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1 «Сот риторикасы» пәнінің мақсаты :
1) студенттерге риториканың негізін ғылым әрі өнер ретінде түсіндіру;
2) болашақ заңгерлердің тілдік талғамын тәрбиелеу;
3) студенттерге сот жарыссөзінің логикалық негізін түсіндіру;
4) студенттердің заңгер ретінде көпшілік алдында сөз сөйлеу тәжірибесін
дамыту;
5) студенттердің назарын сот жарыссөздерін құруда кездесетін қателіктерге
және заң ғылымымен әлі де болса да айқындалмаған теориялық сұрақтарға
аударту.
Пәнді оқу бойынша негізгі міндеттер:
1) ғылым ретінде риториканың негізі бойынша білім жинау; сот
жарыссөздерін (судьяның, прокурордың, қорғаушының) құру тәжірибесін жинау;
2) болашақ заңгер мамандардың сөйлеудегі әсер ету құралдарын сот
жарыссөздерінде орынды қолдануды қалыптастыру.
Берілген мақсаттар мен міндеттер бұл оқу курсының мазмұнын және
құрылымын айқындайды.
Студенттің курсты оқу бойынша алынатын минимум білімі, біліктігі
және тәжірибесі.
Пәнді оқу бойынша сіз:
сот риторикасының негізгі теориялық ережелерін білетін боласыз:
а) сот риторикасының түсінгі және пәні;
б) сот жарыссөзі – шешендік өнердің жанры ;
в) сот жарыссөзінің логикалық негіздері ;
г) сот жарыссөзінің композициясы;
д) сөйлеудің әсер ету құралдары;
е) сот жарыссөзінің этикалық негіздері
сот жарыссөздерін құруда тәжірибе жинайсыз:
а) судьяның;
б) прокурордың;
в) қорғаушының;
білетін боласыз:
1) сот жарыссөздерінің логикалық негіздерін дұрыс қолдану;
2) сөйлеудің әсер ету құралдарын орынды пайдалану;
3) оқу есептерін шешу.
2 Пререквизиттер:
- «ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы» ( азаматтық процесстің негізі, сот
талқылауы; сот актісін шығару және жариялау сияқты түсініктерді білу);
- «ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы» (қылмыстық процесстің негізі; басты
сот талқылауы; сот шешімін шығару және жариялау сияқты түсініктерді білу);
- «Адвокатура» (қорғаушы мәртебесі; қорғаушының өкілеттігі,
қорғаушының қылмыстық істер бойынша құқықтық көмегі; қорғаушының
азаматтық істер бойынша құқықтық көмегі сияқты түсініктерді білу);

- «Прокурорлық қадағалау» ( прокурордың қылмыстық процесстерге қатысу
негіздері; прокурордың қылмыстық процесстерге қатысу нысаны; прокурор –
қылмыстық процесстегі мемлекеттік айыптаушы; прокурордың азаматтық
процесстерге қатысу негіздері; прокурордың азаматтық процесстерге қатысу
нысаны; азаматтық процесстегі іс бойынша прокурордың қорытындысы сияқты
түсініктерді білу).
3 Постреквизиттер: берілген пәнді оқу барысында алынған білім, біліктік
және тәжірибе өндірістік тәжірибе кезінде және университет тамамдағаннан кейін
тәжірибелік қызметті жүзеге асыру барысында қолданылады.

4 Пәннің мазмұны
4.1 «Сот риторикасы» пәнінің тақырыптық жоспары
Жалпы орта білім базасындағы күндізгі 5В030100 Құқықтану
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4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны
1 – тақырып. Ғылым ретінде риторика туралы жалпы түсінік.
Риториканың өнер ретіндегі маңызды сипаттамалары.
1 Сөйлеу қарым-қатынас құралы ретінде.
2 Тіл - мәдениет элементі ретінде.
3 Риторика – бұл сенімді сөйлеудің өнері әрі сөйлеу қарым-қатынасының
мақсатты және тиімді құрылымы туралы ғылым.
2-тақырып. «Сот риторикасы» оқу курсының негізгі түсініктерінің
мағынасы
1 Сот шешендігінің түсінігі.
2 Заңгердің сөйлеу мәдениеті.
3 Әсер етуші сөйлеудің сапасы.
3- тақырып. Сот жарыссөзі – шешендік өнердің жанры
1 Сот шешендігінің тарихынан
2 Сот жарыссөзін тағайындау
3 Сот жарыссөзінің айрықша белгілері
4 Монологты диалогизациялау
4-тақырып. Сот жарыссөзінің логикалық негіздері
1 Сот жарыссөзінің сенімділігі.
2 Сөз сөйлеудегі логикалық қателіктер.
3 Сөйлеудің жүйелігін қалыптастыратын тілдік құралдар.
5-тақырып. Сот жарыссөзінің композициясы
1 Сот жарыссөзінің логикалық құрылымы
2 Композицияның лингвистикалық аспектілері
6-тақырып. Сөйлеудің әсер ету құралдары
1 Сот жарыссөзінің экспрессивтілігі.
2 Эмоционалды тұрғыдан әсер етудің құралдары
7-тақырып. Сөйлеу техникасы – сөйлеудің әсер ету құралы
1 Интонациялық-мәнерлі құралдар

2 Айту
3 Жағымды дыбыстау
4 Ықпал
8-тақырып. Сот жарыссөзінің этикалық негіздері
1 Сот әдебі
2 Сот шешеннің әдебі
3 Сот шешеннің сөйлеу әдебі
9-тақырып.Сот жарыссөзінің ауызша сипаты
1 Сот жарыссөзінің кенеттілігі
2 Сот жарыссөзіндегі сөйлеу құрылымдары
4.3 практикалық (семинарлық) сабақтардың мазмұны және тізімі
1-сабақ
1-тақырып. Ғылым ретінде риторика туралы жалпы
Риториканың өнер ретіндегі маңызды сипаттамалары
1 Қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес құралдары
2 Сөйлеу қарым-қатынасының құралы
3 Адам қоғамындағы мәдениеттің рөлі
4 Риторика: негізі және тағайындалуы

түсінік.

2-сабақ
2-тақырып. «Сот риторикасы» оқу курсының негізгі түсініктерінің
мағынасы
1 Заңгердің кәсіби қызметіндегі сөз сөйлеуі.
2 Шешендік өнер.Сот шешендігі.
3-сабақ
2-тақырып. «Сот риторикасы» оқу курсының негізгі түсініктерінің
мағынасы
1Сөз сөйлеудің қарапайымдылығын қалай түсінесіз?
2 Сөйлеудің жүйелігі қалай құрылады?
3 Орынды сөйлеу дегеніміз не?
4 Сөйлеудің түсініксіздігін не тудырады?
5 Сөйлеудің бірегейлігін қалай түсінесіз?
6 Сөйлеудегі ақаулықтар дегеніміз не? Неге олар зиянды?
7 Жоғарыда айтылған қандай сөйлеу мәнері дұрыс сөйлеуді қамтамасыз
етеді, қандай сөз шебері ?
8 Тіл байлығын қалай түсінесіз?
4- сабақ
3-тақырып. Сот жарыссөзі – шешендік өнердің жанры

1 Сот жарыссөзінің қалыптасу тарихы.
2 Қазіргі сот жарыссөзінің жақын және соңғы мақсаты.
3 Жария сөз сөйлеу түрлерінен ерекшелендіретін сот жарыссөзінің
белгілері.
4 Монолог. Оның негізгі белгілері.
5 Сот жарыссөзін диалог түрінде құру. Оның көріну нысандары.
5- сабақ
3-тақырып. Сот жарыссөзі – шешендік өнердің жанры
1Сот жарыссөздерінің сот процессіндегі рөлі қандай?
2 Жария сөз сөйлеу түрлерінен ерекшелендіретін сот жарыссөзінің
белгілерін ата.
3 Психология және лингвистика көзқарасы жағынан монолог дегеніміз не?
Олар қандай белгілерге ие?
4 Монологты диалогизациялау бұл не? Ол сот жарыссөзінде қалай орын
тапқан? Оның пайда болу нысандары?
5 Заңгер ретінде, жалпы әдеби көркем стильдің
қызметінде сот
жарыссөздерінің орын алуы мүмкін бе ? Бұл сұраққа қатысты көзқарасыңызды
айтыңыз.
6-сабақ
4-тақырып. Сот жарыссөзінің логикалық негіздері
1 Сот шешеннің сөзінде кездесетін логика заңының мағынасы.
2 Сот жарыссөзінің сенімді болуы.
3Сот шешеннің сөзіндегі болуы мүмкін логикалық қателіктер.
4 Сөйлеудің жүйелігін көрсететін тілдік құралдар.
7-сабақ
4-тақырып. Сот жарыссөзінің логикалық негіздері
1 Тікелей дәлелдеменің жанама дәлелдемеден айырмашылығы? Теріске
шығару дегеніміз не?
2 Логикалық қателіктердің себептері және түрлері қандай?
3 Сот жарыссөзіндегі сұраулы құрылымдардың қызметі қандай?
4 Кезең дегеніміз не? Шешендік өнерде оның рөлі қандай? Кезеңдер
құрылым бойынша қандай болуы мүмкін?
5 Қандай құрал байланыстарын білесіз?
8-сабақ
5-тақырып. Сот жарыссөзінің композициясы
1. Сот жарыссөздерінің пәндік-логикалық құрылымы қандай? Сот отырысы
қатысушыларының сот жарыссөзінің композициясы
2 Сот жарыссөзінің кіріспе бөлігінің маңыздылығы.
3 Сот жарыссөзінің лингвистикалық құрылымы.
4 Сот жарыссөзінің мәтінінде қолданылатын ұғымдар
5 Көмкеру әдісі сот жарыссөзінің құрылымын құрудағы рөлі.

9-сабақ
6-тақырып. Сөйлеудің әсер ету құралдары
1 Экспрессивтілік - сот жарыссөзінің қажетті сипаттамасы.
2 Эмоционалды тұрғыдан әсер етудің құралдары
3 Сот сөзіндегі сұраулы сөйлемдердің стилистикалық қызметі.
10-сабақ
6-тақырып. Сөйлеудің әсер ету құралдары
1 Троптар дегеніміз не? Олардың әрқайсысының сот жарыссөзіндегі рөлі?
2 Сот жарыссөздерінде шешендер сөйлеудің қандай әдістерін қолданады?
Олардың стилистикалық қызметі?
3 Сот жарыссөздерінде таңдаулы, мәнерлі құралдарды қолдану немен
байланысты деп ойлайсыз?
11-сабақ
7-тақырып. Сөйлеу техникасы – сөйлеудің әсер ету құралы
1 Айту мәдениеті. Сөйлеудің дыбыстық ұйымдастырылуының мағынасы.
2 Интонациялық-мәнерлі құралдар .
3 Сөйлеудің дыбыстық ұйымдастырылуының стилистикалық және этикалық
олқылықтары
12 -сабақ
7 – тақырып. Сөйлеу техникасы – сөйлеудің әсер ету құралы
1 Шетелдік сөзде дауыссыз дыбыстар дауысты е алдында қалай айтылады?
2 чн, чт айту үйлесімдігі туралы не білесіз?
3 Жағымды дыбыстау дегеніміз не?
4 Қандай дыбыстар және дыбыстар үйлесімдігі орыс тілінде жағымсыз
дыбыстауға жатады?
5 Қандай құбылыстар жағымсыз дыбыстауды тудырады?
6 Орыс тіліндегі ықпалдың қойылу ерекшеліктері қандай?
7 Аудиторияға психологиялық тұрғыдан әсер етудегі қолданылатын
сөйлеудің қандай техникалық құралдары бар? Сөйлеудің сенімділігін арттыратын
құралдарды ата.
13-сабақ
8-тақырып. Сот жарыссөзінің этикалық негіздері
1 Сот отырысындағы заңгердің кәсіби әдебі.
2 Сот шешеннің сөйлеу мәнері.
14-сабақ.
8-тақырып Сот жарыссөзінің этикалық негіздері
1 Сөйлеу мәнерінің әдебі нені қамтиды?
2 Сот шешеннің сөйлеу мәнері қандай болуы қажет және оған әсер ететін
жағдайлар?

15 -сабақ
9 –тақырып. Сот жарыссөзінің ауызша сипаты
1 Сот жарыссөзін дайындау.
2 Сот жарыссөзінің ауызша болуы.
3 Сот жарыссөзіндегі сөйлеу құрылымдары

4.4Студенттің өзіндік жұмыстарының мазмұны
4.4.1СӨЖ тізімі күндізгі базасындағы
№
1
2
3

4
5

СӨЖ түрі
Дәріс сабақтарына
дайындық
Тәжірибе сабақтарына
дайындық
Студенттердің өз
бетінше
дайындалатын
жоспарда
көрсетілмеген
тақырыптар тізімі
Семестрлік
тапсырмаларды орындау
Бақылау шараларына
дайындық

Есеп беру
нысаны
Дәріс
конспектісі
Жұмыс дәптері

Бақылау түрі

Сағаттағы көлемі

Сабаққа қатысу

15

Сабаққа қатысу

3

Конспект

Конспектілерді
тексеру

34

Реферат

С/т қорғау

18

1 МБ, 2 МБ

20

Барлығы:

СӨЖ тізімі сырттай базасындағы

90

№
1
2
3

4
5

СӨЖ түрі
Дәріс сабақтарына
дайындық
Тәжірибе сабақтарына
дайындық
Студенттердің өз
бетінше
дайындалатын
жоспарда
көрсетілмеген
тақырыптар тізімі
Семестрлік
тапсырмаларды
орындау
Бақылау шараларына
дайындық

Есеп беру нысаны
Дәріс конспектісі

Бақылау түрі
Сабаққа қатысу

Сағаттағы көлемі
15

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

Конспект

Конспектілерді
тексеру

35

Конспект

С/т қорғау

27

1 МБ, 2 МБ

25

Барлығы:
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4.4.2 Студенттерге өздігінен оқуға арналған сұрақтар тізімі
1-тақырып. Ғылым ретінде риторика туралы жалпы түсінік.
Риториканың өнер ретіндегі маңызды сипаттамалары
1 Сөйлесудің түсінігі және негізі.
2 Қарым-қатынас жасау сөйлесудің элементі ретінде.
3 Сөйлеу қарым-қатынасының мақсатты және тиімді құрылымы туралы
ғылым.
4 Сенімді сөйлеудің өнері .
2-тақырып. «Сот риторикасы» оқу курсының негізгі түсініктерінің
мағынасы
1 Шешендік өнер дегеніміз не?
2 Оның сот шешендік өнерімен байланысы қандай?
3 Сіз «сот шешендіктің өнері» мен «сот шешендігі»
сөздерінің
мағыналарын ажырата аласыз ба?
4 Не себептен заңгердің сөйлеу мәнерінің мәдениетін айту қажет?
5 Сөйлеу мәдениетіне не жатады? Ауызша монологты сот жарыссөзінің
мәдениеті жазбаша сөз мәдениетінен ерекшелігі қандай?
6 Сот жарыссөзінің маңызды қарым-қатынас қасиеттерін атаңыз.
3-тақырып. Сот жарыссөзі – шешендік өнердің жанры
1 Ежелгі Грецияда шешендік өнердің міндеттері мен белгілері қандай
болды?
2 Ежелгі Римдегі сот жарыссөзінің ерекшеліктерін атап өтіңіз. Цицеронға
дейін сот шешендерді сипаттаңыз.
3 Цицерон сот шешендігін дамытуда қандай үлес қосты?
4 XIX ғасырдағы француз сот шешендерінен нені үйренуге болады?
5 Кеңестік сот өндірісінде сот жарыссөзі қандай белгілермен ерекшеленді?
4-тақырып. Сот жарыссөзінің логикалық негіздері

1 Сендіру дегеніміз не? Оның қалыптасуында қандай факторлар орын
алады?
2 Сөйлеудің сенімділігі дегеніміз не? Оған жету үшін не қажет?
3 Шешендік қызметтегі логика заңдарының маңыздылығы.
4 Логикалық талқылау дегеніміз не? Логикалық мазмұндама?
5
Аргументтеу процессі қандай элементтерді қамтиды? Олардың
әрқайсысын сипатта.
5-тақырып. Сот жарыссөзінің композициясы
1 Композицияның екі аспектісін ата. Сот жарыссөзінің тұтастығының негізі
не?
2 Айыптау және қорғау сөзінде қандай кіріспе болуы мүмкін? Кіріспенің
маңызы неде?
3 Сот жарыссөзінің негізгі бөлімінің микротақырыптары.Сот жарыссөзінің
негізгі бөлімінің композициясы қандай факторлардан тәуелді?
4 Қорытындының рөлі қандай ?
5 Композияцияның лингвистикалық аспектілерін қалай түсінесіз?
6 Кіріспеге қандай риторикалық құрылымдар тән?
7 Сот жарыссөзінің композияциялық бөлімінің қандай жақтары ресми –
іскерлік сөйлеу мәнеріне жақын?
8 Қандай композияциялық бөлімдерде тезис негізгі құрылымдық бөлім
болып табылады?
9 Қандай құрылымдық-композициялық бөлімдерде әдеби шығарма
құралдары жиі қолданылады?
10 «Терсіке шығару» дегеніміз не? Монологтік сөйлеуде оның маңыздылығы
қандай?
13 Азаматтық процесстердегі сот жарыссөзінің композициясы қандай?
6-тақырып. Сөйлеудің әсер ету құралдары
1. Әсер етуді қалай түсінуге болады?
2 Эмоционалды тұрғыдан әсер етудің құралдарының рөлі қандай?
3Әсер етудің интеллектуалдық құралдарының қандай түрлерін білесіз?
7-тақырып. Сөйлеу техникасы – сөйлеудің әсер ету құралы
1 Сөйлеу техникасы дегеніміз не? Заңгерге не үшін қажет?
2 Шешеннің даусы қандай қасиеттерге ие болуы қажет?
3 Дауыс мәнері дегеніміз не? Ол сөйлеу мәнеріне қандай қасиеттер береді?
4 Интонация дегеніміз не? Оның сот жарыссөзін айтқанда рөлі қандай?
5 Логикалық ықпалды қалай түсуніге болады?
6 Дыбыстау сөйлемінде кедеріс жасаудың маңыздылығы?
7 Жұмсақ дауыссыздардың ықпалында е және о дыбыстарын айту неге
қиындыққа әкеледі?
8 тақырып. Сот жарыссөзінің этикалық негіздері
1 Этикет дегеніміз не?
2 Сот шешеннің ізеттілік парызы қандай?
9-тақырып. Сот жарыссөзінің ауызша сипаты
1 Қандай сөйлеуді дәлме-дәл ауызша деп айтуға болады?
2 Сот жарыссөзінің кенеттілігі дегеніміз не?

3 Сөйлеудің ауызша нысаны талқылаудың синтактикалық құрылымына қалай
әсер етеді?
4 Ауызша монологты сөйлеу мәнеріне қандай сөйлеу құрылымдары тән.
5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер
5 Александров Д.Н. Логика. Риторика. Этика: Учеб. пособие. М., 2002.
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