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Паспорт образовательной программы 

Паспорт образовательной программы 

Passport of Education Program 

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Application area  

Осы бағдарлама «Дінтану» бағыты бойынша бакалаврын дайындау деңгейіне және кәсіби қызметтің діни мәселелерге қатысты 

барлық салалары бойынша білім  беру мазмұнына  қойылатын талаптарды белгілейді 

 

Настоящая  программа устанавливает требования к содержанию образования  и  уровню  подготовки  бакалавров по направлению  

«Религиоведение» во всех областях профессиональной деятельности, связанных с религиозными вопросами 

 

This program establishes the requirements for the content of education and the level of bachelor's preparation in the direction of "Religious 

Studies" in all areas of professional activity related to religious issues 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы/Код и наименование 

образовательной программы / The 

code and name of education program 

5B020600 – «Дінтану»  

5B020600 – «Религиоведение»  

5B020600 – «Religious Studies»  

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-правовое 

обеспечение / The regulatory and 

legal support 

ҚР Үкіметінің 23.08.2012 ж. №1080 қаулысымен (15.08.2017 ж. ӛзгертулер мен толықтырулар) бекітілген Жоғары білім берудің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына (Бакалавриат) және  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 

16.08.2013 ж. №343 бұйрығымен бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес құрастырылған (Қосымша №29). 

 

Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Утвержден постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.08.2017 г. 

ТУП МОН РК 16.08.2016. приказ №343 (приложение №29) 

 

Module educational program approved by the Prescript of the Government of the Republic of Kazakhstan N 1080 from August 23, 2012 in 

accordance with state compulsory standards of higher education (Bachelor's degree) and with the model curricula approved by the order N 

343 (Attachment N 29) from August 16, 20113 of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education 

program 

ББ мақсаты/Цель ОП / Objective 

of EP 

дінтану саласында теориялық білім мен практикалық дағдыға ие, діни шиеленістерді шешуде заманауи әдістерді қолдануға 

құзыретті түлектерді дайындау 

 

подготовка компетентных выпусников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

религиоведения, владеющиеми современными методиками в разрешения конфликтов  

 

preparation of competent religious scholars with theoretical knowledge and practical skills in the field of religious studies, who possess 

modern methods in conflict resolution 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/Концепция 

образовательной программы / The 

concept of education program 

Оқу бағдарламасы діндер мен секуляризмді пәнаралық тұрғыдан зерделеуге, классикалық және инновациолдық теориялар мен 

әдістемелерді нәтижелі қолдануға, дінтану саласындағы ӛзекті аспектілерді тереңдетіп зерттеуге бағытталған 

 

Образовательная программа ориентирована на обеспечение междисциплинарного подхода к изучению религии и секуляризма, 



эффективное использование классических и инновационных теорий и методологий, углубленное изучение актуальных аспектов в 

области религиоведения 

 

The educational program is focused on providing an interdisciplinary approach to the study of religion and secularism, the effective use of 

classical and innovative theories and methodologies, an in-depth study of relevant aspects in the field of religious studies 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

Гуманитарлық білім бакалавры 

Бакалавр гуманитарных знаний  

Bachelor of Humanities  

Маманның лауазымдарының 

тізімі/Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions  

- референт, эксперт, ішкі істер органдарының және ұлттық қауіпсіздік мекемелерінің қызметшісі;  

- діни-ағартушылық мекемелерінің қызметшісі;  

- БАҚ жүйесіндегі діни процесстердің талдаушысы;  

- діни құндылықтарды бағалау эксперті;  

- діни қызмет саласындағы кеңесшісі;  

- діни саясат саласында сарапшы. 

 

- референт, эксперт, сотрудник учреждений внутренних дел и национальной безопасности; 

-  сотрудник религиозно-просветительских учреждений,  

- аналитик религиозных процессов в средствах массовой информации; э 

- ксперт по оценкам религиозных ценностей; советник в сфере религиозной деятельности;  

- служащий в области религиозной политики 

 

- referent, expert in the institutions of internal affairs and national security;  

- officer in religious and educational institutions, analyst of religious processes in the media sphere;  

- expert in the ascertainment of religious values;  

- adviser to the sphere of religious activity;  

- the servant in the sphere of the religious policy 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity  

- Дін мен қоғам дамуының талдауы мен болжауы; 

- Дінмен байланысты проблемаларды зерттеу және диагностикалау; 

- Әлеуметтік-гуманитарлық шеңберде кеңес берушілік қызмет атқару; 

- Білім беру мекемелерінде педагогикалық іс-әрекет; 

- Дін-мәдениет саласындағы инновациялық іс әрекет. 

 

 - Анализ и прогнозирование развития религии и общества;  

- Исследование и диагностика проблем, связанных с религией;  

- Оказание консультационных услуг в социально-гуманитарной сфере;  

 - Инновационная деятельность в области религии и культуры. 

 

- analysis and forecasting of evolution of religion and society;  

- research and diagnosis of the problems linked with religion; 



 - consulting services in the social and humanitarian spheres; 

- Innovational activity in the religious and cultural fields. 

 

 

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

Научно-исследовательские, аналитические, социально-психологические и реабилитационные центры, образовательные и 

культурные учреждения, государственные органы, национальные компаний (квазигосударственный сектор), малые, средние и 

крупные предприятия. 

 

Мемлекеттік –конфессиалық қатынас, дінаралық қатынас, дін мәселесі бойынша консалтинг, әлеуметтік-оңалтушылық қызмет, 

дінтанулық сараптама, сараптамалық-талдамалық қызмет, дінтанулық білім беру, мәдени-ағартушылық қызмет 

 

Государственно-конфессиональные отношения, межконфессиональные отношения, консалтинг по религиозным вопросам, 

социально-реабилитационная деятельность, религиоведческая экспертиза, экспертно-аналитическая деятельность, 

религиоведческое образование, культурно-просветительская деятельность 

 

State-confessional relations, inter-confessional relations, consulting on religious issues, social rehabilitation activities, religious expertise, 

expert and analytical activities, religious education, cultural and educational activities 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

Конфессияаралық қатынасты мемлекеттік реттеу, сарапшылық-аналитикалық, концултативті-түсіндірушілік, әлеуметтік-

бейімдеушілік және оңалтушылық, білім беру-ағартушылық, коммуникативті-медиативті функция 

 

Государственное регулирование межконфессональных отношений, экспертно-аналитическая, консультативно-разъяснительная, 

социально-адаптационная и реабилитационная, образовательно-просветительская, коммуникативно-медиативная функций 

 

State regulation of inter-confessional relations, expert-analytical, consultative-explanatory, social-adaptive and rehabilitation, educational 

and awareness-raising, communicative-mediative functions 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

- ғылыми-зерттеуші; 

- аналитик-сарапшы; 

- концултативті-түсіндіруші; 

- мемлекеттік басқарушы; 

- мәдени-білім берушілік; 

- медияциялық; 

- әлеуметтік-бейімдеушілік және оңалтушылық 

 

- научно-исследовательская,  

- экспертно-аналитическая,  

- консультативно-разъяснителная 

- государственно-управленческая 

- культурно-образовательная 

- социально-адаптационная и реабилитационная 

-медиативная  

 



- research, 

- expert-analytical, 

- consultative and explanatory 

- public-management 

- cultural and educational 

- Socio-adaptive and rehabilitation 

- mediative 
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 2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Mao/profile of compteneces 

 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные  

компетенции (ПК) /  

Professional 

Competences (PC) 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения 

(единицы ПК) /  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих  

результаты обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training  

(units of competences) 

КҚ
А
 Теоретикалық-әдістемелік құзіреттілік:  

Діндердің тарихын және дінтанудың негізгі әдістемелік 

теорияларын игеру, діни ағымдардан зардап шеккен 

азаматтарға кеңес беруге, дін және зайырлылық мәселесін 

талдай алу, қазіргі кездегі діни ұйымдардың моралдық, 

этикалық мәселелерін, діни адамның психологиялық 

ерекшеліктерін талдап, шешу жолдарына ұсыныс беруге 

құзыреттілік  

 

ПК
А
 Теоритеческо-методологические копетенция: 

Освоить историю религий и основные методологические 

теории религиозных исследований, консультировать 

граждан, пострадавших от религиозных движений, 

способность анализировать проблему религии и 

секуляризма, предлагать способы анализа и решения 

нравственных и этических проблем современных 

религиозных организаций, психологические особенности 

религиозного человека, взаимосвязь между религиозными 

и нерелигиозными взглядами 

 

PCA Theoretical-methodological competence: 

To study the history of religions and the basic methodological 

theories of religious studies, to advise citizens who suffered 

from religious movements, to examine the problem of religion 

and secularism, to propose ways to analyze and solve the 

moral and ethical issues of modern religious organizations, the 

psychological characteristics of a religious person, analyze the 

relationship between religious and non-religious views 

A
КҚ1

 

дінтанудың қалыптасуы мен оның даму кезеңдері жайлы 

түсінікке, діни мәселелерге негізгі теориялық және 

әдістемелік  тәсілдерге ие болу  

 

 

A
ПК1

 

владеть представлением об этапах развития и становления 

религиоведения; основных теоретических и 

методологических подходах религиозной проблематики.  

 

APC1 

to have a knowledge of the stages of the development of 

religious studies; basic theoretical and methodological 

approaches to religious issues. 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the Speciality 

 

Дін теориясы 

Теория религии 

Theory of religion 

 

Дінтану 

Религиоведение 

Religious studies 

 

Дін философиясы 

Философия религии 

Philosophyof religion 

 

 

 

A
КҚ2 

 

Діни тәжірибеге эстетикалық тәсілді қолдану  

ерекшеліктерін  түсіну үшін қалыптасқан әдістемелерді 

игеру, оларды діни ӛнер туындыларын қабылдауға және 

культтік таңбалар мен идеалдар жүйесін талдауға дайындау; 

Діни адамның психологиялық ерекшеліктерін түсінуге, діни 

және діни емес кӛзқарастардың қарым қатынасын талдауға 

дағдылану; 

Діндердің моралдық-этикалық құндылықтары мен 

тұжырымдарына қарай классификациялауға, және олардың 

қазіргі кездегі діни-этикалық проблеммалардың талдауға 

машықтану 

Діндер тарихы 

История религии 

History of Religion 

 

Дін және мәдениет теориялары тарихы 

История теорий религии и культуры 

The history of  the theories of religion and culture  

 

Мораль және дін 

Мораль и религия 

Moralityandreligion 

 

Эстетика және діни ӛнер  



A
ПК2  

 Владеть методологической установки для понимания 

специфики эстетического подхода к религиозному опыту, 

их подготовка к восприятию произведений религиозного 

искусства и анализу системы культовых символов и 

идеалов; 

 Понимать психологические особенности религиозного 

человека, анализировать взаимосвязь между религиозными 

и нерелигиозными взглядами; 

 Классифицировать религии в соответствии с их морально-

этическими ценностями и убеждениями и также анализ 

текущих религиозных и этических вопросов. 

 

APC2 

 To possess a methodological framework for understanding the 

specifics of the aesthetic approach to religious experience, their 

preparation for the perception of works of religious art and the 

analysis of the system of cult symbols and ideals; 

To form a categorical apparatus of the philosophy of religion 

and the features of religious and theological assessments of the 

place of religion in society, culture, in the spheres of spiritual 

and ethical life 

To understand the psychological characteristics of a religious 

person, analyze the relationship between religious and non-

religious views; 

Classify religions in accordance with their moral and ethical 

values and beliefs as well as analyze current religious and ethical 

issues. 

Эстетика и религиозное искусство 

Aesthetics and Religious Arts 

 

Этика және эстетика 

Этика и эстетика 

Ethics and Aesthetics 

 

Дін антропологияcы 

Антропология религии 

Anthropology of Religion 

 

Секуляризм теориялары 

Теории секуляризма 

 

Еркін ойлау және атеизм тарихы 

История свободомыслия и атеизма 

Freethinking History  

 

Дін феноменологиясы 

Феноменология религии 

PhenomenologyofReligion 

 

 

Діндер психологиясы 

Психология религии 

Psychologyofreligion 

КҚ
B 

 ғылыми-зерттеушілік құзіреттілік: 

зерттеу тақырыбы бойынша алынған ғылыми 

ақпараттарды түсіну, зерттеу және сыни талдау және 

зерттеу нәтижелерін ұсыну мүмкіндігі  

 

ПК
B
  научно-исследовательские  компетенции:  

деятельность: способность  понимать, изучать и 

критически анализировать получаемую научную 

информацию по тематике исследования и представлять 

результаты исследований 

 

PCB research competence: 

B
КҚ1

 

Діни сенімнің антропологиялық аспектілерін қарастыруда 

сыни, рационалдық дағдыларға ие болу; 

Жоғары деңгейлі мәдениетке және дінтануды оқытудың 

педагогикалық, әдістемелік, логикалық, психологиялық 

негізіне ие, педагогтың тұлғалық келбетін қалыптастыру: 

Діни ұйымдар құрылымының мазмұны және олардың 

әлеуметтік функцияларына талдау жасай алу, дінді 

зерттеудің фундаменталды әлеуметтік нәтижелері мен 

діннің заманауи әлеуметік теорияларына анализ жасауға 

дағдылану; 

Логикалық талдауды тәсілдері мен әдістерін іс-жүзінде 

қолдана алу 

Логика 

Логика 

Logic  

 

Дәлелдеме теориясы 

Теория аргументации 

Argumentation Theory 

 

Діндегі биоэтика мәселелері 

Проблемы биоэтики в религии 

Bioethics Issues in religion 

 

Дін және күнделіктілік 



understand, study and critically analyze the scientific 

information received on the subject of the research and 

present the results of the research  

 B
ПК1

 

Овладение навыками критического, рационального подхода 

к рассмотрению антропологических аспектов религиозного 

вероучения; 

Формирование личности педагога с высоким уровнем 

культуры, освоение основных принципов педагогики, 

методологических, логических и психологических основ  

преподавания религиоведения; 

Владеть навыками анализа современных социологических 

теорий религии и результатами фундаментальных 

социологических исследований религии, содержание 

структур религиозных организаций и их социальные 

функции;  

Споссобность применить на практике методи и приеми 

логического анализа. 

 

B
PC1

 

Ability to compare the anthropological teachings of different 

religions, highlighting the humanistic content, which opens up 

interreligious, interconfessional dialogue, secular society 

 Possessing the skills of a critical, rational approach to the 

consideration of anthropological aspects of religious belief; 

The formation of a teacher with a high level of culture, 

possessing the basic principles of pedagogy, the methodological, 

logical and psychological foundations of teaching religious 

studies; 

 To be able to analyze the content of the structures of religious 

organizations and their social functions, to have the skills to 

analyze modern sociological theories of religion and the results 

of fundamental sociological studies of religion; 

The ability to apply in practice the methods and techniques of 

logical analysis. 

Религия и повседневность 

Religion and Everyday Life 

 

Араб-мұсылман мәдениеті 

Арабо-мусульманская культура 

Arab-Muslim Culture 

 

Оқу орындарында дінді оқыту және зерттеу 

Преподавание и исследование религии в 

учебных заведениях 

Teaching and Research of Religion at Schools 

 

Дін социологиясы 

Социология религии 

SociologyofReligion 

 

Тұлға және қоғам 

Личность и общество 

Individual and Society 

 КҚ
С
 сараптамалық-аналитикалық құзыреттілік;  

мемлекеттік, жергілікті, конфессиялық және қоғамдық 

ұйымдарда, дін саласындағы бұқаралық ақпараттық 

құралдарында сарапшылық  және ұйымдастырушылық-

басқарушылыққа құзіреттілік,  

 

ПК
С
  

 экспертно-аналитические компетенции; 

C
КҚ1

 

Нормативті-заңнамалық, құқықтық актілерді және 

әдістемелік құжаттарды құрастыру; 

Сараптамалық зерттеу жүргізу, сараптамалық қорытынды 

жасау,  

Дін саласындағы әртүрлі мәліметтер талдау жасай алу; 

Дін дамуының жалпы заңдылықтарын ашуға, түсіндіруге 

қабілеттілік; 

 Дін туралы мемлекеттік заңнама 

Государственное законодательство о религии 

State Legislation on Religion 

 

Дінтанулық сараптама 

Религиоведческая экспертиза 

Religious Expert Examination  

 

Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар 



оказание помощи, осуществление организационно-

управленческой, экспертной деятельности в 

государственных, муниципальных, конфессиональных и 

общественных организациях, средствах массовой 

информации в сфере функционирования религии; 

 

PCC expert-analytical competence; 

assistance, carrying out organizational, managerial and expert 

activities in state, municipal, religious and public 

organizations, mass media in the sphere of the functioning of 

religion; 

 

 

 

C
ПК1

  

Разработка правовых актов и методических документов; 

своевременное исполнение нормативных правовых актов 

Проводить экспертное иследование, составлять экспертное 

заключение,   

Применять навыки анализа различных данных в сфере 

религий, 

Раскрывать общие закономерности развития религий в 

светском обществе;  

 

СPC1  
Ability to navigate in legislative system and regulatory and legal 

acts, which regulate the sphere of religion;  

To conduct the expert research, to compose the expert 

conclusion, to be able to apply skills of analysis of different 

data; 

To apply skills of analysis of different data in the religious 

sphere, to be able to apply, to prove and to disclose the common 

pattern of development of religion; 

Государственно-конфессиональные отношения  

State - Church Relations 

Дін және саясат 

Религия и политика 

Religion and Politics  

C
КҚ2

 

Қазіргі діни үрдістер мен үрдістерді, әлемдік, дәстүрлі және 

дәстүрлі емес діндердің дамуы мен даму перспективалары, 

діни ілімдердің эволюциясының негізгі бағыттарын іс 

жүзінде сипаттау. Қазіргі заманғы діни құбылыстарды діни 

талдау дағдылары болуы керек. 

Негізгі теориялық және әдіснамалық тәсілдерді дәстүрлі 

емес діндерді талдауда іс жүзінде қолдану.  

Бұқаралық ақпарат құралдарының, оның ішінде ғаламтор 

кеңістігіндегі салалардың мониторингі 

 

 

ПК
С2

  

Практически характеризовать современные религиозные 

течения и направления, состояние и перспективы развития 

мировых, традиционных и нетрадиционных религий, 

основные направления эволюции религиозных учений. 

Иметь навыки — религиоведческого анализа феноменов 

современной религиозности. 

Практически применять основные теоретические и 

Қазіргі әлемдегі діндер эволюциясы 

Эволюция религии в современном мире 

Evolution of Religions in the Contemporary World 

 

Медиа кеңістіктегі дін 

Религия в медиапространстве 

Religion in Mass Media 

 

Діни-саяси экстремизм және тероризм: 

идеология және тәжірибе 

Религиозно-политический экстремизм и 

терроризм: идеология и практика 

Religious-political exstremizm and terrorizm: 

ideology and practice 

 

Қазіргі кездегі діни қозғалыстар мен ғибадаттар 

Современные религиозные движения и культы 

New Age Religious Cults and Movements 



методологические подходы относительно религиозной 

нетрадиционности.  Иметь навыки - анализировать вопросы 

относительно нетрадиционных религиозных течений и 

культовю 

знаеть применить на практике   

Осуществление мониторинга средств массовой 

информации, в том числе в интернет-пространстве по 

сферам 

 

APC2 

To be able - to practically characterize modern religious trends, 

the state and prospects for the development of world, traditional 

and non-traditional religions, the main directions of the 

evolution of religious doctrines. To have skills of religious 

analysis of the phenomena of modern religiosity. 

To be able to practically apply the main theoretical and 

methodological approaches to religious non-traditionalism. To 

have the skills to analyze issues about non-traditional religious 

movements and cults 

Monitoring of mass media, including in the Internet space by 

spheres 

КҚ
D
 

Теологиялық құзіреттілік: 

түлектің кәсіби қызметімен байланысты сарапшылық-

кеңесшілік тапсырмаларды орындауда базалық және 

арнайы теологиялық білімді қолдануға құзіреттілік 

 

ПК
D
 

Теологические компетенции:  

способностью применять базовые и специальные 

теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника 

 

PCD 
Theological competencies: 

the ability to apply basic and special theological knowledge to 

the solution of expert and consultative tasks related to the 

objects of professional activity of the graduate 

C
КҚ2

 

Діни дерек кӛздерді әртүрлі жолмен талдау; 

Діни және философиялық проблемаларды дамытуда дау-

дамай мен сабақтастықты қоса алғанда, исламның негізгі 

идеяларына бағыт беру; 

Қасиетті мәтіндерді түсіну үшін қажетті терминологиялық 

аппаратура 0алыптастыру; 

Діни және философиялық идеяларды таныстыру дағдылары 

және оларда белгілі бір аспектілерден іріктеу; 

Әлемдік діндердің канондық мәтіндерін қалыптастырудың 

ерекшеліктері мен сипаты және оларды талдау; 

Қасиетті мәтіндерді зерттеу мен түсіндірудің негізгі 

тәсілдері; 

Қасиетті мәтіндердің ең маңызды отандық және шетелдік 

зерттеушілерінің еңбектері, ілімдері мен тәсілдері; 

Жеке теологиялық мәселелер бойынша ӛз позициясын 

қалыптастыру және негіздеу қабілеті; 

 

ПК
С2

 

Анализировать религиозные источники различными 

Теологиялық мәтіндер (араб тілінде) 

Богословские тексты (на арабском языке) 

Theological Texts (in Arab language) 

 

Исламдағы теология және құқық 

Исламская теология и право 

Theology and Law in Islam 

 

Исламдағы дәстүрлі теологиялық-құқықтық 

мектептер 

Традиционные теологическо-правовые школы в 

исламе 

Traditional Theological and Law Schools in Islam 

 

Ислам және дәстүрлі қазақ мәдениеті 

Ислам и традиционная казахская культура 

Islam amd Traditional Kazakh Culture 

 

Құрантану 

Коранистика 



методами; 

Ориентироваться в основных идеях ислама, включая пункты 

полемики и преемственности в развитии религиозных и 

философских проблем; 

владеть: 

Владеть навыками изложения религиозно-философских 

идей и выделения в них отдельных аспектов; 

Особенности и характер формирования канонических 

текстов мировых религий и их анализ; 

Основные подходы к изучению и толкования священных 

текстов; 

Труды, учения и подходы наиболее значительных 

отечественных и зарубежных исследователей священных 

текстов; 

Способностью формулировать и обосновывать собственную 

позицию по отдельным теологическим проблемам; 

 

APC2 
Analyze religious sources in different ways; 

To navigate in the basic ideas of Islam, including points of 

controversy and continuity in the development of religious and 

philosophical problems; 

To own: 

Terminological apparatus necessary for understanding sacred 

texts; 

The skills of presentation of religious and philosophical ideas 

and the singling out of certain aspects in them; 

Features and character of the formation of canonical texts of 

world religions and their analysis; 

Basic approaches to the study and interpretation of sacred texts; 

Works, teachings and approaches of the most significant 

domestic and foreign researchers of sacred texts; 

The ability to formulate and justify your own position on 

specific issues. 

 

 

 

 

Quranic Studies 

 

Христиан теологиясы 

Христианская теология 

Theology of Christianity 

 

Библиятану 

Библеистика 

Biblical Studies 

 

Діни философия 

Религиозная философия 

Religious Philosophy 

 

Қасиетті кітаптар әлемдік әдебиет ескерткіші 

ретінде 

Священные книги как памятники мировой 

культуры 

Scriptures as Monuments of the World Culture  

Жалпы кәсіби  

құзыреттілік/  

Общепрофессиональн 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих  



ые компетенции  

(ОПК) /  

General professional  

competences (GPC) 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ЖҚҚ
А
 Қасиетті жазбалар тілі: 

Классикалық діни әдебиеттер мен араб тіліндегі интернет 

ресурсттардағы дәстүрлі және дәстүрлі емес діни 

ұйымдардың діни уағыздары мен материалдарын 

талдауға, мониторинг жасауға құзіреттілік 

 

ОПКА Язык священных текстов: 

Анализирование классической религиозной литературы и 

интернет ресурсов на арабском языке, касающихся 

религиозной проповеди и материалов традиционных и не 

традиционных религиозных организаций, компетентность 

в области мониторинга 

 

GPCА Analysis of Classical religious literature and Internet 

resources in Arabic language regarding religious preaching 

and materials of traditional and non-traditional religious 

organizations, competence in monitoring 

 

А
ЖҚҚ1

 

Араб тіліндегі діни мәтіндерді сараптау барысында араб 

тілінің заңдылық ерекшеліктерін игеріп,  сӛз мағынасын 

ажырата біледі. Түсіну сияқты практикада жиі кездесетін 

мәселелерді мейлінше жетілдіріп, араб тіліндегі Құранды 

түпнұсқадан оқып үйренуді мейлінше жетілдіреді.  

Қазіргі кездегі дәстүрлі  және дәстүрлі емес ислами 

бағыттағы діни бағыттардың мәтіндерін, араб тіліндегі 

интернет сайттарын могиторинг жасай алады. 

 

А
ОПК1 

Способность мониторинга соверменных традиционных и не 

традиционных религиозных текстов исламской 

направленности, а также мониторинг интернет ресурсов на 

арабском языке
 

 Изучение арабского языка для студентов религиоведов 

направлено на изучение религиозных текстов, развитие 

умения различать значение слов, понимание проблем, часто 

встречающихся в практической грамматике языка. 

Арабский язык способствует усвоению литературного 

арабского языка для развития умения читать Коран в 

оригинале. 

навыки работы с научными и священнымы текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями 

 

AGPC1  

The study of the Arabic language for students of religious 

studies is aimed at studying religious texts, developing the 

ability to distinguish the meaning of words, understanding the 

problems often encountered in the practical grammar of the 

language. The Arabic language helps to assimilate the literary 

Arabic language for the development of the ability to read the 

Qur’an in the original language. 

Skills of working with scientific and sacred texts and the 

semantic constructions contained in them. 

-To be able to conduct the monitoring of modern traditional and 

non-traditional religious texts of Islamic orientation as well as 

Араб тілі1 

Арабский язык 1 

Arabiclanguage1 

 

Араб тілі 2 

Арабский язык 2 

Arabiclanguage 2 

 

Әдеби араб тілі 1 деңгей 

Литературный арабский язык 1 уровень 

Literary Arab Language 1 level 

 

Әдеби араб тілі 2 деңгей 

Литературный арабский язык 2 уровень 

LiteraryArabLanguage 2 level 

 

Классикалық араб тілі 

Классический арабский язык 

Classic Arab Language 

 

Ауызекі араб тілі 

Устный арабский язык 

Oral Arabic language 



montirong of Internet resources in Arabic language 

ЖҚҚ
А
  

Сараптамалық және аналитикалық жұмыстарды жүзеге 

асыру барысында әлеуметтік және гуманитарлық 

ғылымдар саласындағы білімін пайдалану мүмкіндігі 

 

ОПКА 
способность использовать знания в области 

общественных и гуманитарных наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

 

GPCА
 
 the ability to use knowledge in the field of social and 

human sciences in the implementation of expert and analytical 

work 

А
ЖҚҚ2

 

Қазіргі жаһандану үрдісінде әлемдік мәдениеттің тарихы 

мен теориясы мен Қазақстан туралы негізгі білімдер; 

Заманауи философиялық мәселелердің сипаты мен 

ерекшеліктерін, біздің заманымыздың мәдениетіндегі 

философияның орны, оның дамуының негізгі бағыттарын 

түсіну; бірыңғай мәдениетті қалыптастырудағы заманауи 

интеграциялық үдерістердегі философияның рӛлі; 

Қоғамдық сананы жаңғыртуды тиімді жүзеге асырудың 

негізгі шарттарын білу және түсіну. 

 

А
ОПК1 

Базовые знания об истории и теории мировой культуры и 

Казахстана в условиях современных процессов 

глобализации; 

Понимание природы и специфики современных 

философских проблем, места философии в культуре 

нашего времени, основных тенденций ее развития; роли 

философии в современных интеграционных процессах 

формирования единой культуры; 

Знание и понимание главных условий эффективной 

реализации модернизации общественного сознания. 

 

AGPC1 
Basic knowledge of the history and theory of world culture 

and Kazakhstan in the current globalization processes; 

Understanding of the nature and specifics of modern 

philosophical problems, the place of philosophy in the culture 

of our time, the main trends of its development; the role of 

philosophy in modern integration processes of the formation 

of a unified culture; 

Knowledge and understanding of the main conditions for the 

effective implementation of modernization of public 

consciousness. 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

 

Философия 

Философия 

Philosophy 

 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

 

Мәдениеттану 

Культурология 

Cultural studies 



Әмбебап құзыреттілік / Универсальные компетенции 

(УК) / Universal competences (UC) 

Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения 

(единицы УК) /  

 The result of training (UC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы 

компетенций) / 

The name of courses that form the results of 

training (units of competences) 

ӘҚ
А 

танымдық және кәсіби қызметте информатика және 

қазіргі заманғы цифрлық, ақпараттық технологиялар 

саласындағы базалық білімді пайдалану мүмкіндіктері 

 

УК
А
способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в 

области  информатики и современных цифровых, 

информационных технологий 

 

UC
А 

the ability to use in cognitive and professional activities 

basic knowledge in the field of informatics and modern 

digital, information technologies 

А
ӘҚ1 

 

 Информатика және қазіргі заманғы цифрлық және 

ақпараттық технологиялар саласындағы базалық білім 

Әдебиеттер мен библиографиялық шолуларды іздестіруде 

компьютерлік технология мен ақпараттық 

технологияларды пайдалануды білу. 

 

А
УК1 

 

Базовые знания в области информатики и современных 

цифровых и информационных технологий 

Владение навыками использования компьютерной 

техники и информационных технологий в поиске 

литературы и составления библиографических обзоров. 

 

А
UC1 

 

Basic knowledge in the field of informatics and modern digital 

and information technologies 

Knowledge of the use of computer technology and 

information technology in the search for literature and 

bibliographic reviews. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на английском языке) 

Information and Communication Technologies 

(in English) 

 

Цифрлық технологияларды салалар бойынша 

қолдану 

Цифровые технологии по отраслям 

применения 

Digital technologies by branches application 

ӘҚ
B 

іскери қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, орыс 

және шет тілдерін еркін меңгеру мүмкіндігі 

 

УК
B 

способность свободно пользоваться казахским, 

русским и иностранным языками как средством делового 

общения 

 

UC
B 

ability to freely use Kazakh, Russian and foreign 

languages as a means of business communication 

B
ӘҚ1 

 

Кәсіби, лексика, фразеология, стилистика және 

риторикалық стратегияларды пайдалана отырып, қазақ, 

орыс және шет тілдерінде түсіну, рекетворчеству және 

мәтінді қалыптастыру. 

 

B
УК2 

 

Способность к пониманию, речетворчеству и 

текстопорождению на казахском, русском и иностранном 

языке с использованием профессиональной лексики, 

фразеологии, стилистики и риторических стратегий. 

 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык  

Kazakh  (Russian) language 

 

Шетел тілі 

Иностранный язык  

Foreign language 



B
UC1 

 

The ability to understand, rekhetvorchestvu and text 

generation in Kazakh, Russian and foreign languages with the 

use of professional vocabulary, phraseology, stylistics and 

rhetorical strategies. 

ӘҚ
С 

әлеуметтік-мәдени саладағы басқарудың 

теориялық негіздерін тәжірибеде қолдануға, еңбек 

ұйымы саласында басқару шешімдерін табуға және 

қабылдауға қабілетті 

 

УК
С  

способность применять на практике знание 

теоретических основ управления в социокультурной 

сфере, находить и принимать управленческие решения 

в области организации труда 

 

UC
С 

the ability to apply in practice the knowledge of the 

theoretical foundations of management in the sociocultural 

sphere, to find and make managerial decisions in the field 

of labor organization 

С
ӘҚ1 

 

Халықтық топтарды басқару саласындағы аналитикалық 

жұмыс дағдылары; 

Адам психологиясының негізгі білімі және оның мінез-

құлқын реттеу жолдары туралы базалық білім; 

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың практикалық 

негіздері, оны жоспарлау әдістері мен заманауи нарықтық 

жағдайда жүзеге асыру дағдыларының болуы 

 

С
УК1  

  

Владение навыками в аналитической деятельности в 

области управления коллективами людей; 

Базовые знания о психологии человека и способах 

регуляции его поведения; 

Владение навыками практических основ организации 

предпринимательской деятельности, методов ее 

планирования и осуществления в современных рыночных 

условиях 

 

С
UC1  

Skills in analytical work in the field of managing people's 

groups; 

Basic knowledge of human psychology and ways of regulating 

its behavior; 

Possession of skills of practical bases of the organization of 

enterprise activity, methods of its planning and realization in 

modern market conditions 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

 

Ӛзін-ӛзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

ӘҚ
D 

әлеуметтік және кәсіби мәселелерді шешуде 

әлеуметтік, құқықтық, саяси ғылымдардың негізгі 

принциптері мен әдістерін қолдану 

 

УК
D
 способность использовать основные положения и 

методы социальных, правовых, политических наук 

при  решении социальных и профессиональных задач  

D
ӘҚ1 

 

Мемлекет пен құқық туралы негізгі білімдер және 

олардың қызметін реттеудегі олардың рӛлі; 

Социологиялық теорияның, әлеуметтік институттардың 

және әлеуметтік құрылымдардың негізгі білімдері, нақты 

социологиялық зерттеулер жүргізудің негізгі әдістерін 

білу; 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology 



 

UC
D 

ability to use the basic principles and methods of social, 

legal, political sciences in solving social and professional 

problems 

Cаяси теория саласындағы негізгі білім; 

Әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен процестерді талдау 

қабілеті. 

 

D
УК1    

Базовые знания о государстве и праве и их роли в 

регулировании деятельности людей; 

Базовые знания о социологических теориях, социальных 

институтах и структурах общества, знание основных 

методов проведения конкретно-социологических 

исследований; 

Базовые знания в области политической теории; 

Способность анализировать  социально-значимые 

проблемы и процессы. 

 

D
UC1 

 

Basic knowledge of the state and law and their role in 

regulating people's activities; 

Basic knowledge of sociological theories, social institutions 

and social structures, knowledge of the basic methods of 

carrying out concrete sociological research; 

Basic knowledge in the field of political theory; 

The ability to analyze socially significant problems and 

processes. 

 

Саясаттану 

Политология 

Political Science 

 

Cаясат теориясы мен практикасы 

Теория и практика политики  

Theory and practice of politics 

 


