
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

 Մասնագիտություն՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 

 Ուսուցման տևողությունը՝ 2 տարի 

 Ուսման վարձը՝ 500.000 ՀՀ դրամ 

 Շնորհվող որակավորումը՝ բանասիրության մագիստրոս 
 

Ծրագիրը նպատակ ունի. 

պատրաստել հայոց լեզվի զարգացման բոլոր փուլերի` գրաբարի, միջին հայերենի, 

արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուների, բարբառագիտության, ինչպես նաև 

հունարենի և լատիներենի իմացությամբ մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն.  

 համակարգել հայոց լեզվի ծագմանն ու պատմությանը վերաբերող փաստերը, 

կատարել զուգադրահամեմատական քննություն հայերենի զարգացման տարբեր 

փուլերի միջև. 

 իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք հայոց լեզվի պատմության, ընդ-

հանուր և համեմատական լեզվաբանության բնագավառներում. 

 առաջադրել և լուծել լեզվի ձևայնացված նկարագրության, համակարգչային 

լեզվաբանական հենքերի ու շտեմարանների ստեղծման և մեքենական 

թարգմանությանն առնչվող խնդիրներ: 

 

Կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

 գիտակցել լեզվի գիտական նկարագրության ու ներկայացման միջոցները.  

 լուսաբանել լեզվաբանական վերլուծության արդիական մեթոդները. 

 սահմանել համակարգչային ծրագրերի միջավայրում հետազոտության և ուսուցման 

հետ կապված տեսական և գործնական խնդիրներ. 

 ներկայացնել հայերենի զարգացման ընթացքում ձևավորված լեզվաոճական 

դասերը` ըստ իրենց ստեղծման ժամանակի և համապատասխան հեղինակների.  

 վերարտադրել միջին հայերենով ստեղծված երկերի արդի արևելահայերեն թարգ-

մանության հմտությունները` համարժեք տերմինային համակարգով. 

 ճանաչել և ներկայացնել լեզվաբանական ավանդական և նորագույն մոտեցումներով 

իրականացված զուգադրական քննությունները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 կիրառել ունեցած գիտելիքները լեզվաբանական արդիական խնդիրները մեկնաբա-

նելիս. 

 բացահայտել գրաբարի և նրա բարբառների քերականական յուրահատկությունները,  

 



 

 

 թարգմանել գրաբարի  տարբեր շրջաններում ստեղծված գրական երկերը, այդ 

թվում` հունաբան և լատինաբան. 

 ընդհանրացնել  բնագրերի համաբարբառները, հատուկ անունների ցանկերը, լեզ-

վական փաստերի բաշխվածության վիճակագրական աղյուսակները. 

 բացահայտել հայերենի գոյության տարբեր շրջաններում, բարբառներում առկա 

լեզվական փաստերի ծագումնաբանական կապը, վերականգնել բացակայող օղակ-

ները. 

 արժևորել արդի լեզվաբանական վերլուծության նորագույն մեթոդները և դրանք ներ-

դնել հայոց լեզվի պատմության հիմնահարցերի նորովի արժևորման ընթացքում: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ). 

 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, 

վարել գիտական բանավեճեր և քննարկումներ. 

 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

միջոցները. 

 ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն և կապ հաստատել օտար լեզվի և 

մասնագիտական առարկաների միջև: 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

«Հայոց լեզվի պատմություն և լեզվաբանություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

ուսումը շարունակել ասպիրանտուրայում։  

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 Ընդհանուր դասընթացներ 

 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում 

 Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

 կամընտրական 

 Անգլերեն 

 Ֆրանսերեն 

 Գերմաներեն 

 Ռուսերեն 

 Մասնագիտական դասընթացներ (պարտադիր) 

 Մասնագիտության արդի հիմնախնդրիները 

 Արդի հայերենի և թարգմանության հիմնախնդիրներ 

 Ընթերցման և արդի քննադատության տեսություն 

 Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը 

 Հայ ձեռագրատների ժառանգության ուսումնասիրությունը 

 Գրաբարյան, միջինհայերենյան բնագրերի ժանրային և լեզվական 

առանձնահատկությունները 

 Դասական լեզուներ 

 Լեզվաբանական տիպաբանություն 

 Համեմատական քերականություն 

 Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական) 

 Գրաբարը ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում 

 Աստվածաշնչի լեզվաոճական քննություն 

 Իմաստաբանական նորագույն ուսմունքներ 

 Լեզվափիլիսոփայություն 

 Հայերենի հոլովման և խոնարհման համակարգերի պատմական զարգացումը 



 

 

 Հայ հոգևոր քնարերգության լեզվական առանձնահատկությունները 

 Հատուկ մասնագիտական գրաբարյան տեքստերի քննություն և թարգմանություն 

 Հնչույթաբանության արդի ուսմունքները 

 Համակարգչային լեզվաբանություն 

 Հետազոտական կառուցամաս 

 Գիտական սեմինար 

 Մասնագիտական պրակտիկա 

 Մագիստրոսական թեզ 

 

Պրակտիկա 

  Անցկացվում է ամբիոնում կամ համապատասխան հաստատություններում (տուն-

թանգարաններ, Մատենադարան, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, 

հրատարակչություններ և այլն)  

 

Ընդունելության քննություն՝ բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

Հայոց լեզվի պատմություն 

1. Լեզվի պատմության շրջանաբաժանման սկզբունքները և հայոց լեզվի խատմության 

գիտական շրջանաբաժանումը: 

2.  Հայերի անվանումները՝ հայ, արմեն, սոմեխ և սրանց հետ կապված բնակության 

սկզբնական վայրերի հարցը: 

3. Հայոց լեզվի բնույթի վերաբերյալ առկա տեսությունները: 

4. Հայոց գրերի գյուտը, մեսրոպյան գրերի և տարեթվի վերաբերյալ բանասիրության մեջ 

առկա կարծիքները: 

5. Նախամաշտոցյան հայ գրերի գոյության  վարկածները: 

6. Հայոց հին գրական լեզվի՝ գրաբարի հնչյունական համակարգըև նրա պատմական 

փոփոխությունները: 

7. Թվի կարգը հայերենում՝ գրաբար, միջին հայերեն, աշխարհաբար: 

8. Հոլովի քերականական կարգը հայերենում: 

9. Ա վերջադրական հոլովման պատմական զարգացումը: 

10. Ա ներդրական հոլովման պատմական զարգացումը: 

11. Ե վերջադրական հոլովման պատմական զարգացումը: 

12. Ու հոլովման պատմական զարգացումը: 

13. Ո հոլովման պատմական զարգացումը: 

14. Ի հոլովման պատմական զարգացումը: 

15. Ի-ա վերջադրական հոլովման պատմական զարգացումը: 

16. Ի-ա ներդրական հոլովման պատմական զարգացումը: 

17. Ո-ա հոլովման պատմական զարգացումը: 

18. Գրաբարի անկանոն հոլովման պատմական զարգացումը: 

19. Առկայացման քերականական կարգի պատմական զարգացումը: 

20. Գրաբարի դերբայները: 

21. Գրաբարի անցյալ դերբայի պատմական զարգացումը: 

22. Ենթակայական դերբայի պատմական զարգացումը: 

23. Ած-ով հարակատար դերբայի ծագման մասին տեսակետները: 

24. Անկատար դերբայի ծագման վերաբերյալ տեսակետները: 

25. Ապակատար և համակատար դերբայների առաջացումը: 

26. Ժխտական դերբայի ծագումը և կիրառությունը: 

27.  Գրաբարի խոնարհման համակարգը: 

28. Գրաբարի սահմանական անկատար ներկա և անցյալ ժամանակների կազմությունը և 

պատմական զարգացումը: 

29. Սահմանական անցյալ կատարյալ ժամանակի պատմական զարգացումը: 

30. Ստորադասական եղանակի առաջին և երկրորդ ապառնի ժամանակների 

կազմությունը և պատմական զարգացումը: 

31. Արգելական հրամայականի կազմությունը հայերենում: 

32. Գրաբարի բուն և հորդորական հրամայականների պատմական զարգացումը: 

33. Գրաբարի բաղադրյալ ժամանակները: 

34. Ժխտական խոնարհումը հայերենում: 

35. Կրավորական սեռի արտահայտության եղանակները գրաբարում: 

36. Գրաբարի պատճառական բայերը և դրանց պատմական զարգացումը: 

37. Գրաբարի պակասավոր բայերը: 

38. Գրաբարի անկանոն նույնարմատ բայերը և դրանց պատմական զարգացումը: 

39.  Գրաբարի անկանոն տարարմատ բայերը և դրանց պատմական զարգացումը: 

40. Կը և պիտի եղանակիչների ծագման տեսակետները: 

41. Ածականը գրաբարում և դրա պատմական զարգացումը: 

42. Քանակական թվականները գրաբարում և դրանց պատմական զարգացումը: 



 

 

43. Դասական և անձներական թվականները գրաբարում և դրանց պատմական 

զարգացումը: 

44. Դերանվանական հոլովումը գրաբարում: 

45. Անձնական դերանունները հայերենում: 

46. Ստացական դերանունները գրաբարում և դրանց պատմական զարգացումը: 

47. Ցուցական դերանունները հայերենում: 

48. Հարցահարաբերական դերանունները հայերենում: 

49. Անորոշ դերանունները հայերենում: 

50. Որոշյալ և փոխադարձ դերանունները հայերենում: 

51. Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները, դրանց պատմական զարգացումը: 

52. Գրաբարի բառապաշարի ընդհանուր բնութագիրը՝ բնիկ և փոխառյալ շերտեր: 

53. Հունաբան հայերենի հիմնական բնութագիրը: 

54. Միջին հայերենի կազմավորումը, միջին հայերենը որպես պետական լեզու: 

55. Հայոց ազգային լեզվի կազմավորումը, երկճյուղ աշխարհաբարի՝ արևելահայերենի և 

արևմտահայերենի համեմատական բնութագիրը: 

 

Ընդհանուր լեզվաբանության հիմունքներ 

1. Լեզուն որպես լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկա 

2. Լեզուն որպես հասարակական երևույթ 

3. Լեզուն որպես կառուցվածք 

4. Լեզուն որպես համակարգ 

5. Լեզուն որպես նշանային համակարգ 

6. Լեզուն որպես պատմական երևույթ 

7. Լեզվի գոյության տարբերակային ձևերը 

8. Լեզու, խոսք, լեզվախոսություն 

9. Լեզու և մտածողություն 

10. Կառուցվածք, կանոն (նորմա) և կիրարկություն 

11. Լեզվական մակարդակներ և միավորներ 

12. Հարացուցային և շարակարգային հարաբերություններ 

13. Լեզվաբանական գիտաճյուղեր 

14. Լեզվաբանական միջգիտաճյուղեր 

15. Լեզվաբանական հայեցակետերը և լեզվաբանության ուղղությունները 

16. Պատմահամեմատական մեթոդ 

17. Լեզվաբանական հնէաբանության մեթոդ 

18. Նկարագրական /դեսկրիպտիվ/ և կառուցվածքային մեթոդ 

19. Լեզվաբանական աշխարհագրության մեթոդ 

20. Հնչյունների դասակարգումը 

21. Ձայնավորների դասակարգումը 

22. Երկբարբառներ և եռաբարբառներ 

23. Բաղաձայնների դասակարգումը 

24. Գրադարձություն, տառադարձություն և հնչյունագրություն 

25. Վանկ և շեշտ 

26. Պատկերագրություն. գաղափարագրություն. հնչյունագրություն 

27. Ուղղագրությունը և նրա սկզբունքները 

28. Ընդհանուր-պատմական հնչյունափոխություն 

29. Դիրքային և փոխազդեցական հնչյունափոխություն 

30. Հնչյունական օրենք 

31. Հնչյուն և հնչույթ 

32. Ն. Ս. Տրուբեցկոյի հնչույթաբանական տեսությունը 

33. Հնչույթ. հնչույթաբանական վերլուծություն 

34. Ձևույթ, ձևակ, ենթաձևույթ 



 

 

35. Շարույթի ըմբռնումը  

36. Բառի սահմանումը 

37. Բառույթ և բառ 

38. Բառի ձևը և բառաձևեր 

39. Բառիմաստ. բառային իմաստ. հասկացական իմաստ.   

40. Իմաստաբանական եռանկյունի. նշյալ (դենոտատ), նշանակվող (սիգնիֆիկատ), 

նշանակիչ 

41. Բնիմաստ և բառի ներքին ձև 

42. Իմաստափոխության տեսակներն ըստ իմաստային զարգացման արդյունքի 

43. Պուրիզմ, էվֆեմիզմ և տաբու 

44. Բառարանների տեսակները 

45. Քերականական արտահայտության միջոցները 

46. Քերականական սեռ 

47. Քերականական թիվ 

48. Հոլովի քերականական կարգը 

49. Շարահյուսական կապակցման եղանակներն ու միջոցները 

50. Ստորոգում. նրա տեսակները 

51. Բառակապակցություն. նրա տեսակները 

52. Նախադասություն. նրա տեսակները 

53. Լեզուների ծագումնաբանական դասակարգումը 

54. Լեզվաբանական տիպաբանություն 

55. Է. Սեպիրի կոնցեպտուալ (հասկացական) տիպաբանությունը: 
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8. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974: 

9. Ջահուկյան Գ., Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Եր., 2001: 

10. Ջահուկյան Գ., Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային շրջան, Եր., 1987: 

11. Ֆերդինանդ դը Սոսյուր,  Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Ե, 2008 
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