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Пәнді оқытудың мақсаты   Қылмыстанудың  техникасы мен  тактикасы
және   әдістемесін  меңгерген   жоғары  сапалы  мамандарды  дайындау,  құқық
қорғаушы  органдардың  күнделікті   жұмысындағы  қылмысты  зерттеу  және
болдырмау  мақсатында  жасаған  қылмыс  үшін  жазаның  және  қылмыстық
жауапкершілігінің  арттыру және өмірде болдырмау үшін қол ұшын беру.

Пәнді оқытудың міндеттері:
 Қылмыстанудың  жалпы  теориясын,  қылмыстанудың

идентификациясын қылмыстанудың методологиялық негізі ретінде  меңгеру;
 Қылмыстану  техникасын меңгеру,  қылмыстанудың тактикасы мен

өндірістің  жеке   тергеу  жұмстарының  тактикасының   негізгі  жағдайларын
анықтау;

  Қылмыстың  топтық  және  жеке  зерттеудің  әдістемесін,  амалын,
әдісін меңгеріп, қылмыстану әдістемесін үйрету;

   Қылмыстану  техникасының  жаңа  және  дамып  келе   жатқан
салаларымен танысу, шетелдік және отандық қылмыстану ғылымының ақырғы
жетістіктерімен танысу.



 Студенттер «Қылмыстану»  пәнің  оқығаннан кейін білуі міндетті:
- Қылмыстану методологиясын, жүйесін,  түсінігін, міндетін;
- Қылмыстану идентификациясының теория мазмұны;
- Қылмыстану техникасының жүйесінің түсінігі;
- Қылмыстану тактикасының жүйесінің түсінігі;
- Қылмыстану әдістемесінің жүйесінің түсінігі;
- Қылмыстанудың жалпы теориясының түсінігі;
- Қылмыстанудың пайда болу, даму тарихы;
- Отандық қылмыстанудың қазіргі жағдайы;
- Шетелдік қылмыстанудың  қазіргі жағдайы;
Пәнді  оқу  барысында  студенттер  зерттеушілік  жұмыс  жасауды

меңгеру және білуі керек:
- Фото және видео құрылғыларды пайдалану, қылмыстық фотокесте 

жасап, фотосъемкалар жүргізудің әдісі мен машығын меңгеру;
- Дактилоскопия терімімен  қолдану және бастапқы идентификациялық 

дактилоскопиялық зерттеулер жүргізу;
- суық қару мен оқатқыш қарудың қылмыстық зерттеулерін жүргізу;
- Қолжазулар мен мәтіндерді зерттеу;
- Құжаттардың технико- қылмыстық зерттеулерін жүргізу;
- Қылмыстық болжамдарды ұсыну және  онымен жұмыс жасау;
- Зерттеулердің және сұраулардың алдын-ала жобаларын орындау;
- Әртүрлі  тергеулік процессуалдық істерді жүргізу;
- Қылмысты зерттеудің жалпы әдісін меңгеру;
- Жеке топтардың және қылмыстытың түрелерін тергеудің әдісін меңгеру. 
Пререквизиттар 
«Қылмыстану»  пәні  «Қылмыстық  құқық»,  «Қылмыстық-процессуалдық

құқық»,  Қылмыстану», «Айыптаушы кадағалауы» пәндері негізінде жүргізіледі



Пәннің тақырыптық жоспары Форма
Ф СО ПМУ 7.18.2/07

Пәннің тақырыптық жоспары



Күндізгі  бөлім
№
п/п

Тақырып
Сағат саны

Дәр. Тәж. Зерт. СӨЖ
І бөлім  Қылмыстанудың  жалпы  теориясы

1 Қылмыстану пәні, жүйесі, міндеті, әдісі 1 - - 1

2
Қылмыстанудың идентификациялық 
диагностикасы және үстеме 
мағынасының теориясы

- 1 2 3

ІІ бөлім Қылмыстану техникасы

3
Қылмыстану техникасының жалпы  
жағдайы

1 - - 2

4
 Қылмыстық фотосурет пен 
видеотүсірілім

1 2 3

5
Із жайлы қылмыстық оқыту (трасология)

1 1
2
3

6
 Жарылғыш заттар мен  қарудың қолдану 
іздерін қылмыстық зерттеу

- 1 2 3

7 Құжаттардың қылмыстық зерттелуі 1 1 2 3

8
Адамның сыртқы келбетін қылмыстық 
зерттеу(габитоскопия)

1 1 2 3

9 Қылмыстық есептеу - - 2 3
ІІІ бөлім Қылмыстық  әдіс

10 Қылмыстық әдістеменің жағдайы 1 - - 2
11 Тергеудің жоспары мен  болжамы 1 1 - 2

12
Тергеудің  тексерісі мен куәландырудың 
әдістемесі

1 2 3

13 Тінту мен табудың әдісі - 2 3
14 Тергеудің әдісі - 2 3

15
Сұрауларды орында жүргізуді тексеру 
әдісі

- - 2 3

16 Тергеулік  тәжірибенің әдісі 1 1 - 2
17 Тануға ұсыну әдісі - - - 2
18 Сөлесулерді естіп, жазу,  ұстау әдісі - - - 2

                                   IV бөлім Қылмыстық әдістеме

19
 Жеке қылмыстың түрлерін тергеудің 
негізі қылмыстың мінездемесі.

1 1 - 2

20
Қылмысты ашу әдістік операциялар мен 
тәсілдерді қолдану.

1 - - 2

21
Тергеуге қарсылық және оны өту 
жолдары

1 - - 2

22 өлімді  тергеу - 1 2 3
23 Денсаулыққа зиян келтіруді тергеу - - 2
24 Жыныстық қылмыстарды тергеу - - 2 3



25 Ұрлық пен талан- таражды  тергеу - - 2 3
26 Алаяақтықты тергеу 1 1 - 2
27 Қысым көрсетуді тергеу - - - 2
28 Жалған ақша  шығаруды тергеу - - - 2

29
Экономика саласындағы қылмыстарды 
тергеу

1 1 - 2

30 Экономикалық контробандаларды тергеу - - - 2

31
Салық қылмысын тергеу

-
- 2 3

32
Мемлекеттік қызметке қарсы қылмысты 
тергеу

1 - - 2

33
Заңсыз психикалық заттар мен есірткіге 
қарсы тергеу

1 1 - 2

34 Пара алуды тергеу 1 - 2

35
Кәмелеттік жасқа толмағандармен 
жасалатын қылмыстың ерекшеліктері

- - 3

36
Арнайы қылмыстық топтарды тергеудің 
ерекшеліктері

1 - 2

37
Компьютерлік хабарларының 
салаларындағы қылмыстардың 
ерекшеліктері

- - 1 3

 Барлығы 15 15 30 90



Пәннің тақырыптық
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ФСО ПМУ 7.18.2/07

Пәннің тақырыптық жоспары
сырттай оқу бөлімі

№
п/п

Тақырып
Сағат саны

Дәр. Тәж. Зерт. СӨЖ
І бөлім  Қылмыстанудың  жалпы  теориясы

1 Қылмыстану пәні, жүйесі, міндеті, әдісі 1 - - 3

2
Қылмыстанудың идентификациялық 
диагностикасы және үстеме 
мағынасының теориясы

- - 1 3

ІІ бөлім Қылмыстану техникасы

3
Қылмыстану техникасының жалпы  
жағдайы

1 - - 3

4
 Қылмыстық фотосурет пен 
видеотүсірілім

- 1 - 3

5 Із жайлы қылмыстық оқыту (трасология) - 1 1 4

6
 Жарылғыш заттар мен  қарудың қолдану 
іздерін қылмыстық зерттеу

- - - 4

7 Құжаттардың қылмыстық зерттелуі - - - 4
8 Адамның сыртқы келбетін қылмыстық - 1 - 4



зерттеу(габитоскопия)

9
Қылмыстық есептеу

-
- 3

ІІІ бөлім Қылмыстық  әдіс
10 Қылмыстық әдістеменің жағдайы 1 - - 4
11 Тергеудің жоспары мен  болжамы 1 1 - 4

12
Тергеудің  тексерісі мен куәландырудың 
әдістемесі

- - 1 3

13 Тінту мен табудың әдісі - - - 3
14 Тергеудің әдісі 1 - - 3

15
Сұрауларды орында жүргізуді тексеру 
әдісі

- - - 3

16 Тергеулік  тәжірибенің әдісі 1 - - 3
17 Тануға ұсыну әдісі - - - 3
18 Сөлесулерді естіп, жазу,  ұстау әдісі - - - 3

                                   IV бөлім Қылмыстық әдістеме

19
 Жеке қылмыстың түрлерін тергеудің 
негізі қылмыстың мінездемесі.

1 - - 3

20
Қылмысты ашу әдістік операциялар мен 
тәсілдерді қолдану.

- - - 3

21
Тергеуге қарсылық және оны өту 
жолдары

1 - - 3

22 өлімді  тергеу 1 1 1 3
23 Денсаулыққа зиян келтіруді тергеу - - - 3
24 Жыныстық қылмыстарды тергеу - - - 3
25 Ұрлық пен талан- таражды  тергеу 1 1 - 3
26 Алаяақтықты тергеу - - - 3
27 Қысым көрсетуді тергеу - - - 3
28 Жалған ақша  шығаруды тергеу - - - 3

29
Экономика саласындағы қылмыстарды 
тергеу

- - - 3

30 Экономикалық контробандаларды тергеу - - - 3
31 Салық қылмысын тергеу - - - 3

32
Мемлекеттік қызметке қарсы қылмысты 
тергеу

- - - 3

33
Заңсыз психикалық заттар мен есірткіге 
қарсы тергеу

- - - 3

34 Пара алуды тергеу - - - 3

35
Кәмелеттік жасқа толмағандармен 
жасалатын қылмыстың ерекшеліктері

- - - 3

36
Арнайы қылмыстық топтарды тергеудің 
ерекшеліктері

- - - 3

37 Компьютерлік хабарларының 
салаларындағы қылмыстардың 

- - - 3



ерекшеліктері
 Барлығы 10 6 4 117



Пәннің мазмұны

І бөлім  Крминалистиканың жалпы теориясы

І тақырып Криминалистика пәнің жүйесі, міндеті мен әдістері

Криминалистика пәні.  Криминалистика курсының жүйесі. Оның құраушы
бөліктері. Қылмыстық  техника. Қылмыстық әдіс.  Қылмыстық амал (жеке қылмыс
түрлерін тергеудің әдістері).

 Криминалистиканың  құраушы бөліктерінің байланысы. Қылмыстанудың заң
және  басқа  ғылымдармен  байланысы.  Заң  қорғау  органдары  және  Қазақстан
Респуликасының Ішкі Істер Министрлігінің нормативті растау құжаты мен Қазақстан
Республикасының  нормативті  актілері,  Қазақстан  Республикасының
Конституциясында  бекітілген жағдайлардан пайда  болатын қылмыстанудың міндеті.
Қылмыс жасаушыларды іздеудегі, қылмысты тергеудегі қылмыстанудың міндеті.

 Қылмыстанудың әдісі және оларға қойылатын талаптар.  Танудың жалпы
әдісі. Қылмыстанудың жеке және жалпы әдістері.

Қылмыстанудың пайда болуы, оның даму тарихы.  Отандық, шетелдік, ТМД
елдеріндегі қылмыстанудың қазіргі жағдайы.

Семинарлық оқудың жоспары:
1 Қылмыстану пәні ,оның міндеті.
2 Қылмыстанудың құраушы бөліктері мен курстың жүйесі.
3 Қылмыстану және оған қойылатын талаптардың амалы. 
4 Танудың жалпы  амалы. 
5 Қылмыстанудың жеке және  жалпы әдістері.
Әдебиет 1,2,3,4,5,10

2  Тақырып  Қылмыстанудың  идентификациясы  және
диагностикасы, олардың үстеме  мағынасы

Қылмыстық  идентификациясының  түсінігі  және  келбеті.  Қылмыстық
идентификациясының теориясы. Қылмыстық идентификациясының ғылыми негізі,
міндеті, объекті мен субъектісі. Идентификацияланатын және идентификациялайтын
объектілер. Заттай дәлелдемелер мен үлгілер. Идентификациялық белгілер олардың
топтары.  Қылмыстық  идентификациясының  түрлері  мен  формалары.  Топтарға
қараудың анықтау, оның мағынасы мен келбеті.

Қылмыстық  диагностика, ее понятие, қылмысты тергеудегі оның мағынасы,
келбеті, мәні.

Семинарлық оқудың жоспары:
1 Қылмыстық идентификацияның түсінігі мен келбеті.
2 Идентификация  үрдісіне қатысатын объектілер.
3 Идентификация  сатылары.



4 Қылмыстық   диагностика,  ее  понятие,  қылмысты  тергеудегі  оның
мағынасы, келбеті, мәні.

5 Қылмыстық диагностиканың түрлері
Әдебиет 1,3,24,33

ІІІ  бөлім  Қылмыстық техника

3 Тақырып Қылмыстық техниканың  жалпы жағдайы 

Қылмыстық   техниканың  жүйесі  мен  түсінігі.  Қылмыстық  технниканы
қолданудын  құқықтық  негізі.  Ғылыми –техникалық  құралдар,  оларды  қолдану
түрлерінің формалары мен әдісі, амалдары.

Іздерді,   заттай  дәлелдемелерді  зерттеудегі,  алдын-ала  тергеу,  тексеруге
қолданылатын  техникалық  құралдар  мен  әдістер.  Қылмыстық-  техникалық
құрамы. 

Техникалық құралдарын процессуалдық- техникалық тіркеуі.

             Семинарлық оқудың жоспары:
1 Техникалық құралдардың  топтануы.
2 Техникалық құралдарын қолдану:

 Табу;
 Тінту; 
 бекіту; 
 алдын- ала тергеу мен заттай дәлелдемелерді алу.

3 Қылмыстық техниканың негізгі салалары.
4 Қылмыстық техниканың  негізгі амалы.
әдебиет 1,3,24,29,33

4 Тақырып Қылмыстық фотосурет пен  видеотүсірілім

Қылмыстық фотосуреттің мағынасы, амалы.     
Жалпы  фотосуреттің  негізі.  Фотосурет  құрылғыларынң  жұмыс  істеу

мінездемесі.   Фотообъект түрлері,  фотоэкспонометр,  свет фильтры және  фото
материал. Фото суретке түсіру үрдісі мазмұны мен сатылары.

Фототүсірілім.  Фото  түсірілімге   дайындық.   Фототүсірілім  техникасы.
Кезектік   оптиканың  және  свет  фильтрінің   қолданылуы.  Жасанды  жарықты
қолданып тісірілген түсірілім.   Зиянды  үрдіс.  Пайдалы үрдіс. Пайдалы  басудың
амалы.  Фото  үлкейткіш  және  көшіргіш  заттардың  құрылысы.  Фотоқағаз
мінездемесі. Зияндыға баға және оған фотоқағаз лайықтау. Теру кезіндегі кейбір
қателерді  түзету.

Зерттеулік фотосуреттерді түсірудің амалдары. Кең бұрышты телеобъектілерді
қолданып, түсірілім  жүргізу. Көріністік фототүсірілім.  Өлшеуіштік фототүсірілім.
Стереотүсірілім. Репродукциялық және рефлекстік фототүсірілім. Қарама-қарсы
түсірілім. Үлкенді-кішілі  түсірілім. Түс ажыратушылық амал.



Оқиға орнындағы фотосурет. Фотосурет әдістері; бағыттаушы,  шолулық,
түйіндік, бөлшектік.

Түрлі тергеулік  жұмыстарда  қолданылатын фотосурет (тінту,   тартып алу,
танытуға ұсыну, тергеулік  жұмыстар, т.б)

Мәйіттермен тірі адамдарды танығыш түсірілім. Құжаттарды, іздерді,   жеке
заттарды түсіру.

Фотосуретті   қолдану   нәтижесін  тіркеуге  керекті  процессуалдық,  техника-
қылмыстық сұраныстары.

Қылмыстық кинотүсірілім және видео түсірілім. Оларды  жүзеге асырудың
амалдары, қолдану аясы.  Қылмыс  жағдайларын тергеу, қылмыскерді іздестірудегі
қылмыс  кинотүсірілім  және  видеотүсірілімді   қолданудың  нәтижесінің  мәні.
Кинотүсірілім  мен  видеотүсірілімді  қолданудың  нәтижесін  процессуалдық
тіркеудегі ерекшелігі.

Семинарлық оқытудың жоспары:
1 Зерттеулік фотосуреттің амалы: 

 Көріністік фототүсірілім. 
 Өлшеуіштік фототүсірілім. 
 Стереотүсірілім. 
 Репродукциялық және рефлекстік фототүсірілім. 
 Түрлі-түсті түсірілім.
 Үлкенді-кішілі түсірілім. 
 Түс ажыратушылық түсірілім.

2 Фотосурет әдістері:  бағыттаушы, шолулық, түйіндік, бөлшектік.
3 Ьергеулік жұмыстардағы фототүсірілім. (тінту, тартып алу, танытуға

ұсыну, тергеулік  жұмыстар)
4 Мәйіттермен  тірі  адамдар  танығыш   түсірілім.  Құжаттарды,

іздерді,жекезаттарды түсіру
          5Кинотүсірілім  мен  фототүсірілімді   қолданудың   нәтижесін
процессуалдық тіркеудегі ерекшелігі.

Әдебиет 1,3,17,24,13

5 Тақырып Іздер  жайлы  қылмыстық оқу (трасология)

Қылмыстың іздерінің  түрлерінің  ұғымы. Материалдық және нақты іздер.
Қылмыстық тергеудің пәні мен мақсаттары.    Материалдық іздердің  түрлері. Іздерді
зерттеудегі табу , тінту, тіркеу,алудың жалпы ережелері.    Бейне-іздер. Бейніздердің
топтастырылуы мен қалыптасу механизмі. 

Қол  іздері,олардың   қылмыстық  мағынасы.  Қол  үсті   және  алақанның
рельефінің  құрылысы. Папилярлық сызықтың  құрамы. Папилярлық өрнек, олардың
типі, түрлері және  құрылыс  детальдары. Қол іздерінң түрлері  . Қол іздерін  алу
мен тіркеу және  оларды табудың амалдары  және қылмыстық құрылысы . Қол
іздері  табылған объектілермен жұмыс істеудің ережесі. Қол іздерін  қылмыстық



зерттеумен  шешілетін  сұрақтар.  Материалдарды   экспертизаға   жіберудің
таңдауы мен сілтемесі.

Адам аяғының ізі  және  оның  қылмыстық мағынасы. Аяқ іздерінің  түрлері..
Аяқ іздерінің  жолы  және  элементтері.. Аяқ іздерін алу мен  тіркеу  және  оларды
табудын амалдары, қылмыстық құрылысы. Оқиға  орнындағы жеке  іздер мен аяқ
іздерінің  тобын  зерттеу   шешілетін  сұрақтар..  Аяқ  іздерінің  трасалогиялық
экспертизасы негізінде  шешілетін сұрақтар. Экспертизаға арналған құжаттарды
тандау.

Адам тістерінің  ізі, олардың  түрлері мен  мағынасы. Бұл іздерді  алудың,
тіркеудің амалдары. Тіс іздерінің  экспертизасы.

Жануарлар аяқ  іздерін көру, алу және  тіркеу. Қылмысты тергеу  және ашуда
жануарлардың аяқ іздерін  пайдалану.

Транспорттық іздер,  олардың  түрлері, қалыптасу механизмі және  қылмыстық
мағынасы. Транспотртық іздерді алу,  тіркеу, көруде  қолданылатын техникалық-
қылмыстық құралдар және амалдар.  Транспорттың  бағытын көрсететін  белгілер.
Іздерде бейнеленген белгілері  бойынша транспорттың  моделін, типін анықтау.Апат
нәтижесінде транспортта  пайда  болған іздер. Транспорттын іздеріннің қылмыстық
экспертизасы кезінде  шешілетін сұрақтар.  Экспертизаға  арналған  құжаттарды
тандау.

Бұзып  кіру  қарулары  мен  құралдардың  іздері,  олардың  қылмыстық
мағынасы.Бұзып  кіру  қарулары  мен  құралдардың  іздер  түрлері  мен  олардың
классификациясы, пайда  болу  механизмі Бұзып кіру  қарулары мен  құралдардың
іздерін тінту, көру, тіркеудің амалы және техникалық-қылмыстық әдісі.Осы іздердің
экспертизасы  нәтижесінде   шешілетін  сұрақтар.  Экспертизаға  арналған
құжаттарды  тандау.

 Заттар  қылмыс  іздері   ретінде.  Құлыптардың  қылмыстық  зерттелуі.
Құлыптардың топтары және түрлері..  Құлыпты ашу,  бұзу әдістері Құлыптардың
ашылуын, бұзылуын көрсететін белгі. Құлыптарды алу,  көру,  тінту.Құлыптардың
қылмыстық  зерттелуі   нәтижесінде   шешілетін  сұрақтар. Плобмбалардың
қылмыстық  зерттелуі.Плобмбалардың   құрылысы.  Плобмбаларды бұзудың кең
тараған түрі. Пломбаларды  зерттеу  нәтижесінде  шешілетін сұрақтар. Экспертизаға
арналған құжаттарды  тандау.

  Заттар қылмыстың ізі ретінде: олардың  түрлері мен қылмыстық мағынасы.
Микрообъекттер. Микрообъекттер түсінігі және  топтары. Микрообъекттерді зерттеу,
алу,  табу  амалдары  мен  әдістері.  Микротрасологиялық  зерттеулердің  қылмыстық
мағынасы.  Микрообъекттерді   зерттеу   нәтижесінде   шешілетін  сұрақтар.
Қылмыскерді  іздеп,  табудағы  микрообъекттерді   пайдалану. Одорологияның
қылмыстық негізі. Есірткі заттарын тәркілеудегі одорология  әдісін қолдану. 

Семинарлық оқудың №1  тақырыбы
1 Қылмыс  іздерінің  түрлері мен  түсінігі.
2 Қылмыстық зерттеу  пәні мен мағынасы. Материалдық іздердің түрлері.

Іздерді тінту, табу, тіркеу, тәркілеудің жалпы ережесі.Іздер айнасы.  Іздер айнасы
механизімінің пайда  болуы, топтары. Қол ізі. Қол іздерінің түрлері.



3 Адам  аяғының  түрлері,  олардың  қылмыстық  мағынасы.Аяқ  іздерінің
түрлері..
         

Семинарлық оқудың №2  тақырыбы
1 Транспорттың  іздері,  пайда   болу   механизмі,  қылмыстық  мағынасы.

Транспотртық іздерді алу,  тіркеу, көруде  қолданылатын техникалық- қылмыстық
құралдар және амалдар. 

2  Бұзу  қарулары мен құралдардың іздері, олардың қылмыстық мағынасы.
3 Заттар қылмыстық із ретінде. 
4 Заттар  із  ретінде  :  олардың  түрлері  мен  мағынасы.Микрообъекттер.

Микрообъекттердің топтары  мен түсінігі.
               Әдебиет 1,3,24,7,10,11

Тақырып  6  Қарулардың,  жарылғыш  заттардың,  жарылғыш
құрылғылардың қылмыстық зерттелуі және  олардың
іздерінің қолданылуы

 Қару  іздерін  қолданудың  қылмыстық  зерттеуінің  түсінігі,  объектісі,
мағынасы.

Отты  қаруды  қолданудын  іздері,  пайда   болу   механизмі,  мағынасы,
топтары.  Атылған гильза мен  оқтын , қару  бөлшектеріндегі іздер. Отты қарудың
зияны және олардың  түрлері.

 Атудың негізгі  және қосымша іздері..
Қаруды қолдану іздерін көру, қолдану, тінту, тәркілеу  (гильзалар, пуллялар,

дробтар, пыжейлар).  Қаруларды  көрудегі сақтық ережесі. Баллистикалық- соттық
зерттеулер  нәтижесінде   шешілетін  сұраулартоптық  қатынасқа   байланысты
идентификациялық және  диагностикалық белгілері.

Зерттеуге жіберілген құжаттар.
 Суық  қарудың  топтары,  тінту,  тіркеу  түсінігі.  Суық  қаруды  қылмыстық

зерттегенде  шешілетін сұрақтар.

Семинарлық оқудын жоспары:
1 Қаруды  қолданудың  қылмыстық  зерттеу  түсінігі,объектісі,

мәні.Қылмыстық қарутану  жүйесі.
2 Қаруды  қолдану  іздерін  көру,  қолдану,  тінту,  тәркілеу   (гильзалар,

пуллялар, дробтар, пыжейлар).
3 Баллистикалық-соттық зерттеу  нәтижесінде  шешілетін сұрақтар. Топтық

қатынасқа  байланысты шешілетін идентификациялық, диагностикалық белгілері.
    Әдебиет 1,3,24,7,10,11

7 Тақырып  Құжаттардың техникалық-қылмыстық зеррттелуі

Құжаттардың қылмыстық-техникалық зерттелуі мен түсінігі, негізгі мағынасы.
Құжаттарды  толық  немесе  бөлшектей   өзгерту.  Мөрлер,  құжаттарды,  қолдарды,



бланктрды өзгертудің негізгі  түрлерінің мінездемесі.  Өзгеріске сілтейтін белгілер.
Құжаттарға өзгерістер енгізетін әдіс түрлері.Өшіру, тазарту, өзгерту. Фотосуреттерді
және парақтарды ауыстыру.Жеке фрагменттерді енгізу. Өзгеріске сілтейтін белгілер,
оларды жоятын амалдар.

Жыртылған,  күйдірілген,  жанған,  түссізденген,  нашар  көрінетін
фотосуреттерді зерттеудің мүмкіндігі; Қағаздар, бояғыштар, қарандаштар, желімдер
және  т.б.   Құжаттың   мерзімін  анықтау  мүмкіндігі.Зерттеуге   құжаттарды
дайындауҚұжаттардың  техникалық-қылмыстықзерттеулердің   жүргізілуі  және
амалдары  жайлы қысқаша мәліметтер.

Жазба  мәшенкесіндегі  мәтіндерді  зерттеу.Жазу  мәшенкесінің  жалпы  және
жеке  белгілері..Жазба  мәшенкесіндегі  мәтіндерді  зерттеумен  шешілетін
сұрақтар.Құжаттарды экспертизаға дайындау. 

Жазутанулық  экспертизаның  идентификациялық  және  диагностикалық
мәселелері.Жазуды қылмыстық зерттеудің  кезеңдері. 

Тәжірибелік сабақтардың жоспары:
1 Техникалық-криминалистік  зерттеулер,  ұғымдар  мен  негізгі

мәселелер.Құжаттар мен мөрлер және қол қоюды қолдан жасаудың әдістері..
2 Құжатқа өзгеріс енгізудің әдістері..
3 Құжаттарды сақтандырудың әдістері..
4 Құжатарды тергеулік тінту.
5 Құжаттарға енгізілген өзгерістерді табудың әдістері..
Әдебиет 1,3,11,10,16,22,26

8  Тақырып  Адамның сыртқы келбетінің  қылмыстық  зерттелуі  .
(Қылмыстық габитоскопия)

Адамның сыртқы келбеті  туралы қылмыстық  оқытудың ғылыми негіздері
мағынасы мен ұғымы.Адамның сыртқы келбетінің белгілерінің топтастырылуы..

«Сөздік портрет» ұғымы,оның зерттеулерде, шұғыл- іздестіру шараларында
және экспертизалық тәжірибеде қолданылуы. «Сөздік портрет» бойынша адамның
сыртқы келбетін  суреттеу  ережесі.  Анатомиялық,  функцияналдық және  ерекше
көзге түсетін белгілерді суреттеу.Адамның сыртқы келбетін сипаттайтын белгілер
және киімін суреттеу(сақина, таяқша,көзілдірік және т.б.).

Таныс және беймәлім тұлғалардың сыртқы келбеті  жайлы ақпарат алудың
қайнар  көздері.  Субьективті  портреттерді  құрастыру:  суреттелген,
фотокомпозициялық  (фотороботтар),  суреттемелі-композициялық.субьективті
портреттерді құрастырудың қазіргі техникалық құралдары..

Қылмыстық суреттемелік экспертизаның негіздері.  Суреттемелік экспертиза
арқылы  шешілетін  сұрақтар.Экспертизаға  құжаттарды  дайындау.  Ақпараттық-
іздемелік жұмыстарда адамның сыртқы келбеті туралы мәліметтерді қолдану. 

Тәжірибелік сабақтардың жоспары:
1 Адамның сыртқы келбетінің белгілерін топтастыру.



2 Адамның  сыртқы  келбетінің  анатомиялық  және  функционалдық
белгілерінің адам идентификациясы үшін маңызы..

3 Сөздік  портрет   әдісі  арқылы  адамның  сыртқы  келбетін  суреттеу
ережесі.Ерекше белгілер.

4 Адамның  сыртқы  келбетін  сипаттайтын  белгілер  және  киімін
суреттеу(сақина, таяқша,көзілдірік және т.б.).

Әдебиет 1,3,24,10,11,32,22,21

III  БӨЛІМ.   Қылмыстық тактика

9 Тақырып Қылмыстық тактика мен технологияның концептуалды
жағдайы 

Қылмыстық  тактиканың  құрылымы  ,  мағынасы,  ұғымы.  Қылмыстық
тактика ғылыми жүйе ретінде. Қылмыстық тактиканың қылмыстық құқықпен,
іздестіру  жұмыстарының  теориясымен,  құқықты-процессуалдық  құқықпен,
соттық психологиялысымен,  басқару саласымен байланысы.Тактикалық әдістер
(тактикалық-қылмыстық).Қолдану  шарттары:  заңдылығы,  дұрыстылығы,мақсаты.
Тактикалық  комбинациясының   әдісі  мен  түрлері.  Тактикалық
комбинациясының болуының жалпы шарттары.  Процессуалдық істің тактикасы.
Процессуалдық істердің дайындығы, тіркелуі, өткізілуі және  нәтижесі. 

Тәжірибелік сабақтардың  жоспары:
1 Қылмыстық тактмиканың жүйесі, міндеті..
2 Тактикалық әдістер (тактикалық-қылмыстық)
3 Тактикалық комбинацияның түрлері мен түсінігі.
4 Процессуалдық істің тактикасы.
5 Процессуалдық істердің дайындығы, тіркелуі, өткізілуі және  нәтижесі
Әдебиет2,4,10,11,23,28,37,47,52,55

10 Тақырып Қылмыстық болжам тергеуді жоспарлау

Қылмыстық  болжамның  түрлері  мен  түсінігі.  Болжамдардың
топтастырылу негізі.  Ортақ жеке, тергеулік, зерттеулік, шұғыл-іздестірулік, соттық,
бастапқы, арғы болжамдар.

Болжамның  құрылысы  мен  тексерілуі.  Тергеулік  болжамдарға
сұраныс.Болжамның  құрылысы.  Болжамның  қайнар  көзі  мен  логикалық
байланысы.Болжамды тексеру әдісінің негізі.

Тергеуді   жоспарлаудың негізгі  түсінігі  мен прициптері.  Түрлі  сатыдағы
тергелерді  жоспарлау.  Бастапқы,негізгі,  қорытынды тергеуді  жоспарлау.  Шұғыл-
іздестіру жұмыстарының  нәтижесінде алынған материалдар  бойыншатергеуді
жоспарлау. Тергеушілер тобымен  жүргізілетін тергеуді жоспарлау.Тергеудің жазба
түрі  мен  қосымша құжаттар  формасы. Болжам жасаудағы,  тексерудегі,  тергеуді
жоспарлаудағы компьютер мен техникалық құрылғылардың пайдаланылуы.



Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Қылмыстық болжамның түрлері мен түсінігі.
2 Болжамдардың топтастырылу негізі.
3 Болжамның құрылысы мен тексерілуі.
4 Тергеуді  жоспарлаудың негізгі принциптері мен түсінігі.
5 Тергеудің жазбаша түрі мен қосымша құжаттары
6 Болжам жасаудағы,  тексерудегі,  тергеуді  жоспарлаудағы компьютер мен

техникалық құрылғылардың пайдаланылуы.
Әдебиет 2,4,10,11,23,28,47,55,20,33

11 Тақырып Тергеулік тінту мен куәландырудың тактикасы

Тергеулік  тінтудің  түсінігі  мен  міндеті.Тергеулік  тінтудің  түрлері  мен
топтастырылуы.Тергелік жұмыс негізінде оқиға орнын тінту. Оқиға орны туралы
түсінік және оны тінту.Оқиға орнын тінтуді ұйымдастыру. Оқиға орнына тергеушінің
келмей қалған жағдайда ішкі істер органдарының бөлімшелерінің істері, тергеулік-
шұғыл топтын ұйымдастырылып, оқиға орнын тінтуі. Қылмыстық және техникалық
құрылғылардың оқиға орнын тінтудегі дайындығы.Оқиға орнын тінтудің сатылары,
бастапқы;  жұмыстық(операциялық),  қорытынды.Оқиға  орнын  тінтудің
әдісі.Оқиға орнында табылған іздер мен заттай дәлелдемелерді алдын-ала зерттеу
мүмкіндігі. Қолайсызжағдайлар.  Қылмыстың жасандылығының белгісі.  Шұғыл-
іздестіру шараларымен  оқиға орнын тінтудің үйлесілімділігі.  Мәйіттің табылған
жердегі бастапқы зерттелуі. Мәйіттің кезекті зерттелуі.

Тергеулік  тінтудің  қосымша  түрлері.Құжаттар  мен  заттарды  тінту.
Транспортты  тінтудің  ерекшелігі.  Оқиға  орнына  жатпайтын  аймақтарда  тінту.
Жануарларды тінту. 

Тергеулік куәландыру. Қылмстың іздерін анықтап,  табу  ұшін қылмыскер
мен жәбірленушіні және күдіктіні тінтудің ерекшелігі. 

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 . Тергеулік тінтудің түсінігі мен міндеті 
2 Тергулік тінтуді өткізудің негізі
3 Тергеулік тінтудің түрлері мен топтастырылуы.
4 Оқиға орны жайлы түсінік (оқиға орны) оны тінтудің мақсаты.
5 Оқиға орнын тінтудің түрлері.
6 Қылмыстың  жалғандығынң  белгісі..
Әдебиет2,4,10,11,23,28,47,55,20,33,22,31

12 Тақырып Тінтіп  тартып алу  тактикасы

Тінтіп тартып алудың  түсінігі.Тінту сатыларының  түрлері.  Тінтуді өткізу
жөніндегі шешім.Тінтуге  дайындық.. Тінтілетін адам, оның байлныстары, тінтілетін



орын жайлы мәліметтің жиналуы мен зерттелуі.Тінтуді жоспарлау. Шұғыл-іздестіру
тобын  дайындау.Тінту  кезінде  маманның  қатысуы..  Ғылыми-техникалық  және
қосымша  құралдарды  дайындау.Транспортпен  байланыс  құрылғыларымен
қамтамасыз ету. Үйлер мен өндіріс орындарын тінтудің тактикасы.  Транспорттың
және аула-аймақтың тнтілуі.Құпия орындарды табу амалдары. Қосымша-қайталама
тінту.Тінтудің  табудан  айырмашылығы.   Табудың  тактикасы.  Тінту  мен  табудың
тіркелуі мен әдістері.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Тінтіп тартып алудың  түсінігі.Тінту сатыларының  түрлері.
2 Үйлер  мен  өндіріс  орындарын тінтудің  тактикасы.  Транспорттың  және

аула-аймақтың тнтілуі
3 Тінтудің табудан айырмашылығы.  
4 Тінту мен табудың тіркелуі мен әдісі..
5 Жеке тінту, оныңтүрлері..
Әдебиет2,4,10,11,23,28,47,55,20,33,22,31

13 Тақырып Тергеу мен көзбе- көз кездесу к тактикасы

Тергеу мен көзбе –көз кездесу тактикасының түсінігі.Тергеу мен көзбе-көз
кездесуд  тактикасының  жағдайы.Тергеу  мен  көзбе-көз  кездесуд  тактикасының
түрлері.Тергеудің принциптері.Тергеуге дайындық.Тергеу мен көзбе-көз кездесугке
материал  жинау.Тергедің  тактикалық  қамтылуы.  Тергеуді   техникалық  және
ұйымдастырулық  қамтамасыз  ету.  Қорғаушы,  маман,  аударушы,  эксперт
қатысатын тергеудің ерекшелігі.Тергеді  тіркеудің амалы  мен тәсілі. Жәбірленуші
мен кәугерлерді тергеу тактикасының жалпы  жағдайы.  Күдіктінің еркін жауабы
және оған қойылатын сұрақтардың тактикасы.Күдіктінің есін «тірілту» тактикасының
ерекшелігі.Жәбірленушіні  тергеудің  ерекшелігі..  Күдікті  мен  айыпталушыны
тергеудің тактикасы. Күдіктіні тергеу кезінде жалғандықты анықтау тактикасының
ерекшелігі.  Эмоциялық,  логикалық  әсер  ету  амалы.Қылмыстық-тактикалық
комбинация.Бірнеше куәгері бер тергеу.. Кәмелеттік жасқа толмағандарды тергеудің
тактикасы.Көзбе-көз  кездесу.Кездесуге  дайындық..  Көзбе-көз  кездесуде  тергеудің
келесі  сатысына  көшудің  шешімі.Көзбе-көз  кездесудегі  тактикалар. Көзбе-көз
кездесу  кезінде  заттай  дәлелдемелерді  қолдану.Тергеудің  барсы  мен  нәтижесін
тіркеу..Тіркеудің негізгі амалы.Тіркеудің қосымша амалы..

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Тергеу мен көзбе –көз кездесу тактикасының түсінігі 
2 Тергеудің түрлері мен көзбе-көз кездесу. Олардың прициптері .
3 Тергеудің жалпы  жағдайы.
4 Күдікті мен айыпталушыны тергеудің  ерекшелігі.
5 Жәбірленуші мен куәгерді тергеу тактикасы. 
6 Жалған мәлімет берудің негізі.
7 Көзбе-көз кездесудегі тактикалық амалдар.



Әдебиет2,4,10,11,23,28,47,55,20,33,22,31

14 Тақырып Тергеулік эксперемент тактикасы

Тергеулік эксперемент ұғымы,оның түрлері, міндеті мен мақсаты.  Тергеулік
эксперементке   қатысушылар.Тергеулік  эксперементтің  психологиялық  және
этикалық  негізі..  Тергеулік  эксперементтің  басқа  тергеулік  жұмыстардан
айырмашылығы.  Тергеулік эксперементке дайындық, оның сатылары мен міндеті.
Тергеулік эксперементті өткізудің шарттары, оған жасалатын жағдайлар.Тергеулік
эксперемент  кезінде   ғылыми-техникалық  құралдар  мен  жасанжы   заттарды
пайдалану.

Тергеулік  эксперемент  өткізу  кезіндегі  әдістер  мен  тактикалық  шарттар.
Тергеулік  эксперементтің  нәтижесін  тіркеу.  Тергеулік  эксперементтің  бағасы
және келесі тергеу үшін мәні.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Тергеулік эксперементтің түрлері,оның мақсаты.
2 Тергеулік экперементтің  түрлері.
3  Тергеулік  эксперемент  кезінде   ғылыми-техникалық  құралдар  мен

жасанжы  заттарды 
4 Тергеулік эксперемент өткізу кезіндегі әдістер мен тактикалық шарттар.
Әдебиет2,4,10,11,23,36,47,55,20,33,22,31,43,51

IV  бөлім Қылмыстық әдістеме

15  Тақырып  Қылмыстық  мінездеме-  жеке  топтағы  қылмысты
тергеудің әдістемесінің құрылу негізі

Қылмысты  тергеудегі  қылмыстық  әдістеме  ұғымы.Әдістеме  пәні.
Заңдылықтар  тобы.  Қылмысты  тергеудің  қылмыстық  әдістемесінің   жүйесі.
Қылмысты тергеудегі қылмыстық әдістеменің принциптері мен міндеті.

Қылмыстық мінездеменің түсінігі. Қылмыстың жеке түріндегі қылмыстық
мінездеменің  мазмұны  мен  көлемі.  Қылмыстық  мінездеме-  жеке  топтағы
қылмысты  тергеудің негізі.

Қылмыс жайындағы мәліметтің қылмыстық мінездемесі. Қылмыс  жасау
әдістерінің   қылмыстық  мінездемесі:  күдіктіні(айыпталушыны);жәбірленуші;
"қылмыстың құралдары; қылмыс жасау жағдайы (уақыт, орын, шарт) және т.б.

Тәжірибелік сабақтың  жоспары:
1 Қылмыстық мінездеменің ерекшелігі.
2 Жеке  топтаға  қылмыстардың  қылмыстықмінездемесі.Олардың

байланысы.
3 Мәліметтің қылмыстық мінездемесі.Қылмыс жасау әдісінің қылмыстық

мінездемесі..



4 Қылмыс  жасау   механизімінің  қылмыстық  мінездемесі.Жәбірленуші
мен күдіктінің қылмыстық мінездемесі.

 5Қылмыс жасау  жағдайының қылмыстық мінездемесі
Әдебиет1,2,3,4,10,29,33,36,37,41,42,44,46

16 Тақырып  Өлімді тергеу

Қылмыстық  іс  қозғау.  Оқиға  орнын,   мәйітті,   заттай  дәлелдемелерді
тінту.Бұл  нәтижелерді  тергеу  барысында қолдану.Өлім  жайлы болжамдар.
Тергедің бастапқы сатысын жоспарлау.  Қылмысты ашу кезінде тергеуші  мен
басқа  жұмысшылардың  қарым-қатынасы.

Ішкі  істер  органдарының  айыпталушыны  ұстаудағы  мүмкіндігі.
Айыпталушыны  ұстау.Жеке  тінту.  Күдіктіні  куәландыру.Жұмыс  орнымен,
тұратын мекенін тінту. Күдіктіні тергеу.

Куәларды  тергеу  мен  анықтау.  Субъекті  сурет  жасау  және  оларды
қолдану  әдісі.  Соттық-медициналық  экспертиза.Тануға   берілген  мәйіт  және
оның  бөлшектері.. Өлім жайында  түрлі ээқспертизалар.

Тергелік   эксперемент.  Мәліметті  орныда   тексеру.  Тергеу  жұмыстарының
жалғасы  және   оның  шұғыл-  іздестіру  шараларымен  байланысы.  Мәйіттерді
бөлшектеумен байланысты өлімдерді  тергеудің ерекшелігі. Келеңсіз жағдайларға
байланысты  қаза болу немесе  өзіне  өзі  қол жұмсауға ұқсас өлімдерді тергеудің
ерекшелігі. Жалданған өлтіру ісін тергедің ерекшелігі.(жалданған қаза).

Беймәлім  мейітті табудағы тергеу жымыстарының ерекшелігі.
Өзіне өзі  қол жұмсау істерін тергеу ерекшелігі.
Адам жоғалуына  байланысты ашылған істерді тергеудің ерекшелігі.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Өлімді тергеудің  сатылары.
2 Оқиға орнын, мәйітті, заттай  дәлелдемелерді тінту.
3 Мәйіттің  бөлшектенуі бар істерді тергеудің ерекшелігі.
4 Келеңсіз  жағдайларға байланысты  қаза болу немесе  өзіне  өзі   қол

жұмсауға ұқсас өлімдерді тергеудің  ерекшелігі.
5 Жалданған өлімді  тергеу. (жалданған өлім).
Әдебиет1,2,3,4,10,11,24,31,34,40,42,53

17 Тақырып Жыныстық қылмыстарды тергеу 

Жыныстық қылмыстың қылмыстық мінездемесі.  Іс қозғаудың ерекшелігі.
Зорлауды тергедегі жағдайлық дәлелдемелер.

Бастапқы тергеулік  жұмыс пен шұғыл-іздестіру  тобының  жұмысы, олардың
байланысы.Тергеуді  жоспарлу және болжамдаодың мінездемесі. .

Жәбірленушіні  тергеудің  тактикасы.  Жәбірленушінің   тұлғасын
анықтау.Оқиға орнын тінту.  Жәбірленушіні куәландыру, киімін, басқа заттарын



тінту.Жәбірленушінің  соттық-медициналық  экспепртизасы..  Куәларды анықтап,
тергеу. Күдіктіні ұстап, куәландыру, тергеу. (күдікті). Тінту  жүргізу (табу).

Тергеу  жұмысының барысы. .  Сөздік  портрет жасау. Зорлау  талаптарын,
мүмкіндігін көру.Тануға  ұсыну.моттық экспертиза тағайындау..

Кәмелеттік  жасқа  толмаған  жасөспірімдерге  қатысты жыныстық істерді
тергеу ерекшеліктері.Әйелдерді жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүрлейтін істерді
тергеу ерекшеліктеріЖыныстық жасқа  толмаған тұлғаға  байланысты қылмысты
тергеу. 

Жыныстық қылмыс жасаудың  жағдайын анықтау.

Тәжірибелік сабақтың  жоспары:
1 Мәліметтің  анализі  мен  іс  қозғаудың  шешімі.Жәдірленуші  мен

зорлаушы арасындағы  байланысты анықтау. 
2  Типтік  болжамдар мен тергеу  жұмысын  жоспарлаудағы мінездеме.
3 Қылмыстық мәліметті  бекіту үшін тергеулік жұмыс.
4 Зорлауды анықтау амалы..
Әдебиет1,2,3,4,10,11,20,24,29,33,35

18 Тақырып Ұрлық пен тонаушылықты  тергеу

Ұрлықтың   қылмыстық  мінездемесі..  Дәлелдемеге   жататын  жағдай..
Қылмыстық  іс  қозғау. Ұрлыққа  байланысты  шұғыл тергеулік  жұмыстар мен
шұғыл-іздестіру  жұмыстары. Оқиға  орнын тінту.  Материалдық, бағалы  заттары
жоғалған жәбірленушіні  тергеу.  Ұрлықты әшкерлеу. Қылмыстық  болждамдардың
ұсынылуы  мен   тексерілуі.  Келесі  тергеулік   жұмыстардың   тактикалық
ерекшелігі.Мемлекеттік және жекеменшік мүлікті  ұрлау ісін тергеу  ерекшелігі..
Қалталы ұрлықты тергеудің ерекшелігі. 

Тонаушылық  пен  ұрлықтың   қылмытстық  мінездемесі.Тонаушылық  пен
ұрлықты дәлелдейтін жағдайлар. Мәліметтің анализі,  оны  қабылдаудың  жүйесі..
Қылмыстық  іс   қозғаудың  ерекшелігі.  Тергеулік  және  шұғыл-  іздестіру
шараларының комплексін  анықтатйын жағжай.  Тергеулік  жұмыстың басы және
оның  шұғыл- іздестіру  жұмыстарымен байланысы. 

Жәбірленуші  мен  күдіктіні  тергеу.оқиға  орнын тінту.   Күдіктілерді  ұстау
және тергеу. Тергедің жалғасы. Келесі  тергеу  жұмыстарының тактикасы. 

Ұрлық  пен  тонаушылықты  тергеген  кезде  ғылыми-  техникалық
құралдардың қолдану ерекшелігі.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Ұрлықтың қылмыстық мінездемесі.
2 Ұрлық жасаудың негізгі әдісі..
3 Тергелік жұмыстарынң тактикалық ерекшелігі.
4 Ұрлықтың алдын-алу және тергеудің реекшелігі.
5 Ұрлық пен тонашылықтың қылмыстық  ререкшелігі.
6 Ұрлық пен тонаушылықты  дәлелдейтін жағдайлар.



  7Ұрлық пен тонаушылықты тергедің реекшелігі.
Әдебиет1,2,3,4,10,11,20,24,29,33,35,38

19 Тақырып Алаяқтықты тергеу

Алаяқтықтың   қылмыстық  мінездемесі.  .  Дәлелдемеге  жататын
жағдайлар.Қылмыстық іс  қозғау. Дәлелдеме затты анықтау, тергеулік жұмыстарын
жоспарлау үшін алаяқтықтың түрлерімен танысу.

Бастапқы тергеулік жұмыстар және олардың шұғыл-іздестіру  жұмыстарымен
байланысы.

 Жосппарлаудың  ерекшелігі.Типтік  болжамдар.Жәбірленуші  тұлғасын
анықтап,  тергеу  жүргізу.Күдіктінің  портретін  жасау. Заттай   дәлелдемелерді
анықтау.  Оқиға  орнын тінті, куәгерлерді тергеу.  Тергеу жұмыстарының барысы.
Күдіктіні  ұстау,  анықтау,  жеке тінту мен тергеу жүргізу.  Тінту,  зиянды өтеудің
шарасын анықтау.Тануға  ұсыну.экспертиза тағайындау.Айыпталушыны тергеу.

Алаяқтықтпен  мемлекеттік,  қоғамдық  мүлікті  ұрлауды  тергеудің
ерекшелігі.

 Қылмысты  іс  материалдары   бойынша  алаяқтықты  жасаудың  себебін,
жағдайын анықтау, оны  болдырмауға жасалған шаралар.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Алаяқтықтың қылмыстық мінездемесі.  Алаяқтық пәні.
2 Алаяқтықты жасау түрлері.
3 Алаяқтық істер субъктісінің түрлері.
4 Алаяқтықты тергеу мен жоспарлаудың ерекшелігі..
5 Ұрлықты тергеудің ерекшелігі.
6 Алаяқтық жасаудың себебі мен  шарттары.
Әдебиет1,2,3,4,10,11,24,31,38,45

20 Тақырып Экономикалық саладағы қылмысты тергеу 

Қылмыстық мінездеме.Дәлелдемеге жататын жағдайлар. Қылмыстық іс қозғау.
Бұл қылмысты жасаудың типтік амалы мен  жасыруы. Бастапқы тергеулік жұмыс
пен ұйымдастырушылық жұмыс.  

Тергеуді  жоспарлаудың ең жеңіл түрі. Ұрлықты тергеудегі шұғыл тергеулік
жұмыстар  мен  шұғыл-іздестіру  жұмыстарымен  байланысы.  Бағалы,  материалды
заттарды сақтау және тіркеу жүйесімен танысу. Инвентризация мен  тексеру.Соттық-
есептік  экспертиза.Құжаттарды  алу  мен  тінту.Ұстау.  Тінту  мен   зиянды  өтеудің
шаралары.  Күдіктілерді  тергеу.  Экономикалық  саладығы  қылмыстарды
тергеудегі  тергеуші  мен  Ішкі  Істер  Министрлігінің  органдары  арасындағы
байланыс. 

Келесі  қылмыстық  жұмыстардың  тактикасыэкспертизаның  түрлері  мен
тағайындалуы. Қылмысткерлермен  жасалған  қылмыстығң  зиянын



анықтау.Жекеменшік  және  экономикалық  саладағы  қылмыстарды  тергеудің
ерекшелігі.  Қылмысты жасауға негіз болатын жағдайларды анықтап, жою.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Экономика саласындағы қылмысты тергеудегі рекшелік.
2 Бұл қылмысты жасаудың, жасырудың түрлері.
3 Ұйымдастыру жұмыстары  тергеулік жұмыстар.
4 Тергеуді жоспарлу мен түрі.
 5. Экономикалық саладығы қылмыстарды тергеудегі тергеуші мен Ішкі

Істер Министрлігінің органдары арасындағы байланыс.
            6 Қылмысты жасауға негіз болатын жағдайларды анықтап, жою.

Әдебиет1,2,3,4,10,11,24,31,38,45

21 Тақырып Салықтық қылмысты тергеу

Салықтық  қылмыстың  қылмыстық  мінездемесі.дәлелдемелерге  жататын
жағдайлар. Қылмыстық іс қозғау.

Салықты  төлемеудің   түрлері.Тергеудің   түрі  мен  жоспары.  Салықтық
қылмысты тергеудің бастапқы  жұмысы және олардың шұғыл-іздестіру шараларымен
байланысы.

Инвентаризация  мен құжатты тексеру.
Күдіктіні  ұстау  және  тергеу.  Мекемелер  мен  аймақты  тінту.Куәларды

тергеу. Күдіктіні  тергеу.
Келесі тергеудің тактикасы..Салықтық қылмысты  тергеудегі экспертиза..Тергеу

кезінде тергеушінің салық полициясы, ІІД қызметкерлерімен  байланысы..
Салықтық қылмыс  жасаудың жағдайлары және оларды  жою.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Салықтық қылмыстың  мінездемесі.
2 Тергелетін естегі мәлімет бойынша тұлғаның қылмысқа қатыстылығын

анықтау.
3 Салық қылмысының тергеудегі ерекшеліетер.
4 Басты күдіктінің тергелуі.
5 Салықтық қылмысты жасаудағы жағдай және оны  жою.
Әдебиет1,2,3,4,8,9,14,25,36,55

22 Тақырып Мемлекеттік қызметке қарсы жұмыстарды тергеу

- Мемлекеттік  қызметке  байланысты  қылмыстың  қылмыстық-құқықтық,
қылмыстық топталуы және қылмыстық мінездемесі.

- Қызметтің өкілеттілігін асыра қолдану;
- Қызметтің өкілеттілігінің үкімін асыру;
- Қызметтегі тұлғаның өкілеттілікті даралауы;
- Кәсіпкерлік іске  заңсыз қатысу;



Қызметтік  ұқыпсыздық.
Мемлекеттік қызметке қарсы іске қылмыстық іс қозғау сатылары мен оны

ұйымдастырудың принциптеріТиптік тергеулік жағдайлар. Бұндай істерді тергеудегі
шұғыл-техникалық комбинациялар мен олардың топтастырылуы. Тергеушінің  заң
қорғаушы  органдармен байланысы және істердің тактикасы.  Бұл қылмыстық
істерді   тергеудегі  арнайы  техникалық-қылмыстық  құрылғыларды  пайдалану
ерекшелігі.  Мемлекеттік   қызметке  қарсы  қылмыстар  жайлы   қылмыстық
құралдармен ескертудің  мәселелері.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Мемлекеттік  қызметке   қарсы  қылмыстардың  түрлері  мен   олардың

қылмыстық мінездемесі..
2 Мемлекеттік қызметке  қарсы бағытталған істерді тергеудегі шаралар.
3 Тергедің типтік жағдайлары..
 4    Арнайы техникалық-қылмыстық құралдарды қолдану ерекшеліетері.
Әдебиет1,2,3,4,10,11,24,33,31,41,42,43

23 Тақырып  Заңсыз есірткі мен психикалық заттардың  айналымын
тергеу

Қылмыстық  мінездеме.   Дәлелдемеге  жататын  жағдай.Бастапқы  тергеулік
жұмысКүдіктіні  ұстау  және  тергеу. Жеке  тінту.  Оқиға  орнын  және  заттай
дәлелдемелерді тергеу және тінту.Есірткі  заттарына экспертиза тағайындау. Тінту.
Куәгерлерді тінту.

Келесі   тергеулік  жұмыс. Есірткі  алынаты,  өндірілетін жерлерді және оны
айналымға  енгізетін  адамдарды  табу  барысында  тергеушінің  заң  қорғаушы
органдармен байланысы.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Криминалистическая   характеристика преступления.
2 Есірткі мен психикалық заттардың заңсыз айналымды жүруі.
3 Есірткі жасаудың түрлері.
4 Қылмысты тергеудің ерекшелігі.
Тергеулік жұыстың  ерекшелігі мен әдісі.
Әдебиет1,2,3,4,10,11,18,20,24,22,31,33,36,41

24 Тақырып  Пара алуды тергеу

Пара  алудың  қылмыстық  мінездемесі.  Дәлелдемеге  жататын  жағдай.
Қылмыстық  іс  қозғау.  Жеке  тергеулік  және  жоспарлау,  заттай   дәлелдеме,  пара
алудың түрлерін оқудын мәні.

Тергеуді  жоспарлау.Типтік  болжамдар.Тергеулік  жағдай.   Пара
алушышыларды  ұстаудағы  бастапқы  тергеулік  жұмыстардың  шұғыл-іздестіру
шараларымен байланысы. Тергеу. Тінту.



Пара  алушы  мен  пара  берушінің  қызметін,  құжатын,  мінездемесімен
танысу.Келесі тергеулік жұмыстар.

Пара алушылық жөнінде экспертиза.Бетпе- бет кездесу.  Пара алудың себебі
мен  жағдайан анықтау және қылмыстың  болмауын алдын- алу.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Пара алудың қылмыстық мінездемесі.
2 Пара алу мүмкіндігі. Пара алу мүмкіндігін оқудың мәні.
3 Іздің пайда болу механизмі.
4 Пара алуды тергеудің ерекшелігі.
5 Пара алудың себебі мен мәні..
Әдебиет1,2,3,4,10,11,9,24,33,41

25  Тақырып  Ұйымдастырылған  топтық  қылмысты  тергеудің
ерекшелігі

Қылмыстық  топтармен  жасалатын  қылмыстарды  тергедің  қылмыстық
мінездемесі.   Ұйымдасқан  қылмыстық  топпен   жасалатын  қылмыстарды
бағалау  және  олардың  жағдайы,  қылмысты  ашуда  оларды  пайдалану,
ұйымдасқан қылмыстық топтың белгілері мен ерекшеліктері.   Қылмыстық іс
қозғауға негіз болған, қылмыстың мінездемесінен, ұйымдасқан қылмыстық топ
мүшелерінен тергеудің негізгі әдісі байланысты  болады.  Ұйымдасқан топтық
қылмысты  тергеу  кезіндегі  ұйымдасқан,  тергеулік  істердің  ерекшелігі.
Қылмыстық топтың әрбір мүшесінің қызметін анықтау. 

Тактикалық  ерекшеліктер:Оқиға  орнын  тінту;  Айыпталушыларды
тергеу(айыпталушы);Бетпе-бет  кездесу;  Берілген  жауаптарды  орнында
тексеру.Өткізілген  тергеулік  жұмыстардың бағасы  мен нәтижесі.  Ұйымдасқан
қылмыстық  топтормен  жасалған  қылмысты  тергеудегңі  тергеушінің  заң
қорғаушы  органдарымен  байланысы.  Ұйымдасқан  топтар  жасаған  қылмыс
жайлы мәліметтерде заң қорғаушы органдардың есепке алуы. 

Ұйымдасқан топтар жасаған қылмыстың  жасалу  себебі, оны  жою түрлері.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Ұйымдасқан  қылмыстық  топпен  жасалатын  қылмысты  тергеудің

ерекшелігі.
2 Ұйымдасқан қылмыстың  белгісі.
3 . .  Ұйымдасқан қылмыстық топпен  жасалатын қылмыстарды бағалау

және  олардың  жағдайы,  қылмысты  ашуда  оларды  пайдалану,  ұйымдасқан
қылмыстық топтың белгілері мен ерекшеліктері.

4 Ұйымдасқан топтың әрбір мүшесінің қызметін анықьау.
5 Тергеудің тактикалық жүйесі.
Ұйымдасқан топтың қылмыс жасауына себебі.
Әдебиет1,2,3,4,10,11,9,49,48,33,19



26 Тақырып Компьютерлік ақпараттың таратылу қылмысын тергеу

Компьютерлік  ақпараттың  таратылу  қылмысын  тергеудегі
ерекшелік.Компьютерлік  ақпараттың   түсінігі.  Компьютерлік  қылмыс  жасау
ерекшеліктері.Дәлелдемеге жататын жағдайлар . Қылмыстық іс  қозғау.Болжам
жасау,  тергеді  жоспарлау.  Бұл  топтағы  қылмысқа  жататын  қылмыстарды
анықтайтын факторлар. Шетелдіктер қатысатын тергеулердің ерекшеліктері.

Компьютерлік   қылмыстарды  тергеудегі  тергеушінің  шұғыл-іздестіру
құралдарымен байланысы..

Компьютерлік  ақпараттың  таралу  қылмысын  тергедегі  техникалық-
қылмыстық құралдардың мүмкіндігі.

Тәжірибелік сабақтың жоспары:
1 Компьютерлік  ақпараттың  таралқылмысын  тергедің  мқылмыстық

мінездемесі.
2 Компьютерлік ақпарат таралу саласындағы қылмыс.
3 Компьютерлік ақпараттың таралуын анықтау және тіркеу.
4 Тергеудің  бастапқы  сатысындағы  тергеулік  және  іздестіру

жұмыстары.
5 Тергеу жұмыстарының  ерекшеліктері.
Осы қылмыс жасалу щарттары мен жағдайлары.
Әдебиет 1,2,3,4,1011,24,54,46,36

                             
СӨЖ   мазмұны

№ СӨЖ түрі Жасалу
формасы

Бақылау түрі Сағат
көлемі

1 Тәжірибелік сабаққа 
дайындық, үй жұмысын 
орындау

Жұмыс дәптері Жеке есептерді 
шығару 15

2 Бақылау жұмысын 
орындау

Жұмыс дәптері Жағдайлық 
есептерді 
шығару, 
жұмысты қорғау

15

3 Зертханадық сабақтарға 
дайындық

есеп қорғау 30

4 Аудиториялық сағатқа  
енбеген сабақтарда 
меңгеру

конспект коллоквиум
25

5 Бақылауға дайындалу 
шаралары

РК1, РК2, 
емтихан

5

барлығы 90

СӨЖ   мазмұны



№ СӨЖ түрі Жасалу
формасы

Бақылау түрі Сағат
көлемі

1 Тәжірибелік сабаққа 
дайындық, үй жұмысын 
орындау

Жұмыс дәптері Жеке есептерді 
шығару 20

2 Бақылау жұмысын 
орындау

Жұмыс дәптері Жағдайлық 
есептерді 
шығару, 
жұмысты қорғау

12

3 Зертханадық сабақтарға 
дайындық

есеп қорғау 24

4 Бақылау жұмысын 
орындау

Жұмысты қорғау,
есептерді шешу

15

5 Аудиториялық сағатқа  
енбеген сабақтарда 
меңгеру

конспект коллоквиум
41

6 Бақылауға дайындалу 
шаралары

РК1, РК2, 
емтихан

5

барлығы 117

Студентке өздігінен меңгеруге берілген тақырыптар 

1 Тақырып Қылмыстық фотосурет пен видео түсірілім

Қозғалмалы  қылмыстық  лобараториялар.   Қылмыстық  лабороториялық
зерттеулерде қолданылатын техникалық-қылмыстық құралдар мен  әдістер.

Техникалық  құралдары  пайдаланудың  техникалық  және  прцессуалдық
тіркелуі.  Қылмыстық  кинотүсірілім  мен  ыидео  түсірілім.Оларды  жүзеге  асыру
амалдары  мен   әдістері.   Қолдану  шекарасы.  .  Қылмысты  тергеуде,  ашуда,
қылмыскерді анықтау, іздестіруде қылмыстық-техникалық құралдардың  қолданылу
нәтижесінің мәні..  Кинотүсірілім мен видео түсірілімді қолданудың нәтижесіннің
ерекшелігі.

2 Тақырып  Қылмыстық есептеу

Қылмыстық тіркеудің  түсінігі мен  тағайындалуы, олардың ғылми  құқықтық
негізі.Қылмыстық тіркеудің жүйесі мен объектісі.. Қылмыстық тіркеудің  жүргізілуі
мен рәсімделуі.Ішкі істер органдарынң  қылмыстық тіркеуі. . Тіркеу реті,  тіркеу
мүмкіндігі және тіркеу жайлы ақпарат алу. Автоматтық ақпараттық іздеу жүйесі. 

 Қылмыстың алдын-алу, тергеу мен ашуына байланысты қылмыстық тіркеуді
жетілдіру.

3 Тақырып Тергеулік тінту мен куәландыру тактикасы



Мәйіттің  табылған  жердегі  бастапқы  тінту.  Мәйітті  қайталама
тінту.Қылмыстық  тергеудің  басқа  түрлері.  .Құжаттар  мен   заттарды
тінту.Транспортты   тінтудің  ерекшелігі.  Қылмыс  орнына  жатпайтын  орындарды
тінту.Жануарларды тінту. Тергеулік куәландыру.  Ерекше көзге түсетін белгілерді
және   қылмысқа  қатыстылығын  анықтау  үшін  жәбірленуші  және  күдікті  мен
айыпталушыны тінту. 

4 Тақырып  Жауапты орнында тексеру тактикасы

Жаупты   орнында  тексерудің  қылмыстық  міндеті  мен  тактикасы.  Бұл
қылмыстық тергеудің басқалардан айырмашылығы.  Жауапты  орнында тесеруді
шешу.  Жауапты орнында тексеруге дайындық.   Қылмыс орнына барып күдікті
тергеу қажеттілігі.Шұғыл-қылмыстық топ құру.  Бұл тергеуді жүргізуде ғылыми-
техникалық  құралдардың  қолданылуы.  Күзетпен,транспортпен,  байланыспен
қамтамасыз  ету. Жауаптарды  салыстырып,  тексерілетін   орынды  алдын-ала
тергеушінің бақылауы.

5 Тақырып  Тануға ұсыну

Тануға ұсынудың түрлері мен түсінігі. Тану- қылмыстық идентификация
ретінде.Тануға  ұсынуды  өткізудің  шешімі.  Тануға  ұсынудың
дайындығы.Танушыны  алдын-ала  тергеу.  Тануға   ұсынудың  шарттарын
тандау.Адамдарды тануға  ұсынылатын объекттер. Дауысынан  немесе  сөзінен
тану  ерекшелігі.Мәйітті   тануға  ұсынудың  ерекшеліктері. Үнтаспалар  мен
видеожазулар, кинотүсірілімдерді, жануарларды, орындарды, адамдарды тануға
ұсыну  тактикасы.  Қате  танудағы  тергеушінің  ісі.  Тануға  ұсыну  нәтижесінің
тіркелуі.

6  Тақырып  Телефонмен   байланыстарын  тінту,  ақпаратты  алу
тактикасы

Телефонмен  байланыстарды  тінту  және  ақпаратты  алу  тактикасының
ерекшелігі.Бұл  тергеудің  жүзеге  асу  мүмкіндігі.  Тергеку   жұмысына
дайындық.Байланыс тінтуі жүргізілетін ададдарды анықтау. Байланысты тінтуді
тергеушінің  шешуі.  ІІД  органдарына  байланысты  тінту   жөнінді
бұйрық.Байланыстың  тінтілуі  тергеушінің  өзімен  жүргізілуі.  Алынған
мәліметтермен  басқа  органдармен  жұмыс  істеуі.Органдардан  алынған
мәліметтерді  тергеушіге  өткізу. Фонограманы  көру,  оны  қылмыстық  іске
қосу.Тергеу кезіндегі тактикалық  істер.Фоноскопиялық экспертиза.



7  Тақырып  Қылмыстық  тергеудің   тиімділігін  арттыру  үшін
тактиалық операцияларды қолдану

Тактикалық операция түсінігі. Тактикалық операцияеың тергеулік жұмыс
пен  шұғыл-іздестіру  шараларына  қатынасы.Тактикалық  операция  қылмысты
ашудың  тиімді  жүйесі   ретінде.   Тактикалық  операциялардың   бастапқы
мәліметі.Шұғыл  қылмыстық  істер  мен   қылмыстық   істерді  қозғауда
тактикалық  операцияның   міндеті.  Тергеулік   жұмыстығы  тактикалық
операцияның  ролі.

8 Тақырып  Тергеуге қарсы қызметтер мен оны  өтудің  жолы

Тергеуге  қарсы субъект жайлы түсінік. Қылмысқа қатысқан адамдарды
жасыру   үшін  тергеуге  қарсы  қызмет  ету.  Қылмысты   жасырудың
түрлері.инценировка рақылы  қылмысты  жасыру.  Жәбірленушінің  қылмысты
жасыруы.Тергеуге ішкі  қарсылықтың  түрлері  мен әдістері. Қарсылыққа  төтеп
ету  амалдары  мен әдістері.

9 Тақырып  Денсаулыққа  зиян  жасауды  тергеу

Денсаулыққа   қасақана  зиян  жасауды  тергеудің   қылмыстық  мінездемесі.
Дәлелдемелерге  жататын жағдайлар.Тергеудің бастапқы  сатысы. Жәбірленуші мен
күдіктіні тергеу.заттай дәлелдемелерді және  оқиға  орнын  тінту.Күдіктіні  анықтау
және   тергеу.  Соттық-  медициналық  экспертиза  тағайындау.  Экспертизаның
түрлері.Тергеудің жалғасы. . Ұрып-соғуды  тергеудің ерекшелігі.

10 Тақырып Тартып алуды тергеу

Қылмыстық  мінездемесі.  Дәлеледемеге   жататын  жағдай.  Қылмысты   іс
қозғау. Тартып алуды  тергеудің тактикасы.Типтік  болжам мен тергеуді  жоспарлау.
Күдіктіні  ұстау. Тінту.Жәбірленушіні тергеу.күдіктіні тергеу. Тергеудің жалғасының
тактикасы. Экспертиза  тағайындау  және  оны  жүргізу.Бетпе-бет кездесу. Тануға
ұсыну.жауапты  орында  тексеру  тактикасы. Тартып  алуды тергеудегі  тергеушінің
заң  қорғаушы  органдармен байланысы.  Тартып  алуға  негіз  болатын жағдайды
анықтау және оны жою.

11 Тақырып Жалған ақша  жасауды  тергеу

Қылмыстық  мінездеме.  Дәлелдемеге  жататын  жағдайлар.  Қылмыстық   іс
қозғау.Ақшаны  тінту  және  оның  экспертизасы. Басқа  тергеулік  істер, олардың
шұғыл-іздестіру  шараларымен  байланысы.  Тергеуді  жоспарлау.Типтік  болжам.
Тергеудің   жалғасы.экспертиза   тағайындау.  Тануға   ұсыну.  Жауапты  орнында
тексеру. Тергелік  эксперемент. Жалған  ақша  жасауды  тергеудегі тергеушінің  заң
қорғаушы  органдарымен  байланысы.  Бағалы  қағаздарды  жасау  және сату



қылмысын тергейтін істің  ерекшелігі.  Бағалы қағаздар мен ақшаны  жасауға оны
сатуға негіз болған жағдайды анықтар, оны  жою.

12 Тақырып  Экономикалық контробандыны тергеу

Экономикалық  контробандының  қылмыстық   мінездемесі.  Дәлелдемеге
жататын жағдай.алғашқы мәлімет және  қылмыстық  іс  қозғаудың ерекшеліктері.
Бастапқы   тергеу.Айыптыны  тергеу.  Контробандыны   және   оның   орнын
тінту.Контробандының иесін анытадағы шұғыл-іздестіру  органдарының қызметі.
Тергеудің  жалғасы. Тергеушінің басқа  органдармен және  шетелдік  органдармен
байланысы.  Интерполдың  шұғыл,  қылмыстық  тіркеулерін   және  мәліметтерін
қолдану.

13  Тақырып  Кәмелеттік   жасқа  толмағандармен   жасалатын
қылмыстардың  тергелу ерекшеліктері

Дәлелдемелерге   жататын   жағдай.  Қылмыстық   іс   қозғаудың
ерекшелігі.Тергеушінің  шұғыл  топтардың  қызметкерлерімен  жасөспірімдер
инспекторымен,  поллиция инспекторымен  байланысы..Болжамның мінездемесі,
тергеудің  жоспары.Типтік тергеулік  жағдайлар. Қылмыстың  жасөспірімдермен
жасалғандығына  сілтейтін  белгілерді   анықьау   үшін  қылмыстық  машықты
пайдалану.Жасөспірімдердің   қылмысын  анықтайтын  психологиялық  немесе
басқа факторлар. 

 Оқиға   орнын  тінту.  Күдікті   жасөспірімді  ұстау,  тінту,
тергеу(күдіктіні).Экспертиза  тағайындау.. 

Жасөспірімдердің  топтасып не жеке  жасаған қылмыстарын тергеудің
ерекшеліктері.Қылмысты жасауға  негіз болған себепті  анықтап, оны  жою.
Жасөспірім қылмыстарын азайтудаға атқарылған істер.

Лабороториялық тәжірибелердің мазмұны

1 Тақырып Қылмыстық идентификация
Мақсаты:  Қылмыстық  идентификация  мен   методологиясы  жайлы

білімдерді  нығайту.Идентификация  объектісін  анықтау,  қылмыстын
идентификациялық белгісінне талдау жасау машығын  нығайтуДәлелдемелер
жиналған жүйдегі   эксперттық идентификациялық зерттеуге баға беру

.Сабақ жоспары:
1 Бақылау  сұрақтарына  жауап.
2 Қылмыстық идентификацияның деңгейімен, сатысымен, кезеңдерімен

танысу.
3 Қылмыстық  идентификациясының  сатыларын,  деңгейін,  кезеңін

анықтау.



 4 Іздестірмелі идентификациялық істе іздестірмелі объекті анықтау.

2 Тақырып Қылмыстық фото,видео түсірілім
Мақсаты:   Жалпы фотосурет пен видеотехника жайлы, фото ыидео

аппаратурасын қолданудын практикалық білімін нығайту.
 
Сабақ жоспары: 
1 Фотоаппаратты қолданудың  ережесімен  танысу.
2 Бөлмеде, далада фотосуретке түсіруді  үйрету.
3 Іртүрлі жағдайлардың фотосуреті.
4 Мәйіттің фотосуреті.
5 Масштабтық, үлкен масштабтық, танытқыш фотосуреттер.
Видеокамераны  тану, видеофильмдердің көрсетілімі

3 Тақырып Іздердің трасологиялық зерттелуі
Мақсты:  Іздердің топтастырылуы, олардың идентификациялық және

диагностикалық  мәндері,  трасологиялық  экспертизаның  нәтижесінде
шешілетін  сұрақтар  жайлы  білімді    нығайту.Әртүрлі  іздермен  жұмыс
істеуді үйрету.

    
№ 1  Сабақ жоспары:
1 Бақылау сұрақтарына  жауап.
2 Қол іздерін зерттеу, алу, тіркеу,  табу.
3 Химиялық  әдістерді  қолдана лтырып қол іздерін алу.
4 Аяқ  іздерін алу,  тіркеу, зерттеу

№2  сабақ жоспары:
1  Бақылау  сұрақтарына жауап.
2 Бұзу  қаруларынның іздері зерттеу.
3 Көліктің іздерін алу, тіркеу, зерттеу

4 Тақырып Қарудың зерттелуі мен қылмыстық баллистикасы
Мақсаты:   Тергеу кезіндегі немесе ізді  тіркеу кезінде отты  қарумен

жұмыс істеу ережесімен танысу. Қылмыстық баллистикалық зерттеулерді
өткізу шарттарымен танысу, тағайындау.

Сабақ жоспары:
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  и

тәжірибе жүргізу.
4 Атылған оқ, гильза, пыжкалары  бойынша қарудың тобын  анықтау.
Қжәне қылмысқа қару ретінде пайдйланылатын заттарды көріп,  танысу.



5 Тақырып Құжаттардың  қылмыстық зерттелуі
Мақсаты  мис:  Жазудың  қылмыстық  экспертизасын  өткізу,

дайындығы, бағасы, әдісі. Соттың жазу тану теориясынан мағлұмат алу.
Жазудың  қылмыстық  экспертизасын  тағайындау,  жазу  үлгілерін

келтіру,  экспертизаны  жасаудың  шешімін  қабылдау,  эксперттің
дәлелдемесіне баға беру.

№1 сабақтың жоспары:
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.

№ 2 сабақтың жоспары: 
1 Құжаттардың  тергеулік  тінтілуі.
2 Құжаттардың тінтілуі мен  зерттелуі.
3 Өзгертілген  тексті   бар  құжаттарды  тінту  және  зерттеу;  ластанған

текст, нашар көрінетін текст.

6  Тақырып  Адамның  сыртқы  келбетінің  қылмыстық
зерттелуі(габитоскопия)

Мақсаты:Тергеулік,  шұғыл-  іздестіру    жұмыстарында адам туралы
ақпарат  беретін  габитоскопиялық  мүмкіндіктерді  қолдану.   Салыстыру
талдаулары   үшін  бір  өлшемді  сурет  жасауды  үйрену.  Композиторлар
көмегімен субъектік портрет жасау машығы..

Сабақ жоспары:
1 Бақылау сұрақтарына  жауап.
2  Фотосуреттен ,тірідей сөздік портрет жасау
3   Фотосурет арқылы  адамның сыртқы келбетін суреттеу.

7 Тақырып  Қылмыстық тіркеу
Мақсаты:  Тіркелінетін құжаттармен жұмыс жасауды үйрену, кейбір

тіркеулерді қолдану және ондағы талдауды қолдану.

Сабақтың жоспары:
1 Тіркелетін  құжаттарды толтыру  және оқу.
2 Дактилоскопиялық техниканы  меңгеру.
3 Негізгі,  қосымша,  дактилоскопиялық  формаларды  толтыру  үшін

папилярлық өрнектің түрлерін меңгеру.

8 Тақырып Оқиға орнын тінту тактикасы



Мақсаты: Оқиға орнын тінтуді, ұйымдастыруды, өткізуді, протокол,
жоба,сызбалар  дайындау  машығы;  объекті  тану,  үлгілерді  алу  Оқиға
орнындағы уақиғаларды тергеу, зерттеу.

Сабақ жоспары:
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.

9 Тақырып  Тінтудің тактикасы
Мақсаты:   Тінту  тактикасы   жайлы   білімді  практикамен

нығайту.Әртүрлі   тінтулерді  ұйымдастыру,  өткізу,  жоспарлау,  протокол
құру, баға беру  машығы.. 

Сабақтың жоспары:
1 Бақылау  сұрақтарына жуап.
2 Тінту өткізуге қаулы  құру және жобасын жасау.
3 Оқулық тінтудің өткізілуі және оның нәтижесі.

10 Тақырып  Тергеудің тактикасы мен бетпе-бет кездесу
Мақсаты:Жауапты  талдап  үйрену.  Тергеу  кезіндегі  қателеді

талдау.Кейбір  жағымсыз жағдайлардағы тергеудің тактикасын анықтап,
қолдану. Тергеу жүргізудің машығы.

Сабақтың  жоспары:
1 Бақылау сұрақтарына жауап.
2 Студенттердің  қатысуымен оқулық тергеу  жүргізу: 

 Күдікті мен айыптыны тергеудің тактикасының әдісі.
өзіне-өзі  жала жабудын алдын-алу тактикасы.

11  Тақырып   Тергеулік  тәжірибе  мен  жауапты  орнында  тексеру
тактикасы

Мақсаты:   Тергеулік іс дайындығының, жоспарлануының, өткізілуінің,
нәтижелерінің,   тіркелуін,  дәлелдеме  бағаларының  тактикалық  әдісін
меңгеру.

Сабақ жоспары:
1 Бақылау сұрақтарына  жауап.
2 Тергеулік тәжірибе өткізудің жоспары.
3 Жауапты  орнында тексерудің  жоспары.



12 Тақырып  Өлімді тергеу
Мақсаты:Өлімнің қылмыстық мінездемесі негізінде өлімді тергеу және

тергеулік   жағдайға  байланысты  талдау   жасау,  заңсыз  әрекеттерді
әшкерелеу машығыын арттыру.  

Сабақ жоспары: 
1 Бақылау  сұрақтарына жауап.
2 Өлімді  тергеу кезіндегі типтік есепті шығарудың тактикасын  талдау.

13 Тақырып  Зорлауды тергеу
Мақсаты:   Зорлау  ісіне  қылмыстық  іс  ашу   сұорағын  шешу  үшін

бастапқы  мәліметке  талдау   жасау   машығы.  Зорлау  ісіне  байланысты
тергеулік  жұмыс  пен  қосымша  жұмысты  бастау  шешімін  қабылдау,
болжамды тізбектеу, саралай  білу, жоспарлаудың машығын арттыру.

Сабақ жоспары:
1 Қылмыстық іс ашу шешімі,  бастапқы мәліметті саралау.
2 Айыптыны  табуға әртүрлі  іздестіру  шараларын  ұйымдастыру.
3   Зорлауды тергеу кезіндегі типтік есептерді шешу әдісі.

14 Тақырып Ұрлық пен тонаушылықты тергеу
Мақсаты:  Бастапқы  мәліметтерді  талдау,  қабылдау  жүйесі,

тергелетін  істің  болжамын  құру.  Тонаушылықпен  жасалған  ұрлықтың
логикалық тізбегін құрастыру, келесі зерттелетін жағдайларды анықтау.

Сабақ жоспары:
1 Бақылау сұрақтарына жауап.
2 Тонаушылықпен  жасалған  ұрлықты тергеу  кезінде  типтік  есептерді

шығару әдісінің жіктелуі..
          3  Алғашқы зерттеу жұмыстарын жүргізу жоспарын құру.

15 Тақырып  Салықтық қылмысты тергеу.
Мақсаты:Салық  салу  саласындағы  жасалған  қылмыстардың  негізгі

белгілерін  анықтай  білу  машығын  қалыптастыруАталмыштоптағы
қылмыстық істерді  тергеуде қажет тергеу істерінің  кешенін таңдай білу
машығын қалыптастыру.

Сабақ жоспары:
1 Бақылау сұрақтарына жауап және есептерді шешу..
2   Болжамдарды ұсыну , тергеуді жоспарлау және бағалау. 



16  Тақырып  Компьютерлік  ақпараттың  таралу  саласындағы
қылмыстық тергеулер.

Мақсаты:.   Компьютерлік  ақпарат  саласындағы  қылмыстар  жайлы
мінездеме беру білімін  нығайту және жүйелеу, олардың қалыптасу негідерін
зерттей білу.
         

Сабақтың  жоспары:
1 Тергеудің  бірінші  сатысында   пайда   болатын   типтік   ессптерді

шығару(ұсынылған  жағдай бойынша).
2 . Қылмыс  жасаудың ерекшелігі. Компьютерлік техниканы тінту  мен

тексеру.
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