
 

Оқу-криминалистикалық полигон 
 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ПОЛИГОНДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ 
ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТУРАЛЫ 

 

Криминалистикалық полигон құқық қорғау органдарында жұмыс істеу 

үшін білікті мамандарды даярлауда оқу үрдісінде қолданылады. 

Криминалистикалық полигон дәстүрлі құралы оқу криминалистика 

болып табылады. 

Криминалистикалық полигон-оқиға орнынан алынған заттай айғақтарды 

анықтау, алу, тіркеу, зерттеу бойынша практикалық сабақтар мен 

жаттығуларға арналған жаттығу кешені. 

Криминалистика бойынша практикалық сабақтар өткізу барысында 

полигондар криминалистикалық маңызды жағдайларды модельдеу үшін 

қажет. 

Криминалистикалық полигонда орналасқан объектілер әр түрлі тергеу 

әрекеттерін жүргізу; тексеру, тергеу эксперименті, тінту және т. б. жағдайды 

еліктеуге, кешенді іздерді бағалауға және т. б. мүмкіндік береді. 

Студенттер әр түрлі тексеру түрлерін жүргізу тактикасы бойынша алған 

теориялық білімдерін бекітеді, тексеру дайындығының іс жүргізушілік және 

тактикалық ережелеріне үйренеді, қылмыс іздерін табу, тіркеу және алу, 

сызбаларды, тексеру хаттамаларын құрастыру дағдыларын әзірлейді. 

Полигон студенттерге тәжірибелік дағды, оқиға орнын сипаттау, 

табылған әрбір фрагментті, қылмыс құралдарын нақтылап береді. 

Полигонда студенттер тек қана саусақ іздерін түсіріп қана қоймай, 

қылмыстың нұсқаларын құрастырып қана қоймай, сондай-ақ іздерден сурет 

салуды дұрыс жасауды, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді 

үйренеді. 

Криминалистика бойынша практикалық сабақтар өткізу барысында 

полигондар криминалистикалық маңызды жағдайларды модельдеу үшін 

қажет. 

Полигон студенттерге тәжірибелік дағды, оқиға орнын сипаттау, 

табылған әрбір фрагментті, қылмыс құралдарын нақтылап береді. 

Полигонда студенттер тек қана көшеден саусақ іздерін түсіріп қана 

қоймай, қылмыс нұсқаларын құрастырып қана қоймай, сондай-ақ іздерден 

сурет салуды дұрыс жасауды, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуді 

үйренеді 

Полигондар төрт тәуелсіз бөлікке бөлінген.Бір бөлігі аудиторияға 

қызмет етеді, ал басқалары қылмыс орнын толығымен имитациялайды. 

"ОФИС" криминалистикалық полигоны – кеңсе техникасын қоса 

алғанда, кеңсе қызметкерлерінің жұмыс орындарымен жабдықталған. 

Аталған полигон оқиға болған жерді қарау, тергеу эксперименті, оқиға 

болған жерде айғақтарды тексеру, тінту, алу, жауап алу және т. б. бойынша 

практикалық сабақтар өткізуге мүмкіндік береді. 



"Пәтер" криминалистикалық полигоны-тұрғын үй-жайдың имитациясы. 

Полигон қару-жарақты, есірткіні, қылмыстық іс-әрекет заттарын сақтауға 

арналған құпиялармен жабдықталған. Полигонда тінту, алу, оқиға болған 

жерді қарау, кісі өлтіру, кепілдікке алу және т. б. бойынша тәжірибелік 

сабақтар өткізіледі. 

Бөлме және бар түрінде жабдықталған полигонда студенттер тергеу 

әрекеттерін дұрыс жүргізуге үйренеді: есірткі жасырылуы мүмкін саусақ 

іздерін қалай тиімді шешу керек.т .д. 

Барлық интерьерлер өте ұқыпты және шынайы. Бөлмеде, мысалы, екі 

креслосы бар журнал үстелін, керісінше –шыныаяқ, тәрелкелер және шағын 

кәдесыйлар бар шкаф, терезелер – перделерді көруге болады. 

Сондай-ақ, екі манекен бар, оның көмегімен құқық бұзушылықтың 

қалай жасалғанын анықтау оңай. 

Қажет болған жағдайда мұндай сабақ бейне-фото тасығышқа жазылуы 

мүмкін. Тактикалық-тергеу тексеруін, тінтуді, оқиғаның мән-жайын қайта 

жаңғыртумен байланысты тақырыптарды зерделеу бойынша практикалық 

сабақтар студенттердің "криминалистика"пәні бойынша практикалық 

білімдерін бекітуге мүмкіндік береді. 

Полигонетакжда қорғаныс пен оқ-дәрілер, саусақ іздерін зерттеу, түрлі 

іздер мен құжаттарды зерттеу туралы қабырға плакаттары да бар. 

Сонымен қатар, оқу процесінде тәжірибелік жұмыстарды көрсету және 

оқу фильмдерін көрсету үшін компьютерлер қолданылады. 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 


