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Мамандық 6M020600 – «Дінтану» 

Специальность  6M020600 – «Религиоведение» 

Specialty    6M020600 – «Religious Studies»
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Оқытудың стандартты мерзімі: 2 года 
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Паспорт образовательной программы 

Білім беру бағдарламасының паспорты 

Passport of the educational program 

 

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен ұйымдарда, ғылыми-зерттеу 

институттарында, қоғамдық ұйымдарда, оқу орындарында кәсіби қызметті 

жүзеге асыра алатын жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес еңбек нарығының 

талаптарына сәйкес келетін шеберлерді, жоғары білікті мамандарды даярлауды 

қамтиды. 

Cостоит в подготовке магистров, высоко квалифицированных специалистов, 

отвечающих требованиям рынка труда, запросам работодателей, способных 

осуществлять профессиональную деятельность в государственных и 

негосударственных органах и организациях, научно-исследовательских 

институтах, общественных организациях, учреждениях образования 

Consists in the preparation of masters, highly qualified specialists that meet the 

requirements of the labor market, the requests of employers who are able to carry out 

professional activities in state and non-state bodies and organizations, research 

institutes, public organizations, educational institutions. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы 

Code and name of the educational 

program  

6M020600 – «Дінтану» 

6M020600 – «Религиоведение» 

6M020600 – «Religious Studies» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое обеспечение 

Regulatory and legal support 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.08.2012 ж. №1080 қаулысымен 

бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 

(Магистратура) және типтік оқу жоспарына сәйкес құрастырылған . 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Оқу бағдарламасының профилі 

Profile profile of the training program 

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

Еңбек нарығы мен жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес заманауи 

теориялық білімдерге және практикалық дағдыларға ие дінтану саласындағы 

бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау, магистратураның осы саладағы 

стандарттары. 

Подготовка конкурентоспособных кадров в области религиоведения, 

владеющих современными теоретическими знаниями и практическими 

навыками  в соответствии с требованиями рынка труда и работодателей, 

стандартами  по данному направлению подготовки магистрантов. 

Preparation of competitive cadres in the field of religious studies, who possess 

modern theoretical knowledge and practical skills in accordance with the 

requirements of the labor market and employers, the standards in this area of master's 

training. 

Білім беру бағдарламасының 

Тұжырымдамасы 

 Концепция образовательной 

программы  

The concept of education 

program 

Дүние жүзіндегі стандарттарға сәйкес келетін инновациялық әдістер мен білім 

беру технологияларын қолдану арқылы дінтану саласында жүйелі, 

интеграцияланған, пәнаралық бағыт негізінде магистранттарды сапалы 

дайындау. 

Качественная подготовка магистрантов на основе принципов системности, 

комплексности, междисциплинарности в области религиоведения с 

использованием актуальных инновационных методов и образовательных 

технологий, соответствующих мировым стандартам.  

Qualitative preparation of graduate students based on the principles of systematic, 

complexity, interdisciplinary in the field of religious studies with the use of relevant  

innovative methods and educational technologies that meet world standards. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Квалификационная характеристика выпускника  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже:  

Присуждаемая степень: 

 Awarded degree: 

Гуманитарлық ғылымдар магистрі 

Магистр гуманитарных наук  

Master of Arts 

Маманның лауазымдарының тізімі 

Перечень должностей специалиста  

List of specialist positions 

Дінтану -6М020600 магистрі кәсіби қызметінің саласы: 

Сарапшы-аналитик, зерттеуші (әртүрлі ӛндірістер мен меншік нысандарының 

ғылыми-аналитикалық мекемелері мен орталықтары); 

Орталық және жергілікті басқару органдарында дінтану маманы; 
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Орта, орта арнайы және жоғары оқу орындарында мұғалім; 

Мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердегі діни мәселелер бойынша 

консультант. 

Область профессиональной деятельности магистра религиоведения 6M020600 

включает: 

- Эксперт-аналитик, научный сотрудник (научно-исследовательские и 

аналитические институты и центры различных отраслей и форм собственности);   

- Специалист-религиовед  в центральных и местных органах государственной 

власти; 

преподаватель в средних, среднеспециальных и высших учебных 

образовательных учреждениях; 

консультант по религиозным вопросам в государственных и негосударственных 

учреждениях. 

The field of professional activity of a graduate of MA «Religious studies» 6M020600 

includes: 

Expert-analyst, researcher (research and analytical institutions and centers of various 

industries and forms of ownership); 

A specialist in religious studies at central and local government bodies; 

A teacher in secondary, specialized secondary and higher educational institutions; 

Consultant on religious issues in state and non-state institutions. 

Кәсіби қызмет саласы/Область 

профессиональной деятельности / 

The area of professional activity 

Ғылыми, ұйымдастырушылық, басқарушылық, ғылыми-педагогикалық, діни-

теологиялық, сараптамалық-талдамалық, ақпараттық-насихаттау шаралары, 

конфессияаралық қатынастар саласындағы медиация. 

Научно-исследовательская, организационно-управленческая, научно-

педагогическая, религиоведческо-теологическая, экспертно-аналитическая, 

информационно-пропагандистская виды деятельности, медиация в области 

межконфессиональных отношений. 

Research, organizational, managerial, religio-theological, expert-analytical, awareness 

raising types of activity, mediation in the field of inter-confessional relations.  

Кәсіби қызмет объектісі/Объект  

профессиональной деятельности / 

The object of professional activity 

Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі, Дін істері комитеті, Дін істері 

жӛніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы, Мәдениеттер мен діндердің 

халықаралық орталығы, Барлық деңгейдегі әкімдіктердің ішкі саясат бӛлімі, 

ҮЕҰ, ҮЕҰ. 

Министерство по делам религий и гражданского общества, Комитет по делам 

религий, Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам 

религий, Международный центр культур и религий, департаменты внутренней 

политики в акиматах всех уровней, общественные организации, НПО. 

Ministry for Religious affairs and Civil society, Comittee of religious affairs, The 

Research and Analysis Center for Religious Affairs, International Center of Cultures 

and Religions, Departments of internal policy in akimats of all levels, public 

organizations, NGO 

Кәсіби қызмет 

функциялары/Функции  

профессиональной деятельности / 

Functions of professional activity 

Ғылыми-зерттеу, сараптамалық-аналитикалық, ұйымдастырушылық-

басқарушылық, ақпараттық, білім беру, кеңестік, медиаторлық, педагогикалық 

Научно-исследовательская, экспертно-аналитическая, организационно-

управленческая, информационная, просветительская, консультативная, 

медиативная, педагогическая 

 research, expert-analytical, organizational and managerial, informational, 

educational, consultative, mediative, pedagogic 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды 

профессиональной деятельности / 

Types of professional activity 

Ғылыми және практикалық зерттеулер, діни зерттеулер және талдау, 

мониторинг, кеңес беру, медиация, оқыту, қарым-қатынас, мәдени және білім 

беру қызметі 

Научно-практические исследования, религиоведческая экспертиза и анализ, 

мониторинг, консалтинг, медиация, преподавание, коммуникация, культурно-

просветительская деятельность 

Research, religious expertise and analysis, monitoring, consulting, mediaton, 

teaching, communication, cultural and educational activity 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

Құзыреттілік/бейін картасы/ Карта/профиль компетенций/ Competency map / profile 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК) / Professional 

Competences 

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)  

КҚА 

Ғылыми-зерттеу құзыреттілігі 

Ұйымдастыру және басқару құзыреті 

Инновациялық-шығармашылық құзыреттілік 

Дінтанудың және діни қатынастардың негізгі 

мәселелерін зерттеуде ӛз бетімен жобалық 

шешімдер жасай ала білу 

Әр түрлі профильді кәсіпорындар мен 

ұйымдарда, мемлекеттік және жергілікті 

билік органдарында  дін саласындағы 

қызметтер мен бӛлімшелерді басқара білу 

ПК
А 

Научно-исследовательские компетенции 

Организационно-управленческие 

компетенции 

Инновационно-творческие компетенции 

Принимать независимые проектные решения 

при изучении ключевых вопросов 

религиозных и религиозных отношений 

Способность управлять службами и отделами 

религии в различных предприятиях и 

организациях, государственных и местных 

органах власти 

PCA 

Scientific research competence 

Organizational and management competencies 

Innovation-creative competence 

To take independent design decisions in 

researching the key issues of religion and 

religious relations 

The ability to manage services and departments 

of religion in various enterprises and 

organizations, state and local authorities 

КҚ1 

дінтану саласында ғылыми зерттеулер әдіснамасы мен 

әдістемелері бойынша дағдыларға ие болу, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыруға, уақытты және ресурстарды 

басқаруды, электрондық дерекқорларда (қазақ, орыс, 

ағылшын, араб және басқа да шет тілдерінде) әдебиеттерді 

іздеу бойынша жұмыс жүргізу, жазбаша жұмыстың 

дағдыларын игеру, яғни эссе, есеп беру, мақала жазу, ғылыми 

жобалар, магистрлік диссертация, шығармашылық ойлау 

қабілеті, жаңа міндеттер мен тақырыптар, сондай-ақ кәсіби 

діни зерттеулер саласында оларды зерттеу әдістемесі 

ПК1 

владение навыками методологии и методики научно-

исследовательской работы в области религиоведения, 

организовать научно-исследовательскую работу, управлять 

временем и ресурсами, вести работу по поиску литературы в 

электронных базах данных (на казахском, русском, 

английском, арабском и других иностранных языках) 

овладение навыками академического письма, а именно 

написание эссе, докладов, статей, научных проектов, 

магистерской диссертации,  творчески мыслить и предлагать 

новые задачи и темы, и методологию их изучения  в области 

профессиональных религиоведческих исследований 

PC1 

possession of skills in methodology and methods of scientific 

research in the field of religious studies, able to organize research 

work, manage time and resources, work on finding literature in 

electronic databases (in Kazakh, Russian, English, Arabic and 

other foreign languages), mastering the skills of academic writing, 

namely writing essays, reports, articles, scientific projects, 

master's thesis, ability to think creatively and offer new tasks and 

topics, and a methodology for their study in the field of 

professional religious studies 

Далалық зерттеулерді жүргізу әдістері: эпиграфика, 

қолжазба қоры, антропология 

Методика проведения полевых исследований: эпиграфика, 

рукописные собрания, антропология 

Methodology of Fieldwork: Epigraphy, Narrative Collections, 

Anthropology 

 

Ғылыми зерттеу әдістері 

Методы научного исследования  

Scientific Research Methodology 

 

Мәліметтерді жинақтаудағы визуалды әдістер 

Визуальные методы сбора данных  

Visual Methods of Data Collection  

 

Ислам деректануы 

Источниковедение ислама 

IslamSourseStudies 

 

Ислам мен христианшылдықтағы антропология негіздері 

Основы антропологии ислама и христианства 

Anthropology of Islam and Christianity 
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КҚB 

Теологиялық құзыреттілік 

Медиативті және коммуникациялық 

құзыреттілік 

ПКB 

Теологические компетенции 

Медиативно-коммуникационные компетенции 

PCB 

Theological competences 

Mediatric and communication competence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КҚB1 

әртүрлі діндердің, діни қозғалыстардың, ағымдардың 

теологиялық аспектілерін білу, ғылыми мәтіндерді түсіндіру 

үшін ғылыми әдістерді қолдану мүмкіндігі, әртүрлі діндердің 

теологиясын академиялық діни зерттеу орындарынан 

салыстырмалы талдау жүргізу, медиация және 

конфессияаралық қарым-қатынас пен диалогты дамыту 

мақсатында алынған білімді кәсіби қызметте пайдалану 

мүмкіндігі 

ПКB1 

владение богословско-теологическими аспектами различных 

религий, использовать научные методы и для интерпретации 

научных текстов, проводить сравнительный анализ 

богословия разных религий с позиции академического 

религиоведения, применять полученные знания в 

профессиональной деятельности с целью медиации и 

продвижения межрелигиозных отношений и диалога 

PCB1 

knowledge of the theological aspects of various religions, 

religious movements, currents, ability to use scientific methods 

for the interpretation of scientific texts, ability to conduct a 

comparative analysis of the theology of different religions from 

the position of academic religious studies, ability to use the 

acquired knowledge in professional activities for the purpose of 

mediation and promotion of interreligious relations and dialogue 

Аврамдық діндердегі  салыстырмалы құдай ілімі 

Сравнительное богословие авраамических религий  

Comparative theology of Abrahamic religions  

 

Орта Азия және Қазақстандағы Ханафиттік діни-құқықтық 

мектептердің ілімі мен практикасы  

Учение и практика ханафитской богословско-правовой 

школы в Центральной Азии и Казахстане 

Teaching and Practice of Hanafi Theological and Legal Schools 

in Central Asia and Kazakhstan 

 

Қасиетті мәтіндер герменевтикасы 

Герменевтика священных текстов 

Hermeneutics of Scriptures 
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КҚC 

Сараптамалық және аналитикалық 

құзыреттілік 

Медиадискурс мәселелерін, қоғамдық пікірді 

зерттеу 

Дінді және діншілдікті  зерттеу  үшін әр түрлі 

ақпаратты қолдана білу және талдау 

Экономикалық ӛмірге және еңбек нарығының 

мәселелеріне қатысты сұрақтарды зерттеу 

Әлеуметтік шынайылықты зерттеуде 

визуалды әдістерді қолдана білу 

ПК
C 

Экспертно-аналитические компетенции 

Экспертиза и аналитическая компетентность 

Исследование медиакритики, общественного 

мнения 

Уметь использовать и анализировать 

различную информацию для исследования 

религии и религии 

Изучение вопросов, связанных с 

экономической жизнью и проблемами рынка 

труда 

Способность использовать визуальные 

методы в социально сложных исследованиях 

PCC 

Expertise and analytical competence 

Research of media criticism, public opinions 

To be able to use and analyze various 

information for the study of religion; 

Study of issues related to economic life and labor 

market problems; 

The ability to use visual methods in socially 

complex studies 

КҚС1 

діндер, діни ағымдар мен ағымдардың тарихы мен қазіргі 

заманғы аспектілерін білу, әр түрлі діни үрдістерге қатысты 

әдебиеттерді талдай білу,  дін саласындағы (материалдық 

объектілер, фотосуреттер, бейне, аудио материалдар, БАҚ, 

интернет ресурстары) әртүрлі деректерді талдау және сыни 

ойлау дағдылары,  дінтану саласында діни зерттеулер жүргізу 

және дін саласындағы кеңес беру қызметін жүзеге асыру 

үшін діни зерттеулер саласында алдыңғы қатарлы білімді 

пайдалану мүмкіндігі 

ПКC1 

способность использовать исторические и современных 

данные деятельности религий, религиозных конфессий и 

течений, применять методы критического мышления, анализ, 

синтез во время работы с научной литературой, 

материальными объектами, фото, видео, аудио материалами, 

СМИ,  интернет ресурсами), способность использовать 

углубленные знания в области религиоведения для 

проведения религиоведческой экспертизы и консультативной 

деятельности в сфере религии 

PCC1 

knowledge of history and modern aspects of the activities of 

religions, religious movements and currents, ability to analyze 

literature relating to different religious trends, possession of skills 

in the analysis of various types of data in the sphere of religions 

(material objects, photos, video, audio materials, media, Internet 

resources) 

 

Дәстүрлі діндер және жаңа діни ағымдар 

Традиционные религии и новые религиозные   движения 

Traditional Religions and New Age Movements 

 

Мұсылмандық-христиандық қатынастар тарихы 

 История мусульмано-христианских отношений 

History of Muslim-Christian Relations 

 

Жаһанданған және  діни-саяси экстремизм 

Глобализация и религиозно-политический экстремизм  

Globalization and Religious and Political Extremism 

 

Діни тәжірибе және медиа 

Религиозная практика и медиа 

Religious Practices and Mass Media 

 

Ориентализм, постколониалды сын және дін 

Ориентализм, постколониальная критика и религия 

Orientalism, Post-colonial Criticism and Religion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) /  

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері) / Результат обучения 

(единицы ОПК) / 

The result of training (GPC 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) 
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ОПК
А
  

-Информационно-аналитические 

компетенции 

-Медиативно-коммуникативная     

 компетенции 

-Информационно-просветительские  

 компетенции 

-Научно-педагогические    

 компетенции 

-Способность развивать и совершенствовать 

свой интеллектуальный и культурный 

уровень; 

-умение овладевать новыми методами 

религиозных исследований, выбирать 

профиль своей профессиональной 

деятельности; 

-Способность изучать и применять новые 

знания и навыки, в том числе новые знания в 

практической деятельности; 

-способность свободно общаться на 

иностранных языках как средство 

профессионального общения; 

- приобретать навыки научных и массовых 

выступлений, академические навыки письма; 

ЖКҚА 

-Ақпараттық-аналитикалық біліктілік; 

-Медиациалық және коммуникативті 

 құзыреттілік; 

-Ақпараттық және білім беру 

 құзыреттілік; 

-Ғылыми педагогикалық 

 құзыреттілік 

-Ӛзінің интеллектуалды және жалпы мәдени 

деңгейін дамыту және жетілдіре білу қабілеті; 

-Дінтанулық зерттеудің жаңа әдістерін ӛз 

бетімен игеруге, ӛзінің кәсіби іс әрекетінің 

ғылыми профилін таңдай білу қабілеттілігі; 

-Тәжірибелік іс-әрекетте білімнің жаңа 

салаларымен қоса жаңа білімдер мен 

дағдыларды үйрену және қолдана білу 

ЖКҚ1 

заманауи діни зерттеулердің ӛзекті мәселелерін білу және 

еркін балжау, шет тілдеріндегі дүниежүзілік діннің 

жетістіктерін кәсіби қызметте пайдалану мүмкіндігі, 

қоғамның діни саласын дамытудағы жағдайды, 

проблемаларды, негізгі үрдістерді талдай білу, халықаралық, 

аймақтық, ұлттық, жергілікті деңгейлердегі діни ахуалды 

қадағалау дағдысын меңгеру, кәсіби қызметтің нәтижелерін 

қорыту және ұсыну мүмкіндігі, мемлекеттік органдарға, 

үкіметтік емес ұйымдарға, түрлі қоғамдық ұйымдарға 

ұсыныстарды әзірлеу мүмкіндігі, қазіргі діни мәселелер 

бойынша кеңес беру қабілеті және дағдысы, дін саласындағы 

насихаттау дағдыларын меңгеру, дінтанудағы заманауи 

аспектілерді оқыту мен оқытудағы заманауи педагогикалық 

тәсілдер мен әдістерді меңгеру 

 

ОПК1 

способность свободная ориентации в актуальных проблемах 

современного религиоведения, а также использование в 

профессиональной деятельности достижения мировой 

религиоведческой науки на иностранных языках, 

анализировать состояние, проблемы, основные тенденции 

развития религиозной сферы жизни общества, владеть 

навыками мониторинга религиозной ситуации на 

международном, региональном, республиканском, локальном 

уровнях, обобщать и презентовать результаты 

профессиональной деятельности, способность разрабатывать  

рекомендации государственным органам, 

неправительственным организациям, различным 

общественным организациям, консультирования и 

разъяснительной работы в области религиоведения, 

овладение современными педагогическими подходами и 

приемами в изучении и преподавании современных аспектов 

в религиоведении.   

GPC1 

knowledge and free orientation in the actual problems of modern 

religious studies, ability to use in the professional activity the 

achievements of the world religion science in foreign languages, 

ability to analyze the state, problems, main trends in the 

development of the religious sphere of society, to have the skills 

Дінтанудың қазіргі заманғы мәселелері 

Современные проблемы религиоведения 

Modern problems of Religious Studies 

 

Дін және мемлекет қатынастарының тарихы мен 

теориялары 

Теория и история государственно-конфессиональных 

отношений  

Theory and history of the relations between state and religion 

 

Жаһанданған әлемдегі этно-діни қақтығыстар 

Этнорелигиозная конфликтология в глобализирующемся 

мире 

Ethno- religious Conflictology in Globalizing   World 

 

Гендер және дін 

Религия и гендер 

Religion and gender 

 

Ислам және модернизм 

Ислам и модернизм 

Islam and Modernity 

 

Экуменистік қозғалыстар: тарихы және қазіргі кезең 

Экуменические движения: история и современность 

Ecumenistic Movements: Past and Present 

 

Қазақстандықтардың күнделікті ӛміріндегі діни және 

зайырлы тәжірибе 

Повседневные религиозные и светские практики  в жизни 

казахстанцев 

Everyday Life Religious and Secular Practices in Kazakhstan 

Религиозная идентичность молодежи Казахстана 

Religious Identity of Kazakhstan Youth 

 

Педагогика 

Педагогика  

Pedagogic  
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қабілеті; 

-Шет тілдерді кәсіби қарым-қатынастың 

құралы ретінде еркін білу қабілеті; 

-Ғылыми және бұқаралық сӛйлеу дағдыларын 

игеру, академиялық жазу дағдыларын игеру; 

GPCA 

-Information-analytical competence 

-Mediative-communicative competence 

-Information and educational 

 competencies 

-Scientific pedagogical competence 

-The ability to develop own intellectual and 

cultural level; 

- the ability to study new methods of religious 

researches, to choose a profile of professional 

activity; 

-the ability to study and implement new 

knowledge and skills, including new knowledge 

at the practical activity; 

- the ability to freely communicate in foreign 

languages as a tool of professional 

communication;  

- to acquire the skills of scientific and mass 

performances, academic writing skills. 

to monitor the religious situation at the international, regional, 

republican, local levels, ability to generalize and present the 

results of professional activity, ability to develop 

recommendations to state bodies, non-governmental 

organizations, various public organizations, ability and skills of 

counseling on current religious issues, mastering the skills of 

advocacy in the field of religion, mastering modern pedagogical 

approaches and techniques in studying and teaching modern 

aspects in religious studies. 

Психология 

Психология 

Psychology 

 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

 

 


