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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Դիվանագիտական գրագրություն» ուսումնական ձեռնարկի 

հիմնական նպատակն է օտար լեզվով` իսպաներենով ծանոթացնել 

ուսանողներին դիվանագիտական նամակագրությանը, տարբեր փաս-

տաթղթերի և նամակների կառուցվածքային և բովանդակային առանձնա-

հատկություններին, սովորեցնել` ինչպես կազմել դիվանագիտական 

փաստաթղթեր և կիրառել դրանք գործնականում:  

Ձեռնարկում ներկայացված են 6 թեմատիկ գլուխներ, որոնց նպա-

տակն է օգնել ուսանողին` խորացնել և ամրապնդել դիվանագիտական 

գրագրությանն առնչվող գիտելիքները, հարստացնել դրանք նոր բառա-

պաշարով և զարգացնել լեզվական գիտելիքները:  

Վեց թեմատիկ գլուխներում ընդգրկված են տեղեկատվական 

բնույթի տեքստեր, որոնց թեմաները կանոնակարգված են ըստ հերթակա-

նության: Բացի գրագրությանն առնչվող թեմատիկ տեքստերից և քաղա-

քագիտական, դիվանագիտական հարուստ բառապաշարից, ձեռնարկում 

ներկայացված են նաև վարժություններ, որոնք նպաստում են լեզվական 

նյութի յուրացմանը, բառապաշարի հարստացմանն ու ամրապնդմանը: 

Ուսանողի աշխատանքն առավել դյուրին դարձնելու նպատակով 

յուրաքանչյուր դասին հաջորդում է բառացանկ, որտեղ ներկայացվում են 

հիմնական տեքստի կարևոր բառակապակցություններն ու արտահայ-

տություններն իրենց հայերեն թարգմանություններով: 

Յուրաքանչյուր տեքստի համար նախատեսված վարժություննե-

րի համակարգը փոքր-ինչ տարբեր է` կախված թեմատիկ նյութի առանձ-

նահատկություններից: Այնուամենայնիվ, դրանք լիովին միտված են դա-

սի ամբողջական նյութի յուրացմանը:  

Յուրաքանչյուր թեմա ներառում է բնօրինակ փաստաթղթեր իս-

պաներենով և հայերենով, իսկ դրանց առանձնահատկությունների և ներ-

կայացվող նմուշների ուսումնասիրությունն ամփոփվում է ուսանողի 

կողմից համապատասխան տեսակի փաստաթղթի կազմումով: 

Առաջին գլուխը` «Դիվանագիտական գրագրություն» ներառում է 

չորս թեմա` Դիվանագիտական լեզու, Դիվանագիտական ոճ, Արարողա-
կարգային դիմելաձևեր և Դիվանագիտական գրագրություն: 

Երկրորդ գլուխը` «Նամակագրություն դիվանագիտական ներկա-

յացուցչությունների, ընդունող երկրի արտաքին գործերի նախարարու-

թյան և միջազգային կազմակերպությունների միջև», ներառում է տասը 

թեմա` Գործողության միջոցներ (տեղեկատվական),Վերբալ հայտագիր, 
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Շրջաբերական հայտագիր, Անձնական հայտագիր, Դիվանագիտական 
հայտագիր` բողոքի, համատեղ, համարժեք բովանդակության, համա-
կարգված և մասնավոր հայտագրեր, Հուշագիր, Ոչ պաշտոնական հայ-
տագիր, Հայտարարություն և Վերջնագիր: 

Երրորդ գլխում` «Նամակագրություն արտաքին գործերի նախա-

րարության և արտերկրում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների 

միջև», բաղկացած է հինգ թեմայից` Դիվանագիտական ներկայացուցչու-
թյունների տեղեկատվական գործառույթները, Պաշտոնական հայտարա-
րություններ և նամակներ, Կարճ տեղեկույթներ, Շրջաբերականներ և զե-
կույցներ, հաշվետվություններ, Ֆաքս, հեռատիպ, հեռագիր կամ դիվանա-
գիտական հեռագիր, էլեկտրոնային հաղորդագրություն և ինտերնետային 
էջ, Դիվանագիտական փոստ, վալիզ: 

Չորրորդ գլխում` «Նամակագրություն պետությունների ղեկա-

վարների միջև», ներառված է մեկ ընդհանուր թեմա` Պաշտոնական և 
մասնավոր նամակներ: 

Հինգերորդ գլխում` «Դիվանագիտական փաստաթղթեր», ընդգրկ-

ված են երկու թեմա` Հրավիրատոմս, Օրակարգ և ծրագիր: 

Վեցերորդ գլխում`«Միջազգային փաստաթղթեր», ներառված են 

երեք թեմա` Պայմանագիր, Կոնվենցիա և Համաձայնագիր: 

Ձեռնարկի վերջում ներկայացված են նաև հավելվածներ, որոն-

ցում ընդգրկված են պաշտոնական դիմելաձևեր, ինչպես նաև միջազ-

գային կազմակերպությունների անվանումներ և հապավումներ: 

Ձեռնարկը նախատեսված է Միջազգային հարաբերությունների 

ֆակուլտետի ուսանողների, քաղաքագիտություն և դիվանագիտություն 

ուսումնասիրող մասնագետների, դասախոսների, թարգմանիչների, 

զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների,  ինչպես նաև վե-

րոնշյալ բնագավառներով հետաքրքրվող հասարակության լայն շրջա-

նակների համար:  
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