«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Սուսաննա Ղարիբի Հարությունյան

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ
24.01.1947թ. ք.Գյումրի
Կրթություն
1965 – 1970թթ. Երևանի Պետական համալսարան
Բանասիրական ֆակուլտետ
Ռոմանո-գերմանական լեզուններ և գրականություն ամբիոն
Ֆրանսերեն լեզու որակավորում
Մասնագիտություն-բանասեր, ֆրանսերեն լեզվի ուսուցիչ
Գիտականաստիճանը և կոչում
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Աշխատանքային փորձ
09.1970թ. ԵՐՊԻ Լենինականի մասնաճյուղ Ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ
09.1973թ. Ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս (ընտրված մրցույթով)
05.1991-1996թթ. Ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ (ընտրված մրցույթով)
11.1995թ.Դոցենտի տարակարգ լեզունների սեկտորի գծով ՀՊՃՀԻ գիտական խորհրդի որոշմամբ
09.1995թ. ԳՊՄԻ Ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոնի Ֆրանսերեն լեզվի դասախոս համատեղության
կարգով
09. 1996թ. ԳՊՄԻ ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի դոցենտ գիտխորհրդի որոշմամբ 5-ամյա ժամկետով մեկ
դրուքով
14.02.2001թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի թույլատրություն թեկնածուական ատենախոսությունների գիտական ղեկավար
27. 11. 2002թ. ԳՊՄԻ գիտական խորհրդի որոշմամբ դոցենտի գիտական կոչում լեզվաբանություն
մասնագիտությամբ
09. 2003-2005թթ. Ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
2005-2010թթ. ԳՊՄԻ գիտական խորհրդի որոշմամբ ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի վարիչ մրցույթով 5ամյա ժամկետով
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2010-2011թթ. Ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար
09. 2012թ. Ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի դասախոս
11. 1983թ. ԵՐՊԻ կազմավորման 50- ամյակի կապակցությամբ գրավոր շնորհակալություն կցված
անձնական գործին
11. 1999թ Պատվոգիր ԵՐՊԻ հիմնադրման 40- ամյակի կապակցությամբ վաստակաշատ
աշխատանքի շնորհիվ
2009 թ. Պատվոգիր ԵՐՊԻ հիմնադրման 50- ամյակի կապակցությամբ գիտամանկավարժական
շնորհալի աշխատանքի շնորհիվ
2009 թ. ՎԱՍՏԱԿԱԳԻՐ ԳՊՄԻ հիմնադրման 75-ամյակի բարձրագույն ոլորտում ներդրած ավանդի
համար ՀՀ Շիրակի Մարզպետարանի կողմից

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր խոսք
Ֆրանսերեն լեզվի բառագիտություն
Օտար լեզու (ֆրանսերեն)
Արդի ոճագիտության հիմնահարցեր
Ֆրանսերենի և հայերենի համեմատական տիպաբանություն
Տեսական քերականություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Լեզվաբանություն,ոճագիտություն թարգմանություն, լեզուների իմացություն

Հրատարակումներ
1. 54 գիտական հոդվածներ տպագրված։
2. 1986թ ուսումնական ձեռնարկ տեխնոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար ԵՐՊԻ
հրատ, 50 էջ
3. 1992թ. <<Ս.Կապուտիկյանի չափածոյի լեզուն և ոճը>>,167 էջ մենագրություն տպագրված
Երևան,լույս հրատ
4. 2009 թ. <<Դարձվածքների ծագման ու հարստացման աղբյուրները>> ԳՊՄԻ նյութերի
ժողովածու նվիրված ինստիտուտի հիմնադրման 75ամյակին
5. 2009 թ. «Ֆրանսերենի քերականության ուսուցման առանձնահատկությունների
համալսարանական համակարգում » նյութերի ժողովածու նվիրված 1988թ.դեկտեմբերի 7-ի
երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին
6. 2009թ. << La méthodologie s.g.a.v. >> Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի
ժողովածու նվիրված 1988 թ.դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին պրակ 1

«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
7. 2009 թ. << La force d’aimer et l’esprit novateur de la poesie eluardienne>> Հանրապետական
գիտական նստաշրջանի նյութերի 1988 թ.դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին
պրակ 1
8.

2009 թ. <<La traduction littéraire comme un travail créatif sur la base linguistique:>> նյութերի
ժողովածու նվիրված ինստիտուտի հիմնադրման 75ամյակին

9. 2011թ <<L’analyse des notions capitales lexico- sémantiques>> նյութերի ժողովածու 2010թ.
անկախության հռչակագրի ընդունման 20 ամյակին
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