
 

 

 

 

 

 

 

«ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ)» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 

 Ուսման վարձը՝ 750.000 ՀՀ դրամ 

 Տևողությունը՝  2 տարի 

 Շնորհվող որակավորումը՝ բանասիրության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները 

 

Ծրագրի նպատակն է.  

 տրամադրել ուսանողներին խոր և համակողմանի գիտելիքներ, որոնք 

հնարավորություն կստեղծեն հասկանալու, մեկնաբանելու և վերլուծելու Ֆրանսերեն 

լեզվի և միջմշակութային հաղորդակցության փոխառնչության հիմնախնդիրները,  

 օժտել ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով, հմտություններով ու 

կարողություններով, որոնք միջմշակութային հաղորդակցության բնագավառում լայն 

գործունեություն ծավալելու հնարավորություններ են ընձեռում,  

 զարգացնել և խթանել ուսանողների՝ թարգմանչական այն ոլորտներին վերաբերող 

հմտությունները, որոնք առավել մոտ են գտնվում և համապատասխանում են արդի 

աշխատաշուկայի պահանջներին: 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

 

Ծրագիրը նպատակ ունի որակյալ մակարդակով բավարարելու ինչպես տեղական, 

այնպես էլ միջազգային գործատուների պատվերները և պահանջները և վերոհիշյալ բաժնի 

մագիստրանտները հնարավորություն կունենան աշխատելու ինչպես համապատասխան 

միջազգային կազմակերպություններում (ՄԱԿ, Ֆրանսիական դեսպանատուն, Ալյանս 

Ֆրանսեզ, բիզնեսի ոլորտում առկա կազմակերպություններ), այնպես էլ պետական, 

մշակութային, դիվանագիտական, լրատվական, իրավաբանական, տնտեսագիտական, 

գիտատեխնիկական, զբոսաշրջիկային կառույցներում, հրատարակչություններում, ոչ 

պետական ձեռնարկություններում և այլն:  

 

 



Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

Առաջարկվող ծրագիրը մշակվել է արդի աշխատաշուկայի և արդի հասարակության 

պահանջներին համապատասխան: Առարկայացանկը ընտրվել է գործաբանական 

տեսանկյունից՝ կարևորելով ուսումնառության արդյունքում ստացած գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու հնարավորությունը:  

Ծրագրային կողմնորոշիչներ են ծառայել նաև արտասահմանյան հետևյալ 

համալսարանների համապատասխան մագիստրոսական ծրագրերի մոդելները:  

 

 Ստրասբուրգի համալսարան (ITIRI)` Թարգմանություն և միջազգային 

հարաբերություններ  

 

 Ստրասբուրգի համալսարան` Լեզու և Միջմշակութային հաղորդակցություն 

 

 Էքս–ան-Պրովանսի համալսարան` Միջմշակութային հաղորդակցություն. Լեզու, 

Գրականություն, Արվեստ  

 

 Փարիզի Բանավոր և գրավոր թարգմանության Բարձրագույն դպրոց (ISIT Paris, Ecole 

interculturelle) - Գիտաժողովների թարգմանություն  

 

 Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան Պետական համալսարանի` Օտար լեզու և 

միջմշակութային հաղորդակցություն, Թարգմանության տեսություն և 

միջմշակութային հաղորդակցություն 

 

 

Ուսումնառությանն օժանդակում են նաև և կշարունակեն օժանդակել Ֆրանկոֆոնիայի 

համալսարանական կազմակերպությունը(AUF), Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային 

կազմակերպությունը (OIF), Էրազմուս+-ը և այլ ծրագրեր, որոնք նպաստում են 

դասախոսների և ուսանողների շարժունությանը: 

 

 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվություն  

 

Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի 

բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած 

գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:  

Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ 

մասնագիտական հմտությունները: 

 



Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության 

կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան 

մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, 

կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 

Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի 

ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում 

ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին:  

 

 

Մասնագիտական պրակտիկան  ուսանողներն  իրականացնում են ֆրանկոֆոն 

կազմակերպություններում.  

1. «AUF» Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալություն, 

2. «Alliance française d’Arménié» Հայաստանի Ալիանս ֆրանսեզ, 

3. «SPFA» ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպություն: 

 

 

 

 

 

 Ընդունելությունը անցկացվում է բանավոր քննության ձևաչափով 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

 

GRAMMAIRE THEORIQUE 

1. Les parties du discours en français moderne, les critères qui sont à la base de leur 

classification. 

2. Le rôle de l’article dans l’actualisation du substantif et de ses catégories grammaticales. 

3. Caractéristique générale des pronoms en français moderne, leur valeur anaphorique et 

déictique. 

4. Les interprétations du conditionnel en français moderne. 

5. Les formes temporelles de l’indicatif, leurs traits distinctifs. 

6. Les  sous-classes  lexico-grammaticales  des  substantifs. 

 

STYLISTIQUE 

1. La stylistique et son objet d’études. 

2. Les particularités stylistiques du substantif et de l’adjectif en francais parlé. 

3. Les particularités stylistiques du verbe en francais parlé. 

4. Les particularités stylistiques du pronom en francais parlé. 

5. Les particularités du style des journalistes et des publicistes. 

6. Les particularités du style officiel.  

 

HISTOIRE DE LA LANGUE 

1. Les tendances de l’évolution du système des voyelles en ancien et en moyen français. 

2. Les tendances de l’évolution du système des consonnes en ancien et en moyen français. 

3. L’article, l’apparition de ses formes, et son emploi en ancien et en moyen français. 

4. Le nom et ses catégories grammaticales en ancien et en moyen français. 

5. Le verbe et ses catégories grammaticales en ancien et en moyen français. 

6. Les  valeurs  temporelles  et  modales  du  verbe en  ancien   et  moyen  français. 

  

                  

   

 

 

                LEXICOLOGIE 

1. L’évolution sémantique des mots (polysémie, monosémie, restriction, extension, 

amélioration, péjoration). 

2. L’évolution sémantique des mots (métonymie, métaphore, euphémisme, hyperbole). 

3. La formation des mots. 

4. La motivation des mots. 

5. Les  archaïsmes  et  les  néologismes,  leurs  sources. 

6. Le  tabou, l’hyperbole  et  l’euphémisme. 

                                     

                                               PHONETIQUE THEORIQUE 

1. La phonétique, son objet et ses méthodes. 



2. L’orthoépie du français : la prononciation dans le style soigné et dans le style parlé. 

3. Théorie de la syllabe, les règles de la syllabation française. 

4. La  prosodie : l’accent, le  rythme, l’intonation. 

5. Le vocalisme du français.  

6. Le consonantisme du  français.   

 

 

6.Գրականության ցանկ 

Ֆրանսերեն լեզվի պատմություն և հնչյունաբանություն  

1. Ancien français : Phonétique historique. Pour les étudiants de licence de Lettres  

2. modernes de l‘Université Paul Valéry Montpellier III. Montpellier, 2004  

3. Ancien français : Morphologie nominale et verbale. Pour les étudiants de licence de Lettres 

modernes de l‘Université Paul Valéry Montpellier III. Montpellier, 2004  

4. Bazin-Tacchella S. Initiation à l‘ancien français. Paris, Hachette, 2006  

5. Chigarevskaïa N. Précis d‘histoire de la langue française. Moscou, 1984  

 

Ֆրանսերենի քերականության տեսագործնական խնդիրներ  

 

1. Blanche-Benveniste C. Le français parlé. Etudes grammaticales, P., 2005.  

2. Le Goffic P., Grammaire de la phrase française, P., 1994  

3. Riegel M., Pellat J. C., Rioul R., 1994, Grammaire méthodique du françaism Paris PUF  

4. Théorie de grammaire française, Recueil de textes (С. М. Скрелина, 

Хрестоматияпотеоретическойграмматикефранцузскогоязыка), Л., 1980  

5. В. Г. Гак, Теоритическая грамматика французского языка. Морфология, М., 1996 

 

Ֆրանսերենի բառագիտության և ոճագիտության հիմնահարցեր  

 

1. Aram Barlézizian ; Précis de lexicologie du français moderne; Erévan 2009  

2. Лопатникова Н., Мовшович Н. ; Лексикология современного французского языка; 

Lexicologiedufrançaismoderne; 2001  

3. Морен М.К., Тетеревникова Н.Н.;Stylistiquefrançaise; Стилистика современного французского 

языка; Москва; Высшая школа, 1970  

4. Хованская З.И.; Стилистика французского языка; Москва, 1984  

5. Guiraud P.; La stylistique; Paris 1997 

 

 

 

Հետադարձ կապի համար՝ էլեկտրոնային հասցե : 

francechair@ysu.am 
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