
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ» 

Б1.О.07.01.02 

1.Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основной целью освоения дисциплины является практическое овладение чеченским 

языком; комплексная реализация практической, воспитательной, образовательной и 

развивающей целей; всестороннюю подготовку учителя чеченского языка, способного 

средствами своего учебного предмета обучать и воспитывать подрастающее поколение, а 

также заложить основу для дальнейшего профессионально-ориентированного 

совершенствования владения этим языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.О.07.01.02 «Методика обучения чеченской литературе» относится к 

дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по профилю 

«Чеченский язык и литература» в составе учебного плана образовательной программы 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), профиль 

«Чеченский язык и литература» очная и заочная форма обучения. Дисциплина тесно связана 

с дисциплинами «Введение в литературоведение», «История чеченской литературы». 

Дисциплина «Методика обучения чеченской литературе» изучается в 3, 4, 5, 6, 7 

семестрах (очно, заочно).  

 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 знакомство студентов с историей развития детской чеченской литературы с 20-х 

годов по сегодняшний день;  

характеристика основных жанров литературы данного периода;  

детальное знакомство с авторами и их произведениями. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 11 зачетные единицы  

(396 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 
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5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

5 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 



1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 



Структура дисциплины для очной формы обучения 

7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 



8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

5 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 



5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

7 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 



1. Литература хьехаран 

методика, цуьнан предмет а, 

декхарш а. 

Литература хьехаран методика, цуьнан предмет а, декхарш а. 

2. Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран кепаш. 

3. Литературни произведени 

1аморан некъаш. 

Литературни произведени 1аморан некъаш. 

4. Литературни теори 1амор. Литературни теори 1амор. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш. 

Дешархойн къамел кхиор, цу белхан коьрта лехамаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар. 

Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

7. Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара болх вовшахтохар 

8. Литература хьехарехь белхан 

планаш. 

Литература хьехарехь белхан планаш. 

9. Методически болх 

вовшахтохар. 

Методически болх вовшахтохар. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Вид учебной 

работы 

очная форма заочная форма 

2 семестр 2 семестр 

Вид учебной 

работы зачет зачет 

Вид учебной 

работы 

4 семестр 4 семестр 

экзамен экзамен 

Вид учебной 

работы 
5 семестр 5 семестр 

зачет  зачет  

Вид учебной 

работы 
6 семестр 6 семестр 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Вид учебной 

работы 
7 семестр 7 семестр 

экзамен экзамен 

 

7. Авторы:  

К.ф.н., доцент: Эдилов С.Э.  

Программа одобрена на заседании кафедры   чеченской филологии   от «15» 04. 2022 г., 

Протокол № 8. 
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