
 

 

 

 

 

 

 

«ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԻՍՊԱՆԵՐԵՆ)» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 

 Ուսման վարձը՝ 750.000 ՀՀ դրամ 

 Տևողությունը՝  2 տարի 

 Շնորհվող որակավորումը՝ բանասիրության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները  

Ծրագրի նպատակն է.  

 զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները` ապահովելով 

միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտի խորքային գիտելիքների ուսուցումը` 

իսպաներեն լեզվի և միջմշակութային հաղորդակցության փոխառնչության 

հիմնախնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և վերլուծելու համար,  

 օժտելու ուսանողներին այնպիսի գիտելիքներով ու կարողություններով, որոնք 

միջմշակութային հաղորդակցության բնագավառում լայն գործածության 

հնարավորություններ են ընձեռում,  

 խթանելու ուսանողների մոտ քննադատական վերլուծության, տեսությունը և 

պրակտիկան համադրելու և գնահատելու ունակությունը: 

             կրթական վերջնարդյունքները, 

             Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

 ներկայացնել իսպանական լեզվամշակույթին և լեզվամշակութային 

հաղորդակցության ոլորտին առնչվող խնդիրները, իսպանական լեզվամշակույթի 

զուտ լեզվական և արտալեզվական` ազգամշակութային դրսևորումները,  

 նկարագրել միջմշակութային հաղորդակցման տեսության հիմնարար 

հասկացություններն ու իսպաներեն խոսքի գործածության հիմնական 

օրինաչափությունները`հաղորդակցական տարբեր իրադրություններում,  

 քննարկել միջմշակութային հաղորդակցության տեսության, ինչպես նաև արդի 

լեզվաբանության, թարգմանաբանության, հոգելեզվաբանության և այլ հարակից 

գիտակարգերի հասկացական ապարատը՝ մասնագիտական խնդիրներ լուծելու 

համար,  

 



 լուսաբանել ուսումնասիրվող երկրի հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, 

պատմամշակութային զարգացման առանձնահատկությունները, ազգային 

ինքնության խնդիրները, օտարալեզու մշակույթը կրող ժողովրդի` աշխարհի 

լեզվական և հասկացական պատկերը ընկալելու համար,  

 քննարկել լեզվի և մտածողության փոխհարաբերություններին առնչվող 

լեզվաբանական և լեզվաճանաչողական խնդիրները,  

 ճանաչել հաղորդակցության տարբեր ոճերը, սոցիալական հարաբերությունների 

լեզվական ցուցիչները, հաղորդակցության խոսքային և ոչ խոսքային միջոցները, այլ 

լեզվամշակութային համայնքներում ընդունված վարքի կաղապարները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

 գնահատել լեզվական և արտալեզվական տարբեր գործոնների դերը միջմշակութային 

հաղորդակցության ոլորտում,  

 վերլուծել մշակված խոսքի կառուցման օրինաչափությունները և օգտագործելու լեզվի 

պոտենցիալը` հաղորդակցական դիտավորությունն իրագործելու և ակնկալվող 

ներգործության հասնելու համար,  

 կատարել ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանք միջմշակութային 

հաղորդակցության տեսության և հարակից լեզվաբանական այլ ոլորտներում,  

 գործնականում իրականացնել համապատասխան խոսքային ռազմավարություն 

իսպանալեզու միջավայրում` խուսափելով միջմշակութային լեզվական 

կոնֆլիկտներից,  

 գործնականում կատարել տարբեր տեքստերի թարգմանություն՝ վեր հանելով 

տարաբնույթ տեքստերի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները,  

 գործնականում իրականացնել տարբեր լեզվամշակույթների համադրություն`վեր 

հանելով նրանց յուրահատկությունները սեփական լեզվամշակույթի ֆոնի վրա,  

 կատարել տեքստի/դիսկուրսի վերլուծություն՝ հաշվի առնելով նրա 

լեզվամշակութաբանական և գործաբանական առանձնահատկությունները,  

 մեկնաբանել հասարակական-քաղաքական, իրավաբանական, դիվանագիտական և 

գործարար իսպաներենի առավել գործածական բառապաշարը՝ իրականացնելով 

գլոբալ և տեղական համատեքստերի վերլուծություններ և ակտիվ քննարկումներ: 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, 

Ուսանողները կարող են կրթությունը շարունակել ասպիրանտուրայում 

Մասնագիտական պրակտիկան կազմակերպվում է 3-րդ կիսամյակում, ինչպես ԵՊՀ-ի 

ԵԼՀ ֆակուլտետի ներսում, այնպես էլ, կախված մագիստրոսական թեզի պահանջներից, այլ 

վայրերում, օրինակ՝ տարբեր նախարարություններում, մշակութային 

կազմակերպություններում, դեսպանատներում, հյուպատոսություններում և այլն: 

 

 Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր  



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

Իսպաներենի բառագիտության և ոճագիտության հիմնահարցեր 

 

1. Բառագիտության ուսումնասիրության առարկան, խնդիրներն ու 

նպատակները: Բառի բնութագրումը իմաստային տեսակետից:  

2. Բառի բովանդակային կառուցվածքը: Իմաստային դաշտերի տարբեր 

մեկնաբանությունները արդի լեզվաբանության մեջ (Ս. Ուլման, Խիլի Գայա, Ֆ. 

Կառետեր):  

3. Դարձվածաբանություն: Դարձվածքի սահմանումը, նրա էական տարբերակիչ 

հատկանիշները:  

4. Ժամանակակից իսպաներենի բառապաշարը և նրա հարստացման հիմնական 

աղբյուրները:  

5. Ոճաբանության ուսումնասիրության նպատակը, հիմնական խնդիրները:  

6. Արդի ոճաբանության զարգացման հիմնական միտումները: Ոճաբանության 

հիմնական հասկացությունները (հարանշանակություն, նորմա, ոճական 

գործառույթ):  

7. Դարձույթը որպես խոսքի պատկերավորման արտահայտչամիջոց: 

Դարձույթների տեսակները: Դարձույթների ոճական գործառույթները:  

8. Շարահյուսական ոճաբանություն: Բանադարձումների տեսակները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ  

 

1. H. Baghdasarián, M. Méndez Santos, Manual básico de lexicología española, Ereván: 

Limush, 2011.  

2. A. Guítliz, Curso de lexicología de la lengua española contemporánea, Moscú, 1974.  

3. A.A. Ivantizkaya, Lexicología práctica del español, Kiev, 1996.  

4. Panorama de la lexicología (Elena de Miguel, ed), Barcelona: Ariel, 2008.  

5. T. N. Shishkova, J. C. L. Popok. Estilística de la lengua española. Minsk, 1989. 

 

Թարգմանության տեսության հիմնահարցեր 

 

1. Համարժեքությունը որպես թարգմանության տեսության հիմնական հասկացություն: 

Համարժեքություն և նույնականություն: Նույնականության հարաբերական բնույթը, 

դրա դրսևորման տարբեր մակարդակները:  

2. Թարգմանական հնարներ՝ ընդհանրացում, կոնկրետացում, հականիշային 

թարգմանություն, հարմարեցում, բացատրություն, ընդլայնում, փոխհատուցում, 

խտացում, կրճատում:  



3. Թարգմանության ձևերը` գրավոր և բանավոր թարգմանություն: Թարգմանության 

եղանակները: Ներլեզվական, միջլեզվական և միջնշանաբանական թարգմանություն: 

4. Թարգմանական փոխակերպումներ: Սովորական և համատեքստային 

փոխակերպումներ: Բառային, քերականական և ոճական փոխակերպումներ: 

5. Դարձվածքների, առածների և ասացվածքների թարգմանության հիմնական 

հնարները: 

 

 

Հիմնական գրականության ցանկ 

 

1. E. V. Llácer, Introducción a los estudios sobre traducción (Historia, teoría y análisis 

descriptivos), Universidad de Valencia,1997.  

2. R. García López, Cuestiones de traducción (hacia una teoría particular de textos literarios), 

Granada, Editorial Comares, 2000.  

3.Ա. Նազարյան, Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանական ուսումնական ձեռնարկ, 

Երևան, Ամարաս, 2000:  

4. Հ. Բաղդասարյան, Թարգմանաբանության ներածություն, Երևան, Ասողիկ, 2007: 

 

Իսպանիայի երկրագիտություն 

 

1. Իսպանիայի աշխարհագրական դիրքը, կլիման: 

2. Իսպանիայի ինքնավար մարզերը, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական լեզուները: 

3. Իբերյան թերակղզու առաջին բնակիչները (իբերներ, կելտեր, փյունիկներ, հույներ): 

4. Իբերյան թերակղզու նվաճումը հռոմեացիների կողմից և դրա հետևանքները 

պատմության մեջ: 

5. Արաբական  գերիշխանությունը Իբերյան թերակղզում: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ  

 

1. J. A. Maraval, El concepto de España en la Edad Media, 2013. 

2. L F. Suárez, Historia de España: Edad Media, Madrid, Credos, 1978. 

3. E. A.  Kostilyova, Yu. A. Shashkov, Fiestas de España, S. Petersburgo, Karo, 2001. 

4. Х. Лалагуна, Испания, Москва, 2009 

 

Իսպաներենի քերականության տեսագործնական խնդիրներ 

 

1. Խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները, «դաս» և «կարգ» հասկացությունները: 

2. Ժամանակակից իսպաներենի խոսքի մասերը: 



3. Գոյական անուն. գոյականների դասակարգումը և  քերականական կարգերը 

ժամանակակից իսպաներենում: 

4. Ածական անուն. ածականների տեսակները, քերականական կարգերը: 

5. Բայական համակարգի հիմնական առանձնահատկությունները ժամանակակից 

իսպաներենում: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ  

1. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, Manual de 

la Nueva gramática de la lengua, RAE, Madrid, 2010. 

2.  E. Alarcos Llorach, Gramática de la lengua española, Madrid, 1994.  

3. R.A.E. Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa, 2000. 

 

 

Իսպաներեն լեզվի պատմություն և տեսական հնչյունաբանություն 

 

 1. Իսպաներենի ծագումնաբանությունը: Ռոմանական լեզուների դասակարգումը: 

Ստրատների տեսությունը. ենթաշերտ, մակաշերտ, առշերտ: Ժողովրդական լատիներենը 

որպես ռոմանական լեզուների հիմք:  

2.  Իբերյան թերակղզու ռոմանականացումը (romanización): Գերմանական և արաբական 

փոխառությունները իսպաներենում: Վերանվաճման նշանակությունը, քաղաքական և 

լեզվական միավորների կազմավորումը: 

3.  Հին և միջնադարյան իսպաներենի զարգացման  փուլերի ընդհանուր նկարագիրը, 

հնչյունական, բառային, ձևաբանական-շարահյուսական համակարգերը: Իսպանիայի 

պատմա-քաղաքական իրավիճակը XV-րդ դարում և դրանից բխող լեզվաբանական 

հետևանքները: 

4.  Ոսկեդարյան իսպաներենի (XVI-XVIIդդ.) ընդհանուր լեզվական փոփոխությունները: 

Իսպաներենը XVIII-XIXդդ.: Թագավորական ակադեմիայի ստեղծումը, նրա նորմավորող 

գործունեությունը և ուղղագրական ռեֆորմները: 

5.  Արդի իսպաներնի ձայնավորների և բաղաձայների համակարգերի  դասակարգումը՝ ըստ 

արտաբերման դիրքի և տեղի: Առնմանում, տարնմանում:  Ամերիկյան իսպաներենի 

հնչյունական, բառային, ձևաբանական, շարահյուսական առանձնահատկությունները: 

 

Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Lapesa, R.  Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, S. A. 



2. Pharies D. A., Breve historia de la lengua española, The  University of Chicago Press, EE. 

UU., 2007. 

3. Saroyan, L., Fonética teórica de la lengua española, Ereván, Van Aryan, 2014. 

 

Հաղորդակցության տիպեր և եղանակներ 

 

1. Հաղորդակցման էությունը, hաղորդակցման միավորները, hաղորդակցման ձևը և 

կիրառությունը: 

2. Հաղորդակցության տարբեր մակարդակներ (ներանձնային, միջանձնային, խմբային, 

աշխատանքային, մասսայական): 

3. Տարաբնույթ տեխնոլոգիաների զարգացումը, տեխնոլոգիաները և համացանցը որպես 

հաղորդակցության միջոց: Էլեկտրոնային միջոցների տեսակներն ու դրանց  

կիրառությունը որպես հաղորդակցության միջոց: 

4. Հաղորդակցման ձևը  և  կիրառությունը, հաղորդակցական գործիմացություն 

(նշանային համակարգեր, ազդակներ, իմաստների և գաղափարների և այլնի 

առանձնահատկությունների տիրապետում): 

5. Հաղորդակցության միավորները և մասնակիցները (հաղորդակիր-իմաստակիր-

իմաստային դաշտ-համատեքստ, ասույթ-հաղորդագրություն-հաղորդումն ընդունող, 

հաղորդակցության եղանակներ): 

 

Հիմնական գրականության  ցանկ 

1.  D. Valentina Santos García, “Fundamentos de la comunicación”, México, ed. Eduardo Durán 

Valdivieso, 2012. 

2.  Ana Inés Pepe, “Comunicación intercultural en la organización” dialnet. unirioja.es , 2012. 

3. J. Miguel Aguado Terrán y otros, “Introducción a la teoría de la comunicación y la 

información”, Univesidad de Murcia, 2004. 
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