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І. КІРІСПЕ 

 

Діни білім беруді дамыту тұжырымдамасы (бұдан әрі – Тұжырымдама) 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының (бұдан әрі – ҚМДБ) діни білім 

беру жүйесін қалыптастыру мен дамытудың мақсаттары мен міндеттерін, 

құрылымы мен мазмұнын және негізгі стратегиялық бағыттарын 

айқындайтын әдістемелік-тұжырымдамалық құжат болып табылады.  

Тұжырымдама Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» және «Діни қызмет және діни 

бірлестіктер туралы» заңдарына, сондай-ақ ҚР Президентінің «Қазақстан-

2050» стратегиясына сәйкес әзірленіп, Қазақстан Республикасы 

азаматтарымен қатар, оқу үдерісіне қатысушылардың барлығының білім беру 

саласындағы заңды мүдделері мен құқықтарын сақтауды қамтамасыз етуге 

бағдарланған. 

Тұжырымдама ислами діни білім беруді қазақ ұлтының рухани және 

мәдени құндылығы ретінде таниды, ҚМДБ-ның ұзақ мерзімге арналған діни 

білім беру саясатын дамытудың негізін қалайды әрі діни білім берудің 

мазмұнына, діни білім беру жүйесінің құрылымына, діни білім беруді 

басқару жүйесіне, кадрлық саясатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін 

негіз болып табылады.  

Қажет жағдайда осы Тұжырымдамаға сәйкес оны іске асыру жөніндегі 

бағдарлама әзірленетін болады.  

Тұжырымдаманың құрылымы төмендегілерді қамтиды:  

- Қазіргі діни  жағдай;  

- Тұжырымдаманы қабылдау қажеттілігі; 

- Тұжырымдаманың мақсаты мен міндеттері; 

- Діни білім берудің құрылымы, деңгейлері мен мазмұны;  

- Тұжырымдаманы іске асырудан күтілетін нәтижелер;  

- Тұжырымдаманы іске асырудың кезеңдері.  

 

2. ҚАЗІРГІ ДІНИ ЖАҒДАЙ   

 

Тәуелсіз Қазақстанның заңнамалық құжаттарында азаматтардың діни 

сенім бостандығы құқығын сақтау мәселелеріне ерекше назар аударылады.  

Ар-ождан және діни бостандығын қамтамасыз ету көпконфессиялы еліміз 

үшін қашанда өзекті тақырып болып табылады.  

Кеңес үкіметі үстемдік құрған кезеңде дінге, діни ғұрыптарды атқаруға, 

діни тәрбие мен діни білім алуға барынша кедергі жасалды. Діни мазмұндағы 

қоғамдық құндылықтардың мән-мазмұны мақсатты түрде төмендетілді. 

Мемлекеттік тұрғыда діни сенімді жоққа шығаратын атеистік идеологияға 

қолдау көрсетілді. Сұрапыл тарихи оқиғалар желісінде Қазақстандағы ислам 

тамырынан ажырап, өзінің дәстүрлі арнасынан қол үзіп қалды.  

Тәуелсіздік алғаннан кейін 1992 жылдың 15 қаңтарында Қазақстан 

Республикасының «Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы» 
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заңы қабылданғаннан соң діни жағдай түзеле бастады. Дінге өркениетті 

көзқарас қалыптасып, дін еркіндігі демократиялық қағидалардың бір бөлігіне 

айналды. Ал 2011 жылы 11 қазанда қабылданған Қазақстан 

Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңы діни 

қатынастарды реттеу және діни сенім бостандығын қамтамасыз ету 

бағытындағы шараларды жаңа заңнамалық деңгейге көтерді. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы өзін құқықтық, демократиялық 

және зайырлы мемлекет ретінде орнықтыра отырып, адамның және 

азаматтардың діни сенім бостандығы құқығының сақталуына ұдайы көңіл 

бөледі. Қазақстандағы мемлекет пен діннің арақатынасы, азаматтардың дінге 

қатыстылығы ҚР Конституциясы, Азаматтық кодексі, «Діни қызмет және 

діни бірлестіктер туралы» заңы және тағы басқа бірқатар заңнамалық, 

нормативтік-құқықтық актілер арқылы реттеледі.  

Қазақ жері тарихи жағдайларға байланысты ислам, христиан, буддизм, 

конфуциандық сияқты ұлы өркениеттерге негіз болған әлемдік және дәстүрлі 

діндердің өкілдерінен және 130-дан астам ұлт пен ұлыстардан құралған өзара 

сыйластықпен өмір сүретін қоғамның қасиетті мекеніне айналды. Біздің 

шексіз кең байтақ даламыз өзіне алуан түрлі өркениет пен мәдениетті сіңірді. 

Қазіргі Қазақстан – қөпэтностық және көпконфессиялы мемлекет. Сондықтан 

Қазақстан мемлекетінің демократиялық сипаты әр түрлі әлеуметтік 

топтардың дүниетанымдық және мәдени ерекшеліктерін ескеруді 

қарастырады. Қазақстанда түрлі ұлттар мен конфессиялардың бейбіт қатар 

өмір сүруі үшін қажетті құқықтық және ұйымдық жағдайлар жасалған әрі 

конфессияаралық қатынастарды үндестіруге бағытталған бірыңғай 

мемлекеттік саясат қалыптасқан. 

Қазақстан Республикасы діндер мен өркениеттер үнқатысуын 

ұйымдастыру саласындағы бірқатар маңызды халықаралық бастамалардың 

авторы болып та табылады.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

бастамасымен Қазақстанда әр үш жыл сайын «Әлемдік және дәстүрлі діндер 

көшбасшыларының съезі» өткізіледі. Бұл Съезд әлемдік және дәстүрлі діни 

сенімдер мен өркениеттер үнқатысуының байланыстырушы алаңына 

айналып, толеранттылық пен діни төзімділікке, өзара ынтымақ пен келісімге 

негізделген қатынастарды нығайта түсу және радикалды экстремистік 

ұйымдардың ықпалынан қоғамды қорғау бағытында игі шаралар атқаруда.  

Қазақстандағы өзара татулық пен келісім моделінің тиімділігіне қатысты 

ЕҚЫҰ, БҰҰ және басқа да халықаралық ұйымдардың бірқатар оң бағалары 

берілген.  

Қазақстан Республикасының Конституциясы елдің әрбір азаматына ар-

ождан бостандығы құқығына кепілдік береді. ҚР Конституциясының 22-

бабының 2 тармағына сәйкес ар-ождан бостандығы құқығын жүзеге асыру 

жалпы адамдық және азаматтық құқықтар мен мемлекет алдындағы 

міндеттерге байланысты болмауға немесе оларды шектемеуге тиіс.  

Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 18-

бабына сәйкес «Дінге сену немесе наным-сенімдерін тұту еркіндігі тек қана 
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қоғам қауіпсіздігін, тәртіпті, денсаулық пен имандылықты, сондай-ақ 

басқалардың негізгі құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін, заңмен 

белгіленген шектеулермен ғана шектелуі тиіс». 

Қазақстан мемлекеті зайырлылығының конституциялық қағидаты 

мемлекетті діни бірлестіктерден бөліп қарастырады. Мемлекеттік басқару 

және жергілікті өзін-өзі басқару органдары қызметтері мен діни бірлестіктер 

қызметінің алмастырылуына жол берілмейді. Дегенмен, азаматтардың білім 

беру саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселелерінде 

мемлекеттік басқару органдары мен діни бірлестіктердің өзара әрекеттесуі 

мемлекеттің зайырлылық қағидаттарына қайшы келмейді. Мұндай өзара 

әрекеттесу, бірлесу көптеген заманауи демократиялық зайырлы 

мемлекеттердің тәжірибесінде бар әрі кең таралған.  

Мемлекет пен діни бірлестіктердің өзара әрекеттесуін ел аумағында 

жүзеге асыру үшін ең алдымен осы тақырыптар бойынша сараптамалық-

талдау жұмыстарды жүргізу, арнайы оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу, 

рухани мәдениет және исламтану курстарынан сабақ беретін ұстаздарды 

қайта даярлау мәселелерін толыққанды қарастыру керек. Өйткені білім беру 

саласындағы мемлекет пен діни бірлестіктердің өзара әрекеттесуі 

оқушыларды ұлттық мәдениетке баулу, ұлттық-діни тәрбие беру, қоғамды 

әлеуметтендіру, әлеуметтік келеңсіздіктердің алдын алу және т.б. 

мәселелерді басымдыққа алады.  

Осындай пәндер мен курстарды оқыту діни дүниетанымдық негізде 

Республикалық ислами діни бірлестік «Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының» (ҚМДБ) қатысуы арқасында негізі қаланып, жүзеге 

асырылады. Бұл ел тұрғындарының дінді дұрыс қабылдап, жүйелі түрде 

меңгеруінен, оларды рухани-танымдық құндылықтарға, мінез-құлық 

нормаларына баулудан, рухани-танымдық тәрбие беруден, рухани жан-

жақты жетіліп, тұлғасын қалыптастырудан, оларды діни дүниетанымдық, 

мәдени, рухани өзіндік айқындалуынан көрініс табады.  

Қазақ халқында діни тәрбие мен діни білім беру жүйесі ғасырлар бойы 

тарихи ахуалдарға орай, оңтайлы үлгілерде жалғасып келген. Рухани ілімге 

деген халық сұранысы қазақ жерінде діни білім беру жүйесінің жартылай 

отырықшы, жартылай көшпелі тұрмыс-салтына тән өзіндік үлгілері 

қалыптасқан. Ірі қалаларда жалғасын тапқан медреселер қызметімен қатар 

ауқатты адамдардың балаларын оқытатын «аталық» институты және көшпелі 

жұрт арасында молда ұстап, бала оқыту дәстүрі де кең тарағанын атап айтуға 

болады. Жаз жайлауда, қыс қыстауда жағдайлы отбасылар көмегімен ел 

ішіндегі діни білімді рухани тұлғалар бала оқыту арқылы халықтың діни 

сауатын көтеріп, қазақ балаларының хат танып, сауат ашуына ықпалын 

тигізіп отырған. 

 «Түркістан» халықаралық энциклопедиясында (Алматы, 2010) 

жазылуынша: «Медреселер өзінің білім беру тәжірибесіне қарай төрт сатыға 

бөлінді:  

1. Ибтидаия (бастауыш медресе), оқу мерзімі –  4 жыл;  

2. Рушдия, оқу мерзімі – 3 жыл;  
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3. Иғдадия (жоғары оқуға дайындық), оқу мерзімі – 3 жыл;  

4. Ғалия (жоғары білім), оқу мерзімі – 3 жыл.  

Ғалияны бітірген шәкірттерге «абыз», «молда», «халфе», «мударрис», 

«ахун» деген атақ берілген. Медреселерде жалпы оқу мерзімі 12-13 жылға 

созылған. 

Оқу пәндері медреселердің сатысына байланысты белгіленді. Жоғары 

білім беретін медреселерде араб тілі (лексика, этимология, синтаксис, 

риторика, тарих, Құранды оқу-игеру әдісі); дін үйрену, заңнама (Құранды, 

оның аяттарын, хадистерді талдау, фиқһ, заң негіздері); фәлсафа (логика, 

математика, география, астрономия, медицина, табиғаттану, ой талдау 

фәлсафасы) оқытылды. Медреселердің бағдарламасында діни оқу жағы 

басым болды», - деп ортағасырлық медреселердің оқу жүйесі жайында 

мәліметтер келтіріледі.  

Тарихи деректерден аңғарылатындай, Қазақстандағы исламның мың 

жылдан аса тарихы мен тәжірибесі бар. Қазақ халқының ұлттық 

құндылықтары мен салт-санасының, жалпы мәдениетінің қалыптасуында 

ислам дінінің алар орны ерекше. Орта Азия мен тәуелсіз Қазақстан 

топырағынан есімдері әлемге әйгілі, әл-Фараби, Ж.Баласағұн, М.Қашғари, 

А.Иүгінеки, А.Йассауи сияқты мұсылман түркі жұртшылығының 

мақтанышына айналған талай тұлғалар шыққан. Қазақ би-шешендері мен 

ақын-жырауларының шығармалары мұсылмандық дүниетаныммен ұштасып, 

біте қайнасып жатыр. 

Қазақ халқының рухани мұралары діни білім кеңістігін қамтамасыз 

еткен негізгі факторлар болып саналады. Халықтың діни көзқарастары, 

ұлттың рухани құндылықтары ауыз әдебиеті шығармаларында көрініс 

тапқан. Діни тақырыпқа арналған қисса-дастандардан ислам дінінің негізгі 

қағидалары, танымал тұлғалары, шариғат заңдары жайлы мол мәлімет алуға 

болады. Есепсіз көп мұндай туындылар көпшілікке арналған діни оқулықтың 

рөлін қоса атқарып, қазақ халқының мұсылмандық мәдениетін 

қалыптастыруда, діни сауатын көтеруде теңдессіз құралына айналған. 

Сондықтан аталмыш рухани құндылықтарды қазіргі діни ахуал жағдайы мен 

халық сұранысына сәйкес діни білім беру бағдарламалары аясында 

жаңғыртудың маңызы жоғары. 

 

 

3. ТҰЖЫРЫМДАМАНЫ ҚАБЫЛДАУ ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2050» стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз 

елдің дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес келетін діни сана 

қалыптастыруымыз керек», - деп Қазақстан халқының алдағы діни-рухани 

бағытын айқындап берген болатын.  

Келтірілген дәйексөзді еліміздегі діни білім берудің негізгі ұстанымы 

ретінде қарастырудың мәні зор. Қазіргі Қазақстандағы діни ахуал 

жағдайында ислам дініне қатысты мәселелердің өте өзекті екендігі 
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байқалуда. Бүгінгі таңда дін ұстанып, оның шариғи үкімдерін 

орындаушылардың басым бөлігі жастар екенін ескерсек, жастардың діни 

сауатына мән беру, олардың діни тәрбие мен діни білім алу қажеттілігін 

қанағаттандыру мәселесі стратегиялық тұрғыдан аса маңызды сала. Себебі 

мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіретін діни негіздегі әртүрлі құқық 

бұзушылықтардың, дін атын жамылған түрлі теріс пиғылды ағымдар іс-

әрекетінің белең алуы, олардың тұрғын халықты, әсіресе жастарды өз 

идеологиясына белсенді түрде тартуы,  жастар арасында рухани дерттердің 

көбеюі діни сауаттылықтың ауадай қажет екенін айғақтайды.  

Бүкіл адамзат тарихы дәлелдеп отырғандай, дінді дұрыс пайдалану 

қоғамдағы сан алуан қылмыстардың алдын алудың, сонымен қоса әр түрлі 

теріс пиғылды, экстремистік және террористік идеологиялардың ықпалынан 

сақтанудың ең тиімді тәсілі болып қала бермек. Сондықтан қазіргі заман 

талабы дүниетанымдық әралуандық пен көпконфессиялылыққа тән 

Қазақстан қоғамындағы рухани-танымдық білім беру мәселелерін шешудің 

әлеуметтік-мәдени, ғылыми-педагогикалық және ұйымдастырушылық 

бастамаларын айқындайтын, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы 

дәстүрлі ислам дінінің тарихи және мәдени негіздерін оқытуды көздейтін, 

заман талабына үйлесімді аталмыш Тұжырымдаманы қабылдау қажеттілігін 

негіздеп отыр. 

Тұжырымдамада ұсынылған шешімдер Қазақстан Республикасындағы 

діни білімді ел халқының дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес 

қалыптастыруға, оқушылардың рухани мәдениетін, соның ішінде ислам 

мәдениетін, ұлттық құндылықтар жүйесін және діни білім негіздерін жүйелі 

түрде меңгеруіне мүмкіндік береді. 

 

 

4. ТҰЖЫРЫМДАМАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ  

 

Мақсаты:  

1) Қазақстан Республикасы тұрғындарының, жеке тұлға мен қоғамның 

рухани қажеттіліктерін қанағаттандыратын көп деңгейлі, алуан пішінді 

үздіксіз діни білім берудің моделі мен тұтас ислами оқу кешенін 

қалыптастыру;  

2) ел аумағындағы мешіттерде діни оқу-ағартушылық жұмыстарының 

сапалы, тұрақты және тиімдi қызмет көрсетуіне мүмкіндік туғызу;  

3) ҚМДБ-ның қазақстандық қоғамдағы исламның рухани-имандылық 

және гуманитарлық ықпалын кеңейту жөніндегі жұмыстарының 

тиімділігін арттыру үшін діни білім беруді дамытудағы стратегиялық 

басымдықтарды белгілеу. 

Діни оқу жұмыстарының міндеттері: 

1) Ел халқының ислам негіздерін игеруіне жағдай тудыру, діни білім 

алудың қолжетімдігін және оның сапасын арттыруды қамтамасыз ету; 

2) діни білім беру ұйымдары қызметінде демократиялық ұстанымды 

ұстану; 
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3) қазақстандағы діни білім жүйесі мен зайырлы білімді ықпалдастыру 

арқылы зайырлы білім жүйесі секілді діни білімнің қоғамда 

тұрақтылықты қалыптастыратын іргетасқа айналуын қамтамасыз ету; 

4) діни білім берудің ұлттық тұтас жүйесін құру; 

5) діни білім беруді басқарудың және қазақстандық діни білім беру 

моделінің одан әрі жұмыс істеуінің нормативтік, құқықтық базасын 

жетілдіру; 

6) діни білім берудің мазмұны мен материалдық-техникалық базасын 

жаңарту; 

7) Қазақстанда білікті исламтанушыларды әзірлеу үшін әлемдік 

тәжірибенің озық әдістерін қолдану; 

8) еліміздегі исламтану мамандарын дайындайтын оқу орындарының оқу 

үдерісін бірізділендіру; 

9) діни оқу саласында әлеуметтік жағдайы төмен отбасы балаларының 

білім алуына қолдау көрсету; 

10) Қазақстан жастарының шетелдік діни оқу орындарында білім алу 

үдерісін қадағалау, осы үдерісті біртіндеп шектей отырып, ел 

аумағынан тыс жерлердегі діни оқу орындарына азаматтарды тек 

жоғары діни білім алу мен ғылыми дәрежесін көтеру мақсатында ғана 

жіберу; 

11) Қазақстан мұсылмандарының діни ұстанымдарымен 

сабақтасатын шет елдердің белгілі деген оқу орындарында 

мамандардың біліктілігін көтеріп, тәжірибе алмасуы үшін жол ашу;  

12) Қоғамды ізгілендіруге,  иманды, салауатты жаңа буынды 

тәрбиелеуге көмектесу; 

13) Ұлт зиялыларының ой-толғамдарын, рухани-танымдық 

тұрғыларын таныта, түсіндіре отырып, ұлттық рухани құндылықтарды, 

рухани мәдениетті, соның ішінде қазақ мұсылмандық мәдениетін 

насихаттау; 

14) Деструктивті діни ағымдардың идеологиясы мен тәжірибесіне 

қарсы әсер ету иммунитетін қалыптастыру. 

 

 

5. ДІНИ БІЛІМ БЕРУДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, ДЕҢГЕЙЛЕРІ МЕН 

МАЗМҰНЫ 

 

2011 жылдың 11 қазанында қабылданған ҚР «Діни қызмет және діни 

бірлестіктер туралы» заңына сәйкес «Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасы» республикалық діни бірлестік ретінде діни білім беру 

ұйымдарын құра алады. Заң бойынша мұндай ұйымдар діни қызметшілерді 

даярлаудың кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын мекемелер 

нысанында құрылуы көзделді. Осы нормаға сәйкес 2012 жылы жүргізілген 

діни бірлестіктерді қайта тіркеу үдерістері негізінде бұған дейін діни 

бірлестік ретінде қызмет атқарып келген исламдық оқу орындары таратылып, 
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«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» республикалық ислами діни 

бірлестік құрамындағы оқу мекемелері ретінде қайта құрылды. 

Қазіргі таңда ҚМДБ-ның ислами діни білім беру жүйесі төмендегі 

сатылардан тұрады:  

1. Діни сауат ашу мен Құран сүрелерін жаттау курстары.  

2. Діни оқу орындарына талапкерлер әзірлейтін дайындық курстары. 

3. Діни оқу-тәрбие процесін жүргізетін Қайырымдылық мекемелері.  

4. Құран кәрім сүрелерін кәсіби тұрғыда жатқа оқуды үйрететін қарилар 

дайындау орталықтары. 

5. Техникалық және кәсіптік білім беретін медресе-колледждер. 

6. Жоғары оқу орны және жоғары оқу орнынан кейінгі діни білім беретін 

оқу орындары. 

7. Имамдардың білімі мен біліктілігін жетілдіру институты. 

 

 

5.1. МЕШІТТЕР ЖАНЫНДАҒЫ ДІНИ САУАТ АШУ КУРСТАРЫ 

 

Мешіт жанынан ұйымдастырылатын сауат ашу курстары діни білім 

жүйесінің базалық буыны деңгейінде жұмыс жасайды. Діни сауат ашу курсы  

үміткердің жасы мен өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, оның діни 

тәлім-тәрбие алуын және имандылыққа бейімделуін, мұсылмандық 

тұлғасының қалыптасуына толыққанды үлесін қосады.  

Сауат ашу курстарындағы үміткерлердің оқуға деген құқығы мен 

талабын облыс өкілі, қалалық, аудандық Бас имамдар қамтамасыз етеді. Діни  

сауат ашу курстары Қазақстан аумағындағы барлық мешіт жандарынан 

ұйымдастырылып, көпшілік арасындағы ислами ағартушылық жұмыстарын 

жүйелі түрде және кең көлемде жетілдіруге мүмкіндік беретін басты тетік 

болып табылады. Ислами білім берудің бастапқы деңгейін діни сауат ашу 

курстары атқарады. 

Мешіт жанындағы діни сауат ашу курсының мақсаты:  

1) Бастауыш діни білім беру;  

2) оқу-әдістемелік, діни-ағартушылық бағдарламаларын қамту арқылы 

түрлі әлеуметтік топтар өкілдері болып табылатын үміткерлердің діни 

білім алуына мүмкіндіктер туғызу; 

3) ислам дінінің негіздерін және мұсылманның басты міндеттерін үйрету; 

4) діни білімді ғылыми тұрғыдан талдап-түсіндіріп, діни білімге деген 

ынта-жігерін арттыру; 

5) қазақи салт-дәстүрмен біте-қайнасып, ұлттық санаға сіңіскен этикалық 

құндылықтарға негізделген ислами ұстанымдардың ерекшеліктерін 

көрсетіп, жан-жақты түсіндіру;  

6) діни білім беру арқылы ел тұрғындарының ислам діні жайлы танымын 

кеңейту, сол арқылы радикалды идеологияның алдын алуға септесу. 

Мешіт жанындағы діни сауат ашу курсының міндеттері:  

1) Мешіттерге діни ағарту жұмыстарымен айналысатын жоғары немесе 

орта діни білімі бар лайықты кадрларды шоғырландыру; 
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2) үміткерлердің жасына және даралығына сай тәсілдерді ескере 

отырып оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру кезінде арнайы орта 

жасау;  

3) тыңдаушыларды отансүйгіштікке, адамның құқықтары мен 

бостандықтарына құрметпен қарауға, толеранттылыққа тәрбиелеу; 

4) білім алушы тұлғаларды адастырушы ағымдардан сақтандыруға 

және діни сауатсыздықты жоюға септігін тигізу; 

5) демалыс мезгілдерінде мектеп жасындағы балалар үшін Құран оқуды 

үйрену курстарын ұйымдастырып, тәлім-тәрбиемен қамту; 

6) діни сауатын ашу үшін мүмкіндіктері шектеулі зағип жандардың 

білім алуына жағдай туғызу.  

Мешіт жанындағы діни сауат ашу курсының стратегиялық 

мақсаттары: 

• Мешіттерді тек ғибадат-құлшылық орны ғана емес, діни ағарту 

орталықтарына айналдыру; 

• ҚМДБ имамдарының шәкірт оқытуға қабілетті діни ағартушы ұстаз 

болуын қамтамасыз ету. 

Нәтижесі: Діни сауат ашу курсының тыңдаушысы болғанын 

куәландыратын сертификат беріледі. 

Ескеру: Діни сауат ашу сабақтарын күндізгі немесе кешкі уақыттарда 

және демалыс күндері ұйымдастыруға болады. Жас мөлшері шектелмеген. 

Талапкерлердің жастары жас кезеңдеріне сай 6-11 – жас балалар тобы, 12-17 

– жеткіншектер тобы, 18-24 – жастар тобы, 25 жастан жоғары ересектер тобы 

болып есептеледі. 

Мешіт жанындағы «Діни сауат ашу» курстары талапкерге діни 

сауаттылықты арттыруда, шынайы мұсылман ретінде қалыптасуда және дін 

атын жамылған теріс пиғылды ағымдар ықпалынан сақтануда діни білім 

жүйесінің бастапқы сатысы ретінде қызмет етеді.  

Курс үш сатыға бөлінеді. Оқу әр сатыда 3 ай, яғни 12 апта жалғасады. 

Сабақтар күндізгі немесе кешкі уақыттарда өткізіледі.  

 

5.1.1. Діни сауат ашудың І сатысы  

Оқу мерзімі – 3 ай (12 апта теориялық оқу, емтихан-сынақтар үшін 

қосымша күндер қажет). Сабақ аптасына 2 рет жүргізіледі. 

Оқылатын пәндер: Құран әліппесі – 24 сағат, Иман шарттары – 8 сағат, 

Мұсылмандық шарты 24 – сағат, Сира – 8 сағат, Мұсылманның тұлғалық 

бейнесі – 8 сағат. Барлығы –  72 сағат.   

Діни білім берудің І сатысының міндеті – тыңдаушының бастапқы дінге 

бейімделуін қалыптастыруды қамтамасыз ету, оның  жеке тұлғасын дамыту. 

Осы сатыдағы оқу мен тәрбие тыңдаушыға оң ықпал ету арқылы жақсы әсер 

қалдыруға және арабша хат тану, Құран әріптерін оқу, жазу дағдыларын 

үйренуге, курстың соңында қасиетті Құран сүрелерін оқуға түсуге, өзін-өзі 

рухани тұрғыдан тани білуге, мінез-құлықтың мәдениетіне, жеке гигиенаның 

және салауатты өмір салтының негіздеріне бағдарланады, діни білім алуға 

база жасайды. 
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Ескеру: «Иман шарттары» сабағында шәкірт ақидаға қатысты 

мәселелермен танысуға тиіс. Мұсылмандық шарт сабағында Ш. 

Құдайбердіұлының «Мұсылмандық шарт» кітабын қолданып,  оған «Ғибадат 

исламия» кітабын әдістемелік құрал ретінде пайдалану қолайлы. Басқа 

әдебиеттерді де тыңдаушылардың деңгейіне қарай пайдалана алады. 

Тыңдаушы жалықпауы үшін ахлақ, сира, хадис пен хикметтен үзінділер 

дайындап, айтып отыру пайдалы. Сабақтың соңғы 5-10 минутын сұрақ-

жауапқа бөлуді ұмытпаған жөн.  

Білім алушы ұстаз емтиханынан алған бағалар (өте жақсы, жақсы) 

нәтижесінде келесі сатыға көшеді. 

 

5.1.2. Діни сауат ашудың ІІ сатысы 

Оқу мерзімі – 3 ай.  

Оқылатын пәндер: Құран әліппесі – 24 сағат, Иман шарттары – 8 сағат, 

Мұсылмандық шарты 16 – сағат, Сира – 8 сағат, Мұсылманның тұлғалық 

бейнесі – 8 сағат. Сахабалар тарихы – 8 сағат. Барлығы –  72 сағат.   

Бастауыш діни білім берудің ІІ сатысының функциясы тыңдаушыларды 

ислам дінінің парыздарына үйрету, Құран сүрелерін жаттату, дін негіздерін 

меңгеруге бағдарлау, білім алушы бойында жеке тұлғаның мәдениетін 

қалыптастыру болып табылады.  

Ескеру: Құран сабағында шәкірт қысқа сүрелерді, аяттарды және 

дұғаларды оқиды, қажетті бөліктерін жаттайды. Әр сабақтан тапсырма 

беретін кезде әрбір шәкірттің жаттау қабілетін ескеру тиіс. Осы сатыда 

шәкірт өз бетінше алғашқы сүрелерді жаттауды бастайды.  

Оқу пәндерін таңдау бойынша оқу жоспарын кеңейту үшін сағат санын 

көбейтуге болады. Қажетті сабақтардың бағдарламасы ұстаздардың 

ұсынысымен Бас имам келісімі арқылы облыс өкіл имамы бекітуімен жүзеге 

асырылады.  

Ұстаз емтиханынан бөлек сыртқы бақылау өткізіледі. Бақылау 

нәтижелері бойынша бастауыш діни білім берудің ІІІ сатысында оқуын 

жалғастыруы мен даярлық деңгейі айқындалады. 

  

5.1.3. Діни сауат ашудың ІІІ сатысы  

Оқу мерзімі – 12 апта. 

Оқылатын пәндер: Құран әліппесі – 24 сағат, Иман шарттары – 8 сағат, 

Мұсылмандық шарты 8 – сағат, Сира – 8 сағат, Мұсылманның тұлғалық 

бейнесі – 8 сағат. Барлығы –  72 сағат.   

ІІІ сатының функционалдық бағыты тыңдаушылар ислам діні туралы ой 

бөлісе алуын, өзгелерде оң әсер қалдыра алатын тұлғаға айналуын 

қалыптастыру, олардың бойында жеке тұлғалық, соның ішінде 

толеранттылық мәдениетін қалыптастыру, дін атын жамылған ағымдардың 

ықпалынан сақтану қабілетін қамтамасыз ету болып табылады. 

Ескерту: Құран сабағында шәкірт «Нәбә», «Мүлік», «Ясин» сүрелерін 

бетінен оқиды, қажетті деп табылған жерлерін жаттайды. Әр сабақта Құран 
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оқуды бес-он қатардан түсірмеу керек. Жаттайтын шәкіртке үш қатардан 

тапсырма беріледі.   

Ұстаз емтиханы мен сыртқы бақылаудан өзге Бас имаммен сұхбаттасу 

арқылы келесі жалғастырушы топқа қабылданады.  

 

5.1.4. Құран жаттау курсы 

Діни сауат ашудың Құран жаттау курсы діни білім беру жүйесіндегі 

сауат ашу курсының жалғастырушы бағыты ретінде жұмыс істейді. Оқу 

ұзақтығы шектелмеген. Оқу бағдарламасы ҚМДБ тарапынан бекітіледі.  

Мешіттер жанындағы Құран жаттау курсының мақсаты:  

1) Діни білім беру тиімділігінің ары қарай дамуын қамтамасыз ету.  

2) Талапкердің мұсылмандық дүниетанымын кеңейту.  

3) Құранды оқу-игеру әдісін меңгеру және Құран оқуды кәсібилендіру.  

4) Тыңдаушылардың әрі қарай сапалы діни білім алуын, діни 

сауаттылығын арттыру.  

5) Құран кәрімді кәсіби түрде мәнерлеп оқитын, көп сүре жаттайтын 

оқушыларды көбейту.  

6) Тыңдаушыларды аудандық, облыстық, республикалық Құран кәрім 

оқудан жарыстарға дайындау. 

Мешіттер жанындағы Құран жаттау курсының міндеттері:  

1) Оқушылардың жеке қабілеттері мен қажеттіліктеріне сәйкес оқыту 

жүйесін құру; 

2) Тыңдаушыларды салауатты өмір салтының құндылықтарына баулу; 

3) Мешітте діни ағартушы ұстаздар құрамын жасақтау;  

Нәтижесі: Діни сауат ашудың Құран сүрелерін жаттау курсында 

қасиетті Құранды кәсіби түрде жаттағанын куәландыратын әр бөліміне 

(парасына) арнайы сертификат табысталады. 

Ескерту: Құран жаттау курсында діни білім алуды одан әрі меңгеруге 

және тереңдете білуге көшу қамтамасыз етілетіндіктен үміткерлер оқытудың 

нысандары мен тәсілдерін, жеке білім беру бағдарламаларын таңдауына 

болады. Онда шығармашылық қызметке және оқушылардың жеке 

қабілеттерін дамыту үшін жағдай жасауға айрықша орын бөлінеді. 

 

5.1.5. Діни оқу орындарына дайындық курсы 

Дайындық курсы жоғары және орта оқу орындарына талапкерлерді 

дайындайды және келісім-шарт негізінде сол оқу орындарының құрылымдық 

бөлімшесі болып табылады. 

Дайындық курсы облыстық, қалалық өкіл имамдардың ұсынысы 

бойынша ҚМДБ-ның шешімі негізінде құрылады, қайта құрылады және 

жойылады. 

Дайындық курстың жұмысы ҚМДБ тарапынан бекітілген Ережесі 

негізінде жүргізіледі.  

Дайындық курсының мақсаты:  

1) Діни оқу орындарын белгілі деңгейде даярлығы бар түлектермен 

қамтамасыз ету;  
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2) діни білім сапасының жақсаруына жағдай жасау;  

3) бәскелестікке қабілетті діни білім берудің тиімді моделін жасау;  

4) діндар жастарды қазақстандық патриотизм бағытында, дін исламның 

дәстүрлі ханафи мәзһабындағы құндылықтарды әрі қазақ халқының 

әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін сақтау және құрметтеу сарынында 

тәрбиелеу;  

5) тыңдаушыларды діни оқу орындарына қабылдануына рухани-діни 

дайындықтан өткізу;  

6) тыңдаушыларға араб тілі, ақида, фиқһ, пайғамбарлар тарихы, Құран 

кәрім және тәжуид пәндерінен дәріс беріп, тыңдаушылардың білім 

деңгейін көтеру.  

Дайындық курсының міндеттері:  

1) Қазақстанда діни білім беру мәртебесін көтеру;  

2) діни білім беру қызметін дамыту;  

3) тыңдаушылардың қабілеттіліктерін дамыту, олардың интеллектуалды 

қызығушылықтарын қанағаттандыру;  

4) облыстық орталық мешіттер жанынан немесе қалалық, аудандық 

орталық бір мешіттен жоғары және орта діни оқу орындарына 

дайындық курсының заңды, нормативтік оқу базасын жасау;  

5) заманауи діни оқу үдерісін ұйымдастыру;  

6) үміткерлердің діни білім деңгейін арттыру;  

7) әр түрлі деңгейдегі арнайы оқу бағдарламаларын әзірлеу;  

8) түсу емтихандарына дайындау. 

Дайындық курс бітіргеннен кейін тындаушы оқыған пәндерінен 

жетерлік деңгейде білім алып шығулары керек және келесі талаптарға жауап 

беру міндетті:  

1) Араб тілінде әлеуметтік-тұрмыстық дәрежеде сөйлеу және жай 

сөйлемдерді грамматикалық тұрғыдан бастапқы талдауларды білуі 

қажет;  

2) дін исламның бес парызын үйреніп, оларға қатысты мәселелерді 

менгеруі қажет; 

3) Өздері таңдаған «Исламтану» мамандығының негізгі пәндері және 

кәсіби білімдері туралы түсініктері қалыптасуы қажет.  

Дайындық курстарындағы оқу үдерісі:  

1) Дайындық курс оқу процесі ҚМДБ тарапынан бекітілетін оқу жоспары 

мен оқу бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады. 

2) Тыңдаушылар үшін толық курс 30 апта (8 ай) бойы жалғасып, 2 

денгейде ұйымдастырылады, бірінші денгейі 13 апталық (қазан, қараша, 

желтоқсан айлары), екінші денгейі, қысқы кезеңдегі 2 апталық 

демалыстан соң басталып, 17 апта (Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр 

айларында) жалғасын табады. 

3) Оқу үрдісі топпен (15 адамнан кем болмау керек) жүзеге асады.  

4) Дайындық курсына негізгі орта және жалпы орта білімі бар оқушылар 

қатыса алады.  
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5) Түсушілер негізгі орта, жалпы орта білімді растайтын куәлік, 

белгіленген үлгімен аттестат немесе дипломмен, оқитын орнынан 

анықтама алып келулері керек. 

6) Курста нақты пән бойынша іске асырылатын білім беретін оқу 

бағдарламаларының мазмұны, олардың игерілу мерзімі діни білім беру 

талаптарына сәйкес әзірленген оқу жоспарларымен және 

бағдарламаларымен анықталады.  

7) Оқу кестесі оқу процесі мен жұмыс оқу жоспарларына сәйкес 

жасалады. 

8) Оқу сабақтары сабақтар, дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтар, 

бақылау және өзіндік жұмыстар, консультациялар, әңгімелесулер, 

факультативтік сабақтар, жұмыстар және оқу сабақтарының басқа да 

нысандары түрінде өткізіледі.  

9) Тыңдаушылардың білім, білік және дағды сапасын тікелей тексеру 

ауызша сұрау, тапсырма бойынша жұмыстарды орындау, жалпы 

бақылау және тексеру жұмыстарын жүргізу, дәптерлерді, 

конспектілерді, бақылау жұмыстарын, үй жұмыстарының орындалуын 

мерзімді тексеру арқылы жүргізіледі.  

10) Курста білім алушыларының білім, білік және дағды сапасы бағалармен 

белгіленеді: 5 (үздік), 4 (жақсы), 3 (қанағаттанарлық), 2 

(қанағаттанарлықсыз).  

11) Оқу топтарындағы оқу мен тәрбие жұмыстарына күнделікті басшылықты 

жетекшілер (тәрбиешілер) жүзеге асырады. 

12) Оқу процесінің ерекшеліктеріне қарай білім алушылармен жеке 

сабақтар өткізілуі мүмкін.  

13) Директордың бұйрығымен дайындық курсына қабылданған жеке тұлға 

тыңдаушы болып табылады.  

14) Оқуға қабылдау түсушілердің ата-аналарымен келісім-шарт жасалғаннан 

кейін байқау негізінде жүргізіледі. 

15) Дайындық курстарын өткізудің мерзімдері мен формасы діни оқу орны 

тарапынан тапсырыс берушінің талап-тілектерін ескере отырып, онымен 

жасалған келісім-шарт негізінде бекітіледі. 

16) Оқытушылар мен тыңдаушылардың құқықтары мен міндеттері арнайы 

Ережемен және жеке келісім-шартпен анықталады. 

17) Білім беру бағдарламалары мемлекеттік білім беру стандарттарының 

жалпы білім беру мекемелеріне қойылатын талаптарын ескере отырып 

жасалады, бекітіледі және жүзеге асырылады. 

18) Дайындық курсы Қазақстан Республикасының білім Заңына сәйкес 

мекемелерде ұйымдастырылады.  

19) Курстың оқу-тәрбие процесі білім алушылардың елжандылық, 

азаматтық, интернационалдық, жоғары моральдық және адамгершілік 

сезімін қалыптастыруға, сондай-ақ жан-жақты ынта-ықыласпен 

қызығушылығын және қабілеттерін дамытуға бағытталуға тиіс. 

20) Емтихандарды тапсырғаннан кейін курстарды тыңдаушыларға 

дайындық курсын бітіргендігі туралы куәлік беріледі.  
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5.2. ДІНИ ОҚУ-ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІН ЖҮРГІЗЕТІН 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРІ 

 

«Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қайырымдылық 

мекемесі» (бұдан әрі - Мекеме) әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, білім 

беру және қоғамға пайдалы өзге де мақсаттарды жүзеге асыру үшін мейірімді 

жандардың ерікті мүліктік жарналары негізінде құрылған коммерциялық 

емес ұйым. 

Мекеме жұмысы ҚМДБ тарапынан бекітілген, Қазақстан 

Республикасының заңды талаптарына сай жасалған Жарғы негізінде 

жүргізіледі. 

Мекемедегі білім сапасын және білім алушылардың тәрбиесін, 

оқытушылардың педагогикалық шеберлігін арттыру, оқу-әдістемелік және 

қаржылық-шаруашылық жұмыстарды жетілдіру мақсатында ҚМДБ 

сайлайтын немесе тағайындайтын алқалық басқару органдары құрылады. 

Мекемелердің алқалық басқару нысандары педагогикалық кеңесі, 

қамқоршылар кеңесі және тексеру комиссиясы болып табылады. Бұл 

органдар Құрылтайшы бекітетін, Қазақстан Республикасының Заңдарына 

сай әзірленген үлгілік ережелері негізінде жұмыс істейді. 

Қайырымдылық мекеме қызметінің мақсаты: Үміткерлердің ата-

аналары және олардың заңды өкілдерінің өтініші бойынша, жоғары және 

орта-арнайы білім беру орындарының студенттері мен мектеп 

оқушыларының (әрі қарай – Шәкірттің) тәлім-тәрбиесі, адамгершілік қасиеті 

мен діни имандылық пен ұлттық дүние-танымының қалыптасуына, Ислам 

мәдениеті мен ұлттық салт-дәстүрлерімізге бейімделуге, білімге деген 

ұмтылысын, ғылымға, өнерге, әдебиетке деген қызығушылықтарын 

арттыруға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, тәрбиеленушілердің 

денсаулығын нығайтуға бағытталған салауатты өмір салтын қалыптастыруға, 

зиянды әдеттердің (маскүнемдік, нашақорлық және т.б.) жағымсыз 

ықпалынан сақтандыратын жағдайларды жасауға, қоғамның діни сауатын 

арттыруға және діни құндылықтарды нығайтуға, діни тәлім-тәрбие мен діни 

ғылымның рөлін арттыруға қажетті негіз құру.  

Қайырымдылық мекеменің мақсаты негізінде мәні мен миссиясы: 

1) Қайырымдылық жұмыстарын ұйымдастыру; 

2) діни-ағарту жұмыстарын жүргізу; 

3) иманды жеке тұлғаны тәрбиелеу; 

4) балаларды рухани үйлесімділікке жеткізу, өмірге және өздеріне деген 

сенімін арттыру; 

5) Қазақстан Республикасындағы отбасылық қатынастарды реттейтін 

заңнамаларға бағыну және еліміздегі отбасылық құндылықтарды 

уағыздау; 

6) отбасының қоғамдағы беделін және рөлін нығайту; 

7) ата-аналықты, балалықты қорғауға үлес қосу, тәрбиелеуге бала алған 
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отбасыларға және қиын өмірлік жағдайда қалған отбасыларға 

әлеуметтік-рухани көмек көрсету және әлеуметтік жетімдіктің алдын 

алу; 

8) азаматтардың денсаулығын қорғауда және оның профилактикасы 

аясында көрсетілген қызметке, сондай-ақ олардың моральды-

психологиялық жағдайының жақсаруына көмек беру; 

9) балалар мен жастардың рухани-өнегелік тәрбиесін, интеллектуальды 

және физикалық дамуын демеу; 

10) жастардың қоғамдық маңызды бастамалары мен жобаларына қолдау      

  көрсету; 

11) республиканың әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси дамуын 

қамтамасыз етудегі діни ғылым мен тәрбиенің маңыздылығын арттыру. 

Қайырымдылық мекемесінің негізгі міндеттері: 

1) Қоғамға пайдалы азаматтарды жетілдіру; 

2) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе 

жетістіктері негізінде жеке тұлға қалыптастыруға, дамытуға және 

кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау; 

3) жеке адамның шығармашылық, рухани мүмкіндіктерін дамыту, 

адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін 

қалыптастыру; 

4) діни оқу орындарының дайындық курстары шеңберінде бастауыш діни 

білім алушыларды дайындау; 

Қайырымдылық мекемесіне білім алу үшін түсушілерді қабылдау 

тәртібі:  

- Қабылдау ережесімен белгіленеді. 

- Тыңдаушылар мен мекеме директоры арасында ҚМДБ тарапынан 

бекітілген үлгіге сәйкес шарт жасалады. 

- Қайырымдылық мекемесіне орта мектепте және басқа да білім беру 

мекемелерінде оқитын 13-25 жас аралығындағы талапкерлер қабылданады.  

Қайырымдылық мекемесінің оқу-тәрбие үрдісі: 

1) Бастауыш діни білім беріледі және Құранды мәнерлеп жатқа оқу 

дағдылары игеріледі;  

2) білім беру күндізгі, кешкі оқытудың түрлерін үйлестіру арқылы 

жүргізіледі; 

3) оқу үрдісі ҚМДБ тарапынан бекітілген оқу жоспарлары мен оқу 

бағдарламаларына сәйкес жүргізіледі және сабақ кестесі директордың 

қолымен бекітіледі; 

4) оқу жоспарын орындаған шәкірттерге тиісінше білімі туралы 

сертификат беріледі; 

5) қайырымдылық үйінің оқу бағдарламасы арнайы діни пәндерді 

қамтиды; 

6) қайырымдылық мекемесінде оқыту қазақ және орыс тілдерінде 

жүргізіледі. Жекелеген арнайы пәндер араб тілінде оқытылады;  
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7) қайырымдылық мекемесінің тәрбиелік міндеттері шәкірттердің, 

мұғалімдер мен қызметкерлердің бірлескен оқу, шығармашылық, 

өндірістік қызметтерімен жүзеге асырылады; 

8) қайырымдылық мекемесі сонымен қатар қысқа мерзімді немесе ұзақ 

мерзімді дайындық курстарын ұйымдастырып, талапкерлерді орта 

және жоғары діни оқу орындарына дайындауды жүзеге асырады. 

9) Мекемедегі оқу процесі, оқытушылар мен тыңдаушылардың 

құқықтары мен міндеттері арнайы Жарғымен және жеке келісім-

шартпен анықталады. 

 

 

5.3. ҚҰРАН ҚАРИЛАРЫН ДАЙЫНДАУ ОРТАЛЫҒЫ  

 

Қасиетті Құран кәрім сүрелерін кәсіби оқитын қарилар дайындау 

мекемесі «Орталық» деп аталады. «Орталық» «Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасы» республикалық ислами діни бірлестігінің коммерциялық емес, 

жеке мекемесі болып табылады. Республика көлемінде 2010 жылдың 

желтоқсан айынан бері Акмола обылысы, Целиноград ауданы, Қосшы ауылы, 

Набережная к-сі, 31 үйде орналасқан «Қауам ад-Дин әл-Итқани әл-Фараби 

әт-Түркістани» республикалық қариларды дайындау орталығы» және 2013 

жылы тіркеліп, іске қосылған Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, 

Еңбекшіқазақ ауданы, Теріскей шағын ауданында орналасқан «Ықылас» 

қарилар дайындау орталығы» жемісті қызмет атқаруда. 

Орталық өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

ҚР «Білім туралы» Заңын, «Баланың құқығы туралы» Конвенцияны, 

Азаматтық кодексі, «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңды, ҚР 

Үкіметінің басқа нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ өз Ережесі мен 

құрылтай құжаттарын басшылыққа алады. 

Орталықтың қызметтік мақсаттары:  

1) Құран сүрелерін жатқа меңгерген, кәсіби мәнерлеп оқитын, отандық 

қариларды (абыздарды) дайындап, халықаралық денгейге шығару; 

2) қасиетті Рамазан айында тарауих намазында Хатым Құран оқыту 

ғибадатын атқару үшін немесе мешіттерде діни рәсімдерді (азаншы, 

қари (абыз), молда) орындау үшін дайындау; 

3) қасиетті Құран кәрімді толық жаттап алуды қалайтын үміткерлерді 

әрмен қарай оқыту; 

4) қоғамның діни рухын арттыру және адамгершілік тұрақтылықты 

нығайту; 

5) қоғамда жан-жақты дамыған тұлғалар дайындау үшін қажетті негіз 

құру; 

6) медреселер мен жоғары діни оқу орындарына Құранды кәсіби оқуды 

меңгерген қари талапкерді әзірлеу. 

Орталықтың негізгі міндеттері: 

1) Бастауыш теологиялық білімді игерген мамандар дайындау; 



18 
 

2) Құран Кәрімді оқудың бастапқы, ең алғашқы ауызша түрін сақтайтын, 

және тізбектеліп, үзілмей, ауыз-екі жалғасып келе жатқан қасиетті 

Құран қари-мамандарын (Құранды жатқа білуші абыздарды) дайындау; 

3) орталықтың дайындық бөлімінің курстары шеңберінде бастауыш діни 

білім алушыларды дайындау; 

4) жеке адамның шығармашылық, рухани мүмкіндіктерін дамыту, 

адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін 

қалыптастыру; 

5) қасиетті Құран кәрімді оқуға мамандану бағытына сәйкес діни білім 

берудің арнайы жүйесін құру; 

6) Қазақстан қариларының мәртебесін арттыру; 

7) жыл сайын қасиетті Рамазан айында мешіттерде хатым Құран 

оқылатын тарауих намаздарын атқару үшін қариларды (абыз немесе 

хафыз) сараптаудан өткізіп Республикадағы мешіттерге бөлу; 

8) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе 

жетістіктері негізінде жеке тұлға қалыптастыруға, дамытуға және 

кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау; 

9) отандық қариларды Құран кәрімді мәнерлеп, жаттап оқудан өтетін 

республикалық және халықаралық жарыстарға қатыстыру;  

Орталықтың алдына қойылған мақсаттары мен міндеттеріне 

сәйкес оның қызметінің түрі: 

- оқу үрдісін ұйымдастыру; 

- толыққанды ислами жеке тұлға тәрбиелеу; 

- Құран кәрімнің қариларын дайындау және отандық Құран кәрімді 

оқушылардың жойылып кеткен тізбегін қайта жаңғырту; 

- діни білімі бар мамандарға сұраныстарды арттыру және орталық 

түлектерін жұмысқа орналастыруға әрекет ету. 

Орталықтағы оқу-тәрбие үрдісі:  

1) Орталықта білім беру күндізгі оқытудың түрлерін үйлестіру курстары 

арқылы жүргізіледі; 

2) орталықтағы оқу үрдісін ұйымдастыру пәндердің үлгілік 

бағдарламалары мен оқу жоспарларына сәйкес жүргізіледі және ҚМДБ 

тарапынан бекітіледі; 

3) орталықта оқу күндізгі нысанында білім алушылар үшін 1 қыркүйектен 

басталады; 

4) оқу бағдарламаларында көрсетілген мерзімдерге сәйкес білім 

алушыларға демалыстар беріледі; 

5) орталықта теориялық және тәжірибелік оқытуды ұйымдастырудың 

негізгі түрі сабақ болып табылады. Теориялық және тәжірибелік 

сабақтардың реті оқу жоспарымен және оқыту кестесімен анықталады; 

6) бітірушілердің білім беру бағдарламаларын меңгеруі аралық және 

қорытынды сынақтар және емтихандармен аяқталады.  
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7) емтихан комиссиясының шешімімен емтихан тапсырған білім 

алушыларға оқу бағытына сәйкес «Қари (абыз)» екенін растайтын 

құжат беріледі. ҚМБД төрағасы, Бас мүфтидің қолынан салтанатты 

түрде, арнайы куәлік алады.  

8) орталықтың тәрбие бағдарламалары білім алушылардың елжандылық, 

азаматтық, интернационалдық, жоғары моральдық және адамгершілік 

сезімін қалыптастыруға, сондай-ақ жан-жақты ынта-ықыласпен 

қызығушылығын және қабілеттерін дамытуға бағытталады; 

9) Қабылдау оқуға түсушілердің ата-аналарымен келісім-шарт 

жасалғаннан кейін байқау негізінде жүргізіледі. 

10) Орталықтағы оқу процесі, оқытушылар мен оқушылардың құқықтары    

мен міндеттері ҚР заңнамаларына сай жасалған, ҚМДБ бекіткен арнайы 

Ережемен, жеке келісім-шартпен және ішкі еңбек тәртібі ережелеріне 

сәйкес анықталады.  

Орталықтың білім алушылары құқылы: 

- оқу-тәрбие үрдісінде қарастырылған іс-шараларды өткізу кезінде 

Орталықтың дәрісханаларын, спорт, оқу залдарын, кітапханасын және басқа 

да оқыту-қосалқы мекемелерін, ақпараттық қорларын, мүліктерді, 

қызметтерді, ғимараттар мен оқу кабинеттерінің қондырғыларын тегін 

қолдануға; 

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына және басқа 

да нормативтік құқықтық актілеріне қайшы келмейтін жағдайда  өзінің 

биімділігі мен қажеттеріне қарай қосымша (соның ішінде ақылы) білім беру 

қызметтерін пайдалануға;  

- өзінің адамдық қадір-қасиетінің кұрметтелуіне; 

- барлық білім алушылар Құранды жатқа оқу бойынша Орталықта алған 

білімдерін жетілдіру үшін сайыстарға қатысуға;  

- оқудағы, ғылыми және шығармашылық қызметтегі табыстары үшін 

марапатталуға және сыйақы алуға; 

- ҚР заңнамасы мен Орталық Ережесіне сай бекітілген басқа да 

құқықтарды пайдалануға құқылы. 

Орталық білім алушылары міндетті: 

- белгіленген уақытта міндетті оқу сабақтарына қатысуға, оқу 

жоспарында және бағдарламаларында қарастырылған оқу ісінің барлық 

түрлерін орындауға; 

- Орталықтың мәдени-ағарту, қоғамдық және спорттық қызметіне 

қатысуға; 

- ішкі тәртіп ережелерін сақтауға, білім беру ұйымының Ережесінде және 

білім беру қызметтерін көрсету туралы шартта көзделген басқа да 

талаптарды орындауға; 

- педагог қызметкердің ар-намысы мен қадір-қасиетін, өздері білім алатын 

оқу орнының дәстүрлерін құрметтеуге; 

- Орталықтың мектеп жасындағы білім алушылар мемлекеттік орта білім 

беру мекемелерінде тұрақты түрде білім алуға міндетті. 
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5.4. МЕДРЕСЕЛЕР 

 

Медреселер «Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» 

республикалық ислами діни бірлестігінің қоғамдық пайдалы қызметтер 

бойынша білікті мамандар дайындайтын, орта білім денгейінің негізі болып 

табылатын техникалық және кәсіптік білім беру оқу бағдарламаларын жүзеге 

асыру мақсатында Мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған, 

заңды мәртебесін меңгерген, коммерциялық емес, жеке Мекеме болып табылады.  

Медреселер өз қызметінде Қазақстан Республикасының 

Конституциясын, Азаматтық кодексін, «Баланың құқығы туралы» 

Конвенцияны, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», «Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы», «Діни қызмет 

және діни бірлестіктер туралы», «Білім туралы» Заңдарын және ҚР БжҒМ 

нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ ҚМДБ-ның төралқа мәжілісі 

бекіткен Жарғысын басшылыққа алады.  

Қазіргі таңда «Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы» 

республикалық ислами діни бірлестігінің санатында 9 медресе бар. Олар:  

«Үшқоңыр медресесі» (Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған ауылы, 

Жібек Жолы к-сі, 164 үйде орналасқан), «Әбу Ханифа медресесі» (Алматы 

қаласы, Медеу ауданы, Пушкин к-сі,12 үй), «Орал медресесі» (Батыс 

Қазақстан облысы, Орал қаласы, Х.Досмұхамедов к-сі, 22 үй), «Ақтөбе 

медресесі» (Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Бестамақ ауылы, Алға к-сі, 58 үй), 

«Һибатулла Тарази медресесі» (Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Төле би к-сі, 

89 үй), «Сарыағаш медресесі» (Оңтүстік-Қазақстан облысы, Сарыағаш 

ауданы, Жартытөбе аудандық округі, Ынтымақ ауылы, Науаи к-сі, 1 үй), 

«Шымкент медресесі» (Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, 

Рекордный д-лы, 4 үй), «Әбу Бәкір Сыддық медресесі» (Павлодар облысы, 

Павлодар қаласы, Мүткенов к-сі, 52/2 үй), «Астана медресесі» (Астана 

қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 36 үй) «Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасы» республикалық ислами діни бірлестігінің жеке мекемелері 

болып тіркелген. 

Барлық медреселердің білім беру қызметі бойынша құқық беретін 

мемлекеттік лицензиялары бар. Медреселер ҚР Әділет министрлігінде 

тіркелген, ҚР Қаржы министрлігінен Салық төлеуші куәлігін алған. 

Медреселер Жарғы негізінде жұмыс жасайды. Білім беру қызметін 

ұйымдастыруы Қазақстан Республикасының білім саласындағы заңнамасы 

талаптарына сәйкес жүргізіледі. 

Барлық медреселер мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандартына сәйкес қызмет атқарады. 0112000 «Исламтану» мамандығы 

бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің оқу жоспарлары бекітілген. 

Мәдени шаралар мен тәрбие ісінің жоспарлары барлық оқу орындарында 

жасалады. 

Ұстаздардың базалық білімі, мамандану деңгейі орта діни оқу орны, 

яғни колледж оқытушысына қойылатын жүйелі діни білім беру талаптарына 

сай, алған мамандықтары оқытатын пәндеріне сәйкес келеді. Әрбір 
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оқытушының өз пәндеріне арналған жұмыс оқу бағдарламасы, дербес жұмыс 

жоспарлары жасалған.  

Медреселердің оқыту жоспарына мемлекеттік стандартқа сәйкес 

зайырлы пәндер енгізілген. Оқытылатын барлық оқулықтар мен әдебиеттер 

Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы тарапынан бекітілген. Олар 

имам Әбу Ханифа мәзһабының ұстанымдарымен толық сәйкес. «Ақида» 

пәнін жүргізу барысында имам Матуриди еңбектері негізге алынады. Өзге 

ақида өкілдерінің көзқарастары салыстырмалы түрде түсіндіріліп, 

матуридилік ақидадан ерекшеліктері көрсетіліп отырады. 

Фиқһ пәнін оқытуда ханафи мәзһабы өкілдерінің еңбектері басқа әһл әс-

сүннә уәл-жамағат мәзһабтарымен салыстырмалы түрде пайдаланылады.  

Жекелеген кітаптар сабақ барысында араб тілінен ауызша аударылып 

оқытылады. 

Барлық медреселер кітапхана, жатақхана, асхана, оқу залдарымен 

қамтылған. Компьютер бөлмесі мен интернет желісі, медициналық пункттер 

жұмыс істейді. Медреселерде спорт залдары жоқ болғанымен дене 

шынықтыру пәндері көрші орналасқан мектептердің ауласында немесе спорт 

залдарында өткізіледі. 

Медресе қызметінің мәні:  

Медресе қызметінің мәні Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім стандарттарына сәйкес техникалық және кәсіптік 

білім беру жүйесінде орта буын исламтану мамандарын дайындау. 

Медресе қызметінің мақсаттары:  

1) Техникалық және кәсіптік білімі бар, білікті исламтану мамандығына 

деген әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру; 

2) жеке тұлғаның ұлттық, рухани құндылықтар негізінде кәсіби тұрғыдан 

қалыптасуына, дамуына бағытталған қажетті жағдайлар жасау; 

3) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі жоғарғы білім беру 

жүйесі бойынша оқуға бейімдеу үшін дарынды жасөспірімдерге 

жағдайлар жасау; 

4) Қазақстанның діни-рухани жандану жағдайында алғы шарттар болып 

табылатын білім алушылардың шығармашылық әлеуетін және рухани 

адамгершілік мәдениетін дамыту; 

5) азаматтық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, салауатты өмір 

салтын ұстануға, ұлттық мәдениет пен халық дәстүрлерін қастерлеуге, 

Конституцияға және қоғамға қарсы шығу мен діни экстремизмнің кез-

келген көрінісіне қарсы тұруға тәрбиелеу;  

6) Қазақстанның мәдени жетістіктеріне баулу және Қазақ елімен қоса, 

басқа халықтардың да салт-дәстүрлерін зерделеу, қазақ, орыс, 

ағылшын, араб тілдерін меңгеру; 

7) жеке тұлғаның мәдени және адамгершілік тәрбиесіне деген сұранысын 

қанағаттандыруды жүзеге асыру; 
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8) қазақстандық қоғамда гуманистік құндылықтарды нығайтуға арналған 

жан-жақты әлеуметтік-педагогикалық қызмет жүргізу және әлеуметтік 

көмекке мәжбүр тұрғындарға қолдау көрсету; 

9) қоғам алдындағы борыштық сезімге тәрбиелеу, азаматтық 

ұстанымдарын қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

мәдени, қоғамдық тіршілігіне араласу қажеттілігіне тәрбиелеу;  

Медреседе алға қойылған мақсатты іске асыру үшін мынадай қызмет 

түрлерін жүзеге асырылады: 

1) Мемлекеттік білім беру лицензиясы негізінде күндізгі, кешкі және 

сырттай оқыту нысандарындағы «Исламтану» мамандықтары бойынша 

еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті білікті мамандар дайындау; 

2) исламтану білімі бар мамандардың біліктіліктерін ақылы негізде және 

мекемелердің тапсырысы бойынша жетілдіру және қайта даярлау;    

3) өскелең ұрпақтың зияткерлік және рухани-адамгершілік дамуын 

қамтамасыз ететін инновациялық педагогикалық әдістер мен 

технологияларды дайындау және ендіру, Мекеме қызметін ақпарат 

құралдарымен жабдықтау; 

4) білім алушылардың қабілеттерін анықтау, оқыту, тәрбиелеу және 

әлеуметтендіру, мәдени-бұқаралық шаралар өткізу; 

5) Қазақстан Республикасының барлық аймақтарынан келген білім 

алушыларға әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету және оларды 

тұлғалық дамытуға арналған гуманитарлық бағдарламаларды, соның 

ішінде қосымша білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; 

6) білім алушылары медициналық қамсыздандыру және салауатты өмір 

салтын насихаттау, денсаулығын сақтау және оны нығайту 

дағдыларына баулу; 

7) рухани-адамгершілік құндылықтарды дамыту саласы бойынша  

оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендерді, ғылыми-әдістемелік 

құралдарды және ұсыныстарды, соның ішінде олардың электрондық 

түрлерін, сондай-ақ, мерзімді және сериалды басылымдарды дайындау, 

басып шығару және енгізу; 

8) білім беру жүйесінде үйлесімді даму мәселелері бойынша ғылыми-

тәжірибелік форумдар, конференциялар, семинарлар, тренингтер, 

байқаулар ұйымдастыру және республикалық, шетелдік, халықаралық 

ұйымдардың қатысуымен оларды өткізу; 

9) студенттерді жергілікті, республикалық және халықаралық денгейдегі 

олимпиадаларға, конкурстарға, шығармашылық студиялар мен 

фестивальдарға және ынтымақтастықтың басқа да нысандарына 

қатыстыру; 

Медреселердің білім беру жүйесіндегі қағидалары: 

- оқу процесін басқару техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы 

бірыңғай мемлекеттік саясатты қамтамасыз етуге бағытталады;  

- білім берудің зайырлы сипатын қамтиды; 

- діни білім берудің деңгейілік сабақтастығын сақтап, оқу үдерісін 

үздіксіз жүргізеді;  
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- жалпы орта біліммен 2 жыл 10 ай, негізгі орта біліммен 3  жыл 10 

айлық оқу процесін ұйымдастырады. 

Медресеге оқуға қабылдау тәртібі: 

1) Техникалық және кәсіптік білім алу мақсатында Медресеге білім 

алушыларды қабылдау тәртібі оқу орнына қабылдаудың типтік 

ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.  

2) Медресе колледжге қабылдау негізгі орта, жалпы орта білімі бар 

азаматтардың қабылдау емтихандарының нәтижесі негізінде жеке 

өтініштері арқылы жүргізіледі. Конкурстық негізде қабілетті және 

дайындықтары жақсы талапкерлер қабылданады.  

3) Оқуға азаматтарды қабылдау кезінде оны және (немесе) оның ата-

аналарын немесе басқа заңды өкілдерін мекеменің Жарғысымен, білім 

беру қызметтерін жүргізу құқығына берілген лицензиямен және оқу-

тәрбие процесін ұйымдастыру мен қабылдау тәртібін реттейтін басқа 

да құжаттармен танысуы қажет.  

4) Мекемеде жетім және ата-аналарының немесе басқа заңды өкілдерінің 

қамқорлығынсыз қалған балаларды оқыту тегін жүзеге асырылады. 

5) Талапкерлер оқуға түсу үшін тиісті құжаттар мен мекеме директоры 

атына жазылған өтініш тапсырады. Директордың бұйрығымен 

техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасын меңгеру үшін 

қабылданған жеке тұлға студент болып табылады. 

6) Оқытудың толық курсын ойдағыдай аяқтаған және жалпы білім беретін 

кәсіби циклдар мен өндірістік оқытудың барлық  пәндері бойынша оң 

қорытынды бағалар алған медресенің студенттері бітіру біліктілік 

емтихандарын тапсыруға жіберіледі.  

7) Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу тәртібі 

мемлекеттік қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік ережесіне сай 

іске асырылады. 

Нәтижесі:  

Мемлекеттік қорытынды аттестаттаудан өткен мекеме бітірушілеріне 

«Исламтанушы» мамандығы бойынша, “Имам Хатиб”, “Ислам 

негіздерінің мұғалімі” біліктілігін күәландыратын техникалық және 

кәсіптік орта  білімі туралы мекеменің атауы, білім деңгейі мен 

біліктілігі көрсетілген мемлекеттік үлгідегі диплом және оқыған 

пәндерін меңгеру сапасы мен көлемі көрсетілген қосымшасы қоса 

беріледі.  

Медреселердің стратегиялық бағыты: 

1) Сапалы діни және зайырлы білім алуға қол жеткізуді қамтамасыз ету;  

2) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі жоғарғы білім беру 

жүйесі бойынша оқуға бейімдеу үшін дарынды жасөспірімдің дамуына 

жағдайлар жасау; 

3) үздік бітірген студенттерді шетелдік діни жоғары оқу орындарында 

білім алуын жалғастыруды ұйымдастыру; 

4) діни білім жүйесін басқару мен қаржыландырудың тиімділігін арттыру. 
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5) діни білім берудің әлеуетін көтеру, медреселердің көп бейінді және көп 

функциялы желісін құру;  

6) мемлекеттік білім беру лицензиясы негізінде кешкі, сырттай, 

қашықтықтан (дистанттық) және қысқартылған бағдарламамен оқыту 

түрлерін ұйымдастыру;  

7) «Исламтану» мамандықтары бойынша еңбек нарығындағы бәсекеге 

қабілетті білікті мамандар дайындау; 

8) жаңа педагогикалық технологияларды, оқытудың ақпараттық 

құралдарын, тәрбиенің қазіргі нысандарын меңгерген кәсіби білікті 

педагог мұғалімдерді тарту; 

9) медреселердің жұмысына жаңашыл ұсыныстар енгізу арқылы 

модернизация жасап отыру; 

Медреселердің стратегиялық бағытының міндеттері:  

1) Діни білім беру жоспарлары мен оқу бағдарламаларын және оқу 

процесін жетілдіру; 

2) жаңа технологияларды оқытудың ақпараттық құралдарын, тәрбиенің 

қазіргі нысандарын меңгерген кәсіби білікті педагог мұғалімдерді тарту, 

педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру; 

3) салауатты өмір салтына, оқушылардың денсаулығын нығайтуға, 

денсаулық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету;  

4) қосымша білім берудің қолжетімдігін қамтамасыз ету;  

5) материалдық базаны нығайту;  

6) медреседе орыс тілді мамандар дайындау үшін орыс тілді топ құру; 

7) оқу процесін ұйымдастырудың жаңа технологияларымен санасу және 

білім алушыларды оның мүддесіне бағындыру; 

8) медреселер үшін арнайы қазақ тілінде жазылған діни оқулықтар, оқулық 

әдіснамасын жасау; 

9) ҚМДБ медресеге қызметке қабылдау барысында ұстаздардың жүргізетін 

пәні бойынша, арнайы емтихан қабылдау; 

10) ҚМДБ жыл сайын әрбір діни пән бойынша «Үздік ұстаз» бәйгесін 

жариялау; 

11) медреселердегі түрлі сапасыз істердің алдын алу, сапасын көтеру үшін 

ҚМДБ жылда бір рет аралық бақылау (аттестация) сүзгісін жасау; 

12) медресе шәкірттерінің білім көрсеткішін белгілеу үшін жылына бір рет 

медреселер арасында Құран қирағаты, араб тілі, фиқһ, ақида, тәпсір, 

хадис және тарих пәндері бойынша білім сайысын (олимпиада) өткізу; 

13) медреселер үшін ғаламтор арқылы электронды бақылауды жүзеге асыру; 

14) медресеге негізгі орта мектепті (9 сынып) бітірген түлектерді қабылдау; 

15) білікті дін мамандарын даярлау үшін жоғары оқу орнындағы 

«Исламтану» мамандығына медресе түлектерін қабылдау; 

16) медресе базаларын колледж базаларына сәйкестендіру (арнайы оқу 

аудиторияларын, кітапханасын, спорт залын жасау); 

17) медреселердің кейбірін «Исламтану», «араб тілі» мамандықтарын 

дайындайтын заманауи колледждерге айналдыру; 

18) медреселердің кітапхана қорын көбейту; 
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19) діни әдебиеттерді қазақ тіліне аудару және жаңадан жазу бойынша, жыл 

сайын медресе аралық «Үздік діни кітап» байқауын ұйымдастыру; 

20) діни оқу орындарының мұғалімдер құрамын ғылым докторларының, 

магистрантар мен білікті отандық және шетелдік мамандармен 

қамтамасыз ету;  

21) медереселерге дайындық курстарда оқыған үміткерлерді қабылдау; 

22) медресе шәкірттері арасынан білімін арттыруға ынталы азаматтарды 

іріктеп, әрі қарай тура бағытта діни білім алуына жағдай жасау; 

23) діни оқу орнын бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуын қадағалап, 

жан-жақты көмектесу; 

24) ҚМДБ-ға қарасты діни оқу орындарының жұмысын бақылап, жыл сайын 

тексеру жұмыстарын ұйымдастыру және нәтижесі бойынша жұмыстың 

тиімділігін арттыру мақсатында ұсыныстар беру; 

25) ҚМДБ-ға қарасты медреселерді арнайы пәндерден базалық медресе 

орнын қалыптастыру (Тірек медресесі - арнайы пәнді жеке зерттеп, 

ізденіс жұмысымен айналасу, пәнге байланысты мақала жазу, оқулық 

жазу, шәкірттерге белгілі тақырыпты жеткізудің жаңа әдістемесін 

әзірлеу, ұстаздар арасында семинар  ұйымдастыру); 

26) жоғары діни оқу орындары мен медресе қабырғасында еңбек еткен діни 

оқытушылардың заңды талаптарға сай санатын көтеру;  

27) медреседе 5 жылдан астам қызмет жасаған оқытушыларды мешіттерге 

лауазымды қызметтерге орналастыру. 

Медресе білімінің ғылыми-әдістемесін қамтамасыздандыруы: 

- Оқу-әдістемелік кеңес құру; 

- ҚМДБ діни оқу орындарының барлығын оқу әдебиеттермен қамтамасыз 

ету; 

- мемлекеттік стандарттарға сай оқу бағдарламасын қабылдап, бірізділікке 

келтіру;  

- медреседе қазіргі ақпараттық, инновациялық технологияны қолдануды 

жетілдіру; 

- діни білімдерді игеру, саралау және қолдану біліктері мен дағдыларын 

меңгеру, жаңашылдыққа қабілетті ету; 

- тәлім-тәрбиенің, инновациялық және ақпараттық оқыту әдісін, білім 

үрдісінің сапасын тексеру ісін қамсыздандыруы үшін медресе 

оқытушыларының  біліктілігін көтеру; 

- ғылыми ізденіс бағытындағы жұмыс түрлеріне төселдіру, танымдық 

қызығушылықты арттыру; 

- әдеби тіл нормаларын меңгеру, тілдік және діни сауаттылықты арттыру. 

- ақпарат-бағдарламалық құралдарын иемдену, мамандыққа қажетті 

    түрлі ақпараттық техникалық жабдықтар мен құралдарды пайдалану; 

- студенттер мен оқытушыларды қазіргі ақпараттық ортамен 

қамсыздандыру  үшін зерттеме әдістемелік құрал-жабдықтарын әзірлеу. 

Медресеге түсетін үміткерлерге қойылатын талаптар:  

- Қазақстан Республикасының заңдарына бағынуы; 
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- Медресе Жарғысының талаптарын, ішкі тәртіп пен нұсқауларды және 

ондағы лауазым иелерінің бұйрық-үкімдерін орындауы;  

- Ыждаһаттылық пен еңбекқорлық таныта отырып, дұрыс білім алуы;  

- Медреседегі басқа оқушылардың, ұстаздар мен қызметкерлердің және  

жұмыскерлердің ар-намысы мен беделін сыйлауы; 

   

 

5.5. ЖОҒАРЫ ДІНИ БІЛІМ БЕРУ 

 

«Нұр Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті 2001 жылы 

Египет Араб Республикасы мен Қазақстан Республикасының үкіметтері 

арасындағы келісімге сай құрылған. Оқу орнына жалпы басшылық ететін 

және оның қызметін екі тараптан үйлестіретін Қамқорлар кеңесінің 

құзіретіне қаржы, мәдени және білім беру саясатын қалыптастыру кіреді. 

Университеттің білім беру қызметін жүргізуге құқық беретін мемлекеттік 

лицензиясы бар (АБ сериялы №0137466, 2010 жылдың 29 қыркүйек). 

Университетте берілетін мамандықтар ҚР жалпыға міндетті мемлекеттік 

білім беру стандарттарымен қамтамасыз етілген. 

Жоғары оқу орнының жылдық есебі ҚР Білім және ғылым министрлігіне 

жіберіліп отырады. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы                     

20 сәуіріндегі №152 бұйрығына сәйкес, университетте оқу процесі кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша ұйымдастырылған. Барлық оқу пәндері 

бойынша оқу жұмыс жоспары дайындалған. Студенттер білімін тексерудің 

ағымдық, аралық және қорытынды бақылаулар ұйымдастырылып, білім 

алушылар жетістігі балдық-рейтинг жүйе бойынша тексеріледі. Кредиттік 

оқыту жүйесін қамтамасыз ету мақсатында тіркеу процестерін басқарудың 

автоматтандырылған «Платон» жүйесі енгізілуде. 

«Нұр Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университетінде дәріс беретін 

оқытушылар құрамының көпшілігінің ғылыми дәрежесі бар.  

Оқу үдерісінің бағыттылығы ханафи мәзһабы бойынша жүреді. Жоғары 

оқу орнының материалдық-техникалық базасы қажетті талаптарға сәйкес 

келеді. Университетте студенттерге арналған жатақхана, көпшілік кітапхана, 

электронды кітапхана, оқу залы, лингофон және компьютер кабинеттері 

жұмыс істейді. 

Кітапхана қоры бай, 203 мыңға жуық діни және зайырлы мазмұндағы 

әдебиеттер, оқулықтар мен ғылыми еңбектер жинақталған.  

Жоғары білім берудің мақсаты мен міндеті:  

1. Қоғамның, мемлекеттің және жеке тұлғаның сапалы жоғары білім 

алуға деген мүдделерін қанағаттандыру. Жоғары діни білімді дамытудың 

негізгі үрдісі мамандар даярлау сапасын арттыру, ғылыми-зерттеу 

қызметімен ықпалдастырылған білімді дамыту, діни білім беруді жетілдіру.  

2. Қазіргі заман жағдайында жоғары білім беру жүйесінің бірінші 

кезектегі міндеті жоғары білікті мамандарды даярлау. Оны айрықша сала 

ретінде түсінуді қарастыру және жаңа сапа мен қоғамдық мәртебе, бейімділік 

беруді қажет ету болып табылады.  
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 Университетте «Исламтану» мамандығын оқытудың мақсаты: 

Қазақстан мешіттеріне жоғары лауазымды діни қызметкер (Имам Хатиб) 

немесе діни білім беретін оқу орнына ұстаздық етуге және ғылыми зерттеу 

жұмыстарымен айналысатын жоғары білікті мамандарды дайындау. Жоғары 

исламтанушылар, білімді имамдар дайындаумен қатар, болашақ дін 

қызметкерлеріне практикалық мәселелерді білікті түрде шешуге, мұсылман 

шариғатының қағидаларын түсіндіруге, діни жол-жоралғылардың дәстүрлі 

ханафи мазһабына сәйкестілігін, шынайы Исламның қағидаларына қайшы 

келетін жат сенімдердің белгілерін анықтауға, қоғамның рухани әлеуетінің 

жоғарылауына және адамгершілік мінез-құлықты бекітуге, қоғамдағы 

үйлесімді және жоғары дәрежеде білім алған тұлғалардың дамуына қажетті 

негіз қалауға мүмкіндік беретін білім және біліктілік кешенін меңгеруге 

жағдай тудыру.  

Исламтану, араб тілі және т.б. діни мамандықтар бойынша мамандарды 

оқыту. Ел аумағындағы оқу-ағарту саласын дамыту мақсатында халықаралық 

деңгейге шығу шараларын іске асыру. Университеттің негізгі миссиясы - 

Қазақстанда ислам саласында мамандарды даярлайтын басты білім беру, 

ғылыми және діни-ағарту орталығына айналу.  

Нәтижесі:  

Жоғарғы білімі туралы мемлекеттік үлгідегі диплом, «Исламтанушы», 

«Имам Хатиб», «араб тілі оқытушысы» біліктілігі беріледі. 

Оқу мерзімі: Медресе бітірушілерге 3 жылда, орта білім аттестаты 

немесе діни емес колледждердің дипломымен 4 жылда бакалавр дәрежесі 

беріледі.  

Міндеттері: 

1) ҚМДБ құрылымдарына, мешіттерге, отандық діни оқу орындарына   

қажетті мамандар әзірлеу; 

2) Исламтану негіздерін, оның бағыттарын, ғылыми зерттеу әдістемесін 

игерген, ислам дінінің тарихы мен ілімдерін терең меңгерген жоғары 

білікті мамандарды – бакалаврларды, магистрлерді, PhD докторларын 

және профессорларды даярлау, сондай-ақ, осы саладағы кадрлардың 

біліктілігін жоғарылатуға жәрдемдесу; 

3) Исламтану мамандығы бойынша білім беруді сапалы және 

бәсекелестікке қабілетті деңгейге жоғарылату; 

4) басқару жүйесін жетілдіру; 

5) елімізде болашақта бетке ұстар діни кадрларды қалыптастыруға септесу; 

6) Исламтану бойынша білім  бағдарламаларын құрастырып, типтік оқу 

жоспарларын қалыптастыру, аталған мамандық бойынша ислами білім 

берудің барлық жүйелеріне: университеттерге,  институттарға, 

медреселерге, Құран оқыту курстарына және т.б. оқулықтар мен оқу 

құралдарын әзірлеу; 

7) ислам ілімдерін дамыту, исламтану бойынша қолданбалы және іргелі 

ғылыми зерттеулерді жүргізу; 
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8) Исламтану мамандығы бойынша мемлекеттік мекемелерде, ғылыми-

зерттеу орталықтарында, БАҚ және басқа да құрылымдарға маман 

даярлау; 

9) ханафи мазһабы ұстанымдарын  теориялық, ғылыми тұрғыдан  негіздеу; 

10) ғылыми және оқу-әдістемелік инфрақұрылымды дамыту; 

11) шетелдік оқу орындарымен, ғылыми-зерттеу орталықтарымен байланыс 

және әріптестік қарым-қатынас орнату; 

12) ханафи мазһабының негізіндегі діни пәндер бойынша оқытушы-

профессорлар құрамына жоғары білікті мамандарды тарту. 

Университет қызметінің негізгі бағыттары: 

1) оқу процесін ұйымдастыру; 

2) ғылыми жұмыстардың орындалуын ұйымдастыру, соның ішінде, 

отандық ислам ғұламаларының  діни, ғылыми  мұраларын жандандыру, 

олардың еңбектерін талдау; 

3) Исламтану бойынша ғылыми, танымдық еңбектер, оқулықтар, оқу 

құралдарын әзірлеу; 

4) діни мекемелерде қызмет атқарып жүрген мамандарды қайта даярлау 

және олардың біліктілігін жоғарылатуға көмектесу; 

5) діни білімі бар мамандарға деген сұранысты зерттеу және университет 

түлектеріне жұмысқа орналасуға қолдау көрсету; 

6) өзінің оқыту-педагогикалық және ғылыми қызметінің бағыты бойынша 

семинарларды, симпозиумдарды және конференцияларды 

ұйымдастыру; 

7) ғылыми зерттеулер жүргізу және әр түрлі шетелдік жоғары оқу 

орындарымен, ғылыми мекемелер, қоғамдармен, сондай-ақ, жеке 

ғалымдар және шет елдердің діни қайраткерлерімен басқа да байланыс 

түрлерін жүзеге асыру; 

8) ислам діні негіздерін оқыту бағыттары бойынша шетелдік оқу 

орындарының тәжірибесін жан-жақты зерттеу. 

Университет мамандықтарының басты бағыттары: 

1. Исламтану; 

2. дінтану; 

3. шетел филологиясы (араб және ағылшын тілдері). 

Университеттің стратегиялық мақсаттары: 

1) оқыту бағдарламаларын жетілдіру арқылы университеттің бәсекелесуге 

қабілеттілігін арттыру; 

2) оқытудың әр түрлі формалары бойынша мамандар даярлауды және 

қайта даярлауды ұйымдастыру (соның ішінде қысқартылған оқыту 

бағдарламалары бойынша, екінші жоғары білім); 

3) Ислам қағидаларына байланысты барлық өзекті мәселелерге жауап 

беретін беделді саты ретінде университет ұстанымын бекіту; 

4) шетелдік университеттермен әріптестік қарым-қатынаста әр түрлі 

мамандықтар бойынша жаңа бағдарламаларды әзірлеу; 

5) докторантура бағдарламасын жүзеге асыру; 
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6) шетелдік әріптес оқу орындарын көбейту; 

7) Әл-Азһар және Каир университтері сияқты әріптес университеттермен, 

сонымен қатар, аталған университеттердің көрнекті профессорларымен 

докторлық диссертацияларды дайындау және қорғау саласында 

бірлескен ғылыми жетекшілік етуде қарым-қатынас құру; 

8) тәжірибе мен ғылыми зерттеулерді жүргізу мақсатында шет елдік 

жоғары оқу орындарымен қарым-қатынасты жүзеге асыру, сондай-ақ, 

бірлескен ғылыми жобаларды  іске асыру. 

9) діни білімді кеңінен меңгерген, бастамашыл, жаңа технологиялардың 

талаптарына бейімделген, көпшілікпен жұмыс істей білетін жаңалыққа 

құштар мамандарды даярлау;  

10) діни білім беру процесінде жоғары зайырлы білім беру жүйесі сияқты 

сапалы білім беруді күшейту;  

11) жоғары оқу орнын мемлекеттік ұлттық аккредиттеуден өткізу, 

халықаралық аккредиттеуден өтуге дайындау;  

12) діни оқу орындарын басқарудың принциптері мен практикасын 

қалыптастыру, стратегиялық жоспарлау жүйесін енгізу;  

13) студенттердің сапалы білім алуға деген құқықтарын нығайту, жоғары 

оқу орны басшыларының сапалы білім беру қызметін ұсыну 

жауапкершілігін анықтайтын тетіктерді әзірлеу және енгізу. 

 

«Нұр Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университетінің жұмысын 

жетілдіру және жоғарыдағы көрсетілген міндеттерді іске асыру 

мақсатында төмендегі өзгеде жалпы шараларды атқару көзделеді: 

1. Қазақстан зайырлы ел болғандықтан, арнайы діни білім беру ісі де 

мемлекеттік білім беруден бөлінгенін ескеріп, университеттен діни ислами 

оқу орындарына байланысты мәселелерді тұрақты талқылау мақсатында 

Оқу-әдістемелік кеңес құру, оның ережесін, жоспарын жасау;  

2. Ислам шариғаты, Ислам экономикасы, уағыз-насихат, Құрантану, 

хадистану факультеттерін ашуды қолға алу;   

3. Университетке түсу үшін алдымен медресені немесе дайындық курсын 

тәмамдау; 

4. Жылдық медресеаралық сайыстардың соңғы кезеңін тұрақты түрде Нұр-

Мүбарак университетінде өткізу; 

5. Исламтану бойынша ғылыми-жалпы еңбектерді, соның ішінде, 

оқулықтарды, оқыту бағдарламаларын, құралдарын құрастыру және 

жариялау; 

6. Медресе түлектері үшін исламтану мамандығы бойынша 3 жылдық 

қысқартылған бағдарлама әзірлеп, оқу жоспарын жетілдіру; 

7. ҚМДБ жанынан дәстүрлі «Имам Ағзам Әбу Ханифа» және «Имам 

Матуриди» сенімі туралы жүйелі жұмыстар ұйымдастырып, ағартушылық, 

ғылыми материалдар дайындау; 

8. Әлемдегі ислам діні бойынша беделді жоғары оқу орындарымен келісім-

шарт жасау; 
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9. Шетелдік діни оқу орындарында білім алуға ниет еткен талапкерлердің 

өтініштерін қабылдап, келісім-шарттар негізінде олардың шетелде білім 

алуын ұйымдастыруға септесу; 

10. Қазақстанның жоғары және орта оқу орындары мен орта және арнаулы 

мектептерде студенттер мен оқушыларға ислам дінін оқыту мақсатында 

берілетін оқу бағдарламаларын дайындап ҚР Білім және ғылым 

министрлігіне ұсыну; 

11. Қазақстанда «дінтану» мен «исламтану» пәндерінен сабақ беретін 

ұстаздар мен оқытушылардың тұрақты түрде діни білімдерін жетілдіру 

мақсатында жыл сайын семинарлар ұйымдастыру; 

12. ҚМДБ басқа мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып 

шетелдік діни оқу орындарының тізбесін мақұлдау, шетелден шақырылатын 

профессорлар мен теологиялық мамандарды сараптамадан өткізіп, шақырту; 

13. Шетелдік діни университеттерге отандық діни ағартушы ұстаздарды 

білімін жетілдіру курстарына жіберу; 

14. Орыс тілді мамандар дайындау үшін, діни оқу орындарында орыс тілді 

топтар құру; 

15. Араб тілінен қазақ тіліне отанға қажетті діни әдебиеттерді аударатын 

көркем аудармашылар тобын жасақтап, басшылыққа алу; 

16. Орта және жоғары діни оқу орнының түлектерінің курстық, дипломдық 

жұмыстарын, ғылыми диссертацияларын сараптамадан өткізіп, тиісті 

бағасын беріп, ғылыми жұмыстарға тарту; 

17. Қазақстанда исламтану ғылымын академиялық деңгейде зерттейтін 

отандық ғалымдардың ортасын ұйымдастыруды қалыптастыру; 

18. Университет қарамағынан медресе ұстаздарының біліктілігін көтеру 

курстарын ұйымдастыру, онда тек білімдерін ғана көтермей, ресми 

құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын үйрету; 

19. Діни ғылымды дамыту үшін әлемдік діндер тарихы мен исламтану 

ғылымының қыр-сырын ашатын Исламдағы дәстүрлі тәпсір, хадис, фикх, 

кәлам, ахлаһ, тарих секілді тақырыптарға бәйге жариялау; 

20. Діни-рухани құндылықтарды және дін мен адамгершіліктің дәстүрлі 

түсінігін сақтау мен дамытуға бағытталған іс-шараларды (конференциялар, 

форумдар, кездесулер және т.б.) өткізуге мұрындық болу; 

21. Университеттің қызметіне құрылтайшылар бақылауын күшейту, 

басқару жүйесін жетілдіру; 

22. Жоғары оқу орнында кәсіби кадрларды қайта даярлау тетігін енгізу;  

23. Оқу процесін ұйымдастырудың жаңа технологияларымен санасу және 

білім алушыларды оның мүддесіне бағындыру, оқытушылар арасындағы 

бәсекелестікті құру;  

24. Олимпиадаларда жүлдегер атанған шәкірттерге «Нұр Мүбарак» Египет 

ислам мәдениеті университетінде оқу үшін арнайы грант бөлу; 

25. Діни білім беру қызметін жақсарту үшін жоғары оқу орындары 

басшыларының жауаптылығын көздейтін заңнамалық нормаларды енгізу; 

Университеттегі білім беру деңгейлері және талапкерлерді қабылдау 

шарттары 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің 

құрылымы бір-бірімен өзара келісілген бакалавриат, магистратура және 

докторантура арқылы кадрлар даярлау жүйесіне берілетін болады.  

Бакалавриатта жоғары білімнің білім беру бағдарламалары іске 

асырылады – онда алғашқы екі курс сәйкестендірілуі және жалпы міндетті 

пәндер цикліне біріктірілуі тиіс. Содан кейінгі екі курста бакалавриатта 

дайындау базалық арнайы пәндер бойынша жүргізіледі.  

Шетелдік ұстаздардың нұсқаулары, пәндердің типтік оқу 

бағдарламаларында көрініс табады.  

«Нұр Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университетіне талапкерлерді 

қабылдау – Қазақстан Республикасы Үкіметі бекіткен жоғары оқу орнына 

қабылдаудың үлгі қағидаларына сәйкес жалпы орта, техникалық және 

кәсіптік (орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) және жоғары (жоғары кәсіптік) 

білімі бар тұлғалар ұлттық бірыңғай тестілеу немесе кешенді тестілеуден 

алған балы негізінде, талапкердің өз өтінші бойынша қабылданады.  

Талапкерлерді университетке қабылдауды университет ректорының 

бұйрығымен бекітілген қабылдау комиссиясы ұйымдастырады. Қабылдау 

жұмыстарының сапалы әрі заң аясында болуын қамтамасыз ету мақсатында  

комиссия құрамына ҚМДБ-ның мүшелер шақыртылады. 

Университетте студенттер контингентiн қалыптастыру мемлекеттiк 

бiлiм беру гранты, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты мен басқа қаражат 

көздерi есебінен оқуға төлеу арқылы жүзеге асырылады. 

Үкімет қаулысына сәйкес, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын 

азаматтығы жоқ тұлғаларға және Қазақстан Республикасының азаматтары 

болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға егер олар осы деңгейде бірінші 

рет білім алатын болса, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес 

конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқық беріледі. 

Ал, шетелдік жоғары оқу орнында білім алып жатқан Қазақстан 

Республикасының азаматтары «Нұр Мүбарак» Египет ислам мәдениеті 

университетіне ауысып келу үшін, кешенді тестілеу нәтижесі бойынша алған 

сертификатындағы балы негізінде қабылданады.  

Исламтану мамандығына түсетін азаматтар шығармашылық емтихан 

(ислам негіздері және кәсіби жарамдылық) және кешенді тестілеу түрінде 

өткізілетін емтихан (Қазақстан тарихы, қазақ тілі) нәтижесі арқылы 

қабылданады.  

Бакалавриаттағы нормативтік оқу мерзімі 4 жылды құрайды және 

мемлекеттік қорытынды аттестаттаумен, бакалаврдың тиісті академиялық 

дәрежесін беру аяқталады.  

Бакалавриатты бітіруші түлектердің Қазақстанда немесе шетелде 

магистратурада оқуын жалғастыруға мүмкіндігі бар. Қазақстанда білімін 

жалғастырғысы келетін азаматтар Үкіметтің «жоғары оқу орнына 

қабылдаудың үлгі қағидаларына» сәйкес шет тілі және өз мамандығы 

бойынша емтихан тапсырып, өту балын жинаған жағдайда университетке 

қабылданады. Ал, шетелдің жоғары оқу орындарының магистратура 

бөлімінде білімін тереңдету үшін түлектер ҚМДБ және «Нұр Мүбарак» 
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университетімен өзара келісім-шарт негізінде емтихан тапсырады. Болашақта 

шетел университеттеріне білімін тереңдетуге баратын бітіруші түлектерді 

университте емтихан алып, іріктеп жіберу мүмкіндіктері қарастырылады.  

Бакалавриатты бітірушілердің одан әрі 1-2 жылдық магистратурада 

білімін жалғастыруға мүмкіндігі бар.  

 

5.6. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ 
 

Жоғары оқу орнынан кейінгі діни білім, діни білім беру жүйесінің 

жоғары деңгейі магистратура мен докторантура (РhD) болып табылады.  

Магистратура  

Мақсаты:  

Діни білім беру мен ғылымды ықпалдастырудың негізінде қоғамды, 

ғылымды, дінді, діни қызметті жетілдірудің проблемаларын шешуге, батыл 

технологияларды әзірлеуге қабілетті, жаңа тұрпатты ғылыми, ғылыми-

педагогикалық кадрларды даярлаудың тиімді жүйесін жасау.   

Нәтижесі:  

Магистратураның білім бағдарламасын меңгерген және магистрлік 

диссертация қорғаған тұлғаға «магистр» академиялық дәрежесі беріледі. Оқу 

мерзімі 2 жылды құрайды.  

Міндеттері:  

• магистратурада жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдардың 

базасында оның жұмыс істеуін көздейтін ғылыми-педагогикалық кадрларды 

даярлаудың жаңа моделін енгізудің тетіктерін әзірлеу;  

• Құран және хадис мәтіндеріне тілдік, құқықтық, теологиялық, 

пәлсапалық тұрғыдан жан-жақты талдау жасап, жастарға діни мәтіндердің 

негізін тереңдетіп түсіндіру; 

• қоғам үшін жіті түсіндіруді қажет ететін діни мәтіндерді жан-жақты 

талдап оқыту; 

• діни білім беру бағдарламаларының негізінде мамандарды мақсатты 

даярлауды қамтамасыз ету;  

• халықаралық аккредиттелген докторлық бағдарламалары бар жетекші 

шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестік құрып, магистранттар мен 

PhD докторларын даярлау жөніндегі орталықтар құру.  

Магистратура бойынша мамандарды даярлау мынадай бағыт бойынша 

жүргізілуі мүмкін:  

1) Дін саласында мамандардың бейіндік,тереңдетілген даярлығы;  

2) Ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет үшін ғылыми-зерттеу 

даярлығы. 

Магистрлерді даярлау оқытудың ғылыми-әдістемелік бағытталуын және 

тиісті саладағы тереңдете мамандандырылған даярлықты қамтитын білім 

беру бағдарламаларына негізделетін болады.  

Магистратураны бітірушілер докторантурада оқуын жалғастыруға 

құқығы бар.  
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Докторантура  

Қазақстанның білім беру жүйесін аяқтайтын білім беру деңгейі болып 

табылады.  

PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-

педагогикалық бағытқа ие және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім мен ғылыми салалары үшін іргелі білім беру, әдіснамалық және 

зерттеушілік даярлық пен ғылымның сәйкес бағыттары бойынша пәндерді 

терең оқытуды қарастырады.  

PhD докторантурасының білім беру және ғылыми бағдарламасын 

қалыптастыру әлемдік және қазақстандық ғылым мен білімнің өсуіне сай 

тұрақты жетілдіріп отыруды талап етеді. 

Докторантураның мақсаты жоғары білікті ғылыми-педагогикалық 

кадрларды даярлау болып табылады.         

Нәтижесі:  

Докторантураның бағдарламасын меңгерген және докторлық 

диссертация қорғаған адамдарға Исламтану мамандығы бойынша философия 

докторы (PhD) академиялық дәрежесі беріледі.  

Докторлық бағдарламалар бойынша оқу мерзімі кемінде 3 жылды 

құрайды.  

Елдің оқытушылары мен ғылыми қызметкерлерінің академиялық 

ұтқырлығын қамтамасыз етуі тиіс.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі нарықтық экономиканың 

қажеттіліктеріне, жаһандану процестеріне, жалпы танылған халықаралық 

талаптарға сәйкестендірілетін болады, жастардың академиялық дәреже алуға 

қызығушылығын арттырады, ғылыми-педагогикалық кадрлардың “қартаю” 

проблемасын шешеді. 

Зайырлы пәндерден дәріс беретін оқытушылар конкурстық негізде 

жұмысқа таңдап алынады. Олардың айлық еңбек ақылары бекітілген еңбек 

жүктемесі негізінде бюджет және жеке төлем арқылы төленіп отырады. 

Университетте қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері 

қолданыстағы еңбек заңнамасымен, Жарғымен және ішкі тәртібі 

ережелерімен, сондай-ақ ұжымдық және еңбек шарттарымен 

регламенттеледі. 

 

5.7. ИМАМДАРДЫҢ БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ 

ИНСТИТУТЫ 

 

ҚМДБ жанындағы Республикалық имамдардың білімін жетілдіру ислам 

институты ҚМДБ бастамасымен және ислам даму банкінің қаржылық 

қолдауымен 2002 жылы ашылған. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде №474 1900 ДБ тіркеу нөмірі бойынша «Жоғары мамандық 

білім мекемесі» ретінде тіркелген. Институттың Жарғысы және басқа да 

құрылтай құжаттары толық бекітілген. 



34 
 

Институттың оқу үдерісі бірнеше айға созылатын курстар бойынша 

жүргізіледі. Институттың лицензиясы жоқ, өйткені бұл мекемедегі білім беру 

жүйесі қысқа мерзімді курстардан тұратындықтан, лицензиялауға жатпайды. 

Сабақ аптасына  6 күн, 17 пәннен тұрады және қажылыққа даярлық пен 

халал стандарт жүйесін оқытуға бағытталған факультативтік курстары өтеді. 

Мақсаты:  

• Имам-молдалардың білімдерін жетілдіру; 

• Қазақстан мешіттері мен діни білім беретін оқу орындарына білімді де 

білікті діни қызметкерлерді – имамдарды және ұстаздарды қайта дайындау; 

• ҚМДБ-ның кадрлық саясатын толықтыру арқылы сапасы жоғары 

қызметкерлерді әзірлеу; 

• Мешіт қызметкерлерінің діни мүмкіншіліктерін дамыту, өзіндік 

қасиеттерін арттыру үшін белгілі жағдайды құру арқылы интеллектісін 

байыту; 

• Материалдық пайда үшін емес, рухани азық үшін білім алуға, сондай-ақ 

ел игілігі үшін қызмет етуге ықпал жасау. 

Міндеттері: 

• әдістемелік бағдар беру және әзірлемелерді іске асыруда тәжірибе 

алмасуларды ұйымдастыру; 

• діни білім сапасының  жақсаруын қадағалау;  

• діни білім берудің сапасын арттыру үшін ұстаздардың біліктілігін 

шыңдау;  

• діни сауат ашу курстары мен діни оқу орындарындағы оқу жоспарының 

іске асуын тексеру, діни сабақ беру әдістерін дамыту, мешіттердегі 

ағартушылық жұмыстарын жетілдіру;  

• дін қызметкерлерінің педагогикалық біліктілігін арттыру; 

• дін істерінің  сапасын арттыру; 

• алған білімдерін  тиімді пайдалануға дағдыландыру. 

Нәтижесі: Білімі мен біліктілігін растайтын ҚМДБ-ның арнайы күәлігі 

беріледі. 

Институт тыңдаушылары – ҚМДБ құрамындағы мешіттердің 

қызметкерлері. Олар республиканың барлық аймағынан облыс имамдарының 

жолдамасымен жіберіледі.  

Оқу үдерісін институт басшысы бекітіп, Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасымен келісілген оқу жоспары негізінде дәстүрлі ханафи мәзһабы 

бағытында жүргізіледі. Отандық дін саласының мамандары ислам дініне 

қатысты пәндерді дәстүрлі исламның доктриналық бағыты бойынша 

жүргізеді. Зайырлы қоғамдық пәндерден Қазақстан тарихы, қазақ тілі мен 

әдебиеті және шешендік өнер пәндері өтіледі.  

Институттың стратегиялық мақсаттары: 

1) Институтты нормативтік талаптарға сәйкес материалдық-техникалық 

жағынан қамтамасыз ету, жабдықтау; 

2) Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіп бойынша 

жарғылық қызметті атқару үшін Институттың заңды мәртебесін қайта қарау;  
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3) Институт қызметінде ҚМДБ-мен келісе отырып, қосымша мамандық 

білім беру бағдарламасын жүзеге асыру;  

4) Арнайы діни білім беру үшін қашықтықтан оқыту жүйесін енгізу; 

5) Мешіттерде кішігірім діни рәсімдерді орындаушы молдалар мен 

шаруашылық қызметін атқарушыларға арнайы құжат беретін курстар 

ұйымдастыру;  

6) Дін қызметкерлерінің білімі мен біліктілігіне қатысты жыл сайын 

мониторинг жасау;  

7) Мешіт имамдарын білімдеріне қарай «жоғары», І, ІІ, ІІІ және 

«категорияға жатпайтын» топтарға бөлу;  

8) Оқу курсын толығымен тәмамдап, емтихан мен сынақтардан 

мүдірмей өткен тыңдаушы имамдарды категорияға көтеріп, не төмендетуге 

ұсыныс жасау; 

8) Имамдарды білім категориялары бойынша білімдерінің сәйкестігіне 

қарай «Имамдардың білімін жетілдіру Ислам институтына» оқуға шақыру;  

9) Қазақстан бойынша, барлық оқу орындары жанынан имамдардың 

білімі мен біліктілігін арттыратын курстар ашуды ұйымдастыру; 

10) ҚМДБ имамдардың өз білімдерін жетілдіру жоспарлары болуын 

қадағалау; 

11)  Әр екі жыл сайын имамдардың білімін тексеріп отыру 

(аттестациядан өткізу); 

12) Республика бойынша, имамдардың білімі мен біліктілігіне 

мониторинг жасап отыру үшін Институт жанынан «имам.кз» сайтын іске 

қосу немесе ҚМДБ-ның «муфтият.кз» бас сайтынан блог орналастыру; 

13) Оқу бағдарламасына қажылыққа аттану, халал ақпараттық жүйесі, 

ислами кәсіпкерлік және банк бойынша факультативтік сабақтарды тұрақты 

оқыту. 

 

 

6. ТҰЖЫРЫМДАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУДАН КҮТІЛЕТІН 

НӘТИЖЕЛЕР 
 

 Тұжырымдаманы іске асырудың нәтижесінде қазақстандық діни білім 

беру жүйесі төмендегілерге қол жеткізеді деп күтіледі:  

• білім берудің барлық деңгейінің қол жетімділігін және сабақтастығын 

қамтамасыз ету; 

• нәтижеге бағдарланған толыққанды, сапалы, бәсекеге қабілетті білім 

беру;  

• зайырлы біліммен, басқа да салалармен сабақтастыра отырып, діни білім 

беруді жеделдете дамыту, қоғамдық дұрыс пікірді қалыптастыру, қоғамдық 

прогрестің маңызды шарты ретінде діни білім беру саласының 

басымдықтарының пайдасын қалыптастыру;  

• азаматтардың, әсіресе жастардың жан-жақты әрі діни салада сауатты 

болуын қамтамасыз ету; 
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• діни білім беруді басқару қызметкерлерінің, діни пәндердің 

педагогтарынның еңбегін мемлекеттік қолдау және ынталандыруды күшейту 

тетіктерін әзірлеу;  

• материалдық-техникалық базаны нығайту;  

• дәстүрлі ислам дінінің дәрежесін көтеру, экстремистік ағымдарға төтеп 

берудегі оның рөлін арттыру; 

• имамдардың білімі мен беделін көтеру, жамағаттарды ҚМДБ-ның ресми 

өкілдерінің аясына шоғырландыру; 

• ҚМДБ-ның жұмысын жаңа дәрежеге көтеру, тиімділігін арттыру;  

• ел аумағындағы мешіттерді білімді, білікті, дипломды мамандармен 

қамтамасыз ету;  

• “Исламтану” бойынша жоғары білімді “Имам Хатиб”, “Ислам 

негіздерінің мұғалімі” мамандарын 16% пайыздан 30% пайызға жеткізу; 

•  “Исламтану” бойынша орта білімді “Имам Хатиб”, “Ислам негіздерінің 

мұғалімі” мамандарын 19% пайыздан 50 % пайызға көтеру; 

• ҚМДБ-сын білікті және білімді кадрлармен қамтамасыз ету, тиісті 

кадрлық резерв құру; 

• Мешіт қызметкерлерінің қызметтік дәрежесін жүйелеу және тиімділігін 

арттыру (азаншы, молда, оқытушы, имам, бас имам, өкіл имам); 

• Республика көлеміндегі қауымның ислами білім алу сұранысын 

қанағаттандыру; 

• дәстүрлі дінді насихаттау жұмыстарының тиімділігін арттыру, 

әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету; 

• діни білім беруді ұлттық-мұсылмандық дүниетанымға негіздеп, ислам 

дінін ғылыми тұрғыдан талдап-түсіндіру;  

• кадрларды кәсіби даярлаудағы әлеуметтік әріптестікті дамыту;  

• ғылыми және инновациялық қызметті дамыту;  

• діни білім беруді қаржыландырудың нормативтік әдістеріне көшуді 

қамтамасыз ету;  

• исламтану ғылымының тиісті деңгейде қалыптасуына ат салысу. 

Тұжырымдаманы іске асыру білім беру жүйесінің тиімді жұмыс 

істеуінің заңнамалық, нормативтік және құқықтық негіздерін құруға 

мүмкіндік береді. 

 

 

7. ТҰЖЫРЫМДАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Тұжырымдама кезең-кезеңімен іске асырылады:  

Бірінші кезең – 2016-2018 жылдар. Бұл кезеңде білім беруді дамытудың 

мақсаттары мен міндеттеріне сай жаңа заңнамалық және нормативтік-

құқықтық база құру және стратегиялық мақсаттарға жетуді қамтамасыз етуге 

қабілетті діни білім берудің жаңа ұлттық моделін енгізу жоспарланады.  

Мешіт жанындағы діни тәрбие мен оқыту жүйесінде тек діни білім беру 

немесе діни оқу орындарына үміткер даярлаудан бөлек, ер кісілер мен 

әйелдерге жұмыс істеуге мүмкіндік беретін және әлеуметтік жағынан 
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қорғалмаған әрі аз қамтамасыз етілген отбасыларына қолдау көрсететін 

әлеумет желісі бойынша әдістемелік негіздерді әзірлеу, мешіттерді діни білім 

беру орталығы ретінде қайта құрылымдау бойынша сауат ашу кешендерін, 

мешіт жанындағы діни тәрбиенің ақысыз шағын орталықтарын құру 

мақсатында нормативтік-құқықтық актілер әзірлеу көзделеді.  

Жоғары және орта діни білім беру оқу орындарына дайындық 

курстарына байланысты эксперименттік оқу жоспарлары, бағдарламалары, 

оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендері әзірленеді. Медреселерде білім 

беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын қайта қарау, 

оқушыларды 9 сыныптан кейін техникалық және кәсіптік білім мен тәрбие 

беру ұйымдарына (колледждерге) қабылдауды бастау, медреселердің оқу 

желісін кеңейту жөнінде нормативтік және құқықтық негіздер жасалып, 

арнайы пәндер мен ықпалдастырылған курстар бойынша жаңа типтік оқу 

жоспарлары мен бағдарламалары, оқулықтар және оқу-әдістемелік кешендері 

әзірленеді.  

Медреселерде «Исламтану» мамандығын растау және беру жүйесі 

құрылады.  

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде халықаралық 

аккредиттеуден өткен шетелдердің жетекші жоғары оқу орындарымен 

бірлесіп, PhD докторларын даярлау бағдарламасын ашу жүзеге асырылады.  

Жоғары оқу орындары мен білім беру бағдарламаларын халықаралық 

аккредиттеуді жүзеге асыруға, студенттер мен оқытушылардың академиялық 

ұтқырлығын қамтамасыз етуге жағдай жасалады.  

Өз бойына діни білім беру және ғылым компоненттерін барынша 

үйлестірген, бакалавр, магистратура мен докторантураның (PhD) 

бағдарламалары арқылы, діни білім мен зайырлы ғылымның нақты 

ықпалдасуына негізделген ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды 

даярлаудың жаңа моделі іске асырылатын болады.  

Бакалавр, магистрлер мен докторларды даярлауды ынталандыру 

тетіктерін әзірлеу мақсатында:  

• бакалавр, магистрлік және PhD дәрежесі бар адамдардың қызметте 

өсуін қамтамасыз ететін тетік қалыптастырылады;  

• ғылым кандидаттары мен докторларының дәстүрлі дипломдары мен 

PhD дипломдарының қосарласа жүруі қамтамасыз етіледі. 

  

Екінші кезең – 2019-2020 жылдар. Бұл кезеңде Тұжырымдаманы толық 

көлемде іске асыру, жинақталған тәжірибені, елдегі әлеуметтік-

экономикалық жағдайлардың дамуын ескере отырып толықтыру көзделеді.  

Мешіт жанындағы діни тәрбие мен оқыту жүйесінің әлеуеті мен 

ресурстарын дамыту, мешітті діни білім берудің бағдарламаларын іске асыру 

мақсатында ұтымды және барынша тиімді пайдалану жүзеге асырылады.  

Медреселердің білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын 

жетілдіру, діни білім беру ұйымдарының жеткілікті желісін жасау іске 

асырылады. Орта білімнен кейінгі барлық сатыларда бакалаврлық, 
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магистрлік, докторлық бағдарламалар бойынша жоғары білікті кадрлар 

даярлауға толық көшу жүзеге асырылады.  

Жоғары оқу орнының мемлекеттік, халықаралық аккредиттеуден өтуі 

мен кадрлар даярлаудың сапасы халықаралық талаптарға сәйкес қамтамасыз 

етіледі.  

Аталмыш тұжырымдама бойынша жоспарлы жұмыс нәтижесінде 

әдістемелік материалдар, жаңа оқулықтар құрастырылып, материалдық база 

нығайтылады. 

Тұжырымдаманы іске асырудың нәтижесінде тиімді жұмыс істейтін 

білім берудің қазақстандық моделі құрылып, Қазақстанның бүгінгі ислам 

әлемінде лайықты орын алуына мүмкіндік беретін діни білім беру мен кадр 

даярлаудың сапалы жоғары деңгейіне қол жеткізілетін болады. 

Тұжырымдама Қазақстан қоғамындағы сан түрлі дүниетанымдық 

топтардың ислами діни білім саласындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру 

мақсатында жасалды. 

ҚМДБ-ның діни білім саласы Қазақстан халқының діни дәстүрлерін, 

рухани мәдениеті мен тарихын, әлемдік діндер тарихын және оларды 

салыстырмалы зерттеуді, діни-мәдени мазмұнды қамтиды. Өскелең буын 

бойында шынайы сенім, отаншылдық, мәмілегерлік, адалдық және 

әділеттілік сезімдерін қалыптастыруға бағдарланады. 
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І. ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция развития религиозного образования (далее – Концепция) 

является методическо-концептуальным документом Духовного управления 

мусульман Казахстана (далее – ДУМК), определяющим цели и задачи 

формирования и развития религиозного образования, его структуру и 

содержание, основные стратегические направления.  

Концепция разработана в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об образовании» и «О 

религиозной деятельности и религиозных объединениях», и стратегией 

Президента РК «Казахстан-2050», и ориентирована на обеспечение законных 

интересов и прав в сфере образования как всех граждан, так и участников 

образовательного процесса. 

Концепция признает исламское религиозное образование в качестве 

духовной и культурной ценности казахского народа, является фундаментом 

развития политики религиозного образования ДУМК на долгосрочной 

перспективе, также основанием для внесения изменений и дополнений в 

содержание религиозного образования, структуру системы религиозного 

образования, управленческую систему религиозного образования, кадровую 

политику. 

В случае необходимости согласно данной Концепции будет разработана 

программа ее реализации. 

 Структура Концепции содержит следующее: 

- современная религиозная ситуация; 

- необходимость принятия Концепции; 

- цели и задачи Концепции; 

- структура, уровни и содержание религиозного образования; 

- ожидаемые результаты от реализации Концепции; 

- периорды реализации Концепции. 

 

 

2. СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ 

 

В законодательных документах независимого Казахстана особое 

внимание уделяется на вопросы соблюдения прав на свободу 

вероисповедания граждан. Обеспечение свободы совести и вероисповедания 

является актуальной темой для нашей поликонфессиональной страны.  

Во время правления Советской власти были ограничены права на 

отправление религиозных обрядов, получение религиозного образования и на 

воспитание. Целенаправленно снижалось значимость общественных 

ценностей религиозного содержания. Государством поддерживалась 
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атеистическая идеология, отрицающая религиозное верование. В результате 

суровых исторических событий ислам в Казахстане отделился от своих основ 

и потерял свою традиционность.  

После приобретения независимости с принятием 15 января 1992 года 

Закона Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях» религиозная ситуация изменилась к лучшему. Начали 

формироваться правильные взгляды на религию, свобода вероисповедания 

стала частью демократических принципов. Принятый 11 октября 2011 года 

Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных 

объединениях» поднял на новый законодательный уровень мероприятия, 

проводимые в направлении по регулированию религиозных отношений и 

обеспечения свободы вероисповедания.  

В настоящее время Республика Казахстан утверждая себя правовым, 

демократическим и светским государством, уделяет постоянное внимание 

соблюдению прав на свободу вероисповедания человека и всех граждан. 

Отношения государства и религии, вероисповедная принадлежность граждан 

в Казахстане регламентируются Конституцией РК, Гражданским кодексом, 

Законом РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», 

также другими законодательными, нормативно-правовыми актами.  

Казахская земля в силу сложившихся исторических событий стала 

местом взаимодействия великих цивилизаций – исламской, христианской, 

буддистской, конфуцианской, и это позволило построить общество, в 

котором мирно сосуществуют представители различных конфессий и более 

130-ти представителей разных нации и этносов. Наша великая и бескрайняя 

степь смогла вобрать в себя различные цивилизации и культуры народов. 

Сегодняшний современный Казахстан – это полиэтническое и 

поликонфессиональное государство. Поэтому демократический характер 

государства учитывает мировоззренческие и культурные особенности 

различных социальных групп. В Казахстане созданы все необходимые 

правовые и организационные условия для мирного сосуществования 

различных конфессий, и сформирована единая государственная политика, 

направленная на построение гармоничных межконфессиональных 

отношений.  

Республика Казахстан также является автором ряда значимых 

международных инициатив в сфере организации диалога религий и 

цивилизаций.  

По инициативе Главы государства Н.А.Назарбаева в Казахстане каждые 

три года проводится Съезд лидеров мировых и традиционных религий. 

Данный Съезд стал связующей площадкой диалога мировых и традиционных 

религий и цивилизации, и осуществляет важные мероприятия по укреплению 

отношений, основанных на толерантстве и терпимости, 

взаимосотрудничестве и согласии, защиты общества от влияния радикальных 

экстремистских организации.  



43 
 

ОБСЕ, ООН и другими международными организациями положительн 

оценена эффективность модели мирных отношений и взаимосогласия в 

Казахстане.   

Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому гражданину 

страны право на свободу совести. Согласно пункту 2 статьи 22 Конституции 

РК осуществление права на свободу совести не должно обуславливать или 

ограничивать общечеловеческие и гражданские права и обязанности перед 

государством.  

Согласно статьи 18 Международного пакта о гражданских и 

политических правах: «Свобода исповедовать религию или убеждения 

подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для 

охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и 

основных прав и свобод других лиц».  

Конституционный принцип светскости государства Казахстан 

рассматривает государство отдельно от религиозных объединений. Не 

допускается вмешивание деятельности органов государственного управления 

и местного самоуправления в деятельность религиозных объединений. Тем 

не менее, взаимодействие органов государственного управления и 

религиозных объединений в вопросах необходимости получения гражданами 

образования не противоречит светским принципам государства. Такого рода 

взаимодействия и объединение усилий широко применяются в других 

современных демократических светских государствах.  

Для осуществления взаимодействия государства и религиозных 

объединений, в первую очередь необходимо полноценно рассмотреть 

вопросы по проведению экспертно-аналитических работ по данной тематике, 

разработке специальных учебно-методических пособий, переподготовке 

преподавателей курсов духовной культуры и исламоведения. Так как, 

взаимодействие государства и религиозных объединений в сфере 

образования даст возможность акцентировать внимание на вопросы 

прививания национальной культуры школьникам, национально-религиозного 

воспитания, социализации общества, профилактики социальных конфликтов 

и т.д.  

Преподавание таких предметов и курсов на религиозно-

мировоззренческой основе будет формироваться и осуществляться с 

участием Республиканского исламского религиозного объединения 

«Духовного управления мусульман Казахстана» (ДУМК). Это позволит 

гражданам страны правильно воспринимать и системно изучать религию, 

развивать в себе духовно-познавательные ценности, правильные нормы 

поведения, получать духовно-познавательное воспитание, полноценно 

духовно развиваться и сформироваться как личность, также приведет их к 

религиозно мировоззренческому, культурному, духовному 

самоопределению.   

Система религиозного образования и воспитания казахского народа 

исторически развивалась в правильном русле. В соответствии с духовными 

потребностями народа были сформированы образцы религиозного 

jl:/1005029.220000%20
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образования, присущие оседлому и кочевому образу жизни казахов. Наряду с 

деятельностью медресе в крупных городах можно отметить, что были и 

другие способы обучения религиозной грамотности, так например был 

широко распространен своего рода институт «старейшин» для состоятельных 

семей, а также среди кочевого народа всегда присутствовали муллы, которые 

обучали местных жителей религиозной грамотности. С помощью 

состоятельных семей духовные деятели обучали взрослых и детей 

религиозной грамотности, таким образом они вносили свой вклад в 

просвещение народа.  

В международной энциклопедии «Туркестан» (Алматы, 2010) указано: 

«Медресе по своей практике обучения делились на четыре этапа:  

1. Ибтидаия (начальное медресе), срок обучения –  4 года;  

2. Рушдия, срок обучения – 3 года;  

3. Игдадия (подготовка к высшему образованию), срок обучения – 3 

года;  

4. Галия (высшее образование), срок обучения – 3 года.  

Ученикам, окончившим Галия присваивались звания «абыз», «мулла», 

«халфе», «мударрис», «ахун». Общий срок обучения в медресе составлял 12-

13 лет.  

Учебные предметы определялись в зависимости от этапов медресе. В 

медресе, обучающим высшему образованию, преподавали арабский язык 

(лексика, этимология, синтаксис, риторика, история, метод усвоения Корана), 

изучение религии, законодательство (анализ аятов Корана, хадисов, фикх, 

основы права); философию (логика, математика, география, астрономия, 

медицина, природоведение, философия мышления). В учебных программах 

медресе преобладали религиозные предметы».  

Как видно из исторических данных, ислам в Казахстане имеет 

тысячилетнюю историю и опыт. Ислам занимает особую роль в 

формировании национальных ценностей и самосознания, общей культуры 

казахского народа. Известные всему миру ученые, такие как аль-Фараби, 

Ж.Баласагун, М.Кашгари, А.Иугнеки, А.Ясави, ставшие гордостью тюркских 

народов, являются выходцами из Центральной Азии и Казахстана. Также 

необходимо отметить, что творческое наследие казахских биев и поэтов 

тесно взаимосвязана с мусульманским мировоззрением.  

Богатое духовное наследие казахского народа является основным 

фактором, заполнившим религиозное образовательное пространство. 

Религиозные взгляды, национальные духовные ценности казахского народа 

отражались в устном народном творчестве казахов. В поэмах и эпосах, 

посвященных религиозной тематике можно найти немало сведений об 

основных принципах ислама, известных личностях и основах шариата. Такие 

бесчисленные произведения использовались в качестве религиозного 

учебника для большинства населения, и стали несравненным пособием в 

формировании мусульманской культуры и повышении религиозной 

грамотности казахского народа. Поэтому особо важно возрождать эти 
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духовные ценности в рамках религиозных образовательных программ в 

соответствии с современной религиозной ситуацией и спросом народа.    

 

 

 

3. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ КОНЦЕПЦИИ 

 

Глава государства Н.А.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» подчеркнул: «Мы должны формировать религиозное сознание, 

соответствующее традициям и культурным нормам страны», и обозначил 

религиозно-духовное направление народа Казахстана. 

Вышеприведенные слова Президента важно рассматривать в качестве 

основных принципов религиозного образования страны. В условиях 

современной религиозной ситуации Казахстана отмечается актуальность 

вопросов касательно религии ислама. Если учесть, что большую часть 

приверженцев ислама выполняющих шариатские предписания составляет 

молодежь, то со стратегической позиции приобретает важность вопрос 

уделения внимания религиозной грамотности молодежи, обеспечения 

получения религиозного образования и воспитания. Потому что, различные 

угрожающие безопасности государства правонарушения на почве религии, 

активная деятельность различных псевдорелигиозных нетрадиционных 

течений, их активная идеологическая вербовочная деятельность по 

привлечению в свои ряды населения, особенно молодежи, также 

распространение противоречивых религиозных взглядов среди молодежи 

указывают на необходимость повышения религиозной грамотности.   

Как доказывает история всего человечества правильное использование 

религии остается самым эффективным и необходимым способом 

профилактики различных преступлений в обществе, также защиты от 

влияния разных деструктивных, экстремистских и террористических 

идеологии. Поэтому, основываясь на требования современного общества 

является необходимым принятие данной Концепции, которая будет 

определять социально-культурные, научно-педагогические и 

организационные начала решения вопросов духовно-познавательного 

образования в Казахстане, отличающегося присущей ему разнообразием 

мировоззрений и поликонфессиональности, также предусматривающая 

обучение историческим и культурным основам традиционного ислама в 

Казахстане и гармонирующая с требованием современности.   

Решения, предлагаемые в Концепции позволят сформировать 

религиозное образование в Республике Казахстан в соответствии с 

традиционными и культурными нормами народа, а также способствуют 

системному освоению исламской культуры, национальных ценностей и 

основ религиозного образования.  
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4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ 

 

Цели: 

1) формирование модели многоуровневого, разноформатного, 

непрерывного религиозного образования, направленного на 

удовлетворение духовных потребностей населения Республики 

Казахстан, отдельной личности и общества и единого исламского 

учебного комплекса; 

2) создание условий для качественной, стабильной и эффективной 

религиозной учебно-просветительской работы в мечетях страны;  

3) для повышения эффективности работы ДУМК по расширению духовно-

морального и гуманитарного влияния ислама в казахстанском обществе 

обозначение стратегических приоритетов развития религиозного 

образования. 

Задачи учебной религиозной работы: 

1) Создание условий для населения страны по изучению основ ислама; 

обеспечение доступности получения религиозного образования, также 

повышения его качества; 

2) соблюдение демократических принципов в деятельности религиозных 

образовательных учреждений; 

3) через взаимовлияния религиозного образования и светского 

образования в Казахстане оказание содействия религиозному 

образованию в становлении в качестве фундамента, как светское 

образование, формирующего стабильность в обществе;   

4) создание единой национальной системы религиозного образования; 

5) совершенствование нормативной правовой базы для дальнейшего 

функционирования модели религиозного образования и управления 

религиозным образованием;  

6) обновление содержания и материально-технической базы религиозного 

образования;  

7) применение передовых методов из мирового опыта для подготовки 

квалифицированных исламоведов в Казахстане;  

8) унификация учебного процесса учебных заведений, подготавливающих 

специалистов исламоведения в стране;  

9) оказание поддержки детям из малообеспеченных семей в получении 

религиозного образования;  

10) осуществление контроля над процесом получения молодежью страны 

религиозного образования зарубежом, постепенно ограничивая данный 

процесс направлять граждан страны в религиозные учебные заведения, 

находящиеся за пределами страны, только для получения высшего 

религиозного образования и повышения научной степени;  

11) создание возможностей для повышения квалификации специалистов в 

зарубежных учебных заведениях, соответствующих религиозным 

принципам мусульман Казахстана, также обмену опытом; 
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12) оказание содействия в воспитании молодого поколения в духе 

нравственности, доброты и веры;  

13) пропаганда национальных духовных ценностей, духовной культуры, в 

том числе казахской мусульманской культуры с помощью разъяснения 

взглядов и трудов казахской национальной интеллигенции; 

14) формирование иммунитета против идеологии и практики 

деструктивных религиозных течений. 

 

 

5. СТРУКТУРА, ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с принятым 11 октября 2011 года Законом Республики 

Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 

«Духовное управление мусульман Казахстана» как республиканское 

религиозное объединение вправе создавать духовные (религиозные) 

организации образования. По Закону такие организации реализуют 

профессиональные учебные программы подготовки священнослужителей. В 

соответствии с данной нормой на основе проведенной в 2012 году 

перерегистрации религиозных объединений были упразднены исламские 

учебные организации, ранее действовавшие в виде религиозного 

объединения, и были переформированы в духовные учебные заведения 

республиканского исламского религиозного объединения «Духовное 

управление мусульман Казахстана». 

В настоящее время религиозно-образовательная система ДУМК состоит 

из нижеследующих этапов:  

1. Курсы обучения религиозной грамотности и изучению Корана. 

2. Подготовительные курсы для абитуриентов, поступающих в 

религиозные учебные заведения;   

3. Благотворительные учреждения, осуществляющие религиозные 

учебно-воспитательные процессы; 

4. Центры подготовки профессиональных чтецов Корана;   

5. Медресе-колледжи с техническим и профессиональным обучением; 

6. Высшие учебные заведения и послевузовские религиозные учебные 

заведения; 

7. Институт повышения знаний и квалификации имамов.  

 

5.1. КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ 

МЕЧЕТЯХ 

 

Курсы обучения религиозной грамотности при мечетях осуществляют 

свою деятельность на уровне базовой основы религиозного духовного 

образования. Курсы обучения религиозной грамотности учитывая возраст, а 

также особенности характера желающего, вносят полноценный вклад в 
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получение им соответствующего религиозно-нравственного воспитания, в 

формирование в нем мусульманской личности.  

Право на обучение, а также требования кандидатов курсов обучения 

религиозной грамотности обеспечивают уполномоченный имам области, 

городские, районные главные имамы. Курсы обучения религиозной 

грамотности созданы при всех мечетях на территории Казахстана и являются 

основным механизмом, позволяющим системно и разносторонне 

совершенствовать исламскую просветительскую работу среди населения. 

Начальный этап исламского образования осуществляют курсы обучения 

религиозной грамотности.  

Цели курса обучения религиозной грамотности при мечетях: 

1) Преподавание  начального религиозного образования;  

2) с учетом учебно-методических, религиозно-просветительских программ 

создание возможностей для получения религиозного образования 

кандидатам, являющимися представителями различных социальных  

групп;  

3) Обучение основам ислама и основным обязанностям мусульманина;  

4) разъяснения религиозного образования с научной точки зрения и 

повышение заинтересованности к религиозному образованию;  

5) представление и разностороннее разъяснение особенностей исламских 

принципов, тесно взаимосвязанных с традициями и обычаями 

казахского народа и основанных на национальных этических ценностях;   

6) расширение религиозного познания населения через религиозное 

образование, с помощью этого оказание содействия в профилактике 

радикальной идеологии. 

Задачи курса обучения религиозной грамотности при мечетях:  

1) Концентрирование в мечетях соответствующих кадров с высшим или 

средним религиозным образованием, занимающихся религиозно-

просветительской работой;  

2) Создание специальной среды в ходе организации учебно-

воспитательного процесса с учетом способов, соответствующих 

возрасту и личности кандидатов;  

3) Воспитание слушателей патриотизму, уважению прав и свобод человека, 

толерантности;   

4) Оказание содействия в защите обучающихся от воздействия 

нетрадиционных течений и укоренении религиозной безграмотности;  

5) В период каникул организация курсов обучения чтению Корана для 

детей школьного возраста и прививание духовно-нравственного 

воспитания;  

6) Создание условий для получения религиозного образования людям с 

ограниченными возможностями.  

Стратегические цели курса обучения религиозной грамотности при 

мечетях:  
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• Функционирование мечетей не только в качестве мест поклонения и 

обрядов, но дальнейшее становление их центрами религиозного 

просвещения;  

• Содействие в становлении имамов ДУМК религиозно-просвещенными 

наставниками, способными воспитывать учеников.  

Результат: Выдается сертификат, свидетельствующий об участии в 

качестве слушателя курса обучения религиозной грамотности.  

Примечание: Уроки обучения религиозной грамотности можно 

организовывать в дневное либо вечернее время и в выходные дни. Возраст не 

ограничен. Возраст поступающих подразделяется на: 6-11 лет – группа детей 

младшего школьного возраста, 12-17 лет – группа подросткового возраста; 

18-24 лет – старшая группа, старше 25 лет относятся к взрослой группе.  

«Курсы обучения религиозной грамотности» при мечетях служат 

начальным этапом системы религиозного образования в вопросах повышения 

религиозной грамотности учащихся, формирования личности мусульманина 

и защиты от влияния псевдорелигиозных нетрадиционных течений.  

Курс делится на три этапа. Учебный процесс в каждом этапе составляет 

3 месяца, то есть длится 12 недель. Уроки проводятся в дневное либо 

вечернее время.  

 

5.1.1. I этап начального обучения религиозной грамотности 

Срок обучения – 3 месяца (12 недель теоретического обучения, 

предоставляются дополнительные дни для сдачи экзаменов-зачетов). Урок 

проводится 2 раза в неделю.  

Изучаемые предметы: Азбука Корана – 24 часа, Основы веры – 8 часов, 

Основы мусульманства – 24 часа, Сира – 8 часов, Личностный облик 

мусульманина – 8 часов. Всего – 72 часа.  

Задача I этапа религиозного обучения – обеспечение формирования у 

слушателя адаптации к начальным основам ислама, развитие его личностных 

качеств. Обучение и воспитание на данном этапе положительно влияют на 

слушателя и создают фундаментальную базу для изучения арабской 

грамотности, чтению и пониманию Священного Корана, духовному 

самосовершенствованию, культуре речи, стремится к здоровому образу 

жизни и чистоплотности.   

Примечание: во время урока «Основы веры» ученик ознакамливается с 

вопросами касательно акиды. На уроках «Основы мусульманства» удобно 

пользоваться книгой Ш.Кудайбердиулы «Мусульманские положения» 

(«Мұсылмандық шарт»), в качестве методического пособия к нему можно 

использовать книгу «Ибадат исламия». В зависимости от уровня 

обучающихся можно использовать другие дополнительные книги. Чтобы 

пробудить интерес слушателей можно приводить примеры из ахлак (этика), 

сиры, хадисов и отрывки из наставлений. Последние 5-10 минут урока 

необходимо выделить на вопросы и ответы.   

Слушатель переходит на следующий этап в результате получения 

итоговых оценок (отлично, хорошо) на экзамене учителя.  
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5.1.2. ІІ этап обучения религиозной грамотности 

Срок обучения – 3 месяца.  

Изучаемые предметы: Азбука Корана – 24 часа, Основы веры – 8 часов, 

Основы мусульманства – 16 часов, Сира – 8 часов, Личностный облик 

мусульманина – 8 часов. История сахабов – 8 часов. Всего – 72 часа.  

Функцией II этапа обучения религиозной грамотности является 

обучение столпам исламской религии, изучение сур Корана, ориентир на 

освоение основ религии, формирование культуры личности у обучающегося.  

Примечание: на уроке Корана ученик читает короткие суры, аяты и 

молитвы, заучивает необходимые части. При распределений заданий по 

каждому предмету необходимо учитывать индивидуальные способности 

отдельного ученика к заучиванию. На данном этапе ученик постепенно 

начинает заучивать первые суры.    

Для расширения учебного плана по выбору учебных предметов можно 

увеличить количество часов. Утверждение программ необходимых 

предметов осуществляется уполномоченным имамом области с согласия 

Главного имама по рекомендации преподавателей.  

Помимо экзаменов учителя проводится внешний контроль. По итогам 

контроля определяются возможность продолжения обучения на III этапе 

начального религиозного образования и уровень подготовленности.  

 

5.1.3. ІІІ этап обучения религиозной грамотности 

Срок обучения – 12 недель. 

Изучаемые предметы: Азбука Корана – 24 часа, Основы веры – 8 часов, 

Основы мусульманства – 8 часов, Сира – 8 часов, Личностный облик 

мусульманина – 8 часов. Всего – 72 часа.  

Функциональным направлением ІІІ этапа является развитие в учениках 

способностей выражения своих взглядов касательно ислама, формирование 

положительных качеств личности, личностных, в том числе толерантной 

культуры, обеспечение способности защищаться от влияния 

псевдорелигиозных течений.  

Примечание: на уроках Корана ученик читает суры «Наба», «Мульк», 

«Ясин», заучивает необходимые части. На каждом уроке ученики должны 

читать Коран по пять-десять строк. Ученикам, которые учат наизусть, дается 

задание по 3 строк.    

В следующую продолжающую группу принимаются через 

собеседование с Главным имамом помимо экзамена учителя и внешнего 

контроля.  

 

5.1.4. Курсы чтения Корана при мечетях 

 

Курс чтения Корана при курсах обучения религиозной грамотности 

ведет свою работу в качестве продолжающего направления курса обучения 
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религиозной грамотности в системе религиозного образования. Длительность 

обучения не ограничена. Учебная программа утверждается ДУМК.  

Цели курса чтения Корана при мечетях: 

1) Обеспечение дальнейшего развития эффективности религиозного 

образования.  

2) Расширение мусульманского мировоззрения поступающего. 

3) Освоение методов чтения Корана, повышение профессионального 

уровня чтения Корана.  

4) Повышение дальнейшего получения слушателями качественного 

религиозного образования, уровня религиозной грамотности.  

5) Увеличение количества учеников, способных выразительно читать и 

заучивать Коран.  

6) Подготовка учеников для участия в конкурсах по чтению Корана 

районного, областного, республиканского уровней. 

Задачи курса чтения Корана при мечетях:  

1) Создание системы обучения в соответствии с личными 

способностями и потребностями учеников;  

2) Прививание слушателям ценностей здорового образа жизни; 

3) Формирование в мечетях состава религиозно-просвещенных 

учителей;  

Результат: На курсах чтения Корана при обучении религиозной 

грамотности выдается специальный сертификат, свидетельствующий о 

профессиональном выучивании отдельной части (пары) Корана.  

Примечание: Так как на курсах чтения Корана слушателям 

обеспечивается дальнейшее усвоение и углубленное изучение в получении 

религиозного образования, поступающие предоставляется возможность 

выбора форм и методов, индивидуальной образовательной программы. На 

данном курсе уделяется особое внимание творческой деятельности и 

созданию условий ученикам для развития своих индивидуальных 

способностей.  

 

5.1.5. Подготовительные курсы для поступления в духовные 

учебные заведения 

Подготовительные курсы готовят абитуриентов для поступления в 

специальные и высшие духовные учебные заведения и по договору является 

структурным подразделением данных учебных заведений.  

Подготовительные курсы создаются, преобразуются и ликвидируются 

на основе решений ДУМК по предложению областных, городских 

уполномоченных имамов. 

Деятельность подготовительных курсов осуществляется на основе 

Положения, утвержденного ДУМК.  

Цель подготовительных курсов: 

1) обеспечение духовных учебных заведений выпускниками с 

определенным уровнем подготовки;  

2) создание условий для улучшения качества религиозного образования;  
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3) создание эффективной модели конкурентноспособного религиозного 

образования;  

4) воспитание религиозной молодежи в духе казахстанского патриотизма, 

соблюдения и уважения ценностей традиционного ханафитского 

мазхаба, традиции и обычаев казахского народа; 

5) осуществление духовно-религиозной подготовки слушателей для 

поступления их в духовные учебные заведения;  

6) преподавание лекции по предметам арабского языка, фикха, истории 

пророков, Корана и таджвида и повышение уровня знаний слушателей. 

Задачи подготовительных курсов:   

1) Повышение статуса религиозного образования в Казахстане;  

2) развитие деятельности религиозного образования;  

3) развитие способностей слушателей и удовлетворение их 

интеллектуальных интересов;  

4) создание при областных центральных мечетях либо городской, 

районной центральной мечети законной, нормативной учебной базы 

курсов подготовки к высшим и средним духовным учебным 

заведениям;  

5) организация современных процессов религиозного образования;  

6) повышение уровня религиозного образования поступающих; 

7) разработка специальных учебных программ разного уровня;  

8) подготовка к вступительным экзаменам. 

После окончания подготовительного курса слушатель должен иметь 

соответствующий уровень знаний по изученным предметам и отвечать 

следующим требованиям: 

1) Владение арабским языком на социально-бытовом уровне, умение 

делать грамматический разбор простых предложений;  

2) знание пяти столпов ислама и усвоение основных положений ислама;  

3) формирование представлений по основным предметам специальности 

«Исламоведение» и профессиональном знании.  

Учебный процесс подготовительных курсов:  

1) Учебный процесс подготовительных курсов осуществляется на основе 

учебного плана и учебных программ, утвержденных ДУМК. 

2) Полный курс для слушателей организовывается на 2 этапах, 

продолжительность которого составляет 30 недель (8 месяцев). Первый 

этап составлеят 13 недель (октябрь, ноябрь, декабрь), второй этап 

начинается в зимний период после 2 недельних каникул и 

продолжается 17 недель (январь, февраль, март, апрель, май).  

3) Учебный процесс осуществляется группами (не менее 15 человек). 

4) В подготовительных курсах могут принимать участие ученики с 

основным средним и общим средним образованием. 

5) Поступающие должны предоставить свидетельство об основном 

среднем, общем среднем образовании, аттестат или диплом 

установленного образца, справку с места учебы. 



53 
 

6) Содержание учебных программ по основным предметам курса, период 

обучения в курсе определяются в соответствии с требованиями 

религиозного учебного образования разработанными учебными 

планами и программами. 

7) Учебный график составляется в соответствии с учебным процессом и 

рабочими учебными планами. 

8) Уроки проводятся в форме лекции, семинаров, практических занятий, 

контрольных и самостоятельных работ, консультации, беседы, 

факультативных уроков и работ и другие. 

9) Непосредственная проверка знаний, квалификаций и навыков 

слушателей проводится через устную проверку знаний, исполнение 

работ по заданию, ведение общих контроль и проверочных работ, 

своевременную проверку тетрадей, конспектов, исполнения 

контрольных и домашних работ.  

10) Качество знаний, квалификации и навыков обучающихся курса 

определяется по оценочной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

11) Повседневное руководство учебной и воспитательной работы в 

учебных группах осуществляются руководителями (воспитателями). 

12) В зависимости от особенностей учебного процесса возможно 

проведение отдельных занятий. 

13) Принятое в подготовительный курс приказом директора физическое 

лицо является слушателем.  

14) Принятие на учебу осуществляется на конкурсной основе после 

заключения договора с родителями поступающих. 

15) Сроки и форма проведения подготовительных курсов утверждается с 

учетом требований и желаний заказчика со стороны духовного 

учебного заведения на основе подписанного договора с ним. 

16) Права и обязанности преподавателей и слушателей определяются 

специальным Положением и индивидуальным договором. 

17) Образовательные программы подготавливаются, утверждаются и 

реализуются с учетом требований государственных образовательных 

стандартов к учреждениям образования.  

18) Подготовительные курсы согласно Закону Республики Казахстан «Об 

образовании» организовываются в учреждениях. 

19) Учебно-воспитательный процесс курса должен быть направлен на 

формирование патриотизма, гражданских, интернациональных, 

высокоморальных и нравственных чувств у слушателей, также на 

развитие в них разносторонности, заинтересованности и способностей.  

20) После сдачи экзаменов слушателям курсов вручается свидетельство 

об окончании подготовительного курса. 

 

5.2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ 

РЕЛИГИОЗНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
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«Благотворительное учреждение Духовного управления мусульман 

Казахстана (далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, 

созданной на основе добровольных имущественных взносов добровольцев 

для осуществления социальной, благотворительной, культурной, 

образовательной деятельности, а также других полезных для общества 

начинаний.  

Работа Учреждения осуществляется на основе Устава, утвержденного 

ДУМК и подготовленного в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан. 

В целях повышения качества образования, воспитания обучающихся и 

педагогического мастерства преподавателей учреждения, совершенствования 

учебно-методической и финансово-хозяйственной работы создаются 

коллегиальные органы управления, избираемые и назначаемые ДУМК. К 

формам коллегиального управления учреждений относятся педагогический 

совет, попечительский совет и ревизионная комиссия. Данные органы 

осуществляют свою деятельность на основе типовых положений, 

утверждаемых Учредителем и разрабатываемых в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

 Цель деятельности Благотворительного учреждения: Создание 

основы для воспитания студентов высших и средне-специальных учебных 

заведений и учеников (далее – ученики)  по заявлению их родителей и 

законных представителей, формирования нравственных и моральных 

качеств, национального мировоззрения, уважительного отношения к 

исламской культуре и национальным традициям, повышение интересов к 

знаниям, науке, искусству и литературе, развития творческих способностей, 

создания здорового образа жизни, направленного на поддержание здоровья 

воспитанников, ограждения от негативного влияния вредных привычек 

(алкоголь, наркомания и др.), повышения религиозной грамотности общества 

и укрепления духовных ценностей, также повышения роли религиозного 

воспитания и религиозной науки. 

 Суть и миссия целей Благотворительного учреждения: 

1) Организация благотворительной работы; 

2) проведение религиозно-просветительской работы; 

3) воспитание порядочной личности; 

4) воспитание детей в духе гармонии, повышение самооценки; 

5) повиновение законодательствам Республики Казахстан, 

регулирующих семейные отношения и пропаганда семейных 

ценностей; 

6) укрепление авторитета и роли семьи в обществе; 

7) вносить лепту в осуществление защиты родительства и детства, 

оказание социально-духовной помощи семьям, взявшим приемных 

детей на воспитание и семьям, окзавшимся в трудном социальном 

положении, профилактика социального сиротства; 

8) оказание помощи в защите здоровья граждан и услуге, оказываемой 

по ее профилактике, также улучшению их морально-
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психологического состояния; 

9) поддержка духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 

интеллектуального и физического развития; 

10) оказание поддержки общественно важным инициативам и проектам 

молодежи; 

11) повышение значимости религиозной науки и воспитания в деле 

обеспечения социально-экономического и общественно-

политического развития республики. 

Основные задачи Благотворительного учреждения: 

1) совершенствование полезных обществу личностей; 

2) создание необходимых условий для получения качественного знания, 

направленного на формирование, развитие и профессиональный рост 

личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей; 

3) развитие творческих, духовных возможностей личности, 

формирование прочных основ нравственности и здорового образа 

жизни; 

4) в рамках подготовительных курсов духовных учебных заведений 

осуществление подготовки учеников начального религиозного 

образования; 

Порядок приема поступающих для обучения в Благотоворительное 

учреждение: 

- определяется правилами приема; 

- подписывается договор между слушателями и директором Учреждения, 

согласно утвержденному образцу ДУМК; 

- В Благотворительное учреждение принимаются поступающие в возрасте 

13-25 лет, обучающиеся в средних школах и других образовательных 

учреждениях.  

Учебно-воспитательный процесс Благотворительного учреждения: 

1) Преподается начальное религиозное образование и осваиваются 

навыки выразительного чтения Корана;  

2) в ходе преподавание осуществляется координация дневного и 

вечернего вида обучения; 

3) обучение проводится согласно учебным планам и учебным 

программам, утвержденных ДУМК, расписание уроков утверждается 

директором; 

4) ученикам, выполнившим учебный план, выдается сертификат о 

соответствующем образовании; 

5) учебная программа благотворительного учреждения содержит 

специальные религиозные предметы; 

6) обучение в благотворительном учреждении проводится на казахском и 

русском языках. Отдельные специальные предметы преподаются на 

арабском языке;  

7) воспитательные задачи благотворительного учреждения 

осуществляется с помощью совместных учебных, творческих, 
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производственных работ учеников, учителей и работников 

благотворительного учреждения; 

8) благотворительное учреждение организовывает краткосрочные и 

долгосрочные подготовительные курсы, осуществляет подготовку 

поступающих к средним и высшим духовным учебным заведениям; 

9) Учебный процесс учреждения, права и обязанности учителей и 

слушателей определяются специальным Уставом и индивидуальным 

договором. 

 

 

5.3. ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЧТЕЦОВ КОРАНА 

 

Учреждение, осуществляющее профессиональную подготовку чтецов 

сур Священного Корана именуется «Центром». «Центр» является 

некоммерческим, частным учреждением республиканского исламского 

религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана». 

По республике плодотворно функционируют с декабря 2010 года частное 

учреждение «Республиканский центр подготовки чтецов Корана «Кауам ад-

Дин аль-Иткани аль-Фараби ат-Туркистани», расположенный по адресу 

Акмолинская область Целиноградский район поселок Косшы, 

ул.Набережная, 31 и зарегистрированный в 2013 году «Центр подготовки 

чтецов Корана «Ыкылас», расположенный по адресу Южно-Казахстанская 

область, г.Шымкент, Енбекшиказахский район, микрорайон Терискей. 

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Конвенцией 

«О правах ребенка», Гражданским кодексом, Законом РК «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях», другими нормативными 

правовыми актами Правительства Республики Казахстан, также своим 

Положением и учредительными документами. 

Функциональные задачи Центра:  

1) Подготовка отечественных чтецов Корана, выучивших наизусть 

умеющих их профессионально читать Коран, выдвижение их на 

международный уровень; 

2) Подготовка лиц (азаншы, чтецы Корана, мулла) для чтения Хатым 

Корана на тарауих намазе во время священного Рамадана либо для 

отправления религиозных культов в мечетях; 

3) дальнейшее обучение поступающих, желающих полностью выучить 

Священный Коран; 

4) повышение религиозной духовности общества и укрепление 

нравственной стабильности; 

5) создание необходимой основы для подготовки разносторонне 

развитых личностей в обществе; 

6) подготовка в медресе и высшие духовные учебные заведения 

абитуриентов хафизов, освоивших профессиональное чтение Корана. 

Основные задачи Центра: 
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1) подготовка специалистов с начальным теологическим образованием; 

2) подготовка специалистов-хафизов (абыз, выучивший наизусть весь 

Коран), умеющих соблюдать первоначальный устный метод чтения 

Священного Корана, имеющего продолжение из поколения в поколение; 

3) в рамках курсов подготовительного отделения Центра осуществление 

подготовки учащихся начального религиозного образования; 

4) развитие творческих, духовных возможностей отдельной личности, 

формирование прочных основ нравственности и здорового образа 

жизни; 

5) в соответствии с направлением по специализации чтения Священного 

Корана создание специальной системы религиозного образования; 

6) повышение статуса чтецов Корана Казахстана; 

7) проведение отбора среди чтецов Корана (хафизов) и распределение их 

по  мечетям республики для проведения тарауих намазов с чтением 

Коран хатыма в мечетях во время ежегодного священного месяца 

Рамадан; 

8) создание необходимых условий для получения качественного 

образования, направленного на формирование, развитие и 

профессиональный рост личности на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, научных и экспериментальных 

достижений; 

9) организация участия отечественных хафизов в республиканских и 

международных конкурсах по выразительному чтению Корана;  

Вид деятельности Центра согласно его целям и задачам: 

- организация учебного процесса; 

- воспитание полноценной личности с исламским мировоззрением; 

- подготовка отечественных чтецов Корана и возрождение уничтоженного 

перечня отечественных чтецов Корана; 

- повышение спроса на специалистов с религиозным образованием и 

оказание содействия в трудоустройстве выпускников Центра. 

Учебно-воспитательный процесс Центра: 

1) обучение в Центре проводится в виде курсов, координирующих виды 

дневного обучения; 

2) организация учебного процесса Центра осуществляется согласно 

предметным типовым программам и учебным планам, и утверждается 

ДУМК; 

3) учеба в Центре для обучающихся на дневной форме обучения 

начинается с 1 сентября; 

4) каникулы обучающимся предоставляются в соответствии со сроками, 

указанными в учебных программах; 

5) Урок является основным видом теоретического и практического 

обучения в Центре. Порядок теоритических и практических занятий 

определяется учебным планом и учебным графиком; 
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6) освоение выпускниками образовательной программы завершается 

промежуточными и итоговыми зачетами и экзаменами; 

7) По решению экзаменационной комиссии согласно учебному 

направлению выпускникам выдается документ, подтверждающий статус 

«хафиза». В торжественном виде от руки Председателя ДУМК, 

Верховного Муфтия вручается специальное свидетельство.  

8) воспитательные программы Центра направлены на формирование у 

обучающихся патриотизма, гражданских, интернациональных, высоко 

моральных и нравственных чувств, также развитию их разносторонних 

интересов и способностей; 

9) прием осуществляется на конкурсной основе после заключения договора 

с родителями поступающих; 

10) учебный процесс Центра, права и обязанности преподавателей и 

обучающихся определяются согласно специальному Положению, 

индивидуальному договору и правилам внутреннего трудового порядка, 

подготовленных в соответствии с законодательствами РК и 

утвержденных ДУМК. 

Учащийся Центра имеют право: 

- во время проведения мероприятий, предусмотренных в учебно-

воспитательном процессе, бесплатно пользоваться аудиториями, 

спортивными и читальными залами, библиотекой и другими 

дополнительными учреждениями, информационным фондом, имуществом, 

услугой, устройствами учебных кабинетов и зданий Центра; 

- в зависимости от своего знания и по необходимости пользоваться 

услугами в сфере образования (в том числе на платной основе), в случае, 

если это не противоречит действующим законодательствам и другим 

нормативным правовым актам Республики Казахстан; 

- на уважительное отношение к своей чести и человеческим 

достоинствам; 

- принимать участие во всех конкурсах для совершенствования своих 

знаний, полученных в Центре по чтению и заучиванию Корана;  

- получать награждения и премии за достижения в учебе, науке и 

творчестве; 

- пользоваться другими правами, определенных в законодательстве РК и 

Положении Центра. 

Учащийся Центра обязаны: 

- в установленное время принимать участие на обязательных уроках, 

выполнять все виды учебной деятельности, предусмотренных в учебном 

плане и программах; 

- участвовать в культурно-просветительской, общественной и спортвной 

деятельности Центра; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, выполнять другие 

требования, предусмотренные в Положении образовательного учреждения и 

договоре об оказании образовательной услуги; 
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- уважать честь и достоинство педагогов-преподавателей, традиции 

учебного заведения; 

- стабильно получать образование в государственных средне-

специальных образовательных учреждениях. 

5.4. МЕДРЕСЕ 

 

Медресе является некоммерческим, частным учреждением 

республиканского исламского религиозного объединения «Духовное 

управление мусульман Казахстана», обладающей статусом юридического 

лица, созданной в организационно-правовой форме предприятия для 

реализации учебных программ технического и профессионального 

образования, являющихся составной частью уровня среднего образования и 

направленных на подготовку квалифицированных специалистов среднего 

звена по основным направлениям общественно-полезной профессиональной 

деятельности. 

Медресе в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Конвенцией «О правах 

ребенка», Законами «О некоммерческих организациях», «О государственной 

молодежной политике в Республике Казахстан», «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях», «Об образовании» и 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, также Уставом, утвержденным Президиумом ДУМК. 

В настоящее время во владении Республиканского исламского 

религиозного объединения «Духовное управление мусульман Казахстана» 

имеются 9 медресе. Это – «Медресе Ушконыр» (расположен по адресу 

Алматинская область, Карасайский район, поселок Шамалган, ул. Жибек 

жолы, 164), «Медресе Абу-Ханифа» (г.Алматы, Медеуский район,               

ул.Пушкина, 12), «Медресе Орал» (Западно-Казахстанская область, 

г.Уральск, ул. Х.Досмухамедова, 22), «Медресе Актобе» (Акюбинская 

область, район Алга, поселок Бестамак, ул.Алга, 58), «Медресе Хибатулла 

Тарази» (Жамбылская область, г.Тараз, ул.Толе би, 89), «Медресе Сарыагаш» 

(Южно-Казахстанская область, Сарыагашский район, районный округ 

Жартытобе, поселко Ынтымак, ул.Науаи, 1), «Медресе Шымкент» (Южно-

Казахстанская область, г.Шымкент, пр.Рекордный, 4), «Медресе Абу Бакр 

Сыддык» (Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Муткенова 52/2), «Медресе 

Астана» (г.Астана, ул. Кабанбай батыра, 36), зарегистрированные в виде 

частных учреждений республиканского исламского религиозного 

объединения «Духовное управление мусульман Казахстана». 

У всех медресе имеются государственные лицензии, дающие право на 

осуществление образовательной деятельности. Медресе зарегистрированы в 

Министерстве Юстиции РК, имеют Свидетельство налогоплательщика, 

выданное Министерством финансов РК. Медресе осуществляют свою 

деятельность на основе Устава. Организация образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии требованиями законодательства Республики 

Казахстан в сфере образования. 
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Все медресе осуществляют деятельность согласно государственным 

общеобязательным стандартам образования. Утверждены учебные планы 

технического и профессионального образования по специальности 0112000 

«Исламоведение». Планы культурных мероприятий и воспитательной работы 

разрабатываются во всех учебных заведениях. 

Базовое образование преподавателей, степень специализации 

соответствуют требованиям системного религиозного образования среднего 

религиозного учебного заведения, колледжа, и специальность 

преподавателей соответствует обучаемым предметам. У каждого 

преподавателя имеются рабочие учебные программы и самостоятельные 

рабочие планы по своим предметам.  

В соответствии с государственными стандартами в учебные планы 

медресе включены светские предметы. Все используемые учебники и 

литература утверждены Духовным управлением мусульман Казахстана. Они 

соответствуют принципам мазхаба имама Абу Ханифы. В ходе преподавания 

предмета «Акида» используются труды имама Матуриди. Даются 

сравнительные разъяснениями взглядам и суждениям других представителей 

акиды, отмечаются особенности их отличия от акиды имама Матуриди.  

В ходе преподавания предмета по Фикху используются труды 

представителей ханафитского мазхаба в сравнении с другими мазхабами ахль 

ас-сунна уаль-джамаат.  

В ходе проведения уроков отдельные книги на арабском языке могут 

использоваться с устным переводом.  

Все медресе имеют библиотеку, общежитие, столовую, читальные залы. 

Функционируют компьютерные классы с интернет подключением, 

медицинские пункты. Несмотря на отсутствие собственных спортивных 

залов, уроки физической культуры проводятся во дворе соседних школ или в 

спортивных залах. 

Суть деятельности медресе: 

Суть деятельности медресе заключается в подготовке в соответствии с 

государственными общеобязательными стандартами образования 

Республики Казахстан специалистов-исламоведов среднего звена системы 

технического и профессионального образования. 

Цели деятельности медресе: 

1)  удовлетворение социальных потребностей в квалифицированных 

специалистах исламоведения с техническим и профессиональным 

образованием; 

2) создание необходимых условий для профессионального формирования, 

развития личности на основе национальных и духовных ценностей; 

3) создание условий для талантливых подростков для получения 

технического и профессионального, а также высшего образования; 

4) в условиях религиозно-духовного возрождения Казахстана в качестве 

предпосылки развивать творческий потенциал и духовную 

нравственность обучающихся; 
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5) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, 

уважения к государственным символам, соблюдения здорового образа 

жизни, почитания национальной культуры и традиций, способности 

противостояния к любым проявлениям антиконституционного и 

антиобщественного характера, и религиозного экстремизма; 

6) привитие культурных достижений Казахстана и изучение обычаев и 

традиций казахского и других народов, овладение казахским, русским, 

английским и арабским языками; 

7) удовлетворение потребностей личности в культурном и духовно-

нравственном воспитании; 

8) осуществление всесторонней социально-педагогической деятельности, 

направленной на укрепление гуманистических ценностей в 

казахстанском обществе и оказание социальной поддержки 

нуждающимся; 

9) воспитание чувства долга перед обществом, формирование 

гражданских позиций, также воспитание о необходимости участия в 

культурной и общественной жизни Республики Казахстан;  

Для реализации целей медресе осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1) на основании государственной лицензии об образовании 

осуществление подготовки конкурентоспособных, квалифицированных 

специалистов по специальности «Исламоведение» по дневной, 

вечерней и заочной форме обучения;  

2) на платной основе и по заказу учреждения совершенствование и 

повышение квалификации специалистов-исламоведов; 

3) разработка и внедрение инновационных педагогических методов и 

технологий, обеспечивающих интеллектуальное и духовно-

нравственное развитие подрастающего поколения, оборудование 

учреждения средствами информации; 

4) выявление способностей обучающихся, обучение, воспитание и 

социализация, проведение культурно-массовых мероприятий; 

5) оказание  социально-педагогической поддержки обучающимся, 

приехавшим из всех регионов Республики Казахстан, реализация 

гуманитарных программ, в том числе программ дополнительного 

образования, направленных на их личностное развитие; 

6) медицинское обеспечение, пропаганда здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

7) подготовка, выпуск и внедрение учебников, учебно-методических 

комплексов, научно-методических пособий и рекомендации, в том 

числе и в электронном виде, также периодических и серийных изданий, 

направленных на развитие духовно-нравственных ценностей; 

8) организация научно-практических форумов, конференций, семинаров, 

тренингов, конкурсов по вопросам гармоничного развития системы 

образования и их проведение с участием республиканских, 

иностранных, международных организаций; 



62 
 

9) обеспечение участия студентов в олимпиадах, конкурсах, творческих 

студиях и фестивалях местного, республиканского и международного 

уровней и в других формах сотрудничества. 

Принципы системы образования в медресе: 

- управление учебным процессом направлено на обеспечение единой 

государственной политики в сфере технического и профессионального 

образования; 

- имеют светский характер образования; 

- непрерывное проведение учебного процесса с соблюдением уровневой 

связи религиозного образования; 

- учебный процесс с общим средним образованием длится  2 года 10 

месяцев, со основным средним образованием – 3 года 10 месяцев.  

Порядок приема для обучения в медресе: 

1) В целях получения технического и профессионального образования 

прием обучающихся в медресе осуществляется в соответствии с 

типовыми правилами приема в учебные заведения. 

2) Прием в медресе колледжы осуществляется по личному заявлению 

граждан с основным средним, общим средним образованием по 

результатам вступительных экзаменов. Способные поступающие с 

хорошей подготовкой принимаются на конкурсной основе. 

3) Во время приема на обучение граждане и (или) их родители либо 

законные представители должны ознакомиться с Уставом учреждения,   

с лицензией, предоставляющей право осуществления образовательной 

деятельности и другими документами, регулирующими организацию 

учебно-воспитательного процесса и порядка приема. 

4) Обучение в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей или других законных представителей 

осуществляется бесплатно.  

5) Для поступления, на учебу поступающие сдают соответствующие 

документы и заявление на имя директора учреждения. Лицо, принятое 

приказом директора для освоения программы технического и 

профессионального образования является студентом. 

6) Студенты медресе, успешно окончившие полный курс обучения и 

получившие положительные итоговые оценки по всем предметам 

общеобразовательных профессиональных циклов и производственного 

обучения допускаются к сдаче выпускных квалификационных 

экзаменов. 

7) Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с типовыми правилами проведения  

государственной итоговой аттестации. 

Результат: 

Выпускникам учреждения, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию выдается диплом государственного образца о техническом и 

профессионально-среднем образовании, подтверждающий квалификацию 

«Имам Хатиб», «Учитель основ ислама» по специальности «Исламоведение» 
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с указанием наименования учреждения, уровня образования и квалификации, 

также имеющее приложение с указанием качества освоения и объема 

изученных предметов.  

Стратегическое направление медресе:  

1) Обеспечение доступности получения качественного религиозного и 

светского образования; 

2) создание условий для развития потенциала одаренных детей в целях 

подготовки согласно системе технического и профессионального, 

высшего образования; 

3) предоставление студентам, окончивших с отличием, возможности 

продолжения образования в зарубежных высших духовных учебных 

заведениях; 

4) повышение эффективности управления и финансирования системы 

религиозного образования; 

5) повышение потенциала религиозного образования, создание 

многофункциональной и многопрофильной сети медресе; 

6) на основе государственной лицензии образования организация 

вечерней, заочной, дистанционной формы обучения и обучения по 

сокращенной программе; 

7) подготовка конкурентноспособных на рынке труда, 

квалифицированных специалистов по специальности 

«Исламоведение»; 

8) привлечение профессиональных, квалифицированных преподавателей 

педагогов, освоивших новые педагогические технологии, 

информационные средства обучения и современные формы 

воспитания; 

9) осуществление модернизации работы медресе посредством введения 

новейших рекомендации. 

Задачи стратегического направления медресе: 

1) совершенствование планов и учебных программ религиозного 

образования, и учебного процесса; 

2) привлечение профессиональных, квалифицированных преподавателей 

педагогов, освоивших информационные средства обучения новым 

технологиям, современных форм воспитания, повышение 

квалификации преподавателей педагогов; 

3) содействие в соблюдении здорового образа жизни, укреплении 

здоровья учеников, формировании культуры здоровья; 

4) обеспечение доступности дополнительного образования; 

5) укрепление материальной базы; 

6) создание в медресе русскоязычных групп для подготовки 

русскоязычных специалистов; 

7) применение новых технологии организации учебного процесса и 

обеспечение задействия обучающихся в интересах данной технологии; 

8) подготовка религиозных учебников, учебной методологии, 

разработавнных специально на казахском языке для медресе; 
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9) во время принятия в медресе ДУМК обеспечить проведение 

специального экзамена для преподавателей по профильному предмету; 

10) ежегодное объявление ДУМК по каждому религиозному предмету 

конкурса «Лучший учитель»; 

11) проведение ДУМК раз в год промежуточной контрольной 

(аттестация) фильтрации для предотвращения некачественных работ в 

медресе и повышения их качества; 

12) для определения уровня показателя образования учеников медресе 

раз в год проводить конкурс (олимпиаду) знаний по предметам кирагат 

(чтение) Корана, арабский язык, фикх, акида, тафсир, хадис и история; 

13) осуществление электронного контроля по интернету всех медресе; 

14) осуществление приема в медресе выпускников, окончивших 

основную среднюю школу (9 классов); 

15) для подготовки квалифицированных специалистов по религии 

осуществление приема в высшее учебное заведение по специальности 

«исламоведение» выпускников медресе; 

16) приведение в соответствие базы медресе с базой колледжов 

(снабжение специальными учебными аудиториями, библиотекой, 

спортивным залом); 

17) реорганизация некоторых медресе в современные колледжи, ведущие 

подготовку по специальностям «Исламоведение», «Арабский язык»; 

18) увеличение библиотечного фонда медресе; 

19) Организация между медресе ежегодного конкурса «Лучшая 

религиозная книга» по переводу религиозной литературы на казахский 

язык и подготовке новой литературы;  

20) обеспечение преподавательского состава духовного учебного 

заведения докторами наук, магистрантами и квалифицированными 

отечественными и зарубежными специалистами;  

21) осуществление приема в медресе поступающих, обучавшихся в 

подготовительных курсах; 

22) проведение отбора среди учеников медресе устремленных на 

дальнейшее совершенствование своего знания обучающихся и 

создание условий для дальнейшего получения ими правильного 

религиозного образования; 

23) осуществление контроля и всестороннее оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников духовного учебного заведения; 

24) ведение контроля деятельности духовных религиозных учебных 

заведений ДУМК, организация ежегодных проверочных работ и по 

результатам проверки выработка рекомендации по повышению 

эффективности работы; 

25) из числа действующих медресе ДУМК формирование базовых 

медресе по специальным предметам (Базовое медресе – 

индивидуальное изучение специального предмета, ведение поисковых 

работ, подготовка статьи по предмету, подготовка учебников, 
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разработка новой методологии объяснения ученикам определенной 

темы, организация семинаров среди учителей); 

26) согласно требованиям законодательства повышение категории 

преподавателей, работающих в медресе и высших духовных учебных 

заведениях; 

27) назначение на должностную работу преподавателей, работаюших в 

медресе более 5 лет. 

Научно-методологическое обеспечение образования в медресе: 

- создание учебно-методического совета; 

- обеспечение религиозной литературой всех духовных учебных 

заведений ДУМК; 

- принятие и приведение в единую систему учебных программ в 

соответствии с государственными стандартами;  

- совершенствование использования в медресе современных 

информационных, инновационных технологии; 

- освоение знаний и навыков владения, анализа и пользования 

религиозными знаниями, развитие способности к новаторству; 

- повышение квалификации преподавателей медресе для умения 

обеспечивать воспитанием, осуществлять инновационное и 

информационное обучение и проверку качества образовательного 

процесса; 

- осуществление приспособления к работе в направлении научных 

поисков, повышение заинтересованности к познанию; 

- освоение норм литературного языка, повышение языковой и 

религиозной грамотности; 

- наличие информационно-программных средств, использование 

различных технических устройств и средств, необходимых 

специальностям; 

- разработка исследовательских методических пособий для обеспечения 

современными информационными технологиями студентов и 

учеников. 

Требования к претендентам, поступающим в медресе:  

- повиновение законам Республики Казахстан; 

- выполнение требований Устава медресе, внутреннего распорядка и 

инструкций, приказов-распоряжений должностных лиц;  

- получение соответствующего образования и проявление 

заинтересованности и трудолюбия;  

- уважение чести и достоинства других учащихся, преподавателей и 

работников медресе. 

 

5.5. ВЫСШЕЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» был 

создан в 2001 году на основе соглашения между правительствами 
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Республики Казахстан и Арабской Республики Египет. Формирование 

финансовой, культурной и образовательной политики входит в компетенцию 

Попечительского совета, осуществляющего общее руководство учебным 

заведением и двустороннюю координацию его деятельности. Университет 

имеет государственную лицензию (№ 0137466 серии АБ 29 сентября 2010 

года), предоставляющую право на осуществление образовательной 

деятельности. Специальности Университета обеспечены обязательными для 

всех государственными стандартами образования. 

Годовой отчет высшего учебного заведения направляется в 

Министерство образования и науки РК. В соответствии с Приказом 

Министра образования и науки РК от 20 апреля 2011 года № 152 учебный 

процесс в университете организован по системе кредитной технологии 

обучения. По всем учебным предметам разработаны учебные рабочие планы. 

Для проверки знаний студентов проводятся текущие, промежуточные и 

итоговые контрольные задания, успеваемость студентов определяется 

балльно-рейтинговой системой. В целях обеспечения кредитной системы 

обучения внедряется автоматизированная система управления процессов 

регистрации «Платонус». 

Преобладаемая часть преподавательского состава Египетского 

университета исламской культуры «Нур-Мубарак» имеют научные степени.  

Направление учебного процесса определяется согласно мазхабу имама 

Абу Ханифы. Материально-техническая база Университета соответствует 

необходимым требованиям. В университете имеются общежитие, общая 

библиотека, электронная библиотека, читальный зал, лингафонные и 

компьютерные кабинеты. 

Имеется богатый библиотечный фонд, в котором собраны около 203 

тысяч литературы, учебников и научных трудов религиозного и светсткого 

содержания.  

Цели и задачи высшего образования: 

1. Удовлетворение потребностей общества, государства и физических 

лиц в получении качественного высшего образования. Основной процесс 

развития высшего религиозного образования заключается в повышении 

качества подготовки специалистов, развитии знаний, связанных с научно-

исследовательской деятельностью, совершенствовании системы 

религиозного образования.  

2. Основной задачей системы высшего учебного образования в условиях 

современной ситуации является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, рассмотрение его в качестве особой сферы и необходимость 

придания им новогокачества и общественного статуса. 

Цель обучения специальности «Исламоведение» в Университете: 

Подготовка религиозных кадров высокой должности (имам-хатыб) для 

работы в мечетях Казахстана либо высококвалифицированных специалистов 

для преподавания в духовном учебном заведении и ведения научно-

исследовательской работы. Наряду с подготовкой 

высококвалифицированных исламоведов и образованных имамов 
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необходимость создания условий для принятия будущими религиозными 

служителями компетентных решений в практических вопросах, разъяснения 

ими принципов шариата и соответствия религиозных традиций и ритуалов 

ханафитсокму мазхабу, определению признаков чуждых истинному 

вероучению исама верований, повышения духовного потенциала общества и 

утверждения нравственности, освоения комплекса знаний и квалификаций, 

которые позволят создать необходимую основу для гармоничного развития 

общества и высокообразованных личностей.  

Обучение специалистов по специальностям исламоведение, арабский 

язык и другим религиозным специальностям. В целях развития учебно-

просветительской сферы осуществление мероприятий, направленных на 

международный уровень. Основная миссия университета – преподавание 

основного образования для подготовки специалистов в сфере ислама в 

Казахстане, стать научным и религиозно-просветительским центром.   

Результат: 

Выдается диплом государственного образца о высшем образовании с 

присвоением квалификации «исламовед», «имам-хатыб», «преподаватель 

арабского языка». 

Срок обучения: присваивается степень бакалавра по окончании 3 лет 

выпускникам медресе, по окончании 4 лет – при наличии диплома колледжов 

нерелигиозного образования, аттестации о среднем образовании.  

Задачи: 

1) подготовка специалистов, необходимых для структур ДУМК, мечетей, 

духовных учебных заведений; 

2) подготовка высококвалифицированных специалистов – бакалавров, 

магистров, докторов PhD, освоивших основы ислама, его направления, 

методику научного исследования и историю ислама, также оказание 

содействия в повышении квалификации кадров этой сферы; 

3) повышение образования по специальности «исламоведение» на 

качественный и конкурентоспособный уровень; 

4) совершенствование системы управления; 

5) содействие в формировании будущих образованных религиозных 

кадров; 

6) подготовка образовательных программ, типовых учебных планов по 

специальности исламоведение, разработка учебников и учебных 

пособий для всей системы исламского образования по данной 

специальности: для университетов, институтов, медресе, курсам 

обучения чтению Корана и др.; 

7) развитие исламских учений, проведение прикладных и 

фундаментальных научных исследований по исламоведению; 

8) подготовка специалистов по специальности исламоведение для 

государственных учреждений, научно-исследовательских центров, СМИ 

и иных структур; 

9) теоретическое и научное обоснование взглядов мазхаба Абу Ханифы; 
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10) развитие научной и учебно-методической инфраструктуры; 

11) установление связей и партнерских отношений с зарубежными 

учебными заведениями и  научно-исследовательскими центрами; 

12) привлечение высококвалифицированных специалистов в профессорско-

преподавательский состав по религиозным предметам ханафитского 

мазхаба. 

Основные направления деятельности Университета: 

1) организация учебного процесса; 

2) организация выполнения научной работы, в том числе возрождение  

религиозного, научного наследия отечественных исламских ученых, 

анализ содержания данных трудов; 

3) подготовка научных, познавательных трудов, учебников, учебных 

пособий по исламоведению; 

4) переподготовка специалистов, работающих в религиозных 

учреждениях и оказание содействия в повышении их квалификации; 

5) исследование потребности в специалистах с религиозным 

образованием и содействие в трудоустройстве выпускников 

университета; 

6) организация семинаров, симпозиумов и конференции по направлениям 

учебно-педагогической и научной деятельности; 

7) проведение научных исследований и осуществление иных связей с 

различными зарубежными высшими учебными заведениями, научными 

учреждениями, обществами, также отдельными зарубежными учеными 

и религиозными деятелями; 

8) разностороннее исследование опыта зарубежных учебных заведений по 

обучения основам ислама. 

Основные направления специальностей Университета: 

4. Исламоведение; 

5. Религиоведение; 

6. Иностранная филология (арабский и английский языки). 

Стратегические цели Университета: 

1) Повышение конкурентоспособности университета путем 

совершенствования обучающих программ; 

2) организация подготовки и переподготовки специалистов по разным 

видам обучения (в том числе по сокращенной программе обучения, 

второе высшее образование); 

3) утверждение позиции Университета в качестве авторитетного уровня, 

отвечающим на все актуальные вопросы по принципам ислама; 

4) разработка новых программ по разным специальностям посредством 

установления партнерских отношений с другими зарубежными 

университетами; 

5) реализация программы докторантуры; 

6) увеличение количества зарубежных партнерских учебных заведений; 
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7) установление отношений с партнерскими университетами, как аль-

Азхар и Университет Каира, также авторитетными профессорами данных 

университетов по совместному научному руководству в сфере подготовки и 

защиты докторских диссертации; 

8) в целях проведения практических и научных исследований 

осуществление взаимодействия с зарубежными высшими учебными 

заведениями, также реализация совместных научных проектов; 

9) подготовка владеющих религиозным знанием, инициативных, 

приспособленных к требованиям новых технологий и умеющих работать с 

людьми специалистов;  

10) усиление качественного религиозного образования в учебном процессе, 

подобную системе светского образования;  

11) проведение национальной аккредитации высшего учебного заведения, 

подготовка к международной аккредитации;  

12) формирование принципов и практики управления религиозными 

учебными заведениями, введение системы стратегического планирования;  

13) укрепление прав студентов на получение качественного образования, 

разработка и внедрение механизмов, определяющих ответственность 

руководителей высших учебных заведений в деле предоставления 

качественного образования. 

 

В целях совершенствования деятельности Египетского 

университета исламской культуры «Нур Мубарак» и реализации 

вышеуказанных задач предусматривается проведение других 

нижеследующих общих мероприятий: 

1. Учитывая светский принцип Казахстана, отделение специального 

религиозного обрзаования от государственного образования в целях 

постоянного обсуждения вопросов касательно исламских духовных учебных 

заведений создание Учебно-методического совета, разработка его положений 

и плана;  

2. открытие факультетов исламского шариата, исламской экономики,  

проповеди, Корановедения и хадисоведения;   

3. для поступления в Университет необходимо окончить медресе либо 

подготовительные курсы; 

4. заключительные этапы годовых конкурсов между медресе на 

постоянной основе проводить в университете «Нур-Мубарак»; 

5. подготовка и выпуск общих научных трудов по исламоведению, в том 

числе учебников, обучающих программ, пособий; 

6. разработка для выпускников медресе 3 годичной сокращенной 

программы по специальности исламоведения, совершенствование учебного 

плана; 

7. организация при ДУМК системных работ о традиционных вероучениях 

«Имама Агзам Абу Ханифы» и «Имама Матуриди», подготовка 

просветительских, научных материалов; 
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8. заключение договоров с авторитетными высшими исламскими 

учебными заведениями мира; 

9. осуществление приема заявлений от желающих поступить в зарубежные 

религиозные учебные заведения, оказание содействия им в получении знаний 

в зарубежных учебных заведениях на основе договоров; 

10. в целях обучения исламу студентов высших и средних учебных 

заведений и учеников средних и специальных школ Казахстана подготовка 

учебной программы и представление в Министерство образования и науки 

РК; 

11. организация ежегодных семинаров в целях стабильного 

совершенствования религиозного образования учителей и преподавателей 

предметов «религиоведение» и «исламоведение» в Казахстане; 

12. помимо ДУМК совместно с другими заинтересованными 

государственными органами утверждение перечня зарубежных религиозных 

учебных заведений, приглашение путем отбора профессоров и специалистов- 

теологов из зарубежья; 

13. направление отечественных религиозных просветителей-

преподавателей на курсы повышения квалификации в зарубежные 

религиозные университеты; 

14. создание в религиозных учебных заведениях русскоязычных групп для 

подготовки русскоязычных специалистов; 

15. создание групп из переводчиков, умеющих осуществлять перевод 

необходимой религиозной литературы с арабского языка на казахский язык; 

16. проведение экспертизы на курсовые, дипломные работы, научные 

диссертации выпускников средних и высших религиозных учебных 

заведений и их оценка, привлечение их к научной работе; 

17. формирование отечественной ученой среды, исследующих на 

академическом уровне науки исламоведения в Казахстане; 

18. организация при Университе курсов повышения квалификации 

учителей медресе, обучение навыкам работы с официальными документами; 

19. для развития религиозной науки организация и проведение конкурса по 

истории мировых религии и науке исламоведения на темы традиционный 

тафсир в исламе, хадис, фикх, калам, ахлак, история; 

20. инициирование проведения мероприятий (конференции, форумы, 

встречи и др.), направленных на сохранение и развитие религиозно-духовных 

ценностей и традиционного понимания религии и нравственности; 

21. усиление контроля учредителей за деятельностью Университета, 

совершенствование системы управления; 

22. внедрение механизма переподготовки профессиональных кадров в 

высших учебных заведениях;  

23. использование новых технологии по организации учебного процесса и 

приобщение к ним интереса учеников, повышение конкурентноспособности 

среди преподавателей;  
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24.  выделение для студентов победителей олимпиад специального гранта 

на обучение в Египетском университете исламской культуры «Нур-

Мубарак»; 

25. введение норм законодательства, предусматривающих ответственность 

руководителей высшего учебного заведения в вопросах улучшения 

деятельности религиозного образования. 

Уровни религиозного образования в Университете и условия 

приема поступающих: 

Структура высшего и послевузовского профессионального образования 

будет передана взаимосвязанной системе подготовки кадров бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры.  

На бакалавриате реализуются учебные программы высшего 

образования, на данном уровне первые два курса должны быть приведены в 

соответствие и объединены в цикл общеобязательных предметов. В 

последующих 2 курсах бакалавриата подготовка будет осуществляться по 

специальным базовым предметам. 

Инструкций зарубежных преподавателей будут отражены в типовых 

учебных программах предметов.  

Прием на обучение в Египетском университете исламской культуры 

«Нур-Мубарак» осуществляется на основе полученных баллов единого 

национального тестирования либо комплексного тестирования по заявлению 

поступающих с общим средним, техническим и профессиональным (средне- 

профессиональным, средн-специальным образованием), высшим (высшее 

профессиональное) образованием в соответствии образцовыми правилами 

приема в высшие учебные заведения, утвержденных Правительством 

Республики Казахстан.  

Прием абитуриентов в университет проводится приемной комиссией, 

утвержденной приказом ректора университета. В целях обеспечения 

качественной работы и законности приема поступающих в состав комиссии 

приглашаются члены ДУМК. 

Формирование контингента студентов в Университете осуществляется 

посредством выделения государственного гранта, оплачивания учебы 

собственными средствами студентов, а также другими способами оплаты. 

Согласно Постановлению Правительства для лиц без гражданства 

постоянно проживающих в Республике Казахстан и лицам казахской 

национальности, не являющимся гражданами Республики Казахстан, если 

они впервые получают образование данного уровня, предоставляются права 

на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в 

соответствии с государственным образовательным заказом. 

Для граждан Республики Казахстан, обучающихся в зарубежных 

учебных заведениях перевод в Египетский университет исламской культуры 

«Нур-Мубарак» осуществляется на основе баллов в сертификате, 

полученных по итогам комплексного тестирования.  

Граждане, поступающие на специальность исламоведение, принимаются 

по результатам творческих экзаменов (основы ислама и профессиональная 
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пригодность) и экзамена, проводимого в виде комплексного тестирования 

(история Казахстана, казахский язык).  

Нормативный срок обучения в бакалавриате составляет 4 года и 

завершается государственной итоговой аттестацией и выдачей 

соответствующей академической степени бакалавриата.  

Выпускники бакалавриата имеют возможность продолжить свое 

обучение в Казахстане или в магистратуре зарубежом. Граждане, желающие 

продолжить свое обучение в Казахстане в соответствии с «образцовыми 

правилами приема на высшее учебно заведение» Правительства сдают 

экзамены по иностранному языку и профильному предмету, в случае набора 

необходимого проходного балла принимаются в университет. Для 

поступления в магистратуру зарубежных учебных заведений, выпускники 

сдают экзамены на основе договора, заключенного между ДУМК и 

Университетом «Нур Мубарак». Для выпускников, в будущем планирующих 

продолжение обучения в зарубежных университетах рассматриваются 

возможности проведения отбора посредством проведения экзаменов в 

университете.  

Выпускники бакалавриата имеют возможность продолжить свое 

обучение 1-2 года в магистратуре.  

 

5.6. ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Высшими степенями системы послевузовского религиозного 

образования являются магистратура и докторантура (РhD).  

Магистратура 

Цели: 

На основе взаимодействия религиозного образования и науки 

формирование эффективной системы подготовки научных, научно-

педагогических кадров, способных принимать решение в проблеме 

совершенствования религиозной деятельности и разрабатывать новые 

технологии.   

Результат: 

Лицу, освоившему обьразовательную программу магистратуры и 

защитившему магистерскую диссертацию присваивается академическая 

степень «магистр». Срок обучения составляет 2 года.   

Задачи:  

• подготовка механизмов внедрения новой модели подготовки научно-

педагогических кадров, готовых работать на базе магистратуры научных 

учреждений и высших учебных заведений;  

• всесторонний правовой, философский, теологический анализ текстов 

Корана и хадисов, разъяснение молодежи сути религиозных текстов; 

• Обучение анализу религиозных текстов, требующих тщательного 

разъяснения для общества; 

• Обеспечение целевой подготовки специалистов на основе программ 

религиозного образования;  
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• установление партнерских отношений с передовыми зарубежными 

учебными заведениями, имеющими международные аккредитованные 

докторские программы, и создание центров по подготовке магистрантов и 

PhD докторов.  

Подготовка специалистов в магистратуре может проводится в 

следующих направлениях:  

1) фундаментальная и профильная подготовка специалистов в сфере 

религии;  

2) научно-исследовательская подготовка для научной, научно-

педагогической деятельности. 

Подготовка магистров будет основываться на образовательных 

программах, содержащих научно-методическую направленность обучения и 

глубоко специализированную подготовку в соответствующей сфере.  

Окончившие магистратуру имеют право продолжить свое обучение в 

докторантуре. 

 

Докторантура 

Является заключительной степенью образования системы образования 

Казахстана.  

Образовательная программа подготовки PhD докторов рассматривает 

фундаментальное образование с научно-педагогическим направлением для 

полсевузовского образования и научных отраслей, глубокое обучение 

предметов методологического и исследовательского направления.  

Формирование образовательной и научной программы PhD 

докторантуры требует постоянного совершенствования согласно росту 

мировой и казахстанской науки и образования. 

Целью докторантуры является подготовка высококвалифицированных 

научно-педагогических кадров.         

Результат: 

Для лиц, освоившим программу докторантуры и защитившим 

докторскую диссертацию присваивается академическая степень доктора 

философии (PhD) по специальности исламоведение.  

Срок обучения по докторским программам составляет не менее 3 года.  

Необходимо обеспечить академическую эффективность преподавателей 

и научных работников страны.  

Система послевузовского образования будет соответствовать 

потребностям рыночной экономики, процессам глобализации, 

общеизвестным международным требованиям, повысит заинтересованность  

молодежи в получении академической степени, решит проблемы деффицита 

научно-педагогического кадра. 

Преподаватели светских предметов принимаются на работу на 

конкурсной основе. Их ежемесячная заработная плата выплачивается через 

бюджет и отдельный платеж на основе утвержденной трудовой нагрузки. 
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Права и обязанности сотрудников Университета регламентируются 

действующим законодательством труда, Уставом университета и правилами 

внутреннего распорядка, а также коллективными и трудовыми договорами. 

 

 

5.7. ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ЗНАНИЙ 

ИМАМОВ 

 

Исламский институт повышения квалификации имамов Республики 

Казахстан при ДУМК был создан в 2002 году по инициативе Духовного 

Управления мусульман Казахстана и при финансовой поддержке Исламского 

банка развития. Был зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 

Казахстан по регистрационному номеру № 4741900 ДБ в качестве 

«Образовательное учреждение высшего профессионального образования». 

Полностью утверждены Устав Института и другие учредительные 

документы.  

Учебный процесс Института проводится в виде курсов с 

продолжительностью несколько месяцев. Институт не подлежит 

лицензированию, так как обучение состоит из краткосрочных курсов.   

Уроки проводятся 6 дней в неделю, состоят из 17 предметов, также 

проводятся факультативные курсы, направленные на подготовку к хаджу и 

обучению системы халал стандартизации.  

Цели:  

• совершенствование знаний имамов-мулл; 

• Переподготовка образованных и квалифицированных религиозных 

работников – имамов и преподавателей для мечетей и духовных учебных 

заведений Казахстана; 

• Подготовка высококачественных специалистов для пополнения кадровой 

политики ДУМК; 

• Развитие религиозных возможностей работников мечетей, обогащение 

интеллекта через создание соответствующих условий для 

самосовершенствования; 

• Приучение к стремлению благим духовным знаниям, для работы во 

имя блага народа, а не для улучшения материального положения.  

• Задачи: 

• Указание методического ориентира и организация обмена опытом в 

реализации разработок; 

• контроль за улучшением качества религиозного образования;  

• совершенствование квалификации преподавателей для повышения 

качества религиозного образования;  

• осуществление проверки учебных планов курсов по обучению 

религиозной грамотности и духовных учебных заведений, развитие методов 

преподавания религиозных предметов, совершенствование просветительских 

работ в мечетях;  

• повышение педагогической квалификации религиозных служителей; 
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• повышение качества религиозной деятельности; 

• привите навыков эффективного использования полученных знаний. 

Результат: выдается специальное свидетельство ДУМК, 

подтверждающее знание и квалификацию.  

Слушателями Института являются сотрудники мечетей в составе ДУМК. 

Приезжают со всех регионов республики по направлению областных имамов.  

Процесс обучения утверждается руководителем Института и проводится 

в направлении традиционного мазхаба имама Абу Ханифы на основе 

учебного плана, согласованного Духовным управлением мусульман 

Казахстана. Отечественные религиозные работники проводят предметы 

исламского направления согласно традиционным доктринам ислама. 

Обучаются светские общественные предметы, такие как История Казахстана, 

казахский язык и литература, искусство ораторства.  

Стретагические цели института: 

1) Обеспечение и снабжение Института материально-технической базой 

согласно нормативным требованиям; 

2) В соответствии с нормами законодательства РК пересмотрение 

законодательного статуса Института для осуществления уставной 

деятельности;  

3) Осуществление реализации дополнительной образовательной 

программы в работе Института с одобрением ДУМК;  

4) Введение системы дистанционного обучения для специального 

религиозного образования; 

5) Организация курсов с выдачей специального документа для мулл, 

выполняющих незначительные религиозные ритуалы в мечетях и 

хозяйственных работников;  

6) Проведение ежегодного мониторинга по оценке знаний и 

квалификации религиозных работников;  

7) Подразделение имамов мечетей согласно их знаниям на «высокую», І, 

ІІ, ІІІ группы и «вне категории»; 

8) По итогам обучения выдвижение предложений по повышению 

должности или снижении должностей имамов, по результатам  прохождения 

учебного курса и сдачи экзаменов и зачетов; 

9) Приглашение на обучение в «Институт повышения квалификации 

имамов» согласно категориям знаний имамов;  

10) Организация открытия курсов повышения квалификации и знаний 

имамов при медресе по всем регионам Казахстана; 

11) Контроль наличия у имамов ДУМК индивидуальных планов по 

повышению знаний; 

12) Проведения проверки знаний имамов (аттестации) раз в два года; 

13) Открытие при Институте сайта «имам.кз» для возможности 

проведения мониторинга знаний и квалификации имамов республики либо 

размещения блога на главном сайте ДУМК «муфтият.кз»; 
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14) ведение постоянных факультативных предметов по вопросов хаджа, 

информационной системы халаль, исламкого предпринимательства и 

банковского дела.  

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 

 

 В результате реализации Концепции ожидается достижения следующих 

задач в системе казахстанского религиозного образования:  

• обеспечение доступности и взаимосвязанности всех уровней 

образования; 

• предоставление полноценного, качественного, конкурентноспособного 

образования, ориентированного на достижение результатов;  

• оперативное развитие религиозного образования во взаимодействии со 

светским образованием и другими отраслями науки, формирование 

правильных взглядов в обществе, формирование эффективности приоритетов 

религиозного образования в качестве общественного прогресса;  

• обеспечение разносторонности и религиозной грамотности у граждан, 

особенно у молодежи; 

• разработка механизмов государственной поддержки и стимулирования 

труда сотрудников сферы управления религиозного образования и педагогов-

преподавателей религиозных предметов;  

• укрепление материально-технической базы;  

• повышение статуса традиционного ислама и повышение роли ислама 

для противостояния экстремистским течениям; 

• повышение знаний и авторитета имамов, приобщение жамаата к 

официальным представителям ДУМК; 

• поднятие на новый уровень и  повышение эффективности работы 

ДУМК;  

• обеспечение мечетей образованными, квалифицированными и 

дипломированными специалистами;  

• увеличение количества специалистов «Имам Хатиб» и «Учитель основ 

ислама» специальности «Исламоведению» от 16% до 30%; 

•  увеличение количества специалистов со средним образованием «Имам 

Хатиб» и «Учитель основ ислама» по специальности «Исламоведение» от 

19% до 50%; 

• обеспечение ДУМК образованными и квалифицированными кадрами, 

создание соответствующего кадрового резерва; 

• систематизация должностного уровня работников мечетей и повышение 

их эффективности (азаншы, мулла, преподаватель, имам, главный имам, 

уполномоченный имам); 

• удовлетворение спроса населения страны на получение исламского 

образования; 

• повышение эффективности работ по пропаганде традиционной религии, 

его методологическое обеспечение; 
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• разъяснение ислама с научной точки зрения на основе обоснования 

религиозного образования национальному мусульманскому мировоззрению;  

• развитие социального партнерства в подготовке профессиональных 

кадров;  

• развитие научной и инновационной деятельности;  

• обеспечение перехода на нормативные методы финансирования 

религиозного образования;  

• оказание содействия в формировании науки исламоведения на 

соответствующем уровне. 

Реализация Концепции позволит создать законодательную, 

нормативную и правовую основу для эффективной работы системы 

образования. 

 

 

7. ПЕРИОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 

Концепция реализовывается поэтапно:  

Первый период – 2016-2018 годы. На данном этапе планируется 

внедрение новой национальной модели религиозного образования, 

способствующего созданию новой законодательной и нормативно-правовой 

базы и обеспечению достижения стратегических целей в соответствии с 

целями и задачами развития религиозного образования.  

В системе религиозного воспитания и обучения при мечетях помимо 

подготовки поступающих в учреждения религиозного образования или 

духовные учебные заведения предусматривается выработка методических 

оснований, предоставляющим возможность мужчинам и женщинам в 

трудоустройстве и подобных оснований по социальным сетям, оказывающим 

поддержку социально уязвимым и малообеспеченным семьям, в целях 

реорганизации мечетей в центры религиозного образования создание 

комплексов по обучению религиозной грамотности, бесплатных центров 

религиозного воспитания при мечетях осуществление разработки 

нормативно-правовых актов.  

Для подготовительных курсов для поступления в высшие и средние 

духовные учебные заведения разрабатываются экспериментальные учебные 

планы, программы, учебники и учебно-методические комплексы. 

Осуществляется разработка нормативных и правовых основ по пересмотру 

структуры и содержания образовательных программ медресе, приема 

обучающихся после 9-го класса в организации (колледжи) технического и 

профессионального образования и воспитания, расширению учебно-

образовательной сети медресе, также подготовка новых типовых учебных 

планов и программ, учебников и учебно-методических комплексов по 

специальным предметам и интегрированным курсам.  

В медресе будет создана система подтверждения и присвоение 

специальности «исламоведение».  
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В сфере высшего и послевузовского образования совместно с ведущими 

зарубежными высшими учебными заведениями, прошедших международную 

аккредитацию осуществляется создание программы по подготовке PhD 

докторов.  

Создаются условия для осуществления международной аккредитации 

высших учебных заведений и образовательных программ, обеспечения 

академических навыков студентов и преподавателей.  

Будет реализовываться новая модель подготовки научных и научно-

педагогических кадров, обладающих компонентами религиозного 

образования и науки, обосновавших свои взгляды на взаимодействии 

религиозного образования и светских наук посредством программы 

бакалавры, магистратуры и докторантуры (PhD).  

В целях разработки механизмов стимулирования подготовки бакалавров, 

магистров и докторов:  

• будет сформирован механизм, обеспечивающий рост в должности лиц, 

имеющих степень бакалавра, магистра и PhD доктора;  

• будет обеспечено равное применение традиционных дипломов и PhD 

дипломов кандидатов науки и докторов. 

 

Второй период – 2019-2020 годы. На данном этапе предусматривается 

полноценная реализация и дополнение Концепции с учетом собранных 

опытов и развития социально-экономической ситуации в стране.  

В целях развития религиозного воспитания, потенциала и ресурсов 

системы обучения, реализации программ религиозного образования мечетей 

будет осуществляться эффективное использование методов преподавания.  

Реализуются совершенствование структуры и содержания 

образовательных программ медресе, разработка необходимой сети 

организации религиозного образования. Будет осуществлен полный переход 

на подготовку высококвалифицированных кадров во всех уровнях после 

среднего образования.  

Государственная и международная аккредитация высших учебных 

заведений и качество подготовки кадров будет обеспечиваться согласно 

международным требованиям.  

Согласно данной Концепции в результате запланированной работы 

будут подготавливаться методические материалы, новые учебники и 

укреплена материальная база. 

В результате реализации Концепции будет создана эффективная 

казахстанская модель религиозного образования, достигнут качественный 

высокий уровень подготовки религиозных кадров и религиозного 

образования, позволяющий занять Казахстану достойное место в исламском 

мире. 

Концепция была подготовлена для удовлетворения потребностей в 

сфере получения исламского религиозного образования различными 

мировоззренческими группами. 
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Сфера религиозного образования ДУМК охватывает такие отрасли, как 

религиозные традиции, духовная культура и история народа Казахстана, 

история мировых религий и их сравнительное исследование, религиозно-

культурные вопросы. Концепция ориентирована на формирование у 

подрастающего поколения чувств истинной веры, патриотизма, 

дипломатичности, честности и справедливости.   
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	- на уважительное отношение к своей чести и человеческим достоинствам;
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	- уважать честь и достоинство педагогов-преподавателей, традиции учебного заведения;
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