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ҚарМТУ дамуының кешенді бағдарламасы бойынша жоспарларды 

орындау туралы   КБжП кафедрасында (қосымша № 7.2) 

 

"Мәңгілік Ел" және "Рухани жаңғыру"Рухани-адамгершілік құндылықтарды 

нығайту. "Кәсіптік білім және педагогика" кафедрасында келесі іс-шаралар 

жоспарланды және орындалды: 

"Мәңгілік Ел "және" Рухани жаңғыру "рухани-адамгершілік құндылықтарын 

нығайтуға қоғамдық пайдалы қызметке тартылған студенттер санын 

арттыру»  

Іс-шара: рухани-адамгершілік тәрбие іс-шараларының циклін өткізу 

шеңберінде. "Діни сауаттылық – қоғам қауіпсіздігі" тақырыбында теолог 

(дінтанушы) Ж. А. Түсіпбаевпен кездесу ұйымдастыру және өткізу. 

күні: 11.02.2020 г 
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Топтар: ПО-19-1,2 

Студенттер саны: 20/20 

Ответстсвенные: Нұрмағанбетова М. С., Тынаев Н.А. 

Тақырыбы: Діни сауаттылық-қоғам қауіпсіздігі. 

Мақсаты: студенттерде діни сауаттылықты қалыптастыру, тыйым салынған 

сайттар туралы баяндау, рухани-адамгершілік ұрпақты тәрбиелеу. 

           "Кәсіптік білім және педагогика" кафедрасында рухани-адамгершілік 

тәрбие іс-шараларының циклін өткізу аясында. "Діни сауаттылық – қоғам 

қауіпсіздігі" тақырыбында теолог (дінтанушы) Ж. А. Түсіпбаевпен кездесу 

ұйымдастыру және өткізу. 

           Жаһандану жағдайында туралы мәселе діни сауаттылығын біздің 

елімізде өте өзекті. Бүгінгі күні біз өз өмірімізді смартфонсыз (гаджеттерсіз) 

елестете алмаймыз, сондай-ақ өскелең ұрпақ туралы да айтуға болады. 

Ғаламторға ашық қол жеткізе отырып, смартфондар арқылы студент түрлі 

сайттарға баруға және өз жасына қарай дін туралы толық ақпарат пен білімге 

ие бола отырып, дінге арналған тыйым салынған сайттарға барады, онда дін 

туралы бұрмаланған білім мен ақпарат алады.  

            Ислам дінінің он тоғызыншы жүзжылдықтағы белгілі ислам дінін 

ұстанушы Сайид Ахмад Хан интеллектуалды плюрализм мен пікір еркіндігін 

қорғап шықты. Ол пікір еркіндігін шектеу өте қажет емес, оларды діни де, 

отбасылық да, қауымдық ойлармен да ақтауға болмайды деп сенген. 

Мемлекет бөтен ойлайтын адамның адал атын бүлдіруге немесе оған қуғын-

сүргінге ұшыратуға құқығы жоқ. Бас бостандығын шектеу пікірлерін 

білдіреді құқықтарын бұзу барлық адамдар мен нұқсан келтіреді 

барлық. Құдайға шүкір, ешкімнің барлығына шешім қабылдауға және 

басқалардың өз пікірін басшылыққа алу мүмкіндігінен айыруға құқығы жоқ 

деп есептеді. Жоқ бас бостандығынан пікірлердің ақиқаттығын қандай да 

болсын идеяларды куәландырылмайды тиісті деңгейдегі мұқияттылықпен 

[Сайид Ахмад Хан 2003]. 



Хан Сайид Ахмад (1817-1898) – пионер ислам модернизмге Үндістан. Ислам 

мен Еуропалық ғылымның жағдайын келісімге келтіруге ұмтылды, 

ортодоксалды исламдық пайымдаудың әдістеріне бірқатар өзгерістер енгізуді 

ұсынды,Бұл исламға уақыттың интеллектуалдық сын-қатерлеріне барабар 

жауап беруге мүмкіндік береді. Исламдағы зияткерлік плюрализмді қорғауға 

шықты. 

Біз бұл кездесу теолог Ж. А. Тусубаевпен (дінтанушы) КО-19-1,2 тобының 

студенттеріне тыйым салынған сайттардың діни тақырыптағы зияны туралы 

түсінуге көмектесті деп санаймыз. Студенттер дін туралы бастапқы білім 

алды, өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алды. 
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