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Шолпан Жандосова, Айгерім Досмағанбетова 
(Казахстан, Алматы)

«ДІНИ БІЛІМ БЕРУ» ҰҒЫМЫН ЗЕРТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Аннотация. «Діни білім беру» ұғымы әлеуметтік-рухани қағидалардың ішінде 
ең маңыздыларының бірі болып табылады. Себебі ол қоғамның сауаттылығын 
арттыруға бағытталған білім жүйесін білдіреді, дәлірек айтқанда рухани және діни 
сауаттылықты арттырудың білім беру кешені болып табылады. Бұл жүйе діни және 
зайырлы бағытта болуы мүмкін. Аталмыш мақалада «діни білім беру» феноменін 
зерттеудің теориялық негіздеріне талдау жасалды. «Діни білім беру» концептіне 
анықтама беріліп, тұжырымдамалық, теориялық-әдіснамалық талдау негізінде 
діни білім берудің түрлері мен нысандары зерттеліп, жүйелендірілді. Діни білім 
беру мен дінтанушылық білім берудің айырмашылықтары талданды. Оның діни 
және зайырлы бағыттарының ерекшеліктері қарастырылды. Сонымен қатар, білім 
беру мен діни ілімге қатысты әлем діндерінің көзқарасы сипатталды. Осыған 
орай, киелі жазбалардың дәйексөздеріне сараптама жасалды. Батыс ғалымдары 
М. Элиде мен Н. Смарттың, ресейлік ғалым И.В. Понкиннің, шығыс ғалымы әл-
Ғазалидің және т.б. пікірлері талданды, сонымен қатар философиялық сөздік пен 
энциклопедиялық деректерден анықтамалар келтіріліп, сараптама жасалды. Автор-
лар діни білім беруді жетілдіру үшін, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін 
анықтау үшін, сонымен қатар осы сұраққа қатысты сапалы ұсыныстар құрастыру 
және оның үздік үлгісін қалыптастыру үшін «діни білім беру» ұғымын зерттеудің 
концептуалдық ерекшеліктерін анықтау керек деп есептейді. 

Түйін сөздер: дін, діни білім беру, дінтану, діни сана, білім алу.

Кіріспе

Дін рухани мәдениеттің маңызды бөлшегі ретінде кез келген әлеуметтік 
қоғамдастық үшін және қоғамдағы әлеуметтік идеология үшін санаға, 
дүниетанымға, рухани әлеміне ерекше әсер ететін элемент болып табыла-
ды. Қазіргі таңда, жаппай атеизм саясатының орнына келген «діни ренес-
саанс» жағдайында «дін» ұлттың рухани жандануының тағы бір қайнаркөзі 
ретінде қарастырылады, сонымен қатар қоғам мен оның рухани жаңғыру 
барысындағы рухани тірегі болатын негізгі факторлардың бірі болып та-
былады. Ал діннің мемлекетте оң әсерін қалыптастыру үшін халықтың 
діни сауаттылығы жоғары болуы тиіс. Сауаттылық тек конфессионалдық 
бағытта болуы шартты емес, ол зайырлы да болуы мүмкін. 

«Діни білім беру» термині – өте кең ұғым, ол әлеуметтік білім алу 
қызметінің ерекше құрылымын білдіреді. Білім берудің мұндай түрі дінді 

Жандосова Ш., Досмағанбетова А. «Діни білім беру» ұғымын зерттеудің ерекшеліктері 
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оқытуды және діни сезім мен сананы тәрбиелеуді білдіреді. Ғалым М. Эли-
аде [1987]: «діни білім беру терминіне анықтама беруге тырысушы әркім 
әдеттегіден тыс қиындықтарға тап болады» дейді. Ал зерттеуші Н. Смарт 
[1975] болса: «діни білім берудің теориясы мен тәжірибесі және дінді 
зерттеу түсініксіз жағдайларға байланысты қиын болып келеді» деген 
тұжырымдама жасайды. Алайда, ғалымның ойынша, дінді зерттеудің өзі 
ақиқатты зерттеудегі еркіндіктің маңызды дәлелі болып табылады, сондай-
ақ, адамзат реализміне қосқан зор үлес екені айғақ – деп есептейді. Де-
мек, діни білім беруді түбегейлі анықтау қиындықтар туындатса да, оны 
зерттеудің маңыздылығы дауасыз екенін ғалымдар дәлелдеп отыр.

Әдіснама

Зерттеудің әдіснамасы тарихи, логикалық және теологиялық-
салыстырмалы тәсілдер болып табылады. Тарихи әдіс діни білім беру 
тұжырымдамасының даму деңгейін көрсету үшін қолданылды. Логикалық 
тәсіл тұрғысынан алғанда, діни білім беру феноменін зерттеудің маңызды 
басымдылықтарына талдаулар жасалды. Теологиялық-салыстырмалы әдіс 
киелі кітаптардағы білімге қатысты ойларды салыстыру үшін қолданылды. 

Негізгі бөлім

Дін, ғылым, әдебиет, бұқаралық ақпараттар құралы және өнер сияқты, 
білім де мәдениеттің рухани саласына жатады. Кеңестік энциклопедиялық 
сөздікте [1980]: «білім (білім беру) дегеніміз жүйеленген мағлұматтарды, 
іскерлікті және дағдыларды игеру барысы немесе оның нәтижесі болып са-
налады, олар адамның өмір сүруі мен еңбек етеуіне қажет» деп анықтама 
берілген.

«Діни білім беру» термині халықаралық сөздікке білім беру қызметінің 
түрлерін білдіретін кең ұғым ретінде енді. Ол дінді зерттеумен, діни сезімді 
тәрбиелеумен және діни сананы дамытумен байланысты. Осы орайда 
қазіргі заманғы зерттеулерде дін мен білім алудың қатынасын түсіндіруде 
әлеуметтік-философиялық сараптама өзекті болып табылады. «Діни білім 
беру» ұғымы кең мағынада «дін туралы білімге тартудың формасын» 
білдіреді. 

Қазіргі таңда дін саласында білім берудің екі түрі бар: дінтанушылық 
және діни. Олардың өзара ұқсастықтары бар. Оның негізгісі – дін 
мәселесінің ортақ зерттеу пәні болып есептелуі, дін қасиеттерінің өмірден 
көрініс табуы, олардың тарихи оқиғаларда, халық дәстүрлерінде, салтта-
рында із қалдыруы және т.б. осы төңіректегі мәселелер.

Діни білім беру мен зайырлы дінтанудың негізгі айырмашылығы – діни 
білім алуда білімнің өзі екінші рөлде тұрады. Бірінші кезекте, ол діни іс-

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер



4 (74) 2017 | Адам әлемі     117

әрекеттерді жасау арқылы және белгілі өмір салтын қалыптастыру арқылы 
тәрбиелеуді мақсат етеді. Діни білім беру адам өмірінің барлық жағынан, 
сезім және ақыл, еркіндік және сана тұрғысынан сенімді орнықтыруды, 
сіңіруді көздейді. 

Дінтану – ғылым саласы, оның зерттеу нысаны «дін» болып табыла-
ды. Дінтану діннің пайда болуын, дамуын және жұмыс істеуін, оның алуан 
түрлі феномендерін, қоғамдық тарихтағы үрдісін зерттейді, сонымен қатар, 
дін мен мәдениеттің басқа салаларының арақатынасы мен өзара әсерін 
қарастырады. Ол дінді қоғам, топ және тұлға деңгейінде зерттейді [Куз-
нецова, 2007]. Дінтану қоғамдық білім берудің түрі болып табылады, ол 
қоғамдық өмірдің басқа салалары – саясатпен, мәдениетпен, экономикамен 
және т.б. қатар дінді ғылыми зерттеудің нысанына айналдырады. 

Діни білім беру рухани (діни кәсіби) білім беруден әлдеқайда кең 
ұғым. Діни білім беру зайырлы қоғамдық білім берудің талаптарына 
сай келеді, сонымен қатар құдайға құлшылық етудің және діни ғибадат 
жасаудың шеңберінен кеңірек, әрі күрделі мағынаны білдіреді. Діни білім 
беру білім алушыларды діни оқытумен, белгілі бір діннің догматтарымен, 
киелі кітаптарының мазмұнымен, діни әдебиеттермен, діни ғибадаттың 
қағидаларымен және ережелерімен таныстырады, ол құдайға құлшылық 
етумен діни ғұрыптарды, діни ұстанымдық ұйғарымдар жүйесін, қағидалар 
мен құндылықтарды біріктіреді. 

Діни білім беру оқытудың және тәрбие берудің мақсатты үдерісі бо-
лып табылады, ол тұлғаның, отбасының, қоғамның, мемлекеттің және 
діни ұйымдардың мүдделері негізінде жүзеге асырылады, сонымен 
қатар ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғысынан келгенде, білім 
берудің мемлекеттік, муниципалдық және конфессионалдық жүйелердің 
мекемелерінде іске асырылады, конфессионалдық дүниетанымға 
негізделген отбасылық тәрбие ретінде де көрініс табады, сондай-ақ, діни 
білім беру зайырлы білімдер топтамасын біріктіреді. 

Діни білім берудің түрлерін жүйелей және сараптай келе, оның үш са-
ласын көрсетуге болады:

- діни оқыту; 
- діни қызметкерлерді даярлау;
- діни-мәдениеттанулық білім беру.
Ал діни білім берудің бағыттары оқулық-әдістемелік үрдіс, ғылыми-

теориялық зерттеу, рухани-ағартушылық іс-шаралар деп жіктеледі. Діни 
білім берудің рухани бағыты оқыту немесе тәрбиелеу үрдісінен құралуы 
мүмкін. Ол бітіру сынағымен (емтихан, тест және т.б.) бақыланбуы мүмкін 
және білім туралы құжат берілмеуі мүмкін. Демек рухани бағыттағы діни 
білім берудің ерекшелігі ол көп жағдайда бейресми болу ықтималдығында. 

Дін білім беру кеңістігінде екі жағдайда болуы мүмкін: 
- оқу пәні ретінде (пәндік сала, пәндік тақырып және т.б.);
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- тәрбие мен білім алушының әлеуметтенуінің құныдылықтық 
негіздемесі ретінде (бағдар, мұрат және т.б.);

- әлеуметтік сұраныстың қалыптасуына тікелей қатысатын және оның 
білім беру мекемесі тарапынан жүзеге асырылуын бақылау институты (діни 
бірлестік) ретінде.

Ал Бирмингем университетінің профессоры М.Гриммит [1981] діни 
оқытудың үш түрін бөліп көрсетеді:

- into religion – дінде;
- about religion – дін туралы;
- from religion – діннен. 
Гриммиттің типологиясы халықаралық ғылыми қауымдастықта кеңінен 

мойындалды. Ғалымның бұл идеясы ресейлік ғалым Ф.Н. Козыревтің 
еңбектерінде жалғасын тапты. Ол діни білім берудің тәсілдемесін былай 
деп жіктейді: 

- как закон – religion as a law;
- как факт – religion as a fact;
- как дар – religion as a gift. 
Балама жалпылама термин ретінде «дін (діндер) туралы білімді оқыту 

(алу)» – «teaching (learning) about religion(s)» тіркесі қолданылады. Кейбір 
елдердің оқу бағдарламаларында бұл ұғымдық тіркес кеңінен қолданылып 
келеді, мәселен, Швецияда «дін туралы білім (ілім)» деп аталады. Ал 
қолдану аясы жағынан азырақ қолданылатын түсінікке «дін» сөзін «рух 
(руханият)» – «spirituality» сөзіне ауыстыру талпынысы жатады. Бұндай 
феномен Америка құрама штаттарында кеңінен тараған, бұл жердегі «рух» 
сөзі «дін» сөзінің зайырлы нұсқасы іспеттес. Алайда «діни» сөзін «рухани-
мен» алмастыру діни феномендерден бас тарту дегенді білдірмейді. «Дін» 
сөзінің синонимы ретінде «сенім» сөзі де қолданылады. Бұл құбылыс тағы 
да америкалық мәнмәтінде көрініс тапқан. Ал «білім беру» сөзі сирегірек 
алмастырылады. Демек «діни білім беру» феноменінің балама ұғымдары 
ретінде «рухани білім беру (spiritual education)» немесе «сенімдік білім беру 
(faith education)» тіркестері қолданысқа ие. 

Оқу орындарында діни пәндерді оқу мен оқытуға, білім алудың діни 
мазмұнына байланысты пәндік саланы белгілеу үшін «діни білім беру» 
ұғымы қолданылады. 

Жоғарыда сарапталған ақпаратты ескере отырып, діни білім берудің 
көптеген анықтамалары бар екенін сеніммен айтуға болады. Мәселен, 
энциклопедиялық мәліметтерде діни оқыту және білім беру діни ғибадат 
қызметшілерін, теолог мамандарды, рухани оқу орындарында дін 
ілімі оқытушыларын кәсіби дайындаудың жүйесі және халықты діни 
сауаттандыруға бағытталған деп көрсетілген. Ал ғалым И.В. Понкиннің 
[2003] сөзіне сүйенетін болсақ, ол діни білім беруді оқытудың және 
тәрбиелеудің мақсатты үдерісі деп түсіндіреді, діни білім беру діни 
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қоғамдастық пен тұлғаның мүддесі негізінде жүзеге асырылады, ол дінді 
оқыту туралы, діни тәжірибе, мәдениет туралы және дін өмірі туралы, соны-
мен қатар оның өкілеттілігі болып табылатын бірлестік туралы білім береді, 
белгілі діни сенім мен нанымға сай адами өмір салтын қалыптастыруға 
үйретеді, сондай-ақ, сол дінге тиесілі рухани құндалықтарға баулиды.

Діни білім беру нақты бір діннің дүниетанымдық, рухани-өнегелік 
негізінде жүзеге асырылады, яғни осы дінде қалыптасқан дүниетаным мен 
өмір салтына негізделеді. Діни білім беру жүйесі жаһандық мәдениеттің 
феномені деп санауға болады, ол өз-өзіне жеткіліктілік және өздігінен даму 
қасиеттеріне ие. 

Қазіргі таңда діни және дінтанушылық білім беруді зерттеудің 
философиялық тұжырымдамасын жасау қажеттілігі туындап отыр, себебі 
бұндай тұжырымдама қазіргі Қазақстанда діни білімнің ахуалын анықтау 
үшін қажет. Сонымен қатар, біздің қоғам үшін діни және дінтанушылық 
білімнің деңгейі мен мәні анықталады, оның өзгеру үрдістеріне белгілі 
бір деңгейде болжам жасауға болады. Теориялық философиялық сарапта-
ма дінге деген жаңа көзқарас қалыптастыруға жағдай тудырады, қоғамдық 
санадағы оның ролі анықталып қана қоймай, бұл саладағы мемлекеттік-
конфессионалдық қатынастардың үлгісін қалыптастыру үшін қажет. 

Діни білім берудегі зайырлы тәсілдің келесі қырларын көрсетуге бо-
лады: жалпы білім берудің белгілі бір түрі ретінде зерттеу; қазіргі заманғы 
діни білім берудің ерекшелігін және оның даму үрдістерін сараптау; діни 
білім беруді мемлекеттік реттеудің формаларымен дәрістерін зерттеу; 
діни қоғамдастықтар мен зайырлы оқу орындардың әріптестігін талдау. 
Осыған орай діни білім беруді діни доктриналарды, тәжірибені, сезімді, 
табынушылық тәжірибенің әдістерін жүзеге асыру бойынша іс-әрекет деп 
те анықтауға болады. Бұндай іс-әрекетер кәсіби дайындалған тұлғалармен 
жүзеге асырылады (дін қызметкерлері және діни педагогтар), сонымен 
қатар аталмыш білім жүйесіне конфессионалдық білім беруге арналған 
педагогикалық кадрларды даярлау жатады. 

Әдетте діни білім беру оның бағытына сәйкес келетін діни ұйымның 
қатысуымен жүзеге асырылады. Діни ұйымдармен бұл сипаттағы қарым-
қатынастың нақты бір дін туралы ілімдер мазмұнын қалыптастыру және 
олардың бұлағы түпнегіздерге сәйкестігін анықтау тұрғысынан, осы 
діни дәстүрдегі мәдениет пен өмір салтының барлық тұстарын толықтай 
таныту жағынан, сонымен қатар белгілі діни дүниетанымдық негізде 
білім беруді қамтамасыз ету тарапынан келгенде қажеттілігі зор. Оқу-
тәрбиелік қызметте діни ұйымдардың қатысуы мектептер мен жоғарғы 
оқу орындарындағы білім беруді тура және жанама бақылау сияқты іс-
әрекеттерден тұрады. Сонымен қатар олардың қатысуы оқу мекемелерінде 
қолданылатын оқу бағдарламаларына, оқулықтарына және басқа да 
құралдарына конфессионалдық сараптама жасау шеңберінде, педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін сараптау барысында жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жандосова Ш., Досмағанбетова А. «Діни білім беру» ұғымын зерттеудің ерекшеліктері 



120     Адам әлемі | 4 (74) 2017

Бүгінгі таңда қазақстандық қоғамда дінге үйрету және діни білім алу 
мен тәрбие беруге кәсіби білім алу ұлттық құқық нормаларымен кепіл 
берілген. Қазақстан Республикасы Конституциясының 22 бабының 2 
тармағында мемлекет әр азаматқа ар-ождан бостандығы құқығына кепілдік 
беретіндігі айтылған. Алайда, бұл құқықтың норма жүзеге асырылуы мемле-
кет алдындағы жалпы адамзаттық және азаматтық құқықтарға шектеу жаса-
мауы немесе кедергі болмауы тиіс. Ал «Діни қызмет және діни бірлестіктер 
туралы» Қазақстан Республикасының заңының 13.3 бабына сәйкес 
Қазақстан Республикасының территориясында тіркелген діни бірлестіктер 
оған мүше адамдардың білімін тереңдету және дамыту мақсатында кур-
стар мен мектептер құруға рұқсат береді. Аталмыш жағдайда діни білім алу 
азаматтардың қалауысыз міндетті бола алмайды. 

Дінтанушылық және діни білім беру діннің қоғамдық маңыздылығы 
бар феномен ретінде жалпы жүйелік білім беретін бағыт болып табылады. 
Қазіргі жаһандану дәуірінде әр ел өзінің ұлттық-мәдени құндылықтарын, 
ұлттық болмысы мен табиғатын сақтап қалуға талпынады. Қазіргі 
әлеуметтік жағдайда мемлекетте белгілі бір идеологиялық білім ретінде 
дінге деген сұраныс туындап отыр. Сол себептен, Қазақстан қоғамының 
түрлі этностық, конфессиялық ерекшелігін ескере отыра, соған қоса ұлттық 
діни мәдениетті сақтап қалатындай бүгінгі зайырлы қоғамға, уақыт талабы-
на сай дінді оқыту, дін саласындағы мамандар аса қажет және осы тақырып 
қашан да маңызды болып қалады.

Әлемдік діндер ғылымға, білім алуға және діни ілімдерге оң көзбен 
қарайды, зиялы, оқыған адамдарды және ғылыммен айналысуды жоғары 
бағалайды, құрметтейді. 

Христиан дінінде құдай тағаланы шын көңілмен сүю, жақсы көру – ол 
туралы білім жинау, ол туралы барлық мағлұматты білу дегенді білдіреді. 
Адам ақылының мүмкіндігі үшін құдайды тану өте қиын, алайда, білуге 
тырысу қажет, оған жақындау, адамдардың қоршаған ортасында оның жа-
ратылысынан оның өзін іздеу – діндардың қолынан келетін іс. Бұл туралы 
Інжілдегі Апостол Павлдың жолдауында былай делінген: «Құдай туралы 
білуге болатынның бәрі олар (біз) үшін, себебі Құдай оларға (бізге) алып 
келді. Себебі оның көрінбейтін тұсы оның мәңгі күші және Құдыреті, жара-
тылысын қарастыру арқылы әлемді жаратуынан көрінеді, сондықтан олар 
(біз) көнбістер» [Рим.1:19-20]. 

Інжілде Құдай білімді іске жарату үшін, оны қолдану үшін білім 
алуға шақыратындығы айтылған: «Кемеңгерлікке ұмтыл, ақыл жина; осы 
жайында ұмытпа және менің аузымнан шыққан сөздерден алшақтама. 
Оны жадыңнан қалдырма, сонда ол сені қорғайды; оны жақсы көр, сон-
да ол сені қорғаштайды. Ең бастысы – даналық: даналықты кеңейт және 
барлық болмысыңмен ақыл жинақта. Оны жоғары бағала, сонда ол сені 
биіктетеді; ол сенің атағыңды шығарады, егер оған жапсырылып қалсаң, 
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сенің басыңа асқан әдемі гүлдесте кигізеді, ғажайып тәж ұсынады. Ұлым 
менің, тыңда және менің сөздерімді қабылда, сол кезде сенің өміріңнің 
жылдары ұзартылады. Мен саған данышпандық жолын көрсетемін, түзу 
бағытпен алып келемін. Жүрген кезде, сенің жүрісіңе кедергі жасалмай-
ды, ал жүгірген кезде, шалдығып құламайсың. Өсиеттерімді жадыңда берік 
ұста, қалдырма, оны сақтап жүр; себебі ол – сенің өмірің» [Пр.4:5-13].

Ал Құранда былай деп айтылады: «Алла тағала сенетіндерді және таным 
алғандарды жоғары бағалайды»; «Айтшы: білетіндер мен білмейтіндерді 
салыстыруға бола ма? Ол туралы естияр, парасатты адамдар ойлансын» 
[Qur’an 96:1-5]. Бұл пікірді қостайтын хадистер де бар: «Білімсіз ақыл жан-
сыз тәнмен бірдей. Даңқ пен мәртебе ешқандай байлықта емес, білімде»; 
«Білім іздеу жолына түскендер үшін Алла тағала жұмаққа барар жолды 
жеңілдетеді». Мұхаммед пайғамбардың сұхбаттасы Анас пайғамбардың 
атынан былай дейді: «Ғылым іздеу әрбір мұсылман ерлері мен әйелдеріне 
міндетті. Ілімді бесіктен көрге дейін іздеңдер. Ғылымды іздеңдер, тіпті 
ол Қытай жерінде болса да іздеңдер... Кімде кім екі өмірдің шаттығын 
қаласа, оны ілім мен білімнен іздесін [Qur’an 58:11]. Демек, білім алудың 
маңыздылығы Исламда орталық түсініктердің бірі болып табылады. Ислам 
діні – ілім, білім алуға, сауатты болуға шақыратын дін.

Мұсылмандардың білім алу жүйесі туралы сөз қозғағанда, исламның 
діни ілімдерінсіз және Құрансыз айту мүмкін емес. Исламның таралуы-
нан бастап, діни ұйғарым мен Құранды бұрмалаусыз оқу мұсылмандарды 
мәтінді терең назар салып оқуға талпындырды. Құран-кәрім діндарларды 
ғалымдардың, данышпандардың кеңестерін тыңдауға шақырады және діни 
сұрақтар мен пендешілік мәселелер туындаған жағдайда оларға жүгініп 
отыру керектігін көрсетеді. 

Шығыстың ұлы ойшылы әл-Ғазали [2007] өзінің еңбегінде мына-
дай пікір келтіреді: «Ғалым үшін оның күнәларын кешіруді аспан мен 
жердегілердің бәрі сұрайды, ол адам үшін көктегі және жердегі періштелер 
кешірім сұраған жағдайдан асқан қандай жай-күй бар, ол өзінің тірлігімен 
айналысады, ал олар оның күнәларын кешіруді сұрайды?», тағы да былай 
деп қосады: «Көңіл аудар, ойлан, ол білімді қалай көрегендікпен салыстыр-
ды және білімсіз іс-әрекетті қалай төмендетіп көрсетті, тіпті діни жоралар-
ды атқарушы, ерінбей-жалықпай жасағанына қарамастан, бірақ ғибадат 
қылу білімінен мақұрым болған жағдайда. Себебі білім болмаған жағдайда, 
ғибадат қылудың өзі де болмайды».

Сонымен қатар әл-Ғазали пайдалы біліммен шұғылдану бүкіл басқа 
істерге қарағанда әлдеқайда жақсы екенін айтады, пайдалы білім – дүниенің 
жамандығын, ақыреттегі жағдайдың қауіптілігі мен қорқыныштылығын 
түсіндіретін білім деп түсіндіреді. Ал пайдалы білімнің не екенін бы-
лайша түсіндіреді: «дүниеге беріліп, ақыреттен бет бұрған адамдардың 
надандығы мен ақымақтығын, олардың бойындағы өркөкіректік, күншілдік, 
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екіжүзділік, өзін өзі сүюшілік, атаққұмарлық пен мансапқұмарлық, дүниеге 
құштарлық сияқты жүрек дерттерінің дауасы не екендігін білдіретін білім 
– пайдалы білім».

Қорытынды

Діни білім беруге: ахлақ, әдеп, себепті байланыс, философия және 
ғылым сияқты маңызды құндылықтар кіреді. Егер барлық діндер осы 
бағыттарда бірлессе және әлемдік қоғамдастықта киелі ілімдерді тереңдетіп 
түсіндіру мақсатында әріптестікпен жұмыс атқарса, жаһандық әлемде 
бейбітшілікке қол жеткізуге мүмкіндік тудырар еді. Бұндай ортақ атсалысу 
әлеуметтік тұрақтылық үшін ұзақмерзімді іргетас болуы мүмкін, сонымен 
қатар Шығыста да, Батыс та бейбітшілік орнатуға ықпал жасайды. Барлық 
діндердің ұлы әулиелері мен данышпандары бұның дәлелі болып табылады, 
олар бейбітшілік пен келісушілікке жетудің маңызды әрі тиімді жолы білім 
алу екенін көрсетті. Мәселен, Иса пайғамбар үш жыл бойы, ал Конфуций 
бес жыл бойы білім алған, Мұхаммед пайғамбар жиырма жеті жыл және 
Будда қырық тоғыз жыл оқып, білім алды. Ахлақ пен әдеп қағидаларына 
негізделген діни ілімдер біздерді жақсы адам қылып тәрбиелейтінін сеніммен 
айтуға болады. Егер әр түрлі сенімдер мен діндер өкілдері әріптестікке қол 
жұмылдыра алса, ережелерді сақтаса, жетілдіріп отырса, ілімдерді тәрбие 
жүзінде іске асырса, басқа адамдарға жақсылықпен әсер етсе, бір-бірінен 
үйреніп, сыйластықпен қараса, әлемнің үйлесімділігі артар еді. 
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Резюме

Жандосова Ш., Досмағанбетова А. Особенности исследования феномена 
«религиозного образования»

Феномен «религиозного образования» является одним из важнейших социаль-
но-нравственных принципов. В данной статье проанализированы теоретические 
основы исследования феномена «религиозное образование». Дано определение 
концепту «религиозное образование», на основе концептуального, теоретико-ме-
тодологического анализа систематизированы и проанализированы виды и формы 
религиозного образования. Также показано отношение мировых религий к образо-
ванию и религиозному учению. Проанализированы концепции западных ученых 
М.Элиде и Н. Смарт, российского ученого И.В. Понкина, мыслителя Востока аль-
Газали, а также рассмотрены определения философского словаря и энциклопеди-
ческих материалов. Авторs счита.т, что необходимо определить концептуальные 
особенности исследования феномена «религиозного образования» для того, что-
бы совершенствовать систему религиозного образования, определить сильные и 
слабы стороны, разработать практические рекомендации по этой проблематике, 
сформировать эффективную модель религиозного образования. 

Ключевые слова: религия, религиозное образование, религиоведение, рели-
гиозное сознание, обучение.
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Summary

Zhandosova Sh., Dosmaganbetova A. Features of the study of the phenomenon 
of «religious education»

The phenomenon of «religious education» is one of the most important social 
and moral principles. This system of education can be religious and secular. This 
article analyzes the theoretical foundations of the study of the phenomenon «religious 
education». The definition of the concept of «religious education» is given, based on 
the conceptual, theoretical and methodological analysis of systematized and analyzed 
types and forms of religious education. It was analyzed the concepts of Western scholars 
M.Elide and N.Smart, the Russian scientist I.V. Ponkin, thinker of the East al-Ghazali, 
as well as definitions of the philosophical dictionary and encyclopedic materials. The 
author believes that it is necessary to determine the conceptual features of the study of 
the phenomenon of «religious education» in order to improve the system of religious 
education, to identify strengths and weaknesses, to develop practical recommendations 
on this problem, to form an effective model of religious education.

Keywords: Religion, Religious Education, Religion Studies, Religious 
Consciousness, Training.
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