Методические указания

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/05

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы

«Криминалистика» пәні бойынша
«050301 – Құқықтану» бакалавр мамандығының студенттері
үшін зертхана жұмыстарын орындау бойынша

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар

Лист утверждения к
методическим
указаниям

Форма
Ф СО ПГУ 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық
факультетінің деканы
_______________ Ақышев А.А.
200__ ж. «___» «_______»_
Құрастырушы: аға оқытушы ___________ К.Т.Иксатова
Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы
«Криминалистика» пәні бойынша
«050301 – Құқықтану» бакалавр мамандығының студенттері
үшін зертхана жұмыстарын орындау бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Кафедра отырысында ұсынылған 200__ ж. «___» «____________» Хаттама № ___
Кафедра меңгерушісі _____________ Иксатова С.Т
Тарих және құқық факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған
200__ ж. «___» «___________» Хаттама № ___
ӘК төрайымы _____________ Мошна Н.И.

Зертханалық сабақтар:
Қылмыстық идентификация № 1- зертханалық жұмыс.
Қылмыстық фото,видео түсірілім № 2- зертханалық жұмыс.
Іздердің трасологиялық зерттелуі № 3- зертханалық жұмыс.
Қарудың зерттелуі мен қылмыстық баллистикасы № 4- зертханалық жұмыс.
Құжаттардың қылмыстық зерттелуі № 5- зертханалық жұмыс.
Адамның сыртқы келбетінің қылмыстық зерттелуі (габитоскопия)
№ 6- зертханалық жұмыс.
Қылмыстық тіркеу № 7- зертханалық жұмыс.
Оқиға орнын тінту тактикасы № 8- зертханалық жұмыс.
Тінтудің тактикасы № 9- зертханалық жұмыс.
Тергеудің тактикасы мен бетпе-бет кездесу № 10- зертханалық жұмыс.
Тергеулік тәжірибе мен жауапты орнында тексеру тактикасы
№ 11- зертханалық жұмыс.
Өлімді тергеу № 12- зертханалық жұмыс.
Зорлауды тергеу № 13- зертханалық жұмыс.
Ұрлық пен тонаушылықты тергеу № 14- зертханалық жұмыс.
Салықтық қылмысты тергеу № 15- зертханалық жұмыс.
Компьютерлік ақпараттың таралу саласындағы қылмыстық тергеулер
№ 16- зертханалық жұмыс.

Зертханалық сабақтың мақсаты:
Мамандықтың оқу жоспарына және жұмыс оқу жоспары сәйкес өткізілген
зертханалық жұмыстар өзінің құрамында зертханалық практикумды құрайды.
Зертханалық практикумның мақсаты - осы пәннің теориялық жағынан
эксперименттеп ашу. Студенттерге оқытылған заңдарды және олардың түрлерін
терең түсінуін қамтамасыздандыру, мамандардың оқыған объектілердің және
зертханалық құралдардың, эксперименттелген
басқа да
құралдардың
практикалық дағдыларын қолдануын жинақтау.

Зертханалық сабақтың жалпы теориалық ережесі:
- теория мен практиканың байланысын жүзеге асыруға әсер ету;
- студенттерді экспериметті ғылымның даму жолдарымен таныстыру;
- студенттерді түтікшілердің құрылымы мен принциптерімен таныстыру.
- кеден ісінде қолданылатын басқа да кедендік бақылаудың техникалық
құралдарымен құрастыру;
- студенттермен ғылыми-зерттеулік жұмыстардың дағдыларын иемденуін
қамтамасыз ету.
- өзінділігін дамыту, білімді игерту.
- студенттердің шығармашылық қызметін белсендендіруге әсер ету.
- Кіріспе сабақта (бірінші) сабақта оқу зертханасында міндетті түрде ҚТ
мен ЕҚ ережелерінің инстукциясы өткізіледі, өткізілгені туралы ҚТ мен ЕҚ
журналдарында жазылады.
Зертханалық сабақты техникалық жабдықтау;
Криминалистік объектілерді фотоға түсіру ережелері

Заттай
дәлелдемелерді фотоға түсіру. Алғашқыда заттай дәлелде
табылған жерінде фотоға түсіріледі. Тораптық сурет заттай айғақты ғана емес,
оны қоршаған заттарды да қамтиды. Содан соң заттай айғақты бөлшектеп
түсіру әдісімен фотоға түсіреді.
Бұл жерде түсірілетін заттардың жарықтануына ерекше көңіл бөлінеді,
өйткені заттардың формалары мен сыртқы белгілерінің дұрыс қабылдануы
жарықтың түсуіне байланысты болады. Объектінің фотобейнесін анық көрсету
үшін бірнеше жарық көзі қолданылады. Заттың анық бейнесін алу үшін оны
ашық фонда түсіреді. Бұл үшін объектіні ақ қағазға қоюға болады. Бірақ оған

жарық түсіргенде міндетті түрде көлеңке пайда болады. Көлеңкені болдырмау
үшін кадр көрінбеуі тиіс кітаптың, кірпіштің үстіне қойылған шыны әйнекті
қолданады.
Хромдалған және никельденген заттарды түсіру біршама қиындық
тудырады. Шағылысуды болдырмау үшін жарықтың түсу бағытын өзгертеді,
яғни оны объектіге емес, ақ экранға бағыттайды. Заттық дәлелдемелерді
түсіру кезінде олардың үстіндегі іздерді, жеке белгілерді көрсетуге ерекше
көңіл бөлінеді. Ол үшін объектіні түрлі жақтардан және бөлшектеп фотоға
түсіруге болады. Ұсақ объектілерді ірі масштабты фотоға түсіру әдісімен
жасайды.
Іздердің суреті
а) қол ізін суретке түсіргенде, алдымен іздердің оқшауланып орналасуын
көрсетуи үшін із табылған заттың жалпы түрін суретке түсіреді. Содан соң
іздердің өздерін түсіреді. Қолдың бірлі-жарым іздері ірі масштабты сурет
әдісімен түсіндіріледі.
Қол іздерін ойдағыдай түсіру үшін жарықтың маңызы зор. Негізінде
кез келген жарық қолданылуы мүмкін, бірақ бір нүктеге жарық беретін
құралды қолдану тиімдірек
болады. Егер із әйнектей затта орналасса,
жарықты қарсы жақтан бағыттайды.
Шаңда қалған қолдың бедерлі іздерін қырынан жарықталу арқылы
түсіреді.
Тегіс емес
жазықта қалған іздерді түсіру үшін жарықты тіке
бағыттайды. Кейде «перде», яғни көлемі ізден үлкен тесігі бар қара қағаз
қолданылады.Егер әйнектей жазықта
қалған із, ақ ұнтақпен себілсе,
объектінің астына қара қағаз қойылады.
ә) аяқ (аяқ киім) және көлік іздерін суретке түсіру. Іздердің жиынтығын
да, жеке іздерді де суретке түсіреді. Қатар бірнеше іздерді түсіргенде
сызықты панорама әдісін қолданады. Фотоаппараттың оптикалық осін
жазықтыққа перпендикулярлы орналастырып, іздің үстінен түсіреді. Сызықты
панорама әдісімен созылған көлік іздерін түсіреді.
Аяқтың жеке іздерінің формасы мен көлемін, сондай-ақ іздің белгілері
мен ерекшеліктерін бекіту үшін суретке түсіреді. Көліктердің ізін түсіргенде
анық протектор суреті бар учаскелеріне көңіл аударады. Іздерді кіші пішімді
аппаратпен
түсіргенде ұзартқыш сақина қолданылады. Фотоаппаратты
кадрдың ізі барлық бөлігін алатындай етіп орналастырады.
Жарықты объектіге-тура және жанынан бағыттайды. Тура жарық іздің
формасын түсіруге, ал жанынан -оның негізгі белгілерін бекітуге мүмкіндік
береді.
Суретке түсіру
масштабы әдіс арқылы жүзеге асады. Масштабы
сызғыштың миллиметрлік бөліктері болуы тиіс. Сызғышты іздің түбіндегі
жазықпен бірдей қылып орналастырған жөн. Ол үшін кейбір жағдайда іздің
қасынан тиісті тереңдікте ор қазып, түбіне сызғышты қояды;

б) бұзу құралдары мен құрал-сайман іздерін суретке түсіру.
Алдымен мұндай іздерді, олардың орнын анықтау үшін тораптық
фотосурет ережелері бойынша түсіреді. Іздердің өзін масштабты түсіру
әдісімен түсіреді және максималды масштабта түсіруге тырысады.
Іздің формасына және із қалдырған құралдың ерекшеліктері мен
нысандары туралы болжауға мүмкіндік беретін, оның ерекше белгілеріне
аса көңіл бөлінеді. Бұл белгілерді анық түсіру үшін аралас жарық түсіру
тәсілін, яғни тура және жанынан түсірген жарық қолданылады.
Боялған бет-бедер іздерді түсірген кезде жарық фильтрі қолданылады.
Мәйітті фотоға түсіру
Оқиға болған жерде мәйітті түсіргенде бірінші суретті көріністі
суретке түсіру ережесі бойынша түсіреді. Бұл мәйіттің оны қоршаған
объектілерге қатысты орналасуын анықтауға мүмкіндік береді. Содан соң
мәйітті тораптық суретке түсіреді. Үшінші суретте мәйіттің үстінен түсіреді.
Егер мәйітті аяқ жағынан түсірсе, бейне бұрмалануы мүмкін. Мәйітті аяқ
немесе бас жағынан түсіру кей жағдайларда ғана қолданылады. Мәйітті
жіңішке пленкалы фотоаппаратпен түсіргенде фотографиялық кішірейту
коэффициенті 60 градусқа тең болады Мұндай суретте киімнің бұзылғанына,
қанның
іздері анық көрінбейді. Сондықтан мәйітті суретке түсіргенде
сызықтық панорама тәсілі қолданады: бірінші мәйіттің өліктің жоғарғы
бөлігін суретке түсіреді. Мәйіттің табылған күйін бекіткен соң, оны орнынан
қозғауға болады. Суретке түсіру кезінде денедегі зақымдарға ерекше көңіл
бөлінеді. Олардың бөлшектік түсіру әдісі арқылы түсіріледі.
Тергеу әрекетін жүргізуде бейне жазуды қолдану және фото-кинобейне құжаттарды криминалистік зерттеу
Бейнежазу криминалистикада қылмысты ашу мен тергеу мақсатында
қолданылады.
Бейнетаспаға жазу-киноға түсіру мен суретке түсірудің алдында беделі
басым. Ол ыңғайлы, технологиялы және ұтымды. Алынатын материалдар
лабораториялық жөндеуді талап етпейді, ал олардың сапасы бейнежазудың
орындалу шарасы бойынша қадағаланады. Бейнежазу бейне мен дыбысты
теңдей тіркеп түсіруге мүмкіндік туғызады.
Бейнежазу тергелуші әрекеттің процесі мен қорытындысын тіркеуші
қосымша құрал ретінде қолданылады. Ол динамикадағы, оны жүргізудегі
қатысушылардың ерекшеліктерін, не ауыр және құрастырылған жағдайдың
көлемін көрнекі құрал ретінде ұсынуға қажетті әрекеттерді тіркеуді талап
етеді.
Тергеу әрекеттерінің тактикалық
ерекшеліктері
және жағдайдағы
мәселелерді шешуде суреттегі қалатын негіз бейнежазу түрлері мен әдістерін
анықтайды.

Бейнежазудың басында тергеуші өзін таныстырып (атағын, қызметін,
фамилиясын атайды) өтеді, содан кейін бейнежазуды пайдаланып қылмыстық
іс бойынша тергеу әрекетінің
жүруін түсіндіреді. Соңынан ол тергеу
әрекетіне қатысушыларды жеке атап өтеді (ірі жобамен түсіріледі), түсірілген
күнді, мерзімді, орынды және түсіруші тұлғаны атайды.
Мына істерді жүргізгенде бейнежазуды қолданудың қажеті өте көп:
а) өрт, көліктік апаттар болған жайында оқиға туралы барынша
ақпаратты жедел бекітуге қажетті жерлерді қарауда;
ә) бағалы заттар мен құрылыс құралдарын алу, оларды тыққан жерлерін
тінту әдістерін бекіткенде;
б) тергеуші
тәжірибе-сапалы әрекеттер мен олардың салдарын
бекіткенде;
в) сұрақ-жауап алу, аудармашылардың қатысуымен
жүргізілетін
беттестіруде.
Фото-кино-бейне құжаттарды криминалистік зерттеу
Фото-кино-бейнетехника, дыбысжазу аппаратураларының кең таралуына
байланысты оларды пайдалану нәтижелері (аппаратураның өзі де) қылмысты
тергеу барысында жиі заттай дәлелдеме ретінде қарастырылады.
Фотосуреттер,
бейнеленталар
және
бейнепленкалар: әр
түрлі
объектілердің материалдық
бекітілген
бейнелері
болып
табылады.
Сезіктілерден алынған тергеу кезінде жасалған бұл құжаттар қылмыс
оқиғасына байланысты немесе тергеу процесіне қатысты (тергеу әрекетінің
барысы мен нәтижелерін жазу) мәліметтерді қамтиды. Аталған құжаттарды көп
жағдайда оқиғаға қатысушыларды анықтау үшін оның сипаты мен даму
сатыларын (қоғамдық тәртіпсіздік, өрт кезінде құжаттық немесе жедел түсіру)
анықтау үшін зерттейді. Кейде құжат, кино-пленка, бейнепленка мазмұнының
өзгеріске түскенін, мәселен, фотосуретті қайта түсіріп
монтаждағанын
анықтау қажеттілігі туындайды.
Фотомонтаж белгілеріне бейненің жеке бөліктерінің-бас дене, киім
шеттерінің аса боялуы жатады.
Жалған бейнепленкалар мен киноленталарды жасау кезінде олардың
бөліктерін қиып алып тастайды немесе қосымша желімдейді. Мұндай
әрекеттердің белгілері
бейнелердің, жапсырылған орындардың кенет
өзгеруінен көрінеді. Жасалған қылмыстың мән-жайын анықтауға фонограмма
қамтитын ақпараттың маңызы зор. Фонограммалар қылмыс жасау құралы
(мәселен, қорқыту және шошыту үшін, қорқытып алу мақсатында
пайдаланылған), оларды жалған жасау кезіндегі қылмыстық қолсұғушылық
заттары және тергеу әрекетінің барысын немесе қылмысты ашу процесінде
жүзеге асырылатын жедел-іздестіру шараларын бекіту нәтижелері болуы
мүмкін.
Аталған жағдайларда зерттеу объектілері ретінде магнитті ленталар,
сымдар, дискілер және басқа ақпарат тасушылар болады. Олар іздердің екі

тобын, механикалық және электроакустикалық әсер ету іздерін қамтиды.
Механикалық іздер лента-созу тетігі мен дыбысжазу құралынан пайда
болады. Ол іздер лентаның дыбыс жазылатын жағында шағын
және ірі
жолдар түрінде қалады. Оларды сәйкестендіру мақсатында пайдалануға
болады.
Лентаның магниттік қабаты мен жазатын басының өзара әрекеттестігі
нәтижесінде электроакустикалық іздер пайда
болады. Олар ғана емес,
сонымен бірге магнитофонның да белгілерін: дыбыс жолдары саны мен
олардың көлемін, лентаның жылжу жылдамдығын, лентасозу тетігінің шуын,
жазуды қосумен, тоқтауын, т.б. сипаттайды. Аталған объектілер мен іздер
тобын зерттеу арқылы магниттік лентаны монтаждау
белгілерін, яғни
жазудың
сүйемелдеуге сәйкессіздігін, электрлік соғу сипатының әр
түрлілігін, магниттік лента бөлшектері сапасының әр түрлілігін, желімдеген
жерлерінің болуын және т.б. анықтауға болады.
Фото-кино-бейнеқұжаттарды криминалистік зерттеу барысында түсіретін
және
зертханалық
аппаратура,
позитивтер
бойынша
негативтер,
фотосуреттерде бейнеленген заттар, құрылыстар, жергілікті учаскелер,
сәулесезгіш материалдар мен химиялық реактивтер, бейне және аудиожазба,
құралдары, фонограммада жазылған адам дауыстары және басқа объектілер
сәйкестендірілуі мүмкін.
Ішкі істер органдарында қылмысты тергеу және ашу міндеттерін
орындау үшін құрамына бір қатар құжаттар енетін белгілі объектілердің
криминалистік есебі ұйымдастырылған. Құжаттарды криминалистік есепке
алудың негізгі міндеті жалған құжаттарды табу және оларды пайдаланушы
тұлғалардың қылмыстық әрекетін тоқтатудан, кейбір жалған құжаттарды
жасаумен айналасушы тұлғаларды анықтаудан және қылмысты тергеумен
байланысты басқа да міндеттерді орындаудан тұрады.

КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ФОТОГРАФИЯ ЖӘНЕ БЕЙНЕ
ТАСПАҒА ЖАЗУДЫҢ ЖҮЙЕСІ

Жалпы
қағидалар

Криминалистикалық
фотография

Криминалистик
алық бейне
таспаға жазу

Суретке түсіру әдістері

Бекітіп алушылық

Зерттеулік

Оптиканың
негізгі
түсініктері

Криминалистикал
ық фотография
және бейне
таспаға жазуды
қолданатын
субъектілер

Суретке
түсіру
құралдары

Жарық
көмегімен
жазудың
негізгі
түсініктері

Композиция
негіздері

Фотографиялық
процесс
химиясының
негізгі
түсініктері

КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ
ФОТОГРАФИЯ ЖӘНЕ
БЕЙНЕ ТАСПАҒА
ЖАЗУДЫҢ ЖАЛПЫ
НЕГІЗДЕРІ

Киноматограф
иялық эффект
түсінігі

Суретке
түсірудің
киноматогра
фиялық
эффект
түсінігі

Бейне мен
дыбысты
жазу
негіздері
(бейне
таспаға
жазу)

Күміс
қолданбайтын
фотографиялық
процестің
негізгі
түсініктері

Суретке түсіру
объектілері

Компьютерлік
технологияны
пайдалану
арқылы бейне
таспаға жазудың
негіздері

КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ФОТОГРАФИЯ ЖӘНЕ БЕЙНЕ ТАСПАҒА
ЖАЗУДЫҢ ЖҮЙЕСІ

Жалпы қағидалар

Криминалистикалық
фотография

Криминалистикалық
бейне таспаға жазу

СУРЕТКЕ ТҮСІРУ ӘДІСТЕРІ

ЗЕРТТЕУЛІК
БЕКІТІП АЛУШЫЛЫҚ

Адамдар

Мәйіттер

Заттық дәлелдемелер

СУРЕТКЕ ТҮСІРУ ОБЪЕКТІЛЕРІ

Тергеу
әрекеттерін
жүргізу барысы
мен нәтижелері

Жалпы
мақсаттағы
фотографиялық
аппараттар

Киноға түсіруші
аппараттар мен
құрылғылар

Тергеу
әрекеттерін
жүргізу орны

Компьютерлік
фотоаппараттар

Бейнеаппаратура
және тұрмыстағы
немесе жартылай
кәсіби мақсаттағы
аспаптар

Арнайы
фоторграф
иялық
аппараттар

Тергеу үшін
маңызы болуы
мүмкін объектілер,
оқиғалар, шаралар

Қосымша
құрылғылар

Арнайы
мақсаттағы
бейнеаппаратура

Фотоматериалдар,
лабораториялық
құрылғылар

Компьютерлік
техниканы
пайдалануға жол
беретін
бейнеаппаратураның
арнайы кешені

Кәдімгі
сурет

Өлшемдік
сурет

Панаромалық
сурет

Макро
сурет

Телесурет

Стереосурет

БЕКІТІП АЛА ОТЫРЫП СУРЕТКЕ ТҮСІРУ
ТӘСІЛДЕРІ

Контраст бере отырып
суретке түсіру

Инфрақызыл
сәулелер бере
отырып түсіру

Микросурет

ЗЕРТТЕУЛІК СУРЕТ ТӘСІЛДЕРІ

Ультракүлгін сәуле
бере отырып
суретке түсіру

Салыстыра отырып
суретке түсіру

Жоғары жылдамдықтағы
суретке түсіру

БЕКІТІП АЛА ОТЫРЫП СУРЕТКЕ ТҮСІРУ ТҮРЛЕРІ
МЕН ТӘСІЛДЕРІ

Бағдарлап
түсіру

Шолу жасап
түсіру

Оқиға болған
жерді суретке
түсіру (тергеулік
қарау, тінту,
эксперимент,
көрсетулерді
тексеру, мәйітті
қарау және
эксгумация
барысында)

Тораптап
түсіру

Бөлшектеп
түсіру

Өтіп бара
жатқан
жарықта
түсіру

Қиғашта
п түскен
жарықта
түсіру

Жеке тұлғаны суретке
түсіру (тану үшін ұсыну
және тіркеуге орнату
кезінде куәландыру
және жедел іздестіру
шараларын іске асыру
барысында)

Кәдімгі
сурет

Тану
мақсатындағы
(сигналетикалық сурет)

Шағылы
қан
жарыққа
түсіру

Бөлек іздер
мен заттарды
суретке түсіру
(қарау, тіркеу
және тану
үшін ұсыну
барысында)

Көлеңкесіз
сурет

Рефлекстік
объектілерді
түсіру

КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ СУРЕТКЕ ТҮСІРУ ПРОЦЕСІ

1. Түсіруге дайындық.
Суретке түсіру
құралдарын әзірлеу

2. Түсіру нүктесі мен түсіру
тәсілдерін анықтау

3. Түсіру шарттарын анықтау

4. Суретке түсіру

5. Криминалистикалық
суретті қолдану
нәтижесін
процессуальдық
тұрғыдан рәсімдеу

Айқындау

Арадағы
жуып-шаю

Бекіту

Біржолата
шаю

Негативті
кептіру

Негативтік процесс

СӘУЛЕ ТИГЕН ФОТОМАТЕРИАЛДАРДЫ ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ
ӨҢДЕУДЕН ӨТКІЗУ

Позитивтік процесс

Сәуле әсерін
тигізу
(экспонир)

Айқын
дау

Арадағы
жуыпшаю

Бекіту

Біржолата
шаю

Суретті
кептіру

Бекітілген
объектілер
тізімі

Жарық
беру
шарттары

Техникалық
құралдар
мен
жағдайлар
жайлы
мәліметтер
(камера
типі,
объектив
және пленка
маркасы,
қосымша
шартар

Суретке
түсіруші
тұлға
туралы
мағлұмат

Суретке
түсіру
процесі
жүретіндігі
жайлы
тергеу
әрекетіне
қатысушы
тұлғалар
ескертілгенд
ігін
көрсететін
сілтеме

Тергеу әрекетінің хаттамасында көрсетілетін мәселелер:

Криминалистикалық суретке түсіруді және тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде
алынған нәтижелерді процессуалдық тұрғыдан рәсімдеу

Фото кесте құрастыру

Фото кесте
бланкілерін
құрастыру

Іске қатысты
бейнелердегі
тетіктерді әріп,
стрелка, сан және т.б.
мәселелермен
белгілеу

Сурет астындағы
көрсетулер: не
түсірілген, қай
жағынан,
стрелкамен не
белгіленген,
түсіру барысында
қандай
фотографиялық
құралдар
қолданылды

Суретке
түсірген,
оны
дайындаған
және кестені
құрастырған
тұлғаның
фото кестені
өз қолымен
растауы

КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ФОТОГРАФИЯ ЖӘНЕ БЕЙНЕ ТАСПАҒА ЖАЗУ
МІНДЕТТЕРІ

Фото, кино және бейне
таспаға түсіру
көмегімен
дәлелдемелерді
зертеудегі әдіс
-құралдарын дайындау
және жетілдіру

Фото, кино және бейне
таспаға түсіру көмегімен
дәлелдемелерді бекітіп
алу, әдіс-құралдарын
дайындау және
жетілдіру

Конструктив
тік тип

Фокустік
аралық

Кескінделу
алаңының
бұрышы

Фото, кино және бейне
таспаға түсіру көмегімен
дәлелдемелерді тиімді
пайдалануды
қамтамасыз ететін әдіс
-құралдарын дайындау
және жетілдіру

Жарықтың
күші

Салыстырмалы
тесік

ФОТОГРАФИЯЛЫҚ ОБЪЕКТИВТЕР МІНЕЗДЕМЕСІ

Жұмыстық алаң

Жиілікконтрастық
мінездеме

Ажыратушылық
мүмкіндігі

Айқындылық
аралығы

Құжаттардың криминалистикалық зерттеуі

Құжаттану жүйесі

Қолжазбалық құжаттардың
криминалистикалық
ззерттеуі

Құжаттардың техникалық
криминалистикалық зерттеуі

ХАТТЫҢ
КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ
БЕЛГІЛЕРІ

Жазу тілінің
белгілері

Тілдік
дағдылар
ды
сипаттай
тын

Интеллектуал
дық
дағдыларды
сипаттайтын

Қолтаңба
белгілері

Жалпы

Жеке

Статистикалық:
-қолданылатын тіл;
баяндау мәнері;
- қолжазба құру

Лексикалық:
-жалпы сөз байлығы;
- сөз байлығының
ерекшеліктері

Грамматикалық:
-сауаттылықтың жалпы
деңгейі;
- жіберілген қателіктер
сипаты

Тілдік дағдыларды сипаттайтын

ЖАЗУ ТІЛІНІҢ БЕЛГІЛЕРІ

Интеллектуалдық (ойлау қабілеті) дағдыларды

Шындықты көзбен
көру

Көзбен қабылданғанды
көрсетіп беру

Ойлау құралдарын
пайдалана білу деңгейі

ҚОЛТАҢБАНЫҢ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ

Жалпы
Формасы

Бағыты

Созылмалылығы

Жазбалыққозғалыстық
дағдылардың
қалыптасу сипаты
мен деңгейі
Қозғалыс
транскрипциясы
ның құрылымы

Формасы
Бағыты
Созылмалылығы
Саны
Реттілігі
Үздіксіздігі

Үздіксіздігі
Кеңістіктегі
орналасу мәселесі
Жұмсалған
күштің таралуы

Жеке

Жұмсалған
күштің
таралуы

ҚҰЖАТАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ – КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ
ЗЕРТТЕУІНІҢ БАҒЫТТАРЫ

Толық жасандылықпен
көзге түскен
құжаттарды зерттеу

Бланкілер

Мөр (штамп)
көшірмелері

Қойылған
қолдар

Жартылай өзгерістер
мен көзге түскен
құжаттарды зерттеу
Толықтыра
жазулар, түзетулер,
тазартулар,
өшірулер, жуыпшаюлар,
уландырулар
Ауыстырылған,
қайта
жапсырылған
фотосуреттер,
парақтар және
олардың
бөліктері, басқа
да деректемелері

Қиын оқылатын
мәтіндегі
құжаттарды зерттеу

Сия төгілген,
сызып
тасталған,
қиылған,
жыртылған,
түссізденген
дер
Өртенгендер
Шифрленген
және құпия
жазулар

МӨР ЖӘНЕ ШТАМП КӨШІРМЕЛЕРІН, ҚҰЖАТ
БЛАНКІЛЕРІН ҚОЛДАН ЖАСАУ ТӘСІЛДЕРІ

Құжат үстіндегі
көшірменің
салынған
кескіні

Көшірмелерді
жасанды
формалар
көмегімен
әзірлеу

Салынған

Ойып
істелген

Вулканизация көмегімен
жасалған

Қазіргі ЭЕМ
және көбейткіш
техникасы
көмегімен
әзірлеу

Қиып
істелінген

Дұрыс көшірмеден Дұрыс Қазіргі
көшірмеден
ЭЕМ
дымқыл көшірулер дымқылжәне
көшірулер
жүргізу
жүргізукөбейткіш
техникасы

Қашалған
Қиып
Қашалған
істелінген

Типографиялық
шрифт көмегімен
дайындалған

Зертханалық жұмысты орындаған кезде еңбек және техникалық
қауіпсіздігінің тәртібі;
- суденттер зертханаға сыртқы киіммен кіруге болмайды.
- зертханада студенттер арнайы халат киіп жұмыстар жүргізу тиіс.
- құралдармен, белгіленген ережелерге сәйкес жұмыс жасау;
- студенттерді экспериментті қолдану мен үйрету;
- студенттерді түтікшілердің құрылымы мен принциптерімен таныстыру.
криминалистикада
қолданылатын басқа да криминалистік бақылаудың
техникалық құралдарымен құрастыру;
- студенттермен ғылыми-зерттеулік жұмыстардың дағдыларын иемденуін
қамтамасыз ету.
- ататын қаруды қолдану, құрастыру және қайта құрастыру кезінде белгіленген
ережемен жұмыс жасау керек.
- химиялық ұнтақ-қоспалар мен жұмыс жасағанда абай болып және белгіленген
ережелерді қолдану керек.
- кіріспе сабақта (бірінші) сабақта оқу зертханасында міндетті түрде ҚТ мен ЕҚ
ережелерінің инстукциясы өткізіледі, өткізілгені туралы
ҚТ мен ЕҚ
журналдарында жазылады.
- арнайы заттар мен материалдармен жұмыс жасап болғаннан кейін белгіленген
арнайы орындарға қою керек.

Зертханалық сабақтың өткізілу әдісі мен тәртібі:
- бастапқы кезең - оқытушы студенттің зертханалық жұмысты орындауға
дайындығын тексеріп, сабаққа жіберуі. Теориялық дайындығының деңгейі,
жұмыстың маңыздылығын тексеру, жазбаша материалдарының барлығын тексеру;
- студенттермен экспериментальды жинақ пен тәжірибені өткізу;
- студенттермен есептерді жинақтап, эксперименттерді жасау;
- оқытушыға
жұмыс туралы есепті тапсыру. Кейбір жағдайларда
студенттер осы сабақта есепті тапсыра алмайды, өйткені эксперименттеу
жақсылап жинақтауды талап етеді. Сондықтан есеп беру келесі сабақта не
белгіленген уақытта өткізіледі.
- Зертханалық жұмыстардың нәтижесі бойынша бірінші және екінші
рейтингті жасау.
Зертханалық жұмыс бойынша студенттің есебі
жазбаша түрде кесте,
мөлшерлеу, құрастырылған график не диаграмма, хема және басқа да графикалық
бейнелерден тұрады. Есеп тиянақты жасалуы қажет. Түзетулер, жазуды сызу, басқа
да қтелер болмауы қажет.

Оқытушыға тапсыру жұмыс туралы жазбаша есептен және оны ауызша
қорғаудан, яғни оқытушының есепті тексергенде студенттің білімін тексеру үшін
қойған сұрағына жауап беру.
Зертханалық жұмысты тапсырғанда жұмысты орындау барысындағы
теориялық сұрақтар бойынша білімін тексеру, жұмысқа арналған әдістемелік
нұсқауларда бар бақылау сұрақтары.
Лабораториялық жұмыс егер студент экспериметті дұрыс жүргізіп,
қанағаттанарлық тәжірибе алса, оқыған нәрселерінің
мәнін түсініп білсе,
жұмыстың орындалу тәртібі ұстап, есепті дұрыс, тиянақты жасаса, оқытушының
барлық сұрақтарына жауап берсе тапсырылды деп есептеледі.

Зертханалық жұмысқа дайындалуға арналған тапсырмалар
Тақырып 1 Қылмыстық идентификация
1-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Қылмыстық идентификацияның деңгейімен, сатысымен, кезеңдерімен
танысудың әдісін атаңыз?
2 Қылмыстық идентификациясының сатыларын, деңгейін, кезеңін
анықтаңыз?
3 Іздестірмелі идентификациялық істе іздестірмелі объекті анықтаңыз?
Тақырып 2 Қылмыстық фото,видео түсірілім
2-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Фотоаппаратты қолданудың ережесін айтыңыз?
2 Бөлмеде, далада фотосуретке түсіруді көрсетіңіз?
3 Әртүрлі жағдайлардың фотосуреті.
4 Мәйіттің фотосуреті.
5 Масштабтық, үлкен масштабтық, танытқыш фотосуреттер.
6. Видеокамераны тану, видеофильмдердің көрсетілімін көрсетіңіз?
Тақырып 3 Іздердің трасологиялық зерттелуі
3-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Қол іздерін зерттеу, алу, тіркеу, табыңыз?
2 Химиялық әдістерді қолдана отырып қол іздерін алу.
3 Аяқ іздерін алу, тіркеу, зерттеу

4. Бақылау сұрақтарына жауап.
5. Бұзу қаруларынның іздері зерттеу.
6. Көліктің іздерін алу, тіркеу, зерттеу

Тақырып 4 Қарудың зерттелуі мен қылмыстық баллистикасы
4-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 . Кафедрада бар қарудың үлгілерімен танысу, оларға тергеу өткізу.
2 . Атылған оқтар мен гильзаларды қарау және суреттеу.
3 . Атылған оқ пен гильза бойынша қарумен идентификациялық тәжірибе
жүргізу.
4 Атылған оқ, гильза, пыжкалары бойынша қарудың тобын анықтау.
5 қылмысқа қару ретінде пайдйланылатын заттарды көріп, танысу.
Тақырып5 Құжаттардың қылмыстық зерттелуі
5-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Жазу және оның идентификациялық белгілері жайлы білімді бекіту.
2 Жазулардың салыстырмалы зерттелуі.
3 Жазудың зерттелуін тағайындау, өткізу оны бағалау.
Жазудың қасиеті және оның идентификациялық белгілері.
4 Құжаттардың тергеулік тінтілуі.
5 Құжаттардың тінтілуі мен зерттелуі.
6 Өзгертілген тексті бар құжаттарды тінту және зерттеу; ластанған текст,
нашар көрінетін текст.

Тақырып

6

Адамның сыртқы
(габитоскопия)

келбетінің

қылмыстық

6-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Бақылау сұрақтарына жауап.
2 Фотосуреттен ,тірідей сөздік портрет жасау
3 Фотосурет арқылы адамның сыртқы келбетін суреттеу.
Тақырып 7 Қылмыстық тіркеу
7-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Тіркелетін құжаттарды толтыру және оқу.

зерттелуі

2 Дактилоскопиялық техниканы меңгеру.
3 Негізгі, қосымша, дактилоскопиялық
папилярлық өрнектің түрлерін меңгеру.

формаларды

толтыру

үшін

Тақырып 8 Оқиға орнын тінту тактикасы
8-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Бақылау сұрақтарына жауап беру.
2 Оқиға орнының масштабтық жоспарын жасау.
3 Оқиға орнына ұқсас жерді тінту(өзіне өзі қол жұмсау).
4 Оқиға орнын тінту, протокол жасау.
Тақырып 9 Тінтудің тактикасы
9-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Бақылау сұрақтарына жауап.
2 Тінту өткізуге қаулы құру және жобасын жасау.
3 Оқулық тінтудің өткізілуі және оның нәтижесі.
Тақырып 10 Тергеудің тактикасы мен бетпе-бет кездесу
10-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Бақылау сұрақтарына жауап.
2 Студенттердің қатысуымен оқулық тергеу жүргізу:
3. Күдікті мен айыптыны тергеудің тактикасының әдісі.
4. өзіне-өзі жала жабудын алдын-алу тактикасы.
Тақырып 11 Тергеулік тәжірибе мен жауапты орнында тексеру
тактикасы
11-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Бақылау сұрақтарына жауап.
2 Тергеулік тәжірибе өткізудің жоспары.
3 Жауапты орнында тексерудің жоспары.
Тақырып 12 Өлімді тергеу
12-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Бақылау сұрақтарына жауап.

2 Өлімді тергеу кезіндегі типтік есепті шығарудың тактикасын талдау.
Тақырып 13 Зорлауды тергеу
13-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1. Қылмыстық іс ашу шешімі, бастапқы мәліметті саралау.
2. Айыптыны табуға әртүрлі іздестіру шараларын ұйымдастыру.
3. Зорлауды тергеу кезіндегі типтік есептерді шешу әдісі.
Тақырып 14 Ұрлық пен тонаушылықты тергеу
14-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Бақылау сұрақтарына жауап.
2 Тонаушылықпен жасалған ұрлықты тергеу кезінде типтік есептерді
шығару әдісінің жіктелуі..
3 Алғашқы зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарын құру.
Тақырып 15 Салықтық қылмысты тергеу.
15-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Бақылау сұрақтарына жауап және есептерді шешу..
2 Болжамдарды ұсыну , тергеуді жоспарлау және бағалау.
Тақырып

16

Компьютерлік ақпараттың
қылмыстық тергеулер.

таралу

саласындағы

16-Зертханалық жұмыс тапсырмасы:
1 Тергеудің бірінші сатысында пайда болатын типтік ессптерді
шығару(ұсынылған жағдай бойынша).
2 . Қылмыс жасаудың ерекшелігі. Компьютерлік техниканы тінту мен
тексеру.

Негізгі Әдебиет:
1.Абуов А.Ғ. Криминалистика негіздері Алматы: Жеті жарғы, 2004.
2. Криминалистика под ред. Белкина Р.С. Академия МВД РФ, 1995.
3. Криминалистика под ред. Смагоринского Б.П. Волгоград ВСШ МВД РФ, 1994.
4. Криминалистика. Учебник для ВУЗов МВД СССР под ред. Р.С. Белкина.-М.,
Академия МВД СССР, 1978.
5. Криминалистика под ред. Волынского А.Ф., Филиппова А.Г.-М., 1995.
6. Криминалистика под ред. Герасимова И.Ф., Драпкина Л.Я.-М., Высшая школа,
1994.
7. Криминалистика под ред. Н.П. Яблокова-М., БЕК, 1995.

Қосымша әдебиет:
1. Дулов А.В. Судебная фотография. Минск, 1978.
2. Кустанович С.Д. Судебная баллистика. М., 1956.
3. Грановский Г.Л. Основы трасологии. М., 1974.
4. Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1974.
5. Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997.
6. Криминалистическая энциклопедия под ред. Р.С. Белкина. М., 1997.
7. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х томах. М., 1997.
Яковлев Я.М. Расследование убийств. Душанбе, 1960.
Нормативтік
1. Конституция РК от 30 августа 1995 г. С изменениями и дополнениями,
внесенными Законом РК от 7 октября 1998 года.-Алматы: Юрист, 1995.
2. Конституционный закон РК «О выборах в РК» от 28 сентября 1995 г. С
изменениями и дополнениями от 6.11.1998 г, 6.05.1999 г.
3. Указ Президента РК, имеющий силу конституционного закона «О судах и
статусе судей в РК» от 20 декабря 1995 г.
4. Закон РК «О местных представительных и исполнительных органах РК» от 23
января 2001 г.
5. Закон «О борьбе с коррупцией», от 2 июля 1998 г.
6. Закон РК «О нормативно-правовых актах» от 24 марта 1998г.

7. Закон РК «Об охране окружающей среды» от 15 июля 1997 г
8. Закон РК «О государственной службе» от 23 июля 1999 г.
9. Закон РК «О браке и семье» от 17 декабря 1998 г.
10. Закон РК «О труде в РК» от 10 декабря 1999 г.
11. Закон РК «О гражданстве РК» от 12 декабря 1991 г.
12. Закон РК «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» от 15
января 1992 г.
13.Закон РК « О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005г.
14.Закон РК« О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты по вопросам противодействия экстремизму»
от23февраля2005г.
15. Гражданский Кодекс РК, от 27 декабря 1994г. (общая часть), от 1 июля 1999г.
Особенная часть.
16. Уголовный Кодекс РК от 16 июля 1997 г.
17. Уголовно-процессуальный кодекс РК, от 13 декабря 1997 г.

Бақылау сұрақтары;
1-Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Қылмыстық идентификацияның деңгейімен, сатысымен, кезеңдерімен
танысудың әдісі.
2. Қылмыстық идентификациясының сатыларын, деңгейін, кезеңін
анықтаңыз.
3. Іздестірмелі идентификациялық істе іздестірмелі объекті анықтаңыз.
2- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1 Фотоаппаратты қолданудың ережесін айтыңыз.
2. Бөлмеде, далада фотосуретке түсіруді үйрету.
3. Әртүрлі жағдайлардың фотосуреті.
4. Мәйіттің фотосуреті.
5. Масштабтық, үлкен масштабтық, танытқыш фотосуреттер.
6. Видеокамераны тану, видеофильмдердің көрсетілімі
3- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Қол іздерін зерттеу, алу, тіркеу, табу.
Химиялық әдістерді қолдана лтырып қол іздерін алу.
Аяқ іздерін алу, тіркеу, зерттеу
Бақылау сұрақтарына жауап.
Бұзу қаруларынның іздері зерттеу.
Көліктің іздерін алу, тіркеу, зерттеу

4- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Кафедрада бар қарудың үлгілерімен танысу, оларға тергеу өткізу.
2. Атылған оқтар мен гильзаларды қарау және суреттеу.
3. Атылған оқ пен гильза бойынша қарумен идентификациялық тәжірибе
жүргізу.
4. Атылған оқ, гильза, пыжкалары бойынша қарудың тобын анықтау.
5. Қжәне қылмысқа қару ретінде пайдйланылатын заттарды көріп, танысу.
5- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жазу және оның идентификациялық белгілері жайлы білімді бекіту.
Жазулардың салыстырмалы зерттелуі.
Жазудың зерттелуін тағайындау, өткізу оны бағалау.
Жазудың қасиеті және оның идентификациялық белгілері.
Құжаттардың тергеулік тінтілуі.
Құжаттардың тінтілуі мен зерттелуі.
Өзгертілген тексті бар құжаттарды тінту және зерттеу; ластанған текст,
нашар көрінетін текст.

6- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Фотосуреттен ,тірідей сөздік портрет жасау
2. Фотосурет арқылы адамның сыртқы келбетін суреттеу.
7- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Тіркелетін құжаттарды толтыру және оқу.
2. Дактилоскопиялық техниканы меңгеру.
Негізгі, қосымша, дактилоскопиялық формаларды толтыру үшін папилярлық
өрнектің түрлерін меңгеру.

8- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Бақылау сұрақтарына жауап беру.
2. Оқиға орнының масштабтық жоспарын жасау.
3. Оқиға орнына ұқсас жерді тінту (өзіне өзі қол жұмсау).
4. Оқиға орнын тінту, хаттама жасау.
9- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Тінту өткізуге қаулы құру және жобасын жасау.
2. Оқулық тінтудің өткізілуі және оның нәтижесі.
10- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Студенттердің қатысуымен оқулық тергеу жүргізу:
2. Күдікті мен айыптыны тергеудің тактикасының әдісі.
3. өзіне-өзі жала жабудын алдын-алу тактикасы.

11- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Бақылау сұрақтарына жауап.
2. Тергеулік тәжірибе өткізудің жоспары.
3. Жауапты орнында тексерудің жоспары.
12- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Бақылау сұрақтарына жауап.
2. Өлімді тергеу кезіндегі типтік есепті шығарудың тактикасын талдау.
13- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1.
2.
3.

Қылмыстық іс ашу шешімі, бастапқы мәліметті саралау.
Айыптыны табуға әртүрлі іздестіру шараларын ұйымдастыру.
Зорлауды тергеу кезіндегі типтік есептерді шешу әдісі.

14- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Тонаушылықпен жасалған ұрлықты тергеу кезінде типтік есептерді
шығару әдісінің жіктелуі..
2. Алғашқы зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарын құру.
15- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1. Болжамдарды ұсыну , тергеуді жоспарлау және бағалау.
16- Зертханалық жұмыстың бақылау сұрақтары:
1.Тергеудің бірінші сатысында
пайда
болатын
типтік
ессптерді
шығару(ұсынылған жағдай бойынша).
2. Қылмыс жасаудың ерекшелігі. Компьютерлік техниканы тінту мен
тексеру.

