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Қылмыснама пәнің оқыту мақсаттары мен мәселелері
Қандай да болмасын Заңи Жоғарғы оқу орындарында қылмыскерліктің
түсінігін оқыту, оның себептерін және шарттарын, сондай-ақ теріс әлеуметтік
ескерту шаралары білім процесінің бір бөлігі болып табылады. Біздің
мемлекетіміздің қазіргі даму сатысында негізгі проблемалары болып тұр.
Жоғарыда айтылғандай «Қылмыснама» пәнің оқытудың негізгі мақсаты
қылмыскерлікті тереңң оқыту оның себептері және шарттары, сандық және
сапалық мінездемелері болып табылады.
«Қылмыснама» пәнің оқыту барысында негізгі мәселелерді мыналар
деп санауға болады:
- құқық қорғау органдарында кәсіби жұмыс атқару үшін студенттерге
керекті білімдерді, әдістерді беру;
- студенттерді қылмыснама түсінігімен, пәнімен және әдістерімен
таныстыру;
- студенттерді қылмыскерліктің негізгі себептерін,оның жеке түрлерінің,
нақты қылмыстың себептерін және шарттарын айыра білуді үйрету.
«Қылмыснама» пәні оқу нәтижесінде студенттің мынаны білуі керек:
- қылмыснама ғылымының пайда болу көздерін;
- қылмыснама пәнінің мазмұның құрайтын негізгі элементтерін;
- қылмыснама ғылымының әдістемелік негізін;
- қылмыскерлікті болжау сұрақтары;
қылмыскерліктің
жекелеген
түрлеріне
және
топтарына
криминалогиялық мінездеме;
- қылмыснаманың негізгі түсініктері мен категорияларын.
Алынған біліммен студенттер мыналармен қолдана білуі керек:
- қылмыскерлікпен басқа да құқық бұзушылықтар туралы ақпараттарға
анализ жасау:
- криминалогиялық талдаудың территориясын немесе объектісін
анықтауда криминалогиялық жағдайға баға беруді;
- қылмысты болдырмауға шаралар қолдану жасалған қылмысты анықтау,
қылмыскерді табу, анықтауды;
- қылмыскерге жаза мөлшерін дұрыс анықтауды;
- оларды жеке тәрбиелеу үшін дұрыс нәтижелі жолдарын табу.
Қылмыснама курсының пререквизиттері: ҚР Қылмыстық құқық; ҚР
Қылмыстық іс-жүргізу құқығы; ҚР
Қылмыстық атқару құқығы;
Криминалистика; Әлеуметтану; Құқықтық статистика; Сот медицинасы және
психиятриясы; Педагогика; Психология и және т.б.

3.Пәннің мазмұны
Пәннің тақырыптық
жоспары
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3.1ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Күндізгі бөлім

№
1
1

Тақырып атауы

2
Қылмыснама түсінігі,пәні, жүйесі
Қылмыскерлік және оның негізгі
2
сипаттамалары
3 Қылмыскердің жеке басы
Қылмыскерлікті себептері және
4
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5 Криминалогиялық талдау әдістері
Қылмыскерлікпен күресте жоспарлау
6
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7 Қылмыскерлікті ескерту
Зорлық көрсететің қылмыстар және
8
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Экономикалық қылмыстардың
9
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216
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Пән бойынша тәқырыптар жоспары

№
1
1
2

ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР (2005)
Количество часов
Тақырып атауы
Дәр
Тәж
СОӨЖ
2
Қылмыснама түсінігі,пәні, жүйесі
Қылмыскерлік және оның негізгі

3
1
2

4
1
2

5

СӨЖ
6
3
3

сипаттамалары
3 Қылмыскердің жеке басы
Қылмыскерлікті себептері және
4
шарттары
5 Криминалогиялық талдау әдістері
Қылмыскерлікпен күресте жоспарлау
6
мен болжау
7 Қылмыскерлікті ескерту
Зорлық көрсететің қылмыстар және
8
криминалистикалық сипаттамасы
Экономикалық қылмыстардың
9
криминалогиялық сипаттамасы
Ұйымдасқан қылмыскерліктің
10
криминалогиялық сипаттамасы
Рецидивтік және кәсіби
11 қылмыскерліктің криминалогиялық
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Кәмелетке толмағандар арасындағы
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3.3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
1-тақырып Қылмыснама түсінігі, пәні және жүйесі
Мақсаты:Қылмыснама ғылымын, оның әдістемелік негіздеріне және
қарастыратын негізгі проблемаларына жалпы сипаттама беру.
Қылмыснама түсінігі. Қылмыснама әлеуметтік-құқықтық ғылым, оқу пәні
және пән аралық білім ретінде. Қылмыснама пәні. Қылмыснама мақсаттары
және
мәселелері.
Қылмыснама
компонеттеріне
жалпы
сипаттама:
қылмыскерлік, қылмыскердің жеке басы, заң ғылым жүйесіндегі
қылмыскерлікті себептері және шарттары.Қылмыснама объектісі. Қылмыснама
жүйесі. Қылмыснама жүйесі. Қылмыснама әдістері.
Семинар сабағының жоспары:
1 Әлеуметтік-құқықтық ғылым ретіндегі қылмыснама түсінігі.

2
3
4
5

Қылмыснама ғылымының пәні.
Қылмыснама ғылымының әдістемелік негізі.
Ғылым жүйесіндегі қылмыснаманың алатын орны.
Ішкі істер органдарының қызметіне арналған криминалогия білімінің

мәні.
Бақылау сұрақтары:
1 Қылмыснама нені оқытады және қылмыснама білімдерінің ерекшелігі?
2 Заңңи және заңи емес ғылымдар жүйесіндегі криминалогияның
алатын орны?
3 Қылмыснама пәні қандай сұрақтардан құралады және оның негізгі
4 компонеттері?
5 Қылмыснаманың даму кезедері қандай?
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.
2 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.
3 Криминалогия/Под ред. Куцдрявцева В.Н. –М.,1999.
4 Криминалогия и организация предупреждения преступлений: Учебное
пособие/ Под ред. Э.И. Петрова.-М.,1995.
5 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
6 Криминалогия / Под ред. Кудрявцева В.Н.-М.,1999.
7 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.

2-тақырып Қылмыскерлік және оның негізгі сипаттамалары
Мақсаты: Қылмыскерлікке әлеуметтік-құқықтық ретінде сипаттама
беру, қылмыскерліктің себептері және шарттарына заңи шектеу әсері.
Қылмыскерлік әлеуметтік-құқықтық әрекет ретінде. Қоғамдық қауіп және
қылмыскерлікті жаппайлығы. Қылмыскерлік және қылмыс олардың байланысы.
Қылмыскерлікті сандық және сапалық жақтары және олардың
көрсеткіштері. Қылмыскерліктің деңгейі және жағдайы, қылмыскерліктің
жалпы және арнайы коэффиценттері. Қылмыскерлікті жіктелуі, қылмыскерлікті
түрлері және құрлымының элементтері. Өте қауіпті қылмыстардың топтары.
Қылмыскерліктің динамикасы, осы динамикаға әсері. Қылмыскерліктің
латенттігініңң проблемалары.
Қ.Р-дағы қылмыскерліктің мінездемесі.Қылмыскерліктегі регионалдық
айырмашылықтары. Қылмыскерліктің әлеуметтік салдары.
Қазіргі кездегі шетелдердегі қылмыскерлікке мінездеме.

Семинар сабағының жоспары:
1 Қылмыскерлік түсінігі. Қылмыскерлік пен қылмыс арасындағы
арақатынас.
2 Қылмыскерліктің негізгі көрсеткіштері: жайы, құрлымы, деңгейі,
динамикасы.
3 Қылмыскерліктің латенттігі оның әдістері және бағасы.
4 Қылмыскерлікті әлеуметтік салдары.
5 Қ.Р.-дағы қылмыскерліктің мінездемесі.
Бақылау сұрақтары:
1 Қылмыскерлік деген не?
2 Қылмыскерлік көрсеткіштерін атаңыз?
3 Фактілік, тіркелген және латенттік қылмыскерлікті арасындағы
айырма-шылықтар неден құралады?
4 Латенттік қылмыскерліктің себептерін, әдістерін, әдістерін атаңыз.
5 Қазақстандағы қазіргі заманда қылмыскерлік жағдайы
қалай
өлшенеді.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.
2 Гуров
А.И.
Профессиональная преступность: прошлое и
современность.- М., 1990.
3 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
4 Мауленов Г.С. Криминалогическая характеристика организованной
преступности.-Алматы: Әділет, 1997.
5 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.
6 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
7 Каиржанов Е.И. Понятие, структура и виды профилактики.- Караганда:
КВШ МВД, 1996.
3-тақырып Қылмыскердің жеке басы және қылмыстық мінез-құлық
механизімі
Қылмыскердің жеке басының түсінігі. Қылмыскердің жеке басының
биологиялық және әлеуметтік арақатынасы. Қылмыскердің жеке басы және
әлеуметтік орта.
Қылмыскердің
жеке
басының
әлеуметтік
тип
ретіндегі
проблемасы.Қылмыс жасайтын тұлғалардың типологиясының критерилері.
Қылмыскерлердің топтастырылуы. Қылмыскердің жеке басына
криминалогиялық мінездеме.Рецидивисттер және маман қлмыскерлер.
Қылмыстық мінез-құлық механизімінің түсінігі. Қылмыстық мінез-құлық
механизіміндегі құқықтық сана және бағалы түсінік.

Виктимдік жәбірленушіні қылмыскерден айырмашылығы ретінде.
Семинар сабағының жоспары:
1 Қылмыскердің жеке басы және әлеуметтік орта.
2 Қылмыс жасаған тұлға криминалогиялық зерделеу объектісі ретінде.
3 Қылмыскер тұлғаның негізгі типтеріне криминалогиялық сипаттама.
4 Қылмыстық мінез-құлық механизіміндегі құқықтық сана және бағалы
түсінік.
5 Қазіргі криминалогиядағы жәбірленушінің проблемалары.
Бақылау сұрақтары:
1 Қылмыскердің қылмыскер емес адамнан айырмашылығы?
2 Қылмыкердің жеке басының құрылымының белгілерін атаңыз?
3 Қылмыскер тұлғасының қалыптасуына биологиялық және әлеуметтік
факторлардың әсері қандай?
4 Қазіргі заман қылмыскерінің статистикалық портреті қалай көрінеді?
5 Қылмыскердің типологиясы және топтастырылуы астарында не
түсіндіріледі, мысал келтіріңіз?
6 Құқық қорғау органдар қызметіндегі қылмыстық тұлға туралы
криминалогиялық ақпараттың тәжірбиеде қолданылуы неден құралады?
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.
2 Гуров
А.И.
Профессиональная
преступность:
прошлое
и
современность.- М., 1990.
3 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
4 Мауленов Г.С. Криминалогическая характеристика организованной
преступности.-Алматы: Әділет, 1997.
5 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.
6 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
7 Курс советской криминалогии.-М., 1986.
8 Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской
криминалогии.-Душанбе., 1977.
4-тақырып Қылмыскерлік себептері және шарттары
Мақсаты: Қылмыскерлікке әсер ететін факторларды қарастыру,
әрекет механизміне бақылау және мінездеме беру.
Қылмыскерліктің себептерінің түсінігі, шарттары және жіктелуі. Себептің
түсінігі. Қылмыскерліктің детерминанттары ретінде қылмыскерлік себептері
және шарттары.Жалпы және қылмыскерліктің жекелеген түрлеріінің себептері
және шарттары.

Кешенді мінез-құлық және
қылмыскерліктің әр түрлі әлеуметтік
себептерінің өзара әсері.Қоғамның
дамуының қиындықтары жәнемәнді
проблемалары. Сананың ақаулығы және оның қазіргі замандағы қайнар көздері.
Құқық қорғау органдарының қылмыскерлікпен күресіндегі мүмкіндіктері.
Семинар сабағының жоспары:
1 Қылмыскерліктің себептерінің түсінігі, шарттары және жіктелуі.
2 Қылмыскерліктің детерминанттары ретінде қылмыскерлік себептері
және шарттары.
3 Нақты қылмыстың жасалу себептері және шарттары.
4 Қылмыс жасалуына итермелейтің нақты бір мән-жағдайдың рөлі.
5 Кешенді мінез-құлық және қылмыскерліктің әр түрлі әлеуметтік
себептерінің өзара әсері.
6 Қылмыскерліктің және қоғамның даму проблемалары.
Бақылау сұрақтары:
1 Қылмыскерліктің себептері және шарттарының мәні неде?
2 Жалпы қылмыскерліктің себептерімен жеке қылмыс түрлеріні
себептерінің байланысына түсінік беру?
3 Қылмыс жасалу мән-жайы және криминогендік мән-жай астарында не
түсіндіріледі?
4 Қылмыстың жасалу себептері мен шарттарының білу тәжірбиеде
қолданылу пайдасы?
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.
2 Гуров
А.И.
Профессиональная преступность: прошлое и
современность.- М., 1990.
3 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
4 Мауленов Г.С. Криминалогическая характеристика организованной
преступности.-Алматы: Әділет, 1997.
5 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.
6 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
7 Курс советской криминалогии.-М., 1986.
8 Миньковский
Г.М.
Условия
конкретного
преступления
//
Криминалогия: Учебник.-М.,1988.
9 Криминальная мотивация./ Под. ред. В.Н. Кудрявцева.-М.,1986.
10 Максимов С.В. Краткий криминологический словарь.-М.,1995.
11 Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения.-М.,1991.
12 Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминалогической детерминации.М.,1984.
5-тақырып Криминалогияық талдау әдістемесі

Мақсаты: Толықтай ақпарат алу үшін криминалогиялық талдау
әдістерін қолдана отырып, қылмыстылықтың нақты проблемаларын шешуге
үйрету.
Қылмыскерлікті
және
онымен
байланысты
проблемаларының
криминалогиялық талдау мәселелері.Қылмыскерлікті тану- нақты қажетті
шарттары және ғылыми-орнығу оның ескертулері.Қылмыскерлікті танудың
теориялық негіздері.
Құқық бұзушылықты бөлек объектіде,регионда тану ерекшеліктері.Нақты
бір қылмыстық іс
материалдары бойынша
қылмыскерлікті тану.
Криминалогиялық ақпараттың түсінігі.Криминалогиялы ақпаратқа тағылатын
негізгі
талаптар:
толықтылық,
сенімділік, дәлділік және
кешенділік.Криминалогиялық ақпараттың қайнар көздері және оның жалпы
сипаттамасы. Криминалогиялық әдістерді талдау.Құжаттарды талдау,
қылмыстық іс материалдарына анализ. Сұрау криминалогиялық талдау әдісі
ретінде. Сұрау түрлері. Анкета және анкета құру үшін қойылатын талаптар.
Сұхбаттасу. Криминалогиялық талдаудағы эксперимент.
Криминалогиялық талдау ұйымы. Жоспар-талдау бағдарламасы.
Криминалогиялық талдау жүргізу тәртібі және нәтижелер шығару.
Семинар сабағының жоспары:
1 Криминалогиялық талдау әдістемесіні түсінігі.Жіктелуі.
2 Криминалогиялық талдау әдістерінің түсінігі және мәселелері.
3 Қылмыскерліктің статистикалық-криминалогиялық талдау әдістері
немесе сатылары.
4 Криминалогиялық талдауда қолданылатын
әлеуметтік және
психологиялық әдістерге жалпы талаптар.
Бақылау сұрақтары:
1 Криминалогиялық талдаудың объектілері мен мәселелерін атаңыз?
2 Криминалогиядағы жалпығылыми әдістердің мәні неде?
3 Криминалогиялық талдаудың негізгі әдістерінің түрлерін және
жіктелуін нақтылау.
4 Криминалогиялық талдаудың жеке әдістеріне сипаттама беру.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.
2 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.
3 Криминалогия / Под ред. Кудрявцева В.Н.-М.,1999.
4 Мауленов Г.С. Криминалогическая характеристика организованной
преступности. -Алматы: Әділет, 1997.
5 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
6 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
7 Орехов В.В. Социология в науке уголовного права.-Л.,1985.

6-тақырып Қылмыскерлікпен күрестің жоспары және болжауы
Қылмыскерлікті болжау түсінігі және мәні.Криминалогиялық болжаудың
мақсаттары
және
мәселелері.Болжаудың
критерилері:жалпы
және
жеке.Қылмыскерлікті болжау аралығының жалғастылығының тәуелділігіне
байланысты болжау түрлері.
Жекелеген қылмыстық тәртіп болжамы.
Қылмыскерлікті болжау әдістерінің сипаттамасы.
Қылмыскерлікпен күрестің криминалогиялық жоспары.Қылмыскерлікпен
күрестің негізгі бастамалар мақсаты,мәселелері.Болжау-мақсаттық бағытталған
қылмыспен күрестің жоспары ретінде.
Құқық
қорғау
қызметінің
криминалогиялық
аспектілері.
Қылмыскерлікпен күрес шеңберіндегі құқық қорғау қызметі. Қылмыскерлікпен
күрестегі құқық қорғау қызметінің спецификалық түрлері.
Семинар сабағының жоспары:
1 Болжау түсінігі және мәселелері.
2 Криминалогиялық болжаудың негіздері және олардың түрлері.
3 Жекелеген қылмыстық тәртіп болжамы және оның түрлері.
4 Қылмыскерлікті болжау әдістерінің сипаттамасы.
5 Қылмыскерлікпен күрестің жоспары және қылмыскерлікті болжау
байланысы.
6 Қылмыскерлікпен күрес шеңберіндегі құқық қорғау қызметі.
Бақылау сұрақтары:
1 Криминалогиялық
болжаудың
қылмыскерлікпен
күрес
тәжірбиесіндегі мәні неде?
2 Болжаудың незізгі түрлерін және әдістерін атаңыз.
3 Жекелеген қылмыстық мінез-құлық болжамына сипаттама:мағына,
тәжірбиеде қолдану мүмкіндіктері.
4 Қылмыскерлікпен күрестің жоспары және қылмыскерлікті болжау
арасындағы байланысы неде?
5 Қылмыскерлікпен күрес шеңберіндегі құқық қорғау қызметінің жүзеге
асыру формаларын атаңыз.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Қазақстан Республикасының Президентінің және Қазақстан
Республикасының Министрлер кабинетінің актілер жинағы. № 7.- Алматы.,
1992.
2 Кудрявцев В.Н. Социальное и индивидуальное прогнозирование в
криминологии // Вопросы научного прогнозирования. Вып.2.-М., 1968.
3 Орехов В.В. Социальное планирование и вопросы борьбы с
преступностью.-Л., 1972.
4 Максимов С.В. Краткий криминологический словарь.-М.,1995.
5 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.
6 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.

7 Криминалогия / Под ред. Кудрявцева В.Н.-М.,1999.
8 Криминология и организация предупреждения преступлений: Учебное
пособие/ Под ред. Э.И. Петрова.-М., 1995.
9 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
10 Криминалогия / Под ред. Кудрявцева В.Н.-М.,1999.
11 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999
7-тақырып Қылмыскерлікті ескерту
Мақсаты: Қылмыскерлікті ескерту келешекте қылмыскерлікке жаңа
тұлғалардың қатысуына, жаңа криминалдық әрекеттер жасалуына жол
бермеу маңыздылығының түсінігі.
Қылмыскерлікті ескерту әлеуметтік процестердің реттеу спецификас
ретінде. Қылмыскерлікті ескерту деңгейлері. Қылмыскерліктің жекелеген
ескертулері.Антиқоғамдық мінез-құлықтың түрлі сатысындағы ескерту
қызметінің ерекшеліктері.
Қылмыскерлікті ескерту субъектілері.Ішкі істер органдары, Сот, Әділет
органдары,Прокуратура,Қылмыстық атқару органдарының жүзеге асырушы
қызметінің еркшеліктері.
Қылмыскерлікті
ескертудіңң
құқықтық
реттелуі.Қылмыскерлікті
ескертудің ақпараттық қамтамасыз етуі.Криминалогиялық болжау және
қылмыскерлікті ескертудің жоспары.
Қылмыскерлікті ескерту координациясы.Ескерту қызметінің заңдылығына
прокурорлық қадағалау.
Семинар сабағының жоспары:
1 Ескерту түсінігі және қылмыскерлікті ескерту жүйесі.
2 Профилактикалық шаралар жіктелуі.
3 Профилактиканың субъектілері,олардың мәселелері және функциясы.
Бақылау сұрақтары:
1 Қылмыскерлікті ескерту кең және тар мағынада нені білдіреді?
2 Қылмыскерлікті ескерту жүйесінің элементің атаңыз.
3 Қылмыскерліктің
арнайы
ескертулерінің,қылмыстың
жеке
профилактикасынан қандай айырмашылықтары бар?
4 Нақты құқық қорғау органдарының
қылмыскерлікті ескерту
функциясын нақтыланыз?
5 Қылмыстың жекелеген профилакткасына және қылмыскерлікті
ескертудің құқық негіздеріне нені қосып алады?
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Криминалогия / Под ред. А.И.Долговой.-М.,1997.
2 Криминология и организация предупреждения преступлений: Учебное
пособие/ Под ред. Э.И. Петрова.-М., 1995.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999
5 Максимов С.В. Краткий криминологический словарь.-М.,1995.
6 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.
8-тақырып Зорлық көрсетілетін қылмыстарға және бұзақылыққа
криминалистикалық сипаттама
Мақсаты:Зорлық көрсетілетін қылмыскерліктің және бұзақылықтың
себептері мен шарттарына криминалогиялық сипаттама беру және
әлеуметтік-құқықтық табиғатың түсіндіру.
Зорлық көрсетілетің қылмыстарға және бұзақылыққа түсініктеме,жалпы
сипаттама беру.Зорлық көрсетілетін қылмыстар себептерін анықтау. Зорлық
көрсетілетін қылмыстар жасау механизіміне әсер ететін негізгі факторлар.
Зорлық көрсетілетін қылмыстар және бұзақылық динамикасы, құрлымы,
жағдайы.
Адам өлтіретін тұлғаларға криминалогиялық сипаттама.
Ауыр дене жарақаттары, зорлау, бұзақылық. Бұзақылықтың себептері мен
шарттары.Қазіргі бұзақылықтын ерекшеліктері.Бұзақылықты ескерту. Зорлық
көрсетілетін қылмыстардың жасалуына жол беретін құқық қорғау органдар
қызметіндегі жетіспеушілік.
Семинар сабағының жоспары:
1 Тұлғаға қарсы қылмыстың әлеуметтік-құқықтық сипаттамасы.
2 Зорлық
көрсетілетін
қылмыстардың
және
бұзақылықтың
криминологиялық көрсеткіштері.
3 Бұзақылықтың себептері мен шарттары.
4 Тұлғаға қарсы қылмыс жасаған қылмыскерге сипаттама.
5 Зорлық көрсетілетін қылмыстарды ескертудің негізгі бағыттары.
Бақылау сұрақтары:
1 Зорлық көрсетілетін қылмыстардың субъектілерінің тұлғасының
ерекшеліктер неден құралады.
2 Зорлық көрсетілетін қылмыстардың таралуының себептері қандай?
3 Зорлық көрсетілетін қылмыстар ескертулерінің негізгі шараларын
нақтылаңыз.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
2 Мауленов Г.С. Криминалогическая характеристика организованной
преступности.-Алматы: Әділет, 1997.
3 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.
4 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

5 Курс советской криминалогии.-М., 1986.
6 Кудрявцев Е.В. Конфликт и насильственные преступления.-М.,1991.
7 Насильственные
представления:
природа,
расследование,
предупреждение М., ВНИИ МВД РФ,1994.
8 Четверинов В.С. Криминология: Учебное пособие.-М., 1996.
9 Квалификация разбойных преступлений.-Алма-Ата., 1987.
10 Котова Н.К. Психолого-криминологические аспекты насильственной
преступности. // Гос. И право.-№9 1998.
11 Чечель Г.Ф. Жестокий способ совершения преступлений против
личности; уголовно-правовая борьба и криминологическая исследование.Ставрополь.,1992.
12 Антонян Ю.М. Изнасилование: причины и предупреждения.-М.,1990.
9-тақырып

Экономикалық
сипаттамасы

қылмыстардың

криминалогиялық

Мақсаты:Экономика саласындағы қылмыскерліктің криминалогиялық
жағынан сипаттау және әлеуметтік баға беру.
Экономика қызмет саласындағы қылмыстардың түсінігі, негізгі
көрсеткіштері және оған криминологиялық сипаттама беру. Экономикалық
қылмыскерліктіңң себептері мен шарттары. Экономикалық қызмет саласындағы
криминализацияға итермелейтің жағдайлар. Экономика саласындағы
қылыстарды жасаушы тұлғаларға криминологиялық сипаттама. Экономикалық
қылмыстар
«интеллектуальды
қылмыстар»
категориясы
ретінде.
Экономикалық қылмыскерлердің
типтері. Экономикалық қылмыстарды
ескерту. Экономикалық қылмыскерлікті ескертудегі экономикалық, ұйымдық,
техникалық, құқықтық және тәртіптік шаралары.
Семинар сабағының жоспары:
1 Экономикалық қызмет саласындағы қылмыскерліктің түсінігі, негізгі
сипаттамалары және әлеуметтік бағасы.
2 Қылмыстың жекелеген түрлеріне және сол қылмысты жасаған
тұлғаларға криминологиялық сипаттама.
3 Экономика саласындағы қылмыскерліктің детерминанттары.
4 Экономикалық қызмет саласындағы қылмыскерліктің ескертулерінің
негізгі бағыттары.
Бақылау сұрақтары:
1 Экономикалық қылмыстың криминологиялық белгілерін анықтаңыз.
2 Экономика
саласының
криминогендік
факторлардың
және
экономикалық қылмыстар арасындағы байланыс қандай?
3 Экономикалық қылмыстардың ұйымдық сипаты неден тұрады.
4 Экономикалық қылмыскерліктің
жемқорлықпен
байланысының
ерекшелігі неде?

5 Экономикалық қылмыскерлікке кері әсер ететін негізгі шараларды
атаңыз.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.
2 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
3 Курс советской криминалогии.-М., 1986.
4 Актуальные проблемы борьбе с коррупцией в сфере экономики.-М.,
1995.
5 Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации
криминальной экономики.-М., 1992.
6 Гаухман Л.Д.,Максимов С.В. Уголовная ответственность за
преступления в сфере экономики.-М., 1996.
7 Гуров
А.И.
Профессиональная преступность: прошлое и
современность.- М., 1990.
8 Корчагин А.Г. Преступность в сфере экономики и экономическая
преступность.-Владивосток.,2001.
9 Рогов И.И. Экономика и преступность.-Алма-Ата.,1991.
10 Казарина А. Экономическая преступность и
правотворческая
практика. // законность №5.,.1996.
11 Алексеев А.И., Миньковский Г.И. Актуальные проблемы борьбы с
экономической преступностью.-М., 1992.
12 Токарев Е. Концептуальные вопросы организации борьбе с
экономической преступностью.-М., 1990.
13 Свенсон Б. Экономическая преступность-М., 1986.
10-тақырып

Ұйымдасқан
сипаттамасы

қылмыстың

криминологиялық

Мақсаты: Қылмстың құқықтық, әлеуметтік және криминологиялық
негіздеріне сипаттама беру.
Ұйымдасқан қылмыстың түсінігі және себептері. Ұйымдасқан қылмыс
қызметінің негізгі бағыттары.Ұйымдасқан қылмыстың кешенді себебі.
Қылмыстық ұйымдасқан топтар: ұйымдасу деңгейі және құрылымы.
Ұйымдасқан қылмыс түрлері.
Жемқорлық
экономика
саласындағы
ұйымдасқан
қылмыстың
криминогендік жағдайдың құрлымдық элементі ретінде.
Ұйымдасқан қылмыскерлікке ескертулер әсері.
Семинар сабағының жоспары:
1 Топтық және ұйымдасқан қылмыскерліктің негізгі көрсеткіштері.
2 Ұйымдасқан қылмыстың белгілері және құрлымы.
3 Топпен қылмыстар жасаған және қылмыстық ұйымдарды
қатысушыларына криминалогиялық сипаттама.

4 Ұйымдасқан және топттық қылмыскерлікті ескертетің ІІО қызметінің
негізгі бағыттары.
Бақылау сұрақтары:
1 Ұйымдасқан
қылмыс
түсінігі
қылмыстық
құқықта
және
криминологияда қандай айырмашылықтары бар.
2 Ұйымдасқан қылмыстың белгілерін атаңыз.
3 Ұымдасқан қылмыстың өсу себебін түсіндіріңіз.
4 Ұйымдасқан қылмыстың және қатысушылардың сипаттамасын атаныз.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.
2 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.
3 Курс советской криминалогии.-М., 1986.
4 Гуров
А.И.
Профессиональная преступность: прошлое и
современность.- М., 1990.
5 Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней.-М.,
1985.
6 Гуров А.И. Организованная преступность не миф,а реальность.М.,1992.
7 Гуров А.И., Жигарев Е.С., Яковлев К.И. Криминологическая
характеристика
и
предкпреждение
преступлений,
совершаемах
организованнвмы группапа: Учебнеое пособие.-М.,1992.
8 Мауленов Г.С. Криминалогическая характеристика организованной
преступности.-Алматы: Әділет, 1997.
9 Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в сфере ээкономики.М.,1995.
10 Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и
практики.-М., 1990.
11 Нургалиев
Б.М.
Организованная
преступная
деятельность.Караганда.,1997.
12 Судакова Р.Н. Организованная преступность.// Проблемы борьбы с
экономической преступностью в Казахстане.-Алматы.,1996.
11-тақырып

Рецидивтік және кәсіби қылмыскерліктің
криминологиялық сипаттамасы

Мақсаты: Құқық қорғау органдарының кәсіби қылмыскерлікпен күресінің
шараларының әсерлігіне баға беру.
Рецидивтік қылмыскерліктің түсінігі және түрлері. Рецидивтік
қылмыскерліктің криминологиялық белгілері. Қылмыскер- рецидивист тұлғасы.
Рецидивтік қылмыскерліктің себептері және шарттары. Рецидивистер
криминологиялық негіздері қылмыстық мінез-құлық сбебі ретінде. Рецидивтік
қылмыскерліктің ескертулері.

Кәсіби қылмыскерліктің түсінігі. Криминалдық кәсібилікті белгілері.
Кәсіби қылмыскерлік қызметінің негізгі түрлері. Қылмыстық әлемнің
криминалдық субмәдениеті.
Қылмыстық жіктелу негіздері (үй тонаушылыр, қарттық алаяқтар және
т.б.)
Кәсіби қылмыскерлікті себептері мен шарттары.
Кәсіби қылмыскерлікті ескертудің құқықтық және ұйымдық шаралары.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Қылмыстық
рецидивтің
түсінігі
және
оның
әлеуметтік
криминалогиялық мінездемесі.
2 Рецидивтік қылмыстарды негізгі көрсеткіштері.
3 Рецидивтік қылмыскердің жеке тұлғалық криминалогиялық
мінездемесі және олардың типологиясы.
4 Қылмыс маманының құқықтық, әлеуметтік және криминологиялық
мінездемесі.
5 Қылмыс маманының жеке негізгі криминалогиялық мінездемесі және
оның жіктелуі.
6 Мамандырылған қылмыстың детерминанты.
7 Мамандырылған қылмысты ескерту.
Бақылау сұрақтары
1 Қылмыстық құқық пен криминалогия пәндері бойынша рецедив
ұғымы мен айырмашылығын анықтаңыз.
2 Қылмыстық рецедивтердің көрсеткіштерін атаңыз.
3 Мамандырылған қылмыстың белгілерін анықтаңыз.
4 Криминалды мәдениет нені құрайды.
5 Криминалды мамандықтардың негізгі түрлерін атаңыз.
6 Рецедивті және професионалды қылмыскерліктің ерекше белгілерін
қарастырыңыз.
Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Криминология и организация предупреждения преступлений: Учебное
пособие //Под ред. З.И. Петрова.- М., 1995.
2 Каиржанов Е.И. Криминология.- А, 1997.
3 Попов В.И. Особо опасный рецидив: криминологический и уголсвноправовой аспекты: Учебное пособие.- М., 1996.
4 Проблемы борьбы с рецидивной преступностью // Под ред.
В.Д.Филимонова. Томск, 1990.
5 Четверинов В.С. Криминология: Учебное пособие.- М., 1996.
6 Чукмантов Д.С. Влияние первого преступления на последующую
деятельность рецидивистов: Учебное пособие.- М., 1994.
7 Устинов В.С. Особо опасный рецидивист // Социалистическая
законность. 1990.
8 Гуров
А.И.
Профессиональная
преступность:
прошлое
и

современность.- М,1990.
9 Каиржанов Е., Накипов Б. Рецидивная преступность: состояние и
предупреждение.- Алматы., 1996.
10 Зелинский
АФ.
Рецидив
пресryплений:
структура,
связи,
прогнозирование. Харьков., 1980.
11 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 25
мая 1994 да «О практике рассмотрения судами уголовных дел о рецидивных
преступлениях».
12-тақырып Кәмелетке толиаған адамдардың қылмыстарын алдын
алу және оларға криминалогиялық мінездеме беру
Мақсаты: Кәмелетке толмағандардың криминалогиялық мінездемесінің
негізгілеріне баға беру, ересек адамдар мен кәмелетке толмаған адамдарды
тәрбиелеу және құқық бұзушылықтың алдын алу.
Кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыскерліктің құрлымы,
динамикасы санаттары.
Кәмелетке толмаған адамдардың жеке криминалогиялық мінездеме беру.
Олардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері.
Кәмелетке толмаған қыз балалар мен ұл балалар қылмыстарының
арасындағы айырмашылық. Әр түрлі жас ерекшеліктеріне байланысты
адамдарды тәрбиелеу. Қылмысты отбасы. Мектептегі тәртібінің жетіспеуі.
Кәмелетке толмаған арасындағы қылмыскерлікті мемлекеттік және қауымдық
ерекше жүиелер негізінде алдын алу. Сонымен қатар мемлекеттік ұйымдардаң
мекемелердің де шаралары қолданылады. Тұрғылықты жеріне байланысты
профилактикалық жұмыстар жүргізіледі. Соттың, прокуратураның, ішкі істер
органдарының да қызметі роль атқарады. Жастар арасындағы қылмыстардың
криминалогиялық мінездемесінің негізі бұл оның себептері мен шарттары. Бұл
деңгейдің негізгі формасы мен әдісі бұл құқық бұзушылықтың алдын алу
шаралар.
Семинар сұрақтарының жоспары.
1 Кәмелетке толмағандардың қылмысына мінездеме беру.
2 Кәмелетке толмағандардың детерминациясының және себебінің
ерекшеліктері.
3 Кәмелетке толмағандар арасындағы негізгі криминогенді жағдайлар.
4 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық мінезі және әлеуметтік
формасы.
5 Кәмелетке толмаған адамдар арасындағы қылмыстардың алдын алу.
6 Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстарға қатысушылардың
жүйесі.
Бақылау сұрақтары
1 Кәмелетке толмаған адамдардың қылмыстарына жалпы мінездеме
беріңіз? Оның негізгі сапасы және сандық көрсеткіштері.

2 Кәмелетке толмаған адамдардың арасындағы қылмыстардың топтары
(жынысына, жасына) көп болады.
3 Қауымда қылмыстарды тудыратын факторлар жалпы бір жасқа
байланысты спецификасы болады, бұл специфика немен түсіндіріледі?
4 Кәмелетке толмағандардың негізгі микроптардағы элементтерін
атаңыз. Оларға жеке мінездеме беріңіз.
5 Кәмелетке толмаған адамдар арасындағы қылмыстардың алдын
алудың мәні неде?
13-тақырып Абайсыздыжасалған қылмыстарға криминалистикалық
сараптама
Мақсаты: Ойламай қабылдаған шешімнің қауіпі бар янендігін еңіну,
абайсызда жасалған қылмыстардың мақсатын дамуын зерттеу.
Абайсызда жасалған қылмыстардың мақсатын түсінігі және жалпы
мінездемесі. Абайсызда жасалған қылмыстардың латенттігі жағынан
құрылымыжағдайы динамикасы.
Абайсыз
қылмыскерге
криминалогиялық
мінездеме.
Абайсыз
қылмыстардың себебі мен шарттары. Абайсыздағы қылмыстар кезіндегі жеке
тұлғаның негізге ара қатынасы. Техникалық ақаусыздық өндірісте белгілі бір
техникалық
қателіктер,
қауіпсіздік
ережелерін
сақтамау
кезіндегі
криминалогиялық ролі.
Жол көлік оқиғасы қылмыстарының жағдайы, құрылымы динамикасы.
Жолда жүру ережесін бұзған адамдарға криминалогиялық мінездеме болу
себептері мысалы, жолдың жаман болуы, көліктің сынуы, жүргізушінің
кінәсінан, т.б.
Жол көлік оқиғасының алдын алудың жалпы әлеуметтік және ерекше
шаралары. Жол көлік оқиғасының алдын алудың профилактикалық жұмыстары.
Семинар сабақтарының жоспары:
1 Абайсызда жасалған қылмыстардың түсінігі және криминалогиялық
мінездемесі.
2 Абайсыз қылмыстық мінездің түрлері.
3 Абайсыз қылмыстардың криминалогиялы мінездемесі.
Бақылау сұрақтары
1 Абайсызда жасалған қылмыс түрлері
2 Абайсыз қылмыскердің жеке тұлғалық ерекшелігі кеден тұрады.
3 Абайсызда жасалған қылмыстардың виктимологиялық аспектісі немен
түсіндіріледі.
4 Жол көлік оқиғасы қылмыстарын негізгі криминалогиялық мінездеме
беріңіз.
5 Абайсызда жасалған қылмыстардың негізгі субъектілерді мен негізгі
алдын алу шаралары.
Ұсынылатын әдебиеттер

1 Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема.
СПб, 1992.
2 Тарабрин А. Женщины и преступность. - М., 1998.
3 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. - М., 1992.
4 Ломброзо ч. Ферреро г. Женщина преступница и проститутка. - М.,
1991.
5 Серебрякова В.А., Зырянов В.Н. Корыстные преступления,
совершаемые женщинами. - М., 1990.
6 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике
Казахстан. Алматы: Fылым, 1999.
7 Иншанов С.М. КРИМИНQЛОГИЯ. Вопросы и ответы.- М., 2000.
8 Каиржанов Е.И. Криминология.- А., 1997.
9 Курс советской криминологии. - М., 1986.
14-тақырып Әйелдер қылмыскерллігі және алдын алу шаралары
Мақсаты: Әйел қылыскердің жеке тұлғасын зерттеу және әлеуметтік
психологиялық, рухани аспектілердің мінездемесі.
Әйелдер қылмыскерлігінің түсінігі және жалпы криминалогиялық
мінездемесі. Әйелдері қылмыскерлігінің құрлымы, жағдайы, динамикасы.
Әйелдер қылмыскерлігінің қоғамға қауіптілігі.
Әйел қылмыскерге жеке криминалогиялық мінездеме беру. Әйел
қылмыскердің негізгі қылмыс істеу себептері (отбасы, зорлау, неке алу т.б).
Әйелдер қылмыскерлігінің ұйымдастырылған түрі.
Әйелдердің әлеуметтік-психалогиялық, рухани мінез құлық аспектісі.
Отбасы жағдайдағы қылмыстар психалогиялық өтемақы негізінде жасалады.
Әйел адамдардың алкоголизімге және нашақорлыққа берілуі.
Әйелдер қылмыскерлігін алдын алу және профилактикасы.
Семинар сабақтарының жоспары:
1 Әйелдер қылмыскерлігінің криминалогиялық мінездемесі.
2 Әйелдер қылмыскерлігінің қоғамға қауіптілігі.
3 Әйел-қылмыскердің жеке криминалогиялық мінездемесі
4 Әйелдер қылмыскерлігінің негізгі кешенді ерекшеліктері
5 Әйелдер қылмыскерлігінің алдын алу тоқтату шараларға
Бақылау сұрақтары
1 Көбіне әйелдер істейтін негізгі қылмыстардың түрлерін атаңыз
2 Әйел қылмыскердің жеке тұлғалық ерекшелігі кеден тұрады?
3 Қазргі кезде әйлдер арасындағы қылмыскерліктің өсуі немен
байланысты?
4 Әйелдер қылмыскерлігінің алдын алу шаралары.
15-тақырып Экологиялиқ қылмыстар және оның алдын алу
шаралары

Мақсаты: Экологиялыққылмыстардың қоғамға қауіптілігіне баға беру
және экологиялық қылмыстардың өсуінің себебін анықтау.
Экологиялық
қылмыстарға
криминалогиялық
мінездеме
беру.
Экологиялық қылмыстардың түсінігі. Экологиялық қылмыстардың құрылымы,
жағдайы, динамикасы. Экологиялық контробанданың түсінігі.
Экологиялық қылмыстардың себептілігі мен демонстрациясының
ерекшелігі. Мемлекеттік бақылаудың төмендеуі, әлеуметтік экономикалық
жағдайлар, ауыр криминалогиялық елдің, халықтың экологиялық қауіпсіздігіне
қауіп төндіреді. Экологиялық қылмыстар мен күресу негіздегі құқық қорғау
органдарының ролі.
Эологиялық қылмыстардың алдын алудың жалпы әлеуметтік шаралары.
Семинар сұрақтарының жоспары
1 Экологиялық қылмыстардың түсінігі және оларға криминалогиялық
мінездеме беру.
2 Экологиялық қылмыстардың құрылымы, жағдайы, динамикасы.
3 Экологиялық қылмыстардың себебі мен детерминациясының
ерекшелігі.
4 Егер экологиялық қауіп тану факторлары.
5 Экологиялық қылмыстардың алдын алу.
Ұсынылатын әдебиеттер
1 Жевлаков Э.Н. Экологические преступления. - М., 2002.
2 Дубовик О. Л., Жалинский А. Э. Причины экологических
преступлений.- М 1988
3 Плешаков А.М. Расследование незаконного занятия рыбным и другими
водными добывающими промыслами.- М., 1989.
4 Данилюк С.А. Расследование дел о незаконной охоте.- М., 1990.
5 Вольфман Д.И. Ответственность за преступление в области охраны
природы: квалификация и наказания.- Саратов., 1984.
6 Скорин И.Д. Преступный выстрел (об охране природы).- М., 1987.
7 Оркин А.Н. Журавлев Ю.И. Расследование лесных пожаров.Хабаровск., 1989
Студенттердің өздік жұмысының мазмұны (2004)
№
1
2

СӨЖ түрлері
Дәріс сабағына
дайындық
Семинар
сұрақтарына
дайындалу

Есеп беру түрі

Жұмыс дәптері

Бақылау
түрлері

Сағаттар саны

Сабаққа қатысу

15

Жеке келіс
сөздер, есепті
шешу

15

3
4
5

Тоқсандық
тапсымаларды
орындау
Семестірлік
тапсырмаларды
орындау
Бақылауға
дайындық

конспект

коллоквиум

18

реферат

Қорғау10

10

Баяндама

Баяндаманы
қорғау
РК1,РК2,экзамен

5

Барлығы

63

Студенттердің өздік жұмысының мазмұны (2005)
№
1
2
3
4
5

СӨЖ түрлері
Дәріс сабағына
дайындық
Семинар
сұрақтарына
дайындалу
Тоқсандық
тапсымаларды
орындау
Семестірлік
тапсырмаларды
орындау
Бақылауға
дайындық

Есеп беру түрі

Бақылау
түрлері

Сағаттар саны

Сабаққа қатысу

15
15

конспект

Жеке келіс
сөздер, есепті
шешу
коллоквиум

реферат

Қорғау10

6

Баяндама

Баяндаманы
қорғау
РК1,РК2,экзамен

5

Жұмыс дәптері

Барлығы

9

45

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар
1-тақырып Қауымды криминалогия тұрғысынан зерттеу
Қауым криминалогиялық тұрғысынан зерттеудің пәні ретінде. Қауымды
зерттеудің криминалогиялық объектілері.
Әлеуметтік ортаның әр түрлі сатыларына криминалогиялық мінездеме
беру. Макро орта. Әлеуметтік-мемлекеттік орта. Орташа сатыдағы орта.
Криминалогиялық орта. Адамдардың макро орталығы. Өмір сүрудің негізгі
салалары. Қылмыстық қауымдық мінездің детерминациядағы ролі.

2-тақырып Террорлық сипаттағы қылмыскерлік
Террорлық қылмыстардың түсінігі және криминалогиялық мінездемесі.
Терроризм түсінігі. Қазіргі терроризімнің негізгі белгілері.
Детерминация мен себептіліктің спецификассы. Терроризімнің кешенді
себептері.
Қылмыскерлікпен күресудің террористикалық мінездемесі. Террорлық
хакерлік қылмыскерліктің алдын алу.
3-тақырып Салықтық қылмыскерлік
Салықтық қылмыстардың түсінігі және криминалогиялық мінездемесі.
Салықтық қылмыстардың латенттігі.
Салық қылмыскерліктің детерминациясы мен себептілігі спецификасы
салықтың қылмыскерліктің кешенді себепкерлігі. Салық қылмыскерлікпен
күресудің жалпы мінездемесі. Ескерту субъектілері. Салықтық қылмыскерліктің
ескерту мақсаттары мен әдістері. Ескерту шараларының жүйесі. Салықтың
қылмыскерлікпен күресудегі құқық қорғау органдарының қызметі.
4-тақырып Кедендік қылмыскерлік
Кедендік қылмыскерлік түсінігі және криминалогиялық мінездемесі.
Кедендік
қылмыскерліктің жоғарғы
латенттігінің
себебі.
Кедендік
қылмыскерліктің қоғамға қауіптілігі.
Кеден қылмыскерлігінің детерминациясы мен себебінің спецификасы.
Кедендік қылмыскерліктің өсуін анықтайтын жағдайлар.
Кедендік қылмыскерлікпен күресудің жалпы мінездемесі.
5-тақырып Компьютерлік қылмыстар
Компьютерлік
қылмыстардың
түсінігі
және
криминалогиялық
мінездемесі. Адам және азаматтардың бостандығына және конституциялық
құқықтарына қарсы компьютерлік қылмыстар. Эканомика саласындағы
компьютерлік қылмыстар. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы компьютерлік
қылмыстар.
Компьютерлік қылмыстардың жоғары латенттігінің себептері.
Компьютерлік
қылмыстардың
детерминациясы
мен
себебінің
спецификасы. Компьютерлік қылмыскерліктің кешенді себептерінің 2 түрі.
Компьютерлік қылмыскерлікпен күресудің жалпы мінездемесі.
6-тақырып Нашақорлық қылмыскерлігі

Нашақорлық қылмыскерлігінің түсінігі және криминалогиялық
мінездемесі. Қылмыс түрлері. Заңсыз нашақорлық айналымның қоғамға
қауіптілігі. Нашақорлық қылмыскерлігінің латенттігі.
Ұйымдасқан
қылмыскерлікпен
байланысы.
Нашақорлық
қылмыскерлігінің детерминациясы мен себебінің кешенді себебі. Нашақорлық
қылмыскерлігінен күресудің жалпы мінездемесі.
7-тақырып Мигранттар қылмыскерлігі
Мигранттар
қылмыскерлігінің
түсінігі
және
криминалогиялық
мінездемесі. Миграция формалары.Ұйымдасқан қылмыскерлікпен байланысы.
Мигранттар қылмыскерлігінің детерминациясы мен себептілігінің
спецификасы. Кешенді себептер мен шарттар, өмірлік жағдайларда
проблемалардың туууына әсер етуі. Өмірлік проблемалық жағдайлардың
факторлары. Мигранттар келгннен кейін әсер ететін кешенді жағдайлар.
Мигранттар қылмыскерлігімен күресудің жалпы мінездемесі.
8 Тақырып Пенитенциарлық қылмыскерлік
Пенитенциарлық қылмыскерліктің түсінігі және криминалогиялық
міндеттемесі. Пенитенциарлық қылмыскерліктің субъектілерінің түрлері.
Пентицеалдық қылмыс мінезінің типтері. Пенитенциарлық қылмыскерліктің
латенттігі.
Пенитенциарлық қылмыскерліктің детерминациясы мен себептерінің
спецификасы. Елес негізінде қылмысқа әкеліп соғатын факторлар.
Криминогендік жағдайдың субъектісі, объектісі, мазмұны, әдісі және сатысы.
Пенитенциарлық қылмыскерліктің олардың алудың мінездемесі.
9 Тақырып

Экстремальды жағдайдағы қылмыстар
алдын алу

және

оны

Экстремальды жағдайлардың
түсінігі. Экстремальды жағдайдағы
қылмыстардың сипаттамасы және оның ұғымы. Экстремальды жағдайдағы
пайда болу көздерінің топтары. Экстремальды жағдайдағы қылмыстардың
қауіптілігі. Экстремальды жағдайдағы қылмыстардың себептері
мен
детерминаттары . Экстремальды жағдайдағы қылмыстарды алдын алу
Курстық жұмыстардың тақырыптары (реферат)
1
2
3
4
5
6
7

Қылмыснама және Қазақстандағы қылмыстық саясат
Қылмыс криминологиялық зерделеу обьектісі ретінде
Криминалистикалық зерттеу әдістері
Қылмыс іс - әрекеттерінің механизмі .
Қылмыстан жәбірленушілер және виктимология проблемалары
Қылмыс латенттігі
Қоғамды криминологиялық тұрғыдан зерттеу.

8 Қылмыскер және қылмыскер тұлғасы.
9 Құқық қорғау іс-әрекетінде қылмыспен күресудің жолдары және
криминологиялық аспект.
10 Жеке қылмыстарды ескерту
11 Криминологиялық алдын алудың түрлері.
12 Жеке қылмыс зерттеу түрлерінің криминологиялық мәселелері.
13 Экононмика саласында жемқорлық криминогендік жағдайы ретінде.
14 Әйелдердің қылмыстық әрекеттерінің негізгі тенденциялары.
15 Қылмыскер әйел тұлғасы.
16 Кәмелетке толмағандардың әлеуметтік ортасы.
17 Алькогольдік ішімдік девиант қылмыс ретінде.
18 Нашақорлық девиант қылмыс ретінде.
19 Жезөкшелік девиант қылмыс ретінде.
20 Өзін-өзі өлтіру девиант қылмыс ретінде.
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ЖБС
(2004)
ЖБС
(2005)

+
+

-

-

-

-

-

135
90

72
45

СӨЖ

Зертқана

Тәжірибе

СӨЖ

Аудиториялық

Барлығы
Жалпы

Бақылау жұмыс
-

Дәріс

Сағат негізіндегі
Сағаттарды
студенттердің семестр және курс
жұмыс көлемі
бойынша бөлу

РГР

Курстық жұмыс

сынақ

курс

Бақылау түрі

емтихан

Өздік
түрі

7 семестр
27
- 63

63

45

45

6 семестр
22,5 22,5 - 45
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