «Основные теории религиоведения», «Философия 

религии» «Религиозная антропология» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Названия тем 

1 
Государство и религия: основные понятия и принципы 

взаимоотношении 

2 Светскость государства 

3 
Правовые аспекты государственно-религиозных отношении в 

Казахстане 

4 Источники и памятники древнетюркского права   

5 История распространения ислама и исламское право 

6 
Присоединение Казахстана к России и изменения в традиционной 

правовой системе 

7 

Исторические сведения о традиционном казахском праве в период 

административного правления царской России (взаимоотношения 

религиозных и административно-социальных институтов)  

8 Адат и шариат в традиционном казахском обществе  

9 
Социально - историческая и религиозная ситуация в Казахстане 

конце ХІХ начала XX вв.  

10 Государственно-религиозные отношения в независимом Казахстане 

11 Религия и государство в Республике Казахстан  
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12 Свобода совести в современном Казахстане 

13 Религии и религиозные учреждения в Казахстане 

14 
Международное право о статусе религиозных меньшинств. Охрана и 

защита прав человека, ставшего мигрантом или беженцем 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания курса «Взаимоотношения государства и религии»: 

подготовка специалиста, обладающего глубокими знаниями; воспитание 

всесторонне развитой личности, сопричастной  к духовным  исканиям 

человечества, общечеловеческим ценностям и достижениям мировой 

культуры;  формировать у докторантов знания по вопросам истории и теории 

государственно-религиозных отношении, государственной политики в 

области религиозных отношении.  

Задачи курса: объяснить значение и роль религии в жизни общества и 

государства; научить докторантов анализировать религиозно-правовые 

проблемы; особенности государственно-конфессиональных отношений в 

Казахстане.  

Объектом изучения курса религиозные объединения в Казахстане, 

динамика их взаимоотношений с государством. 

Предметом изучения курса является взаимоотношения государства и 

религии в Казахстане,  

Методы: наблюдение, сравнение, анализ статистики, изучение СМИ, 

литературы, законов РК. 

Основная часть 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Государство и религия: основные понятия и принципы 

взаимоотношении.  

Понятие государства. Типология государств по отношению к религии. 

Понятие теократического государства, ее основные характеристики.  Понятие 

клерикального государства, ее сущность и признаки. Понятие светского 

государства. Предпосылки становления светского государства. Понятие 

государственной религии. Статус государственной религии. Принцип 

разделения государства и религии. Основные характеристики разделения 

государства и религии.  

 

Светскость государства 

Понятие светскости государства. Определение и существенные 

признаки светскости государства. Светскость государства как один из 

основополагающих принципов построения и функционирования 

современного правового государства. Конституционно-правовой принцип 
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светскости государства. Светскость легитимности государства. Светскость 

государственной службы. Светскость государственных образовательных 

учреждений. 

 

Правовые аспекты государственно-религиозных отношении в 

Казахстане 
Правовое положение религии в Республике Казахстан. Право на 

убеждение. Светское и религиозное убеждение. Религиозное сознание и 

право. Политико- правовое регулирование межконфессиональных 

отношении в РК. Закон о свободе совести и вероисповедании РК. Закон о 

национальной безопасности РК. Закон о борьбе с терроризмом и 

экстремизмом РК. 

  

Источники и памятники древнетюркского права   

История общего и национального права. Естественное право. 

Историческое направление. Периодизация национального права.  

Национальные и иностранные источники права. Предмет исследования 

тюркского права. Правовые документы тюрков. «Кутты билиг» - как 

источник права. Религиозные верования и обычное право. Яссы Чингисхана 

и становление правовой системы государственного управления. 

      

История распространения ислама и исламское право 

Причины и факторы распространения Ислама в Казахстане. Влияние 

ислама на становление и развитие государственных институтов в степи. 

Формирование институтов исламского право. Особенности ханафитского 

мазхаба. Взаимодействие исламского и обычного право. 

Социальные изменения в традиционном казахском обществе в период 

укрепление ислама. Возникновение и функционирование стационарных 

мечетей. Влияние религиозных учреждений на внутреннюю и внешнюю 

политику государства. Роль и место ислама в культуре управления. 

Отражение правовых норм шариата в повседневной культуре народа. Роль 

органов власти в распространении обычаев и традиции мусульманства. 

 

Присоединение Казахстана к России и изменения в традиционной 

правовой системе 

Формирование и развитие систем административного управления 

России в Казахстане 18-20 вв. Соотношение адата и шариата в казахском 

обществе. Распространение православия в Казахстане. Религиозная политика 

царской власти. Формирование института колониальной судебной власти. 

Отношения мусульманского духовенства к царской власти. 

Трансформация традиционных органов власти. Замена традиционных 

органов управления. Судебная реформа и отмена института биев. Волостные, 

уездные, губернаторские формы правления. Несоответствие судебных 
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институтов царской власти обычаям и традициям коренного населения. 

Противоречия судебных систем царской власти и правовых норм шариата. 

 

Исторические сведения о традиционном казахском праве в период 

административного правления царской России (взаимоотношения 

религиозных и административно-социальных институтов)  

«Устав сибирских киргизов» (1822) и ханская власть Среднего Джуза 

«Правила об управлении Оренбургскими киргизами» (1846) и отмена 

ханской власти Младшего Джуза и Бокейской орды. 

«Временные правила об управлении Жетысуской и Сыр-Дарийнской 

областями» (1867). «Временные правила об управлении степными 

областями» (1868). «Правила об управлении Туркестанским краем» (1886). 

 

Адат и шариат в традиционном казахском обществе 

Адат и шариат. Отношение царской администрации адат и шариат. 

Политика царской власти по укреплению Ислама. Причины, факторы и 

следствия усиления ислама. Роль адата и шариата в формировании правовой 

культуры Казахстана. 

Проявления адата и шариата в общественном сознании. Особенности 

правовой культуры кочевых народов. Взаимоотношения царско-

колониальной администрации и местными органами управления. 

Антиклерикализм казахских просветителей. 

 

Социально - историческая и религиозная ситуация в Казахстане 

конце ХІХ начала XX вв.  

Отмена царской властью традиционных институтов власти. Роль и 

место степной аристократии (торе, кожа), старейшин и биев в отправлении 

правосудия и осуществлении власти. Отношение местного населения 

сооружению христианских церквей и распространению христианства. 

Проблемы православного миссионерства. 

Полная отмена автономной власти. Зависимость всех сфер 

общественной жизни от решения колониальной власти. Издержки и 

противоречия судебной и административной политики царской власти. 

Формирование чуждых степной традиции учреждений лишения свободы 

(суда, тюрем и т п). Религиозная оценка и восприятия действительности. 

Отношения служителей культа и традиционного ислама нововведениям 

царской власти. 

Ограничение царизмом традиционных властных институтов в 

Казахской Степи. Роль сословия "белой кости - ак суйек" (торе, кожа), 

старейшин (бии, аксакалы) в исполнении властных функции. Соотношение 

функции маслихатов (советов) и царской администрации. 
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Государственно-религиозные отношения в независимом 

Казахстане  

Религиозные объединения, действующие в Казахстане. Основные 

конфессии, распространенные в республике. Основные направления ислама в 

Казахстане. Основные направления христианства в Казахстане. 

Дипломатические отношения республики Казахстан с другими 

религиозными объединениями. 

Взаимоотношения традиционных религии Казахстана с государством. 

Функции и задачи управления православными церквями и мусульманскими 

мечетями. Их взаимоотношения государственными органами. Роль и место 

религиозных организации в обществе 

Религиозные объединения нетрадиционных, «новых» конфессии 

действующих на территории Казахстана. Функции культурно-религиозных 

центров. Государственные правила регистрации религиозных объединении. 

Требования, предъявляемые религиозным объединениям. Права и 

обязанности религиозных объединении и учреждений. 

Регуляция государственно-церковных отношении в РК. Соотношение 

свободы вероисповедания и права человека и личности. Позитивные и 

диспозитивные стороны свободы вероисповедания. 

 

Религия и государство в Республике Казахстан  

Роль правоохранительных органов в контроле за соблюдением Закона 

"О религиозной деятельности и религиозных объединениях". Республика 

Казахстан как светское государство. Статус религиозных объединении в 

Республики Казахстан. Правила регистрации религиозных объединении в 

Республики Казахстан. Принцип равенства всех религий и религиозных 

объединений перед Законом. 

 

Свобода совести в современном Казахстане 
Понятие "свобода совести". Историческое развитие представлении о 

свободе совести. Философы и юристы Западной Европы и Америки XVII 

века о свободе совести. Свободный выбор религий.  Международные нормы 

и положения о свободе убеждений. Конституция Республики Казахстан о 

свободе совести и вероисповедании. Законодательное обеспечение 

реализации прав и свобод граждан Республики Казахстан.  

 

Религии и религиозные учреждения в Казахстане 

Структура культовых учреждении ислама в РК и осуществления 

управления этими учреждениями. Роль «духовного управления мусульман 

Казахстана» в гармонизации взаимоотношении религии и государства. 

Структура православных церквей. Положение религиозных организации и 

секты в обществе. Тоталитарные секты и государственно-правовые 

отношения. Отношение общества тоталитарным сектам. Молодежь и 

религия. 
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Международное право о статусе религиозных меньшинств. Охрана 

и защита прав человека, ставшего мигрантом или беженцем 

Понятие религиозного меньшинства. Обязательство государства по 

защите прав религиозных меньшинств  

Защита прав беженцев, мигрантов в РК. Миграционная политика 

Казахстана по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев.  

Соглашение стран СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

на территории РК (01.09.1994г.).  

Конвенция ООН о статусе беженцев от 28.07.1951г.  (РК стала 

участником 09.12.1998г.);  

Деятельность Национальных обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца на национальном и на международном уровнях.   

Управления Верховного Комиссара ООН по беженцам в Центральной 

Азии, Международная организация по миграции, по делам беженцев и 

мигрантов. Агентство по вопросам миграции и демографии в РК.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. История государственно-религиозных отношении 

2. Типы государственно-религиозных отношении и их развитие 

3. Светскость государства.  

4. Теократические концепции власти  

5. Религия и государственные образования на территории 

Казахстана 

6. Традиционное обычное право казахов и государственно-

конфессиональные отношения 

7. Социально - историческое и религиозная ситуация в Казахстане 

конце 19 начала XX вв 

8. Государственно-церковные отношения в СССР 

9. Государство и религия современном Казахстане 

10. Принцип равноправия религии и религиозных объединении перед 

законом 

11. Свободе совести и вероисповедания в Казахстане 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА 

 

1. Право граждан на свободомыслие 

2. Принцип равенства всех религий и религиозных объединений перед 

Законом 

3.Дипломатические отношения республики Казахстан с 

международными религиозными организациями 

4. Правовой статус иностранных религиозных миссий 
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5. Ислам о свободе вероисповедания. 

6.Религиозная политика царской России в Центральной Азии 

7. Влияние религиозных учреждений на внутреннюю и внешнюю 

политику государства. 

8. Роль и место ислама в культуре управления. 

9. Социальная доктрина русской православной церкви и его отношения 

государственной власти 

10. Социальная доктрина католической церкви и его отношения 

государственной власти 

11. Права и обязанности религиозных меньшинств 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 
1. Конституция Республики Казахстан. 30.08.1995г. 

2. Закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. 

10. 2011 

3. Трофимов Я. Государственно-церковные отношения в Казахстане. - 

Алматы, 1995. 

4. Зеленков М.Ю. Государственно-конфессиональные отношения: 

правовой аспект. М. 2004 

5. Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта: Исследование.-М., 

2012, Т.1-2.  

6. Мак-Гавран, Дональд. Закономерности роста Церкви.-Спб.:, 2006. 

7. Закон О религиозной деятельности и религиозных объединениях. 

Комментарий к Закону РК. Алматы: ВШП "Адилет", 2011. 

8. Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – М.1994 

9. Яковлев В.Г. Религия и разум. – Алматы. 1978   

10. Артемьев А.И. Религиозная среда и личность. – Алматы.1994 

11. Юридический энциклопедический словарь. – М.:2000. 

12. Мак-Гавран, Дональд. Закономерности роста Церкви. – Спб.:1994 

13. О свободе вероисповедования и религиозных объединениях. 

Комментарий к Закону РК. – Алматы: ВШП «Адилет». 1999 

14. Янушкевич Б. Дневники и письма из путешествия по казахским 

степям. – Алматы. 1968 

 

Дополнительная: 
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан.-Алматы, 2011. 

2. Локк Д. Опыт о веротерпимости//Соч. в Зт. М., 2008. 

3. Мартин У. Царство культов.СПб, 2003 

4. Права человека: Сборник международных документов.-М., 2005. 
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VGR 7201 – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И 

РЕЛИГИИ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

Затов К.А. – доктор философских наук, доцент кафедры 

религиоведения  и культурологии Казахского Национального университета 

имени  аль-Фараби 

 

 

Рецензенты: 

Ержан К.С. – Заведующий кафедрой религиоведения Египетского 

университета Исламской культуры «Нурмубарак». 

Сулейменов П.М. – кандидат политических наук, доцент кафедры 

философии Казахского Национального университета им. Аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Типовая программа по курсу «Взаимоотношения государства и 

религии» разработана в соответствии с типовым учебным планом 

специальности «6D020600 -Религиоведение» для профильного направления. 

Обучение в докторантуре предполагает овладение теоретическими 

знаниями и практическими навыками в сфере государственно-

конфессиональных отношении.  Современные общества характеризуется 

наличием большого числа различных по вероучению религиозных 

объединений, что обусловливается не в последнюю очередь 

многонациональной структурой населения. Последние годы наряду с 

усилением позиций существовавших религиозных организаций мы 

наблюдаем появление новых. Это требует разработки конституционно-

правовых принципов взаимоотношения государства и религиозных 

организации. Знания в этой сфере будет способствовать повышению уровня 

правосознания в нашем обществе. Курс «Взаимоотношения государства и 

религии» направлена на систематическое изложение истории и теории 

государственно-религиозных отношении, усвоение докторантами основных 

понятии и концепции, современных моделей государственно-религиозных 

отношении. 

Минимум знаний, умений и навыков, приобретаемых 

докторантами Основные компетенции докторанта:  

Докторант должен знать: 
- Категориальный аппарат государственно-конфессиональных 

отношений; 

- теоретические основы и принципы государственно-

конфессиональных отношении в современном мире; 
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- современные модели взаимоотношении государства и религии; 

- основные направления и тенденции развития государственно-

конфессиональных отношений в Республике Казахстан.  

Докторант должен уметь: 
-Применять полученные знания для решения практических задач; 

-владеть навыками теоретического и практического анализа 

государственной политики в сфере религии; 

- свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать 

литературу по государственно-конфессиональной проблематике; 

- приобретать новые знания, используя современные образования и 

информационные технологии; 

Докторант должен иметь навыки: 

- Самостоятельного решения возникающих теоретических и 

практических задач в области государственно-конфессиональных 

отношении; 

- организации деятельности государственных органов по 

взаимодействию с религиозными организациями; 

- методики анализа учредительных документов религиозных 

объединении; 

Пререквизиты: «Психология религии», «Социология религии», 

«История религии» и др. 

Постреквизиты: «Основные теории религиоведения», «Философия 

религии» «Религиозная антропология» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Названия тем 

1 
Государство и религия: основные понятия и принципы 

взаимоотношении 

2 Светскость государства 

3 
Правовые аспекты государственно-религиозных отношении в 

Казахстане 

4 Источники и памятники древнетюркского права   

5 История распространения ислама и исламское право 

6 
Присоединение Казахстана к России и изменения в традиционной 

правовой системе 

7 

Исторические сведения о традиционном казахском праве в период 

административного правления царской России (взаимоотношения 

религиозных и административно-социальных институтов)  

8 Адат и шариат в традиционном казахском обществе  

9 
Социально - историческая и религиозная ситуация в Казахстане 

конце ХІХ начала XX вв.  

10 Государственно-религиозные отношения в независимом Казахстане 

11 Религия и государство в Республике Казахстан  
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12 Свобода совести в современном Казахстане 

13 Религии и религиозные учреждения в Казахстане 

14 
Международное право о статусе религиозных меньшинств. Охрана и 

защита прав человека, ставшего мигрантом или беженцем 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания курса «Взаимоотношения государства и религии»: 

подготовка специалиста, обладающего глубокими знаниями; воспитание 

всесторонне развитой личности, сопричастной к духовным  исканиям 

человечества, общечеловеческим ценностям и достижениям мировой 

культуры;  формировать у докторантов знания по вопросам истории и теории 

государственно-религиозных отношении, государственной политики в 

области религиозных отношении.  

Задачи курса: объяснить значение и роль религии в жизни общества и 

государства; научить докторантов анализировать религиозно-правовые 

проблемы; особенности государственно-конфессиональных отношений в 

Казахстане.  

Объектом изучения курса религиозные объединения в Казахстане, 

динамика их взаимоотношений с государством. 

Предметом изучения курса является взаимоотношения государства и 

религии в Казахстане,  

Методы: наблюдение, сравнение, анализ статистики, изучение СМИ, 

литературы, законов РК. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Государство и религия: основные понятия и принципы 

взаимоотношении.  

Понятие государства. Типология государств по отношению к религии. 

Понятие теократического государства, ее основные характеристики.  Понятие 

клерикального государства, ее сущность и признаки. Понятие светского 

государства. Предпосылки становления светского государства. Понятие 

государственной религии. Статус государственной религии. Принцип 

разделения государства и религии. Основные характеристики разделения 

государства и религии.  

 

Светскость государства 

Понятие светскости государства. Определение и существенные 

признаки светскости государства. Светскость государства как один из 

основополагающих принципов построения и функционирования 

современного правового государства. Конституционно-правовой принцип 

светскости государства. Светскость легитимности государства. Светскость 
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государственной службы. Светскость государственных образовательных 

учреждений. 

 

Правовые аспекты государственно-религиозных отношении в 

Казахстане 
Правовое положение религии в Республике Казахстан. Право на 

убеждение. Светское и религиозное убеждение. Религиозное сознание и 

право. Политико-правовое регулирование межконфессиональных отношении 

в РК. Закон о свободе совести и вероисповедании РК. Закон о национальной 

безопасности РК. Закон о борьбе с терроризмом и экстремизмом РК. 

  

Источники и памятники древнетюркского права   

История общего и национального права. Естественное право. 

Историческое направление. Периодизация национального права.  

Национальные и иностранные источники права. Предмет исследования 

тюркского права. Правовые документы тюрков. «Кутты билиг»- как 

источник права. Религиозные верования и обычное право. Яссы Чингисхана 

и становление правовой системы государственного управления. 

 

История распространения ислама и исламское право 

Причины и факторы распространения Ислама в Казахстане. Влияние 

ислама на становление и развитие государственных институтов в степи. 

Формирование институтов исламского право. Особенности ханафитского 

мазхаба. Взаимодействие исламского и обычного право. 

Социальные изменения в традиционном казахском обществе в период 

укрепление ислама. Возникновение и функционирование стационарных 

мечетей. Влияние религиозных учреждений на внутреннюю и внешнюю 

политику государства. Роль и место ислама в культуре управления. 

Отражение правовых норм шариата в повседневной культуре народа. Роль 

органов власти в распространении обычаев и традиции мусульманства. 

 

Присоединение Казахстана к России и изменения в традиционной 

правовой системе 

Формирование и развитие систем административного управления 

России в Казахстане 18-20 вв. Соотношение адата и шариата в казахском 

обществе. Распространение православия в Казахстане. Религиозная политика 

царской власти. Формирование института колониальной судебной власти. 

Отношения мусульманского духовенства к царской власти. 

Трансформация традиционных органов власти. Замена традиционных 

органов управления. Судебная реформа и отмена института биев. Волостные, 

уездные, губернаторские формы правления. Несоответствие судебных 

институтов царской власти обычаям и традициям коренного населения. 

Противоречия судебных систем царской власти и правовых норм шариата. 
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Исторические сведения о традиционном казахском праве в период 

административного правления царской России (взаимоотношения 

религиозных и административно-социальных институтов)  

«Устав сибирских киргизов» (1822) и ханская власть Среднего Джуза 

«Правила об управлении Оренбургскими киргизами» (1846) и отмена 

ханской власти Младшего Джуза и Бокейской орды. 

«Временные правила об управлении Жетысуской и Сыр-Дарийнской 

областями» (1867). «Временные правила об управлении степными 

областями» (1868). «Правила об управлении Туркестанским краем» (1886). 

 

Адат и шариат в традиционном казахском обществе 

Адат и шариат. Отношение царской администрации адат и шариат. 

Политика царской власти по укреплению Ислама. Причины, факторы и 

следствия усиления ислама. Роль адата и шариата в формировании правовой 

культуры Казахстана. 

Проявления адата и шариата в общественном сознании. Особенности 

правовой культуры кочевых народов. Взаимоотношения царско-

колониальной администрации и местными органами управления. 

Антиклерикализм казахских просветителей. 

 

Социально - историческая и религиозная ситуация в Казахстане 

конце ХІХ начала XX вв.  

Отмена царской властью традиционных институтов власти. Роль и 

место степной аристократии (торе, кожа), старейшин и биев в отправлении 

правосудия и осуществлении власти. Отношение местного населения 

сооружению христианских церквей и распространению христианства. 

Проблемы православного миссионерства. 

Полная отмена автономной власти. Зависимость всех сфер 

общественной жизни от решения колониальной власти. Издержки и 

противоречия судебной и административной политики царской власти. 

Формирование чуждых степной традиции учреждений лишения свободы 

(суда, тюрем и т п). Религиозная оценка и восприятия действительности. 

Отношения служителей культа и традиционного ислама нововведениям 

царской власти. 

Ограничение царизмом традиционных властных институтов в 

Казахской Степи. Роль сословия "белой кости-ак суйек" (торе, кожа), 

старейшин (бии, аксакалы) в исполнении властных функции. Соотношение 

функции маслихатов (советов) и царской администрации. 

 

Государственно-религиозные отношения в независимом 

Казахстане  

Религиозные объединения, действующие в Казахстане. Основные 

конфессии, распространенные в республике. Основные направления ислама в 

Казахстане. Основные направления христианства в Казахстане. 
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Дипломатические отношения республики Казахстан с другими 

религиозными объединениями. 

Взаимоотношения традиционных религии Казахстана с государством. 

Функции и задачи управления православными церквями и мусульманскими 

мечетями. Их взаимоотношения государственными органами. Роль и место 

религиозных организации в обществе 

Религиозные объединения нетрадиционных, «новых» конфессии 

действующих на территории Казахстана. Функции культурно-религиозных 

центров. Государственные правила регистрации религиозных объединении. 

Требования, предъявляемые религиозным объединениям. Права и 

обязанности религиозных объединений и учреждений. 

Регуляция государственно-церковных отношении в РК. Соотношение 

свободы вероисповедания и права человека и личности. Позитивные и 

диспозитивные стороны свободы вероисповедания. 

 

Религия и государство в Республике Казахстан  

Роль правоохранительных органов в контроле за соблюдением Закона 

"О религиозной деятельности и религиозных объединениях". Республика 

Казахстан как светское государство. Статус религиозных объединении в 

Республики Казахстан. Правила регистрации религиозных объединении в 

Республики Казахстан. Принцип равенства всех религий и религиозных 

объединений перед Законом. 

 

Свобода совести в современном Казахстане 
Понятие "свобода совести". Историческое развитие представлении о 

свободе совести. Философы и юристы Западной Европы и Америки XVII 

века о свободе совести. Свободный выбор религий.  Международные нормы 

и положения о свободе убеждений. Конституция Республики Казахстан о 

свободе совести и вероисповедании. Законодательное обеспечение 

реализации прав и свобод граждан Республики Казахстан.  

 

Религии и религиозные учреждения в Казахстане 

Структура культовых учреждении ислама в РК и осуществления 

управления этими учреждениями. Роль «духовного управления мусульман 

Казахстана» в гармонизации взаимоотношении религии и государства. 

Структура православных церквей. Положение религиозных организации и 

секты в обществе. Тоталитарные секты и государственно-правовые 

отношения. Отношение общества тоталитарным сектам. Молодежь и 

религия. 

  

Международное право о статусе религиозных меньшинств. Охрана 

и защита прав человека, ставшего мигрантом или беженцем 

Понятие религиозного меньшинства. Обязательство государства по 

защите прав религиозных меньшинств  
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Защита прав беженцев, мигрантов в РК. Миграционная политика 

Казахстана по проблемам беженцев и вынужденных переселенцев.  

Соглашение стран СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

на территории РК (01.09.1994г.).  

Конвенция ООН о статусе беженцев от 28.07.1951г.  (РК стала 

участником 09.12.1998г.);  

Деятельность Национальных обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца на национальном и на международном уровнях.   

Управления Верховного Комиссара ООН по беженцам в Центральной 

Азии, Международная организация по миграции, по делам беженцев и 

мигрантов. Агентство по вопросам миграции и демографии в РК.  

 

 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. История государственно-религиозных отношении 

2. Типы государственно-религиозных отношении и их развитие 

3. Светскость государства.  

4. Теократические концепции власти  

5. Религия и государственные образования на территории Казахстана 

6. Традиционное обычное право казахов и государственно-

конфессиональные отношения 

7. Социально - историческое и религиозная ситуация в Казахстане конце 

19 начала XX вв 

8. Государственно-церковные отношения в СССР 

9. Государство и религия современном Казахстане 

10. Принцип равноправия религии и религиозных объединении перед 

законом 

11. Свободе совести и вероисповедания в Казахстане 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДОКТОРАНТА 

 

1. Право граждан на свободомыслие 

2. Принцип равенства всех религий и религиозных объединений перед 

Законом 

3.Дипломатические отношения республики Казахстан с 

международными религиозными организациями 

4.   Правовой статус иностранных религиозных миссий 

5. Ислам о свободе вероисповедания. 

6.Религиозная политика царской России в Центральной Азии 

7. Влияние религиозных учреждений на внутреннюю и внешнюю 

политику государства. 

8. Роль и место ислама в культуре управления. 
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9. Социальная доктрина русской православной церкви и его отношения 

государственной власти 

10. Социальная доктрина католической   церкви   и его отношения 

государственной власти 

11. Права и обязанности религиозных меньшинств 
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