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Аңдатпа 

Криминалистика әр түрлі  қылмыстардың түрлерін тергеу 

тәжірибесін зерттейді, оларға қарсы күрестің тәжірибесін 

жалпылайды және зерттейді, табиғи, техникалық және гуманитарлық 

ғылымдардьң негізінде қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алудың 

әдістерін, құралдары мен тәсілдерін қалыптастырады, осыған 

байланысты тергеу және жедел іздестіру қызметкерлерін кәсіби 

дайындауды қамтамасыз етуді мақсат етіп қоятын жетекші, ғылыми 

пән болып табылады. 
 



Курстың басты міндеттері  
Криминалистиканың жалпы міндеті оның әлеуметтік мақсатымен 

ерекшеленеді - өзінің ғылыми жобаларымен қылмыстармен күрестің арнайы 

тәсілдері мен құралдарын дайындау жолымен қазіргі ғылымның және техниканың 

жетістіктерін жан-жақты қолдану негізінде анықтау, алдын ала тергеу және сот, 

криминалистикалық сараптама органдарының қызметін тиімді етуге септігін 

тигізеді. 

Әлеуметтік функциясымен және ғылымдар жүйесіндегі орнымен ескертілген 

криминалистиканың жалпы міндеті криминалистиканың ішкі құрылымы мен 

әдістемесін сипаттайтын бірқатар жеке міндеттердің болуын қарастырады. Мұндай 

міндеттердің қатарына мыналар жатады: 

-   қылмыстардың жасалу тәжірибесі және оларды тергеу бойынша қызметте 

жалпы және жеке, объективті заңдылықтар мен құбылыстарды зерттеу; 

-   криминалистиканың ғылыми ақпаратын қалыптастыру және жетілдіру; 

- қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу бойынша тәжірибелік қызметтің 

тәсілдерін қалыптастыру және жетілдіру. 

 



Пән мазмұнының құрылымы 

Пән жоғары білім алудың күндізгі, күндізгі және күндізгі 

қысқартылған нысандарында оқытылады. Оқуға 150 

академиялық сағат бөлінеді, оның ішінде 75 сағаттық 

аудиториялық жұмыс және 75 сағаттық өзіндік жұмыс 



Оқытудың нәтижелері  

Студенттің берілген пәнді меңгеру нәтижесінде қылмыстық құқық 

бұзушылықтармен тергеу барысында криминалистиканың жалпы теориясы, 
криминалистикалық техника, криминалистикалық тактика және жекелеген 

қылмыстарды тергеудің әдістемесінің негіздерін қолдана білуі  қажет. 

Қылмыстармен күрестің арнайы тәсілдері мен құралдарын қазіргі 

ғылымның және техниканың жетістіктерін жан-жақты қолдану негізінде 

анықтау және алдын ала тергеуде қолдана білуге үйренуі керек. 

Пән студенттерге криминалистиканың қылмыстық құқық бұзушылықтармен 

күрестегі орны мен маңызын түсіне отырып, қазіргі заманғы заманауи 

қағидаларды  негізге ала отырып, өз ойларын қорытып айтуды 

қалыптастыруға үйретеді. 

Кәсіби біліктілігі мен мәдениет деңгейінің көтерілуі және интелектуалды 

дамуы үшін таным құралдары мен әдістерін қолдану біліктілігі болуы қажет. 
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