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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

        Целью изучения дисциплины "Современный чеченский язык" 

является повышение уровня владения современным чеченским 

литературным языком, как в устной, так и в письменной речи. Овладение 

навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся, что 

неотделимо от углубленного понимания основных, характерных свойств 

чеченского языка как средства общения и передачи информации, а также 

расширение обще гуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

чеченского  языка. 

 Формирование у студентов основных навыков для успешной научно- 

исследовательской деятельности в научных и научно-педагогических 

учреждениях. 

      Задачами изучения дисциплины "Современный чеченский язык"  

является: 

- помочь студенту в совершенстве усвоить систему современного чеченского 

языка; 

- овладеть его нормами – орфоэпическими, орфографическими, лексико-

грамматическими и пунктуационными; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Современный чеченский язык» (Б1.В.03.) относится к 

вариативной части обязательного цикла. 

Для освоения дисциплины «Современный чеченский язык» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Практикум по родному языку»; «Чеченский язык». 

Изучение дисциплины «Современный чеченский язык» является 

необходимой основой для прохождения педагогической практики.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

-  готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 
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В результате освоения дисциплины студент должен. 

   знать:  

- предмет и задачи дисциплины как науки;  

- основные положения и концепции в области теории и истории 

чеченского языка;  

- иметь представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии  

    уметь:  

- применять полученные знания в области теории и истории чеченского 

языка, теории коммуникации и филологического анализа текста  в 

собственной профессиональной деятельности;  

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 

практической деятельности в области обучения чеченскому языку. 

   владеть:  

- свободно основным изучаемым языком в его литературной форме;  

- основными методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на основном изучаемом языке. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очно) 
 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1се-
местр 

2се 
местр 

3се 
местр 

4се 
местр 

5се-
местр 

  6се- 
местр 

7 
семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 72/2 72/2 72/2  72/2 108/2,5 108/2,2 72/2 612/17 
Аудиторная работа: 32/0,8 42/1,1 32/0,8     28/0,7   48/1,3  36/1   48/1,3 266/7,3 
Лекции (Л) 16/0,4 14/0,3 16/0,4 

18/0,5 

  14/0,3  16/0,5  12/0,3 16/0,5 115/3,2 
Практические занятия (ПЗ) 16/0,4 28/0,7  16 /0,4   14/0,3  32/0,8  24/0,6 32/0,8 197/5,5 

Лабораторные работы (ЛР) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 1 семестр 

1 

 

Х1инцалерчу нохчийн 

меттан фонетика 

Хьалхара дош. Нохчийн меттан фонетикин  маьIна а, декхарш а, 

1алашо а.  Нохчийн меттан фонетика  талларан истори. 

Фонемех кхетор. Фонемех кхетор. Хьаьрк, элп, аз, фонема. Нохчийн 

меттан аьзнийн система. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш.     

Мукъачу аьзнийн система. Мукъачу аьзнийн классификаци. 

Монофтонгаш, дифтонгаш.  Мукъачу фонемийн дистрибуци. 

Юьхьанцара (схьадовлаза) мукъа аьзнаш. ШозлагIа (схьадевлла) 

мукъа аьзнаш.  

V1-чохь лела мукъа аьзнаш а, церан хийцамаш а. V2-чохь лела мукъа 

аьзнаш а, церан Iаткъам а. Мукъачу аьзнийн фонетически хиламаш. 

Контактни а, дистанционни а ассимиляци; юьззина а, юьззина йоцу а 

ассимиляци; регрессивно-дистанционни ассимилици. Мукъачу 

аьзнийн к1аддалар (палатализаци). Мукъачу аьзнийн горгдалар 

(лабиализаци). Мукъачу аьзнийн гатдалар, кIаддаларца гатдалар. 

Мукъачу аьзнийн гIелдалар (редукци). Ийначу могIарера мукъа 

аьзнаш. 

Мукъазчу аьзнийн система. Мукъазчу аьзнийн классификаци. 

Мукъаза аьзнаш гIовгIаной, мукъамой дакъалацарца тайпанашка 

декъадалар. Кхолладаларан мухалле хьаьжжина, мукъаза аьзнаш 

тайпанашка декъадалар. Шинхьалелха мукъазнаш (абруптиваш) 

Кхолладаларан меттиге хьаьжжина, мукъазчеран декъадалар. Чолхе 

артикуляци йолу мукъаза аьзнаш (аффрикаташ), церан кхолладалар. 

Нохчийн меттан шала (деха, онда, интенсивни, геминированни) 

        
Самостоятельная работа: 40/1 28/0,7 40/1,1 44/1,2  42/1,1  108/3 24/0,6 328/9 
Курсовой проект (КП), 
курсовая работа (КР) 

    18/0,5    
Расчетно-графическое 
задание (РГЗ) 

        
Реферат (Р)         
Эссе (Э)         
Самостоятельное изучение 
разделов 

        

Экзамен, зачет  зач.      Экз.   

  

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (заочно) 
 

Вид работы Трудоемкость, часов 
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1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость 77/2 77/2 77/2 77/2 77/2 77/2 78/2 540/15 
Аудиторная работа: 7/0,1 7/0,1 8/ 0,2 8/ 0,2 8/ 0,2 8/ 0,2 8/ 0,2 54/1,5 
Лекции (Л) 2/0,5 2/0,5 4/0,1 

18/0,5 

4/0,1 4/0,1 2/0,5 2/0,5 20/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 4/0,1 6/0,1 4/0,1 6/0,1 4/0,1 4/0,1 6/0,1 34/0,9 

Лабораторные работы (ЛР) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

 1 семестр 

1 

 

Х1инцалерчу нохчийн 

меттан фонетика 

Хьалхара дош. Нохчийн меттан фонетикин  маьIна а, декхарш а, 

1алашо а.  Нохчийн меттан фонетика  талларан истори. 

Фонемех кхетор. Фонемех кхетор. Хьаьрк, элп, аз, фонема. Нохчийн 

меттан аьзнийн система. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш.     

Мукъачу аьзнийн система. Мукъачу аьзнийн классификаци. 

Монофтонгаш, дифтонгаш.  Мукъачу фонемийн дистрибуци. 

Юьхьанцара (схьадовлаза) мукъа аьзнаш. ШозлагIа (схьадевлла) 

мукъа аьзнаш.  

V1-чохь лела мукъа аьзнаш а, церан хийцамаш а. V2-чохь лела мукъа 

аьзнаш а, церан Iаткъам а. Мукъачу аьзнийн фонетически хиламаш. 

Контактни а, дистанционни а ассимиляци; юьззина а, юьззина йоцу а 

ассимиляци; регрессивно-дистанционни ассимилици. Мукъачу 

аьзнийн к1аддалар (палатализаци). Мукъачу аьзнийн горгдалар 

(лабиализаци). Мукъачу аьзнийн гатдалар, кIаддаларца гатдалар. 

Мукъачу аьзнийн гIелдалар (редукци). Ийначу могIарера мукъа 

аьзнаш. 

Мукъазчу аьзнийн система. Мукъазчу аьзнийн классификаци. 

Мукъаза аьзнаш гIовгIаной, мукъамой дакъалацарца тайпанашка 

декъадалар. Кхолладаларан мухалле хьаьжжина, мукъаза аьзнаш 

тайпанашка декъадалар. Шинхьалелха мукъазнаш (абруптиваш) 

Кхолладаларан меттиге хьаьжжина, мукъазчеран декъадалар. Чолхе 

артикуляци йолу мукъаза аьзнаш (аффрикаташ), церан кхолладалар. 

Нохчийн меттан шала (деха, онда, интенсивни, геминированни) 

мукъаза фонемаш. Мукъазчу аьзнийн фонетически хиламаш. 

Мукъазчу аьзнийн ассимиляци: юьззина а, юьззина йоцу а, 

регрессивни а, прогрессивни а; контактни а, дистанционни а 

ассимиляци. Мукъазчу аьзнийн диссимиляци 

Нохчийн меттан мукъазчу аьзнийн гIелдалар (редукци). Нохчийн 

меттан эпентеза (наращени). Нохчийн меттан метатеза. Нохчийн 

меттан субституци. Нохчийн меттан фонетически транскрипци. 

Нохчийн меттан дешдакъа а, дош дешдакъошка декъаран  

башхаллаш. Тохар. Нохчийн меттан фонетически транскрипци. 

 2 семестр 

2 

 
Лексикологи 

Лексиках кхетор. Лексика а, лексикографи а. Дешнийн тайпанаш 

Дешнийн маь1наш. Дешан нийса а, т1едеана а маь1наш 

Омонимаш, синонимаш, антонимаш, диалектизмаш, табу, 

эвфемизмСинонимаш, синонимийн кхолладалар. Антонимаш, 

антонимийн тайпанаш. Омонимаш, омонимийн кхолладалар а.  

Фразеологи, фразеологин маь1на. Дешнийн фразеологически 

цхьаьнакхетаран тайпанаш: фразеологически дуозарш (сращени), 

фразеологически ца1аллаш (единства), фразеологически 

цхьаьнакхетарш (сочетани). Нохчийн меттан дешнаш, т1еэцна 

дешнаш. Нохчийн меттан дешнаш. Оьрсийн, 1арбийн, туьркски 

меттанашкара т1еэцна дешнаш. 

Ширделла дешнаш, керла дешнаш. Архаизмаш. Историзмаш. 

Неологизмаш. Дошкхоллар. Дешнийн х1оттам:  лард, чаккхе, 

дешхьалхе, орам, суффиксДешнийн г1оьнца керла дешнаш 

кхолладалар, суффиксийн г1оьнца керла дешнаш кхолладалар, 

лардаш цхьанакхетарца кхолладалар. 

 

 3 семестр 

Грамматикин маь1на. Грамматикин маь1на а, чулацам 

а;грамматически категорех кхетам балар; къамелан дакъойн юкъара 

        
Самостоятельная работа: 65/1,8 65/1,8 65/1,8 65/1,8 65/1,8 65/1,8 65/1,8 461/12 
Курсовой проект (КП), 
курсовая работа (КР) 

     18/0,5   
Расчетно-графическое 
задание (РГЗ) 

        
Реферат (Р)         
Эссе (Э)         
Самостоятельное изучение 
разделов 

        

Экзамен, зачет  зач. Экз.  зач.  Экз   

  

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  36  зачетных  единицы,  612 

часов.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 266ч. (115ч. - лекции и 197ч. – сем./практ.), 

самостоятельная работа - 328ч.,  экзамен – 18ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек.  Сем./ 

Прак. 

Лаб.

зан. 

СРС 

1 Раздел 1. Х1инцалерчу нохчийн меттан 

фонетика. Тема 1. Нохчийн меттан фонетикин  

маьIна а, декхарш а, 1алашо а.   

Тема 2. Нохчийн меттан аьзнийн система. 

Тема 3. Мукъачу аьзнийн классификаци. 

Тема 4. Мукъазчу аьзнийн классификаци. 

Тема 5. Мукъазчу аьзнийн ассимиляци. 

Тема 6. Нохчийн меттан дешдакъа а, дош 

дешдакъошка декъаран  башхаллаш. 

Тема 7. Тохар. Нохчийн меттан фонетически 

транскрипци. 

38/1 16/0,4 16/0,4  40/1,1 
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2 Раздел 2. Лексикологи. 

Тема 1. Лексика а, лексикографи а.  

Тема 2. Дешнийн тайпанаш. 

Тема 3. Дешан нийса а, т1едеана а маь1наш. 

Синонимаш. Антонимаш,   

Тема 4. Дешнийн фразеологически 

цхьаьнакхетаран тайпанаш. 

Тема 5. Дошкхоллар. Дошкхолладаларан 

некъаш. 

38/1 14/0,3 28/0,7  28/0,7 

3 Раздел 3. Морфологи  

Тема 1. Ц1ердош. Билгалдош. Терахьдош. 

Тема 2. Терахьдош. Ц1ерметдош. 

38/1 16/0,4 16/0,4  40/1,1 

4 Раздел 4. Морфологи 

Тема 1. Хандош. Причасти.  

Тема2. Г1уллакхан къамелан дакъош. 

Дешт1аьхье. Хуттургаш. Дакъалгаш. Айдардош 
 

38/1 14/0,3 14/0,3  44/1,2 

5 Раздел 5. Цхьалхечу предложенин синтаксис 

Тема 1. Цхьалхечу предлженин кепаш. 

Тема 2.Предложенехь дешнийн уьйр. 

Тема 3.Предложенин коьрта меженаш 

Тема 4. Цхьанатайпанара меженаш. Т1едерзар. 

Тема 5.Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара 

боцу къастамаш.  

38/1 16/0,4 32/0,8  42/1,1 

6 Раздел 6. Чолхечу предложенин синтаксис. 

Тема 1. Чолхе-цхьаьнаккхетта предложени. 

Тема 2.Чолхе-цхьаьнаккхеттачу 

предложенешкахь хуттургаш. 

Тема 3.Чолхе карара предложени. Т1етухучу 

предложенин кепаш. 

Тема 4. Кхачаман т1етуху предложени. 

Тема 5. Къастаман т1етуху предложени 

Тема 6. Латтамийн т1етуху предложенеш 

38/1 12/0,3 24/0,6  108/3 

7 Раздел 7. 1амийнарг карладаккхар 

 Тема 1. Нохчийн меттан фонетика. 

Тема 2. Нохчийн меттан аьзнийн система. 

Лексика а, лексикографи а. Дешнийн тайпанаш 

Тема 3. Омонимаш, синонимаш, антонимаш, 

диалектизмаш,  

Тема 4. Синонимаш. Антонимаш. Омонимаш. 

Тема 5. Грамматикин маь1на.  

Тема 6. Г1уллакхан къамелан дакъош.  

Тема 7. Дешт1аьхье, хуттургаш,  дакъалгаш, 

айдардош. 

Тема 8. Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн 

цхьаьнакхетарш а, церан тай-панаш а. 

Тема 9. Предложенехь дешнийн уьйр.  

Тема 10.Предложенин коьрта меженаш.  

38/1 16/0,4 32/0,8  26/0,7 
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Тема 11.Хандешан цхьалхе сказуеми.  

Тема 12.Ц1еран х1оттаман сказеми. 

Тема 13.Хандашан х1оттаман сказуеми. 

Тема 14.Чолхечу предложенех лаьцна юкъара 

кхетам. 

 

 Итого  266 115 197  328 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 540ч., 15з.е, аудиторные занятия -  54ч. (20ч. - лекции и 34ч. -

семинары),  

самостоятельная работа - 461ч., экзамен - 25ч.  

 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек.  Сем./ 

Прак. 

Лаб.

зан. 

СРС 

1 Раздел 1. Х1инцалерчу нохчийн меттан 

фонетика. Тема 1. Нохчийн меттан фонетикин  

маьIна а, декхарш а, 1алашо а.   

Тема 2. Нохчийн меттан аьзнийн система. 

Тема 3. Мукъачу аьзнийн классификаци. 

Тема 4. Мукъазчу аьзнийн классификаци. 

Тема 5. Мукъазчу аьзнийн ассимиляци. 

Тема 6. Нохчийн меттан дешдакъа а, дош 

дешдакъошка декъаран  башхаллаш. 

Тема 7. Тохар. Нохчийн меттан фонетически 

транскрипци. 

8/0,2 2/0,05 4/0,1  66/1,8 

2 Раздел 2. Лексикологи. 

Тема 1. Лексика а, лексикографи а.  

Тема 2. Дешнийн тайпанаш. 

Тема 3. Дешан нийса а, т1едеана а маь1наш. 

Синонимаш. Антонимаш,   

Тема 4. Дешнийн фразеологически 

цхьаьнакхетаран тайпанаш. 

Тема 5. Дошкхоллар. Дошкхолладаларан 

некъаш. 

8/0,2 2/0,05 4/0,1  66/1,8 

3 Раздел 3. Морфологи  

Тема 1. Ц1ердош. Билгалдош. Терахьдош. 

Тема 2. Терахьдош. Ц1ерметдош. 

8/0,2 2/0,05 6/0,1  66/1,8 

4 Раздел 4. Морфологи 

Тема 1. Хандош. Причасти.  

Тема2. Г1уллакхан къамелан дакъош. 

6/0,1 2/0,05 4/0,1  66/1,8 
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Дешт1аьхье. Хуттургаш. Дакъалгаш. Айдардош 
 

5 Раздел 5. Цхьалхечу предложенин синтаксис 

Тема 1. Цхьалхечу предлженин кепаш. 

Тема 2.Предложенехь дешнийн уьйр. 

Тема 3.Предложенин коьрта меженаш 

Тема 4. Цхьанатайпанара меженаш. Т1едерзар. 

Тема 5.Цхьанатайпанара а, цхьанатайпанара 

боцу къастамаш.  

8/0,2 2/0,05 6/0,1  66/1,8 

6 Раздел 6. Чолхечу предложенин синтаксис. 

Тема 1. Чолхе-цхьаьнаккхетта предложени. 

Тема 2.Чолхе-цхьаьнаккхеттачу 

предложенешкахь хуттургаш. 

Тема 3.Чолхе карара предложени. Т1етухучу 

предложенин кепаш. 

Тема 4. Кхачаман т1етуху предложени. 

Тема 5. Къастаман т1етуху предложени 

Тема 6. Латтамийн т1етуху предложенеш 

8/0,2 4/0,1 4/0,1  66/1,8 

7 Раздел 7. 1амийнарг карладаккхар 

 Тема 1. Нохчийн меттан фонетика. 

Тема 2. Нохчийн меттан аьзнийн система. 

Лексика а, лексикографи а. Дешнийн тайпанаш 

Тема 3. Омонимаш, синонимаш, антонимаш, 

диалектизмаш,  

Тема 4. Синонимаш. Антонимаш. Омонимаш. 

Тема 5. Грамматикин маь1на.  

Тема 6. Г1уллакхан къамелан дакъош.  

Тема 7. Дешт1аьхье, хуттургаш,  дакъалгаш, 

айдардош. 

Тема 8. Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн 

цхьаьнакхетарш а, церан тайпанаш а. 

Тема 9. Предложенехь дешнийн уьйр.  

Тема 10.Предложенин коьрта меженаш.  

Тема 11.Хандешан цхьалхе сказуеми.  

Тема 12.Ц1еран х1оттаман сказеми. 

Тема 13.Хандашан х1оттаман сказуеми. 

Тема 14.Чолхечу предложенех лаьцна юкъара 

кхетам. 

 

8/0,2 6/0,1 6/0,1  66/1,8 

 Итого  54 20 34  461 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 
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№ 

п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

 
1 семестр 16/0,4 2/0,05 

1. Хьалхара дош. Нохчийн меттан фонетикин  

маьIна а, декхарш а, 1алашо а.  Нохчийн меттан 

фонетика  талларан истори. 

2/0,05 2/0,05 

2. Фонемех кхетор. Фонемех кхетор. Хьаьрк, элп, аз, 

фонема. Нохчийн меттан аьзнийн система. Мукъа а, 

мукъаза а аьзнаш.     

2/0,05 2/0,05 

3 Мукъачу аьзнийн классификаци. Монофтонгаш, 

дифтонгаш.  Мукъачу фонемийн дистрибуци. 

Юьхьанцара (схьадовлаза) мукъа аьзнаш. ШозлагIа 

(схьадевлла) мукъа аьзнаш.  

 

2/0,05 2/0,05 

4. Контактни а, дистанционни а ассимиляци; юьззина 

а, юьззина йоцу а ассимиляци; регрессивно-

дистанционни ассимилици. Мукъачу аьзнийн 

к1аддалар (палатализаци). Мукъачу аьзнийн 

горгдалар (лабиализаци). Мукъачу аьз-нийн 

гатдалар, кIаддаларца гатдалар. Мукъачу аьзнийн 

гIелдалар (редукци). Ийначу могIарера мукъа 

аьзнаш. 

2/0,05 2/0,05 

5. Мукъазчу аьзнийн классификаци. Мукъаза аьзнаш 

гIов-гIаной, мукъамой дакъалацарца тайпанашка 

декъадалар. Чолхе артикуляци йолу мукъаза аьзнаш 

(аффрикаташ), церан кхолладалар. Нохчийн меттан 

шала (деха, онда, интенсивни, геминированни) 

мукъаза фонемаш. 

4/0,1  

6. Мукъазчу аьзнийн ассимиляци. Мукъазчу аьзнийн 

диссимиляци. 

Нохчийн меттан мукъазчу аьзнийн гIелдалар 

(редукци). Нохчийн меттан эпентеза (наращени). 

Нохчийн меттан ме-татеза. Нохчийн меттан 

субституци. 

2/0,05 

 

7. Нохчийн меттан дешдакъа а, дош дешдакъошка 

декъаран  башхаллаш. Тохар. Нохчийн меттан 

фонетически транскрипци. 

2/0,05 

 

 
2 семестр 14/0,3 2/0,05 

1. 
Лексиках кхетор. Лексика а, лексикографи а. 

Дешнийн тайпанаш 

2/0,05  

2. 

 

Дешнийн маь1наш. Дешан нийса а, т1едеана а 

маь1наш. 

2/0,05  
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3. 

Омонимаш, синонимаш, антонимаш, диалектизмаш, 

табу, эвфемизмСинонимаш, синонимийн 

кхолладалар. Антонимаш, антонимийн тайпанаш. 

Омонимаш, омонимийн кхолладалар а. 

2/0,05 

 

4. 

Фразеологи, фразеологин маь1на. Дешнийн 

фразеологически цхьаьнакхетаран тайпанаш; 

фразеологически дуозарш (сращени); 

фразеологически ца1аллаш (единства); 

фразеологически цхьаьнакхетарш (сочетани). 

3/0,8  

5. 
Нохчийн меттан дешнаш, т1еэцна дешнаш. Нохчийн 

меттан дешнаш. Оьрсийн, 1арбийн, туьркски 

меттанашкара т1еэцна дешнаш. 

2/0,05 2/0,05 

6. Ширделла дешнаш, керла дешнаш. Архаизмаш. 

Историзмаш. Неологизмаш 

2/0,05 2/0,05 

7. 

Дешнийн х1оттам:  лард, чаккхе, дешхьалхе, орам, 

суффикс. Дешнийн г1оьнца керла дешнаш 

кхолладалар, суффиксийн г1оьнца керла дешнаш 

кхолладалар, лардаш цхьанакхетарца кхолладалар. 

2/0,05 2/0,05 

 
3 семестр 16/0,4 4/0,1 

       1. 
Ц1ердешан юкъара маь1на.Ц1ердешнаш, 

ц1ердешнийн грамматически билгалонаш. Юкъара 

а, долахь а ц1ердешнаш, церан башхаллаш. 

2/0,05 2/0,05 

       2. Ц1ердешнийн терахь. Цхьаллин, дукхаллин терахь, 

церан башхаллаш. Дукхаллин терахьан суффиксаш. 

2/0,05 2/0,05 

       3. 

Ц1ердешнийн грамматически классаш. 

Ц1ердешнийн грамматически  классийн категори, 

ц1ердешнийн грамматически  классийн гайтамаш. 

Адам билгалде ц1ераш, х1ума билгалъе ц1ераш. 

Церан грамматически классашка нисдалар. 

2/0,05 2/0,05 

       4. 

             

Ц1ердешнийн дожарш, легарш. Ц1ердешнийн 

дожарийн хаттарш а, чаккхенаш а. Ц1ердешнийн 

легарш, уьш билгаладахаран некъ. 

2/0,05 2/0,05 

       5. 
Билгалдешан юкъара маь1на. Билгалдош, цуьнан 

хийцадалар. Билгалдешан тайпанаш: мухаллин, 

юкъаметтигаллин, доладерзоран билгалдешнаш. 

2/0,05 2/0,05 

      6. 

Билгалдешнийн легарш. Билгалдешнийн 

даржаш.Билгалдешнийн легарш, церан башхаллаш. 

Билгалдешнийн юьхьанцара, дустаран, т1ехдаларан 

даржаш. 

 

4/0,08 

 

 

7. Терахьдешан юкъара маь1на. Терахьдешнаш, 

цуьнан тайпанаш, церан башхаллаш. 

2/0,05  

8. 
Масаллин терахьдешнаш. Масаллин терахьдешнаш, 

церан кхолладалар, легадалар. Лааме, лаамаза 

масаллин терахьдешнаш. 

2/0,05 2/0,05 

 
4 семестр 14/0,3 4/0,1 

1. Хандош Хандешан юкъара маь1на; хандешан 

билгалза кеп; нийса а, нийса доцу а хандешнаш;  

2/0,05 
2/0,05 
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2. 
Хандешан хенаш, церан кхоллаяларан башхаллаш; 

хандешан спряженеш; терахьашца хийцалун 

хандешнаш; 

2/0,05 

 

3. Хандешнийн цхьаллин а, дукхазаллин а кепаш 

хандешан грамматически классашца хийцадалар; 

2/0,05 
2/0,05 

4. 
Хандешан латтаман форманаш. 

2/0,05 
 

5. 
Причасти. Причастица йолу хандешан билгалонаш. 

2/0,05 
 

6. Деепричасти.Деепричастин грамматически 

билгалонаш. Деепричастин хенашца хийцаялар. 

2/0,05 
 

7. Куцдош. Куцдешан юкъара маь1на. 

 

2/0,05 
 

8. 
Г1уллакхан къамелан дакъош. Дешт1аьхье, 

хуттургаш,  дакъалгаш, айдардош. 

 

2/0,05 

 

5 семестр 16/0,4 
     

4/0,1 

1. Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн 

цхьаьнакхетарш а, церан тайпанаш а. 

2/0,05 2/0,05 

2. Предложенехь дешнийн уьйр. Предложенин коьрта 

меженаш.  

2/0,05 2/0,05 

3. Предложенин коьртаза меженаш Лач кхачам. 

Къастам. Юххедиллар.  

2/0,05  

4. 

Цхьалхечу предложенийн кепаш. Цхьанах1оттаман 

а, шинах1оттаманан а, кхаах1оттаман а 

предложенеш. Ц1еран предложенеш. Юьззина а, 

юьззина йоцу а предложенеш. 

4/0,1  

5. 
Предложенин цхьанатайпанара меженаш. 

Предложенин цхьанатайпанарчу меженех лаьцна 

юкъара кхетам.  

2/0,05 

 

6. 

Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

Т1едерзар. Юкъадало дешнаш а, предложенеш а. 

Х1аъ, х1ан-х1а дешнаш-предложенеш. 

Айдардешнаш-предложенеш. 

2/0,05 

 

7. 

Предложенин шакъаьстина меженаш. Предложенин 

шакъаьстина меженах лаьцна юкъара кхетам. 

Шакъаьстина латтамаш. Шакъаьстина юххедиллар. 

Хенан а, меттиган а латтамийн дурсаш. 

2/0,05 

 

 
6 семестр 12/0,3 2/0,1 

1. 
Чолхечу предложенех лаьцна юкъара кхетам  

2/0,05 2/0,05 

2. Чолхе-цхьанаккхетта предложени. Чолхе-

цхьанакхеттачу предложенешкахь хуттургаш. 

2/0,05  

3. 

Чолхе-карара предложенеш. Чолхе-карарчу 

предложенех лаьцна юкъара кхетам. Чолхе-карарчу 

предложенехь т1етухучун меттиг а, сацаран 

хьаьркаш а. 

2/0,05  



12 

 

4. Т1етухучу предложенийн кепаш. Ийна чолхе 

предложенеш а, къамелан мур. 
2/0,05  

5. 

Хуттургаш йоцу чолхе предложени Хуттургаш 

йоцчу чолхечу предложенешкарчу цхьалхечу 

предложенийн маь1наш а, сацаран хьаьркаш 

х1иттор а. 

2/0,05 

 

6. 
Ма-дарра а, лач а къамел. Ма-даррачу къамелехь 

сацаран хьаьркаш. Ма-дарра къамел лач къамеле 

дерзор.  

2/0,05 

 

 
7семестр 16/0,4 2/0,05 

1 
Нохчийн меттан фонетикин  маьIна а, декхарш а, 

1алашо а.  Нохчийн меттан фонетика  талларан 

истори. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш. 

2/0,05 

 

2 
Лексика а, лексикографи а. Дешнийн тайпанаш 

Дешнийн маь1наш. Дешан нийса а, т1едеана а 

маь1наш. 

2/0,05 

 

3 Грамматикин маь1на; къамелан дакъойн юкъара 

маь1на. 

2/0,05 
 

4 Г1уллакхан къамелан дакъош. Дешт1аьхье, 

хуттургаш,  дакъалгаш, айдардош. 

2/0,05 
2/0,05 

5 Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн 

цхьаьнакхетарш а, церан тай-панаш а. 

2/0,05 
 

6 

Предложенехь дешнийн уьйр. Предложенин коьрта 

меженаш. Пред-ложенин коьрта меженаш. 

Хандешан цхьалхе сказуеми. Ц1еран х1оттаман 

сказеми.Хандашан х1оттаман сказуеми. 

2/0,05 

 

 

7 
Чолхечу предложенех лаьцна юкъара кхетам. 

4/0,1 
 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

 
1 семестр 16/1 4/0,1 

1. Хьалхара дош. Нохчийн меттан фонетикин  маьIна а, 

декхарш а, 1алашо а.  Нохчийн меттан фонетика  талларан 

истори. 

2/0,05 
 

 

2. Фонемех кхетор. Фонемех кхетор. Хьаьрк, элп, аз, 

фонема. Нохчийн меттан аьзнийн система. Мукъа а, 

мукъаза а аьзнаш.     

2/0,05 

2/0,05 
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 Мукъачу аьзнийн классификаци. Монофтонгаш, 

дифтонгаш.  Мукъачу фонемийн дистрибуци. Юьхьанцара 

(схьадовлаза) мукъа аьзнаш. ШозлагIа (схьадевлла) мукъа 

аьзнаш.  

V1-чохь лела мукъа аьзнаш а, церан хийцамаш а. V2-чохь 

ле-ла мукъа аьзнаш а, церан Iаткъам а. 

2/0,05 

 

 

3. Контактни а, дистанционни а ассимиляци; юьззина а, 

юьззина йоцу а ассимиляци; регрессивно-дистанционни 

ассимилици. Мукъачу аьзнийн к1аддалар.Мукъачу 

аьзнийн горгдалар (лабиализаци). Мукъачу аьз-нийн 

гатдалар. Мукъачу аьзнийн гIелдалар. Ийначу могIарера 

мукъа аьзнаш. 

2/0,05 

2/0,05 

 

4. Мукъазчу аьзнийн классификаци. Мукъаза аьзнаш гIов-

гIаной, мукъамой дакъалацарца тайпанашка декъадалар. 

Кхолладаларан му халле хьаьжжина, мукъаза аьзнаш тай-

панашка декъадалар.  

2/0,05 

 

5. 
Мукъазчу аьзнийн ассимиляци: юьззина а, юьззина йоцу 

а, регрессивни а, прогрессивни а; контактни а, 

дистанционни а ассимиляци. Мукъазчу аьзнийн 

диссимиляци. 

2/0,05 

 

6. Нохчийн меттан дешдакъа а, дош дешдакъошка декъаран  

башхаллаш. Тохар. Нохчийн меттан фонетически 

транскрипци. 

4/0,1 

 

 
2 семестр  28/0,7 6/0,2 

1. 
Лексиках кхетор. Лексика а, лексикографи а. Дешнийн 

тайпанаш 

4/0,1 2/0,05 

2. 

 
Дешнийн маь1наш. Дешан нийса а, т1едеана а маь1наш 

4/0,1 2/0,05 

3. 

Омонимаш, синонимаш, антонимаш, диалектизмаш, табу, 

эвфемизмСинонимаш, синонимийн кхолладалар. 

Антонимаш, антонимийн тайпанаш. Омонимаш, 

омонимийн кхолладалар а. 

4/0,1 

2/0,05 

4. 

Фразеологи, фразеологин маь1на. Дешнийн 

фразеологически цхьаьнакхетаран тайпанаш: 

фразеологически дуозарш (сращени), фразеологически 

ца1аллаш (единства), фразеологически цхьаьнакхетарш 

(сочетани) 

4/0,1  

5. 
Нохчийн меттан дешнаш, т1еэцна дешнаш. Нохчийн 

меттан дешнаш. Оьрсийн, 1арбийн, туьркски 

меттанашкара т1еэцна дешнаш. 

4/0,1   

6. Ширделла дешнаш, керла дешнаш. Архаизмаш. 

Историзмаш. Неологизмаш 
4/0,1   

7. 

Дешнийн х1оттам:  лард, чаккхе, дешхьалхе, орам, 

суффикс. Дешнийн г1оьнца керла дешнаш кхолладалар, 

суффиксийн г1оьнца керла дешнаш кхолладалар, лардаш 

цхьанакхетарца кхолладалар. 

4/0,1   

 
3 семестр 16/0,4 4/0,1 
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       1. 
Ц1ердешан юкъара маь1на. Ц1ердешнаш, ц1ердешнийн 

грамматически билгалонаш. Юкъара а, долахь а 

ц1ердешнаш, церан башхаллаш. 

2/0,05 2/0,05 

       2. Ц1ердешнийн терахь. Цхьаллин, дукхаллин терахь, церан 

башхаллаш. Дукхаллин терахьан суффиксаш. 

2/0,05 2/0,05 

       3. 

Ц1ердешнийн грамматически классаш. Ц1ердешнийн 

грамматически  классийн категори, ц1ердешнийн 

грамматически  классийн гайтамаш. Адам билгалде 

ц1ераш, х1ума билгалъе ц1ераш. Церан грамматически 

классашка нисдалар. 

2/0,05 2/0,05 

       4. 

             

Ц1ердешнийн дожарш, легарш. Ц1ердешнийн дожарийн 

хаттарш а, чаккхенаш а. Ц1ердешнийн легарш, уьш 

билгаладахаран некъ. 

2/0,05 

 

       5. 
Билгалдешан юкъара маь1на. Билгалдош, цуьнан 

хийцадалар. Билгалдешан тайпанаш: мухаллин, 

юкъаметтигаллин, доладерзоран билгалдешнаш. 

2/0,05 

 

      6. 

Билгалдешнийн легарш. Билгалдешнийн даржаш

 Билгалдешнийн легарш, церан башхаллаш. 

Билгалдешнийн юьхьанцара, дустаран, т1ехдаларан 

даржаш. 

2/0,05 

 

7. Терахьдешан юкъара маь1на. Терахьдешнаш, цуьнан 

тайпанаш, церан башхаллаш. 

2/0,05 
 

8. 
Масаллин терахьдешнаш. Масаллин терахьдешнаш, церан 

кхолладалар, легадалар. Лааме, лаамаза масаллин 

терахьдешнаш. 

2/0,05 

 

 
4 семестр 14/0,3 6/0,2 

      1. Хандош Хандешан юкъара маь1на; хандешан 

билгалза кеп; нийса а, нийса доцу а хандешнаш;  

2/0,05 2/0,05 

      2. Хандешан хенаш, церан кхоллаяларан башхаллаш; 

хандешан спряженеш; терахьашца хийцалун хандешнаш; 

2/0,05 2/0,05 

      3. Хандешнийн цхьаллин а, дукхазаллин а кепаш хандешан 

грамматически классашца хийцадалар; 

2/0,05 2/0,05 

4. 

Хандешан латтаман форманаш; хандешан хаттаран 

форманаш; хандешан саттамаш; кхечуьнга довлу а, ца 

довлу а хандешнаш а, цара кхуллу предложенин 

конструкцеш а. 

2/0,05  

      5. 
Причасти. Причастица йолу хандешан билгалонаш; 

2/0,05  

6. Деепричасти.Деепричастин грамматически билгалонаш 

деепричастин хенашца хийцаялар. 

2/0,05  

      7. 
Куцдош. Куцдешан юкъара маь1на; 

2/0,05 
 

 
                                                          5 семестр 32/0,8 4/0,1 

1. 
 

Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн цхьаьнакхетарш а, 

церан тайпанаш а. 

4/0,1 

2/0,05 
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2. 
Предложенехь дешнийн уьйр. Предложенин коьрта 

меженаш. Предложенин коьрта меженаш. Хандешан 

цхьалхе сказуеми.  

4/0,1 

2/0,05 

3. Предложенин коьртаза меженаш . Лач кхачам (гергара 

объект). Къастам. Юххедиллар.Даран суьртан латтам. 
4/0,1 

 

4. 

Цхьалхечу предложенийн кепаш. Цхьанах1оттаман а, 

шинах1оттаманан а, кхаах1оттаман а предложенеш. 

Юьхьан а, билгалаюьхьан а предложенеш. Билгалза-

юьхьан предложенеш.  

8/0,2 

 

5. 
Предложенин цхьанатайпанара меженаш. Предложенин 

цхьанатайпанарчу меженех лаьцна юкъара кхетам. 

Предложенин цхьанатайпанарчу меженашкахь хуттургаш.  

4/0,1 

 

6. 

Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

Т1едерзар. Юкъадало дешнаш а, предложенеш а. Х1аъ, 

х1ан-х1а дешнаш-предложенеш. Айдардешнаш-

предложенеш. 

4/0,1 

 

7. 

Предложенин шакъаьстина меженаш. Предложенин 

шакъаьстина меженах лаьцна юкъара кхетам. 

Шакъаьстина латтамаш. Шакъаьстина юххедиллар. Хенан 

а, меттиган а латтамийн дурсаш. 

4/0,1  

 
6 семестр 24/0,6 4/0,1 

1. 
Чолхечу предложенех лаьцна юкъара кхетам  4/0,1 

2/0,05 

2. 

Чолхе-цхьанаккхетта предложени. Чолхе-

цхьанаккхеттачу предложенех лаьцна юкъара кхетам. 

Чолхе-цхьанакхеттачу предложенешкахь дозаран а, 

дуьхьалара а, къасторан а хуттургаш 

4/0,1 

2/0,05 

3. 
Чолхе-карара предложенеш Чолхе-карарчу 

предложенех лаьцна юкъара кхетам.Чолхе-карарчу 

предложенехь т1етухучун меттиг а, сацаран хьаьркаш а. 

4/0,1  

4. 

Т1етухучу предложенийн кепаш. Кхачаман т1етуху 

предложенеш. К1астаман т1етуху предложенеш. Хенан 

т1етуху предложенеш. Т1етухучу  предложенийн 

грамматически билгалонаш. Т1етуху предложени а, 

цуьнан карчам а.  

4/0,1  

5. 

Хуттургаш йоцу чолхе предложени.Хуттургаш йоцчу 

чолхечу предложених лаьцна юкъара кхетам. Хуттургаш 

йоцчу чолхечу предложенешкарчу цхьалхечу 

предложенийн маь1наш а, сацаран хьаьркаш х1иттор а. 

4/0,1  

6. 

Ма-дарра а, лач а къамел Ма-дарра а, лач а къамелах 

юкъара кхетам. Ма-даррачу къамелехь сацаран хьаьркаш. 

Ма-дарра къамел лач къамеле дерзор. Цитаташ а, церан 

нийсаязъяр а. Грамматически талларш 

4/0,1  

 
7семестр 32/1 6/0,3 
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1. 

Нохчийн меттан фонетикин  маьIна а, декхарш а, 1алашо 

а.  Нохчийн меттан фонетика  талларан истори. 

Фонемех кхетор. Фонемех кхетор. Хьаьрк, элп, аз, 

фонема. Нохчийн меттан аьзнийн система. Мукъа а, 

мукъаза а аьзнаш. 

4/0,1 

2/0,05 

2. 

Лексика а, лексикографи а. Дешнийн тайпанаш 

Дешнийн маь1наш. Дешан нийса а, т1едеана а маь1наш 

Омонимаш, синонимаш, антонимаш, диалектизмаш, табу, 

эвфемизм-Синонимаш, синонимийн кхолладалар. 

Антонимаш, антонимийн тайпанаш. Омонимаш, 

омонимийн кхолладалар а. 

6/0,3 

2/0,05 

3. 
Грамматикин маь1на. Грамматикин маь1на а, чулацам 

а;грамматически категорех кхетам балар; къамелан 

дакъойн юкъара маь1на. 

6/0,3 

2/0,05 

4. Г1уллакхан къамелан дакъош Дешт1аьхье, хуттургаш,  

дакъалгаш, айдардош. 

 

4/0,1 

 

 

5. Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн цхьаьнакхетарш а, 

церан тай-панаш а. 
4/0,1 

 

6. 

Предложенехь дешнийн уьйр. Предложенин коьрта 

меженаш. Пред-ложенин коьрта меженаш. Хандешан 

цхьалхе сказуеми. Ц1еран х1оттаман сказеми.Хандашан 

х1оттаман сказуеми. 

4/0,1 

 

7. 
Чолхечу предложенех лаьцна юкъара кхетам. 4/0,1 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№ п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Самостоятельное изучение. 

Трудоемкость 

(час./з. е.) 

очно заочно 

  1 семестр 40/1,1 65/1,8 

 1. 

Нохчийн меттан фонетикин  маьIна а, декхарш а, 1алашо 

а.   

Нохчийн меттан фонетика  талларан истори. 
5/0,1 9/0,2 

 2. 
Фонемех кхетор. Хьаьрк, элп, аз, фонема. Нохчийн меттан 

аьзнийн система. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш.     

5/0,1 8/0,2 

 3. 

Мукъачу аьзнийн классификаци. Монофтонгаш, 

дифтонгаш.  Мукъачу фонемийн дистрибуци. Юьхьанцара 

мукъа аьзнаш. ШозлагIа мукъа аьзнаш. 

5/0,1 8/0,2 

 4. 
V1-чохь лела мукъа аьзнаш а, церан хийцамаш а. V2-чохь 

лела мукъа аьзнаш а, церан Iаткъам а. 
5/0,1 8/0,2 

 5. 

Контактни а, дистанционни а ассимиляци; юьззина а, 

юьззина йоцу а ассимиляци; регрессивно-дистанционни 

ассимилици. 

5/0,1 8/0,2 
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 6. 

Мукъачу аьзнийн к1аддалар (палатализаци). Мукъачу 

аьзнийн горгдалар (лабиализаци). Мукъачу аьзнийн 

гатдалар, кIаддаларца гатдалар. Мукъачу аьзнийн 

гIелдалар (редукци). Ийначу могIарера мукъа аьзнаш. 

5/0,1 8/0,2 

 7. 

Мукъазчу аьзнийн классификаци. Кхолладаларан мухалле 

хьаьжжина, мукъаза аьзнаш тайпанашка декъадалар. 

Кхолладаларан меттиге хьаьжжина, мукъазчеран 

декъадалар. 

5/0,1 8/0,2 

 8. 

Нохчийн меттан мукъазчу аьзнийн гIелдалар (редукци). 

Нохчийн меттан эпентеза (наращени). Нохчийн меттан 

метатеза. Нохчийн меттан субституции. 

5/0,1 8/0,2 

  2 семестр 28/0,7  65/1,8 

 1. 
Лексиках кхетор. Лексика а, лексикографи а. Дешнийн 

тайпанаш. 
4/0,1 10/0,2 

 2. Дешнийн маь1наш. Дешан нийса а, т1едеана а маь1наш 4/0,1 10/0,2 

 3. 
Омонимаш, синонимаш, антонимаш, диалектизмаш, табу, 

эвфемизм-Синонимаш, синонимийн кхолладалар. 
4/0,1 12/0,3 

 4. 
Антонимаш, антонимийн тайпанаш. Омонимаш, 

омонимийн кхолла-далар а. 
6/0,2 10/0,2 

 5. 
Ширделла дешнаш, керла дешнаш. Архаизмаш. 

Историзмаш. Неологизмаш.  
6/0,2 12/0,3 

 6. 

Дешнийн х1оттам:  лард, чаккхе, дешхьалхе, орам, 

суффикс. Дешнийн г1оьнца керла дешнаш кхолладалар, 

суффиксийн г1оьнца керла дешнаш кхолладалар, лардаш 

цхьанакхетарца кхолладалар. 

4/0,1 10/0,2 

  3 семестр 40/1,1 65/1,8 

 1. 
Ц1ердешнийн легарийн тайпанаш а, уьш билгалдахаран 

башхаллаш а.  
6/0,2 10/0,2 

 2. Ц1ердешан грамматически классийн категори. 6/0,2 10/0,2 

 3. 
Ц1ерметдешнийн тайпанаш а, церан лааме, лаамаза 

легадаларан башхаллаш а. 
6/0,2 12/0,3 

 4. 

Билгалдешан юкъара маь1на. Билгалдош, цуьнан 

хийцадалар. Билгалдешан тайпанаш: мухаллин, 

юкъаметтигаллин, доладерзоран билгалдешнаш. 

6/0,2 10/0,2 

 

 
5. 

Билгалдешнийн легарш. Билгалдешнийн даржаш

 Билгалдешнийн легарш, церан башхаллаш. 

Билгалдешнийн юьхьанцара, дустаран, т1ехдаларан 

даржаш. 

8/0,2 12/0,3 

 6. 
Терахьдешан юкъара маь1на. Терахьдешнаш, цуьнан 

тайпанаш, церан башхаллаш. 

8/0,2 10/0,2 

  4 семестр 44/1,2  65/1,8 

 1. 

Хандош Хандешан юкъара маь1на; хандешан билгалза 

кеп; нийса а, нийса доцу а хандешнаш;  

куцдешнийн дустаран даржаш. 

7/0,6 
10/0,2 

 2. 
Хандешан хенаш, церан кхоллаяларан башхаллаш; 

хандешан спряженеш; терахьашца хийцалун хандешнаш. 
7/0,6 10/0,2 

 3. Хандешнийн цхьаллин а, дукхазаллин а кепаш. 7/0,6 12/0,3 

 4. Причастин а, деепричастин а грамматически билгалонаш. 7/0,6 10/0,2 

 5. 
Куцдош. Куцдешан юкъара маь1на; 

куцдешан тайпанаш, церан башхаллаш. 
7/0,6 12/0,3 

 6. 
Г1уллакхан къамелан дакъош. Дешт1аьхье, хуттургаш,  

дакъалгаш, айдардош. 
7/0,6 10/0,2 

  5 семестр 42/1,1 12/0,3 

 1. 
Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн цхьаьнакхетарш а, 

церан тайпанаш а.  
7/0,1 2/0,1 

 2. 
Предложенин коьрта меженаш. Предложенин коьртаза 

меженаш. 
7/0,1 2/0,1 
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 3. 
Цхьалхечу предложенийн кепаш. Цхьанах1оттаман а, 

шинах1оттаманан а, кхаах1оттаман а предложенеш. 
7/0,1 2/0,1 

 4. Предложенин цхьанатайпанара меженаш. 7/0,1 2/0,1 

 5. 
Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

Т1едерзар. 
7/0,1 2/0,1 

 6. Предложенин шакъаьстина меженаш. 7/0,1 2/0,1 

  6 семестр 108/3 65/1,8 

 1. Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 18/0,1 10/0,2 

 2. 

Чолхе-цхьанаккхетта предложени. Чолхе-цхьанаккхеттачу 

предложенех лаьцна юкъара кхетам. Чолхе-

цхьанакхеттачу предложенешкахь дозаран а, дуьхьалара а, 

къасторан а хуттургаш 

18/0,1 10/0,2 

 3. 

Чолхе-карара предложенеш. Чолхе-карарчу предложенех 

лаьцна юкъара кхетам.Чолхе-карарчу предложенехь 

т1етухучун меттиг а, сацаран хьаьркаш а. 

18/0,1 12/0,3 

 4. 

Т1етухучу предложенийн кепаш.Кхачаман т1етуху 

предложенеш. Къастаман т1етуху предложенеш. Хенан 

т1етуху предложе-неш.Даран суьртан т1етуху 

предложенеш. Бахьанин т1етуху пред-ложенеш. 

1алашонан т1етуху предложенеш. Бехкаман т1етуху пред-

ложенеш. Т1етухучу  предложенийн грамматически 

билгалонаш. Т1етуху предложени а, цуьнан карчам а. 

Шина я масех т1етухучу предложе-ница чолхе-карара 

предложенеш. Цхьанакарара т1етуху предложе-неш. Ийна 

чолхе предложенеш а, къамелан мур. 

18/0,1 10/0,2 

 5. 

Хуттургаш йоцу чолхе предложени. Хуттургаш йоцчу 

чолхечу предложених лаьцна юкъара кхетам. Хуттургаш 

йоцчу чолхечу предложенешкарчу цхьалхечу 

предложенийн маь1наш а, сацаран хьаьркаш х1иттор а. 

18/0,1 12/0,3 

 6. 

Ма-дарра а, лач а къамел. Ма-дарра а, лач а къамелах 

юкъара кхетам. Ма-даррачу къамелехь сацаран хьаьркаш. 

Ма-дарра къамел лач къамеле дерзор. Цитаташ а, церан 

нийсаязъяр а. Грамматически талларш 

18/0,1 10/0,2 

  7 семестр 24/0,6 65/1,8 

 1. 

Нохчийн меттан фонетикин  маьIна а, декхарш а, 1алашо 

а.  Нохчийн меттан фонетика  талларан истори. 

Фонемех кхетор. Фонемех кхетор. Хьаьрк, элп, аз, 

фонема. Нохчийн меттан аьзнийн система. Мукъа а, 

мукъаза а аьзнаш. 

4/0,01 10/0,2 

 2. 

Лексика а, лексикографи а. Дешнийн тайпанаш 

Дешнийн маь1наш. Дешан нийса а, т1едеана а маь1наш 

Омонимаш, синонимаш, антонимаш, диалектизмаш, табу, 

эвфемизм-Синонимаш, синонимийн кхолладалар. 

Антонимаш, антонимийн тайпанаш. Омонимаш, 

омонимийн кхолладалар а. 

4/0,01 10/0,2 

 3. 

Грамматикин маь1на. Грамматикин маь1на а, чулацам 

а;грамматически категорех кхетам балар; къамелан 

дакъойн юкъара маь1на. 

Г1уллакхан къамелан дакъош 

4/0,01 12/0,3 

 4. 
Дешнийн цхьаьнакхетарш. Дешнийн цхьаьнакхетарш а, 

церан тай-панаш а. 
4/0,01 10/0,2 

 5. 

Предложенехь дешнийн уьйр. Предложенин коьрта 

меженаш. Пред-ложенин коьрта меженаш. Хандешан 

цхьалхе сказуеми. Ц1еран х1оттаман сказеми.Хандашан 

х1оттаман сказуеми. 

 

4/0,01 12/0,3 

 6. Чолхечу предложенех лаьцна юкъара кхетам. 4/0,01 10/0,2 
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Учебно-методический кабинет чеченского языка. 

- Электронные версии методических указаний, лекционных курсов, вопросы 

к зачету и экзамену. 

-  Электронная библиотека. 

- Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время самостоятельной 

работы студентов). 

- Оборудование учебного назначения (доска, переносные наглядные 

пособия). 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагается использование при организации образовательной 

деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических 

материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся.  



20 

 

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в раздел «Образовательные технологии, 

применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы вносятся 

необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

  

• Использование информационных ресурсов, доступных в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых 

редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 
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55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

Вопросы к 1-ой аттестации: 

1. Связь лингвистики с другими науками. Сущность языка. Функции 

языка. Язык и другие (невербальные) средства общения. Виды речевой 

деятельности.  Речь внутренняя и внешняя, устная (говорение и 

аудирование) и письменная (письмо и чтение), монологическая и 

диалогическая. 

2. Место русского языка в кругу родственных славянских языков. 

Типологическая характеристика русского языка. Кодифицированная и 

разговорная форма литературного языка. Стилистическая система 

русского языка. 

3. Предмет, структура, задачи и цели курса фонетики. Типы фонетики. 

Аспекты изучения фонетики. 

4. Принципы разграничения сегментных и суперсегментных единиц. 

Суперсегментные единицы и понятие системы. Фонетическое слово. 

Клитики. Синтагма (речевой такт), фраза.  

5. Классификация звуков речи. Акустические свойства звуков. Артику-

ляция, ее составляющие: приступ, выдержка, отступ. 

Артикуляционные свойства звуков. 

6. Классификация гласных звуков. Классификация согласных звуков по 

участию голоса и шума, по месту и способу образования. по наличию-

отсутствию палатализации. 

7. Слог. Слоговые и неслоговые звуки. Типы слогов: открытые и 

закрытые, прикрытые и неприкрытые. Теории слога: акустическая, 

сонорная, мускульного напряжения (авторы, сущность). Теории 

слогоделения (авторы, сущность) 

 

Вопросы ко  2- ой аттестации: 



22 

 

1.  Лексические аспекты изучения слова как основной единицы языка. 

Системные связи лексикологии с другими разделами науки о языке. 

Системные отношения в русской лексике. 

2.   Слово как основная номинативная и когнитивная (познавательная) 

единица языка.  

3.  Лексическое и грамматическое значения слова. Аспекты лексического 

значения слова: семасиологический, структурно-семантический и 

функционально-стилевой. 

4.  Понятие о внутренней форме слова. Современная лексикология о 

типах лексических значений слов. Семема и сема. Сема как 

минимальный компонент значения слова. 

5.  Многозначность слова. Иерархия значений и типы многозначности в 

русском языке. Полисемия в толковых словарях русского языка. 

6.  Метафора как вид переноса наименований. Узуальные и 

окказиональные метафорические переносы. 

7.  Метонимия как вид переноса названия. Продуктивные модели мето-

нимических переносов. 

8.  Структурные связи в многозначном слове: радиальная, цепочечная и 

радиально-цепочечная зависимость значений (ЛСВ - лексико-

семантических вариантов). Вопрос об общем значении слова. 

9.  Лексическая омонимия в русском языке. Омонимия и полисемия. 

Омонимический ряд и типы омонимов: семантические, 

этимологические, словообразовательные и структурные, полные и 

неполные. Пути образования. Словари омонимов. Паронимы в 

русском языке 

10. Синонимия как выражение смысловой эквивалентности в русском 

языке 

11. Узкое и широкое понимание синонимии. Синонимический ряд и его 

доминанта. 

12. Типы синонимов и синонимических рядов. Русские синонимические 

словари. 

13. Антонимия в русском языке. Антонимия. Словари антонимов. 

7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

1. Мукъа а, мукъаза аьзнаш 

2. Ши аз билгалдеш долу элпаш, церан нийсаяздар 

3. Манкха мукъа  аьзнаш 

4. Дифтонгаш, церан нийсаязъяр 

5. Элп Й а, цуьнан нийсаяздар а 

6. Фразеологи - дешнийн ч1аг1делла цхьаьнакхетарш 

7. Ц1ердешнийн терахь 

8. Ц1ердешнийн нийсаяздар 

9. Билгалдешнийн тайпанаш 

10.  Билгалдешнийн нийсаяздар 
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11.  Терахьдешан юкъара маь1на  

12.  Терахьдешнийн легар 

13.  Масаллин терахьдешнаш  

14.  Дийца лексикин тайпанех лаций.  

      Даладе х1ора тайпанна дог1у масалш. 

15.  Стенах олу синонимаш? Синонимаш юкъахь йолу предложениш ялае. 

16.  Билгалдаха дешнийн тайпанаш. Х1ора тайпанах масалш даладе. 

17.  Дийца амонимийн тайпанех лаций. 

18.  Дукха маь1наш долчу дешнех лаций дийца. Даладе масалш 

(предложенеш) 

19.  Дешний т1едеана (тардина) маь1на маса кепара хуьлу. Уьш билгал а 

деш, предложени ялае. 

20.  Дийца дешнийн лексически а, грамматически а  маь1нийн аг1онехь. 

Ялае цу маь1нашкахь дешнаш долу преложенеш. 

21.  Неологизмаш. Уьш кхоллаяларах некъаш. Масалш. 

22.  Лексикин цхьа дакъа ширдаларан некъаш. 

23.  Дийца антонимаш билгалдечу маь1нех лаций. Даладе предложенишкахь 

масалш. 

24.  Стенах олу термин, профессионализм, калька? Даладе масалш. 

25.  Дийца нохчийн табух а, эвфемизмах а лаций. Масалшкахь билгалдакхха 

царах дерг. 

26.  Ялае кхечу метташкара а, оьрсийн  маттехула а т1еэцна дешнаш юкъахь 

долу предложениш. 

27.  Стенах олу лексикографи? Маса тобане екъало словараш? Х1ун 

башхалла ю церан? Нохчийн меттан муьлха словараш арахецна? 

28.  Маса кепара ду дешнийн ч1аг1делла цхьанакхетарш? Масалшкахь 

билгалде уьш. 

29.  Дешнийн парг1атчу цхьанакхетарийн, фразеологизмийн юкъахь х1ун 

башхалла  ю? Гайта иза масалшкахь. 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

ПО СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЧЕНСКОМУ ЯЗЫКУ 

• Хандешан хенаш. 

• Лексикан маь1на: Синонимаш, антонимаш, неологизмаш. 

• Ц1ердешан маь1на а, цуьнан тайпанаш а. 

• Ц1ердешнийн дожарш а, легарш а. 

• Билгалдешан маь1на а, цуьнан тайпанаш а. 

• Хандешан маь1на а, цуьнан кепаш а. 

• Куцдешан  маь1на а, цуьнан тайпанаш а. 

• Терахьдешан маь1на а, цуьнан тайпанаш а. 
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• Фонетикин маь1на а,  мукъачу аьзнийн  система а. 

• Синтаксисан маь1на а, коьрта меженаш а. 

• Предложенин  коьртаза меженаш. 

• Причастин а, деепричастин а карчамаш. 

• Нохчийн  меттан  мукъазчу аьзнийн система. 

• Г1уллакхан  къамелан дакъош: Дешт1аьхье, хуттургаш, дакъалгаш. 

• Цхьалхечу предложенин кепаш: юьхьан предложенеш, юкъара – 

юьхьан предложенеш, билгала – юьхьан предложенеш. 

• Яьржина а, яржаза а предложенеш. 

• Предложенин цхьанатайпанара меженаш. 

• Ма – дара а, лач  къамел а, цитаташ а,  церан нийсаязъяр а. 

• Ц1ердешнийн грамматически  классаш. 

• Предложеница уьйр йолу дешнаш:  Т1едерзар, юкъадало дешнаш а,  

предложенеш а. « Х1аъ, х1ан – х1а» дешнаш предложенеш.  

Айдардешнаш – предложенеш. 

• Латтамаш а, церан тайпанаш а. 

• Чолхе предложенеш ( юкъара кхетам). Чолхе – цхьаьнакхеттачу 

предложенешкахь хуттургаш. 

• Предложенехь дешнийн уьйр: бартбар, урхалла, т1етовжор. 

• Архаизмаш,  историзмаш, омонимаш, диалектизмаш. 

• Ц1ерметдешан  маь1на а, цуьнан тайпанаш. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении 

«Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении 

дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами 

данных. 
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9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 а) основная литература: 

1.Тимаев А.Д. ХIинцалера нохчийн мотт. Лексикологи. Фонетика. 

Морфологи. (Современный  чеченский язык. Лексикология. Фонетика. 

Морфология.) Грозный, 2007, 2011. 

2. Нохчийн меттан практикум. Грозный, 2011 

3. Вагапов А.Д. Нохчийн меттан доштуьду жайна. Нальчик, 2001 

4. Вагапов А.Д., Ахмадова З.М. Нохчийн меттан урокехь дийнатийн, 

ораматийн ц1ерш 1амор. Грозный, 2005 

5. Вагапов А. Д. Нохчийн меттан синонимийн жайна. Соьлжа-г1ала, 2007 

6. Вагапов А. Д. Словарь неологизмов чеченского языка. Грозный, 2007. 

7. Эдилов С. Э. Нохчийн меттан практикум. Грозный, 2011, ЧГУ 

 

б) дополнительная литература: 

1. Тимаев А.Д. «Категория грамматических классов в нахских языках». 

Ростов, 1983.  

2. Дешериев Ю.Д. «Сравнительно - историческая грамматика нахских языков 

и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских 

народов». Грозный, 1968. 

3. Арсаханов И.Г. «Х1инцалера нохчийн мотт». Грозный, 1965. 

4.Бибулатов Н.С. «Типы склонения имен существительных в говорах 

плоскостного диалекта чеченского языка». Изв. ЧИНИИИЯЛ, т.7, вып.2, 

Языкознание. Грозный, 1966. 

5. Эсхаджиев Я. У. 4-8 классашкахь нохчийн мотт хьехаран методика. 

6. Яковлев Н.Ф. «Морфология чеченского языка» сб. ЧИНИИИЯЛ. Труды, 

т.I. Грозный, 1960. 

7. Вагапов А.Д. Ц1ердешнийн легарш. Грозный, 2002 

8. Эдилов С. Э. Самукъане грамматика. Грозный, 2010 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-08 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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1. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


