
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

 Մասնագիտություն՝ Հայոց լեզու և գրականություն 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 

 Ուսուցման տևողությունը՝ 2 տարի 

 Ուսման վարձը՝ 500.000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ 

 Շնորհվող որակավորումը՝ բանասիրության մագիստրոս 

  

Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Ուսանողներին տրամադրելու գիտակրթական ոլորտի հիմնախնդիրների ու դրանց 

լուծման հնարավորությունների ու նորագույն մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ: 

 Խթանելու ուսանողների մեջ լեզվական երևույթները վերլուծելու և լեզվաբանության 

տվյալ ոլորտին առնչվող լեզվական տվյալները համակարգելու ունակությունը: 

 Օժտելու խմբագրական ու թարգմանչական աշխատանք իրականացնելու կարողու-

թյուններով: 

 Ուսանողներին ծանոթացնելու բառապաշարային և քերականական համակարգերի 

կիրառական սկզբունքներին տրված ոլորտում արդյունավետ աշխատանք ապահովելու 

նպատակով: 

 Ուսանողներին սովորեցնելու իրականացնել տեքստերի խմբագրման, թարգմանության, 

հրատարակության պատրաստելու, լեզվական առարկաներ ուսուցանելու 

աշխատանքներ: 

Կրթական վերջնարդյունքները 

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

 ճանաչել հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, լեզվական մակարդակներից 

յուրաքանչյուրի միավորների առանձնահատկությունները, դրանց վերլուծման 

սկզբունքները, հետազոտական մեթոդները. 

 դասակարգել թարգմանական տեսությունների դրույթները և գործնականում 

թարգմանական աշխատանք կատարելու հնարավորությունները. 

 մատնանշել արևելահայերենի և արևմտահայերենի քերականական համակարգերի 

ընդհանրություններն ու տարբերությունները.  

 ճանաչել բառարանագրության, բառահոդվածի կազմության սկզբունքները, 

ներկայացնել բառապաշարի զարգացման օրինաչափությունները. 

 բացատրել հայ և համաշխարհային լեզվաբանական ուսումնասիրության հիմնական 

ուղղություններն ու մեթոդները, դասակարգել գիտական աշխատանք կատարելու, 

մասնագիտական հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ իրականացնելու 

սկզբունքները 

 ներկայացնել արդի հայերենի հիմնախնդիրների, զարգացման և կանոնարկման 

 



միտումների, լեզվական տեղաշարժերի և դրանց ուսումնասիրության միջոցները: 

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

 գործնականում իրականացնել լեզվաբանական վերլուծություններ. 

 կատարել գործառական տարաբնույթ տեքստերի գործնական թարգմանություն. 

 օգտագործել նորագույն մեթոդներ գործառական տարաբնույթ տեքստերի խոսքարվեստի 

վերլուծման, գիտական հրատարակության պատրաստվող նյութերի մշակման 

աշխատանքներ կատարելիս. 

 կիրառել լեզվաբանական հետազոտությունների մեթոդները, առաջարկել  տվյալ ոլորտի 

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ նոր մոտեցումներ 

ու սկզբունքներ.  

 ճանաչել լեզվի զարգացման արդի փուլում առկա խնդիրները և դրանք 

համակարգայնորեն վերլուծել: 

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

 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (համացանցային ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ). 

 վերլուծել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները և առաջարկել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները արդյունավետորեն 

պլանավորելու ձևեր. 

 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել 

գիտական բանավեճեր. 

 դրսևորել աշխատանքի արդյունավետություն՝ և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի 

ղեկավար, պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

«Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ» ծրագրի շրջանավարտները կա-

րող 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 

 Նախադասության կառուցվածքային և իմաստային հատկանիշները 

 Խմբագրական և հրատարակչական գործ 

 Ոճաչափության հիմունքներ 

 Լեզու, մեդիամտածողություն, հասարակություն 

 Գրական թարգմանություն 

 Հայոց լեզվի տեսություն 

 Մասնագիտական դասընթացներ (կամընտրական) 

 Արդի հայերենի բառապաշարը. փոփոխություններ և զարգացում 

 Գրական տեքստը և ազգային լեզվամտածողությունը 

 Հայերենի բառարանագիտություն 



 Տեքստի լեզվաոճական վերլուծության սկզբունքները 

 Մասնագիտական տեքստերի թարգմանության առանձնահատկությունները 

 Շարահյուսության արդի հիմնախնդիրներ 

 Անվանական և բայական ձևակազմությունը ժամանակակից հայերենում 

 Արևմտահայերենի նորմավորման և զարգացման հիմնախնդիրներ 

 Ռուս-հայերեն թարգմանության քերականական և ոճական խնդիրներ 

 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 

 

1. Հնչյունափոխություն. տեսակները 

2. Բառապաշարի ձևաիմաստային խմբերը, դրանց ընդհանուր բնութագիրը 

3. Հայերենի դարձվածքները. տեսակները, գործածությունը 

4. Բառապաշարի դասակարգումն ըստ զարգացման տարբեր փուլերի 

5. Բառապաշարի դասակարգումն ըստ գործածականության. հնաբանութ-յուններ և 

նորաբանություններ 

6. Փոխառություն և օտարաբանություն: Տերմիններ 

7. Արդի հայերենի բառապաշարի ծագումնաբանական դասակարգում  

8. Ձևույթ. տեսակները 

9. Բառաբարդում: Բարդություններ. տեսակները  

10. Ածանցում. ածանցների դասակարգման հիմունքները 

11. Բառարանագրություն. բառարանների տեսակները 

12. Խոսքի մասերի դասակարգման հիմունքները (Մ. Աբեղյան, Գ. Սևակ, Ս. Աբրահամյան)           

13. Գոյականի թվի կարգը ժամանակակից հայերենում 

14. Գոյականի հոլովման համակարգը ժամանակակից հայերենում 

15. Գոյականի առկայացման կարգը ժամանակակից հայերենում 

16. Հոլովումը ժամանակակից հայերենում (ներքին և արտաքին, այլաձև հոլովումներ) 

17. Ածական. տեսակները, կիրառությունը ժամանակակից հայերենում 

18. Թվականի տեսակները, դրանց կազմությունն ու գրությունը ժամանակակից հայերենում 

19. Դերանվան ըմբռնումը հայ քերականագիտության մեջ: Դերանունների տեսակները, 

հոլովումը,  կիրառությունը  

20. Ժամանակակից հայերենի դերբայները 

21. Ժամանակակից հայերենի բայածանցները 

22. Բայի սեռը ժամանակակից հայերենում 

23. Բայահիմքերը ժամանակակից հայերենում 

24. Սահմանական եղանակ. ժամանակաձևերի կազմությունը, իմաստները 

25. Ըղձական, հարկադրական, պայմանական (ենթադրական) եղանակները ժամանակակից 

հայերենում 

26. Հրամայական եղանակը ժամանակակից հայերենում 

27. Սոսկածանցավոր և պատճառական բայերի խոնարհումը 

28. Ժամանակակից հայերենի անկանոն և պակասավոր բայերը 

29. Տեղաշարժեր արդի հայերենի բայի խոնարհման համակարգում 

30. Մակբայի տեսակները ժամանակակից հայերենում. մակբայների կազմությունը 

31. Կապ. տեսակները, ծագումը, կիրառությունը 

32. Շաղկապների տեսակները և դասակարգումն ըստ կիրառության (մենադիր, կրկնադիր, 

զուգադիր) 

33. Վերաբերականների և ձայնարկությունների տեսակները, հատկանիշները  

34. Շարահյուսական կապակցության միջոցները և եղանակները 

35. Բառակապակցություն. տեսակները 

36. Միակազմ նախադասություններ 

37. Ենթակա. արտահայտությունը ժամանակակից հայերենում 

38. Ստորոգյալ. տեսակները ժամանակակից հայերենում 

39. Գոյականական անդամի լրացումները ժամանակակից հայերենում. որոշիչ և հատկացուցիչ, 

դրանց կետադրությունը 

40. Բացահայտիչ. տեսակները, կետադրությունը 

41. Ուղիղ խնդիրը և ներգործող անուղղակի խնդիրը ժամանակակից հայերենում 

42. Հանգման, անջատման, միջոցի և վերաբերության անուղղակի խնդիրներ 

43. Տեղի, ժամանակի, ձևի և նպատակի պարագաներ, պատճառի, պայմանի, հիմունքի և զիջման 

պարագաներ 



44. Դերբայական դարձված. կազմությունը, կիրառությունը, կետադրությունը 

45. Բարդ նախադասություն. տեսակները 

46. Ենթակա և ստորոգելի երկրորդական նախադասություններ 

47. Գոյականական անդամի լրացում երկրորդական նախադասություններ 

48. Ուղիղ խնդիր և ներգործող անուղղակի խնդիր երկրորդական նախադասություններ 

49. Հանգման, անջատման, միջոցի և վերաբերության անուղղակի խնդիր երկրորդական 

նախադասություններ 

50. Տեղի, ժամանակի, ձևի, չափ ու քանակի պարագա երկրորդական նախադասություններ 

51. Նպատակի, պատճառի, պայմանի, զիջման պարագա երկրորդական նախադասություններ 

52. Մեջբերվող ուղղակի և անուղղակի խոսք. դրանց փոխակերպումը 

53. Բազմաբաղադրիչ նախադասությունների կառուցվածքային տեսակները 

(ենթաստորադասություն, համաստորադասություն, տարաստորադասություն) 

54. Գործառական ոճերի ընդհանուր բնութագիրը 

55. Բառապաշարի ձևաիմաստային խմբերի ոճական կիրառությունները 

56. Խոսքի սեղմություն, ճշգրտություն, տրամաբանականություն 

57. Խոսքի հարստություն և բազմազանություն 

58. Խոսքի պատկերավորման միջոցներ. մակդիր, համեմատություն, փոխաբերություն 

59. Խոսքի պատկերավորման միջոցներ. Հոմանշություն: 

60. Հականշություն: Հակադրություն 

61. Մեղմասություն: Փոխանունություն 

62. Արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչյունական համակարգերը 

63. Արևելահայերենի և արևմտահայերենի բառապաշարային հիմնական տարբերությունները 

64. Արևմտահայերենի հոլովական համակարգը 

65. Հոլովումները արևմտահայերենում 

66. Արևմտահայերենի դերբայները 

67. Անկանոն բայերը արևմտահայերենում 

68. Հրամայական եղանակը արևմտահայերենում 

69. Արևմտահայերենի խոնարհման համակարգը 

70. Թարգմանաբանության առարկան և խնդիրները, կապը այլ գիտությունների հետ: 

Թարգմանության միավոր: Համարժեքություն և նույնարժեքություն 

71. Ռեֆերենցիալ իմաստների թարգմանութունը։ Լիակատար և մասնակի համարժեքներ 

72. Փոխառություն և օտարաբանություն։ Բառարանային համարժեք չունեցող բառապաշարի 

թարգմանությունը․ ռեալիա և էկզոտիզմ 

73. Դարձվածային միավորների (դմ) թարգմանությունը 

74. Բառի ներլեզվական իմաստ։ Բառախաղերի թարգմանության սկզբունքները 

75. Թարգմանչական փոխակերպումներ. տեսակները 
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