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l  նախքան ծրագրի պլանավորումը կատարել լիարժեք վերլուծություն 

l  սահմանել Ձեր ծրագրի հստակ նպատակները

l  սահմանել իրատեսական արդյունքներ և իրականացնել ծրագրի նպատակներին ու 

արդյունքներին համահունչ գործողություններ

l  սահմանել հիմնավոր ցուցիչներ՝ շարունակաբար մշտադիտարկելու Ձեր ծրագրի 

առաջընթացը դեպի սահմանած նպատակների ձեռքբերումը

l  նախատեսել Ձեր ծրագրի հնարավոր վտանգները (ռիսկերը) և խոչընդոտները

l  հստակ և համառոտ ներկայացնել Ձեր ծրագրի նպատակները, արդյունքները, 

գործողությունները և ռիսկերը ՏՄՄ մատրիցայում



8

Սույն ձեռնարկը ԵՄ Հանձնաժողովի կողմից ղեկավարվող 
«ՏԵՄՊՈՒՍ PACT» ծրագրում ներառված 14 գործընկեր 
կազմակերպությունների համատեղ ջանքերի արդյունքն է: 
PACT ծրագրի համարն է 544047-TEMPUS-1-2013-1-GE-TEM-
PUS-JPGR.
Ձեռնարկի նախնական տարբերակը կազմվել է 2014 
թվականի հոկտեմբեր ամսին Ջոնի Բելցերսենի կողմից, 
Բարսելոնայում կայացած ծրագրային երրորդ հանդիպման 
ընթացքում ներկայացված նախագծի հիման վրա: Այն 2015 
թվականին ներկայացվել է քննարկման ծրագրային չորրորդ 
և հինգերորդ հանդիպումների ընթացքում՝ Թբիլիսիում՝ 
հունվար ամսին և Վիեննայում՝ մայիս ամսին: Ձեռնարկի 
վերջնական տարբերակն անդրադառնում է նաև 2015 
թվականի մարտից հունիս ընկած ժամանակահատվածում 
կովկասյան գործընկեր համալսարաններում կազմակերպված 
վերապատրաստումների առաջին փուլին: 
Ձեռնարկը և ուսումնական ծրագիրը (աշխ. փաթեթ 4.2) լինելով 
սերտորեն փոխկապակցված, PACT ծրագրի գործողությունների 
արդյունք են: Կովկասյան գործընկերները կարևորեցին ծրագրի 
մշակմանն ուղղված ընդգրկուն և գործնականորեն օգտակար 
վերապատրաստման անհրաժեշտությունը, ուստի միաձայն 
որոշվեց մշակել մի ձեռնարկ/ուսումնական ծրագիր՝ հիմնված 
տրամաբանական մոտեցման մոդելի (այսուհետ՝ ՏՄՄ) վրա: 
Վերջինս համարվում է ծրագրի մշակման ամենագործածական 
մոդելը: Այս տեսանկյունից ձեռնարկը/ուսումնական ծրագիրը 
որոշ փոփոխություն է մտցնում ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրին ի սկզբանե 
ներկայացված ծրագրային հայտի բովանդակության մեջ:
Ձեռնարկը բաղկացած է երկու մասից: Մաս 1-ում ներկայացված 
է տրամաբանական մոդելի մոտեցումը՝ ՏՄՄ-ն, և նրա կապը 
ուսումնական ծրագրի (աշխատանքային ենթափաթեթ 4.2) 
հետ:  ՏՄՄ շրջանակում ծրագրի մշակման մի շարք լրացուցիչ 
գործիքներին հասանելիություն ապահովելու նպատակով 
«Աշխատանքային 2.1 ենթափաթեթի հաշվետվությունը՝ 
«Ծրագրի մշակման գործիքներ»-ը, սույն ծրագրի շրջանակում 
ներկայացվում է որպես ձեռնարկի երկրորդ մաս: 

ՁԵՌՆԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ

Ն
Ա

Խ
Ա

Բ
Ա

Ն
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ՆԵՐԱԾՈՒթյՈՒՆ

ՆՊԱՏԱԿ
Սույն ձեռնարկի ստեղծման նպատակն է աջակցել 
բոլոր նրանց, ովքեր ներգրավված են արտաքին 
ֆինանսավորմանն ուղղված ծրագրերի նա-
խագծման և մշակման գործընթացներում:
Ձեռնարկը ԵՄ ՏԵՄՊՈՒՍ PACT/Գիտական 
ներուժի վերապատրաստում ծրագրի վերջ-
նարդյունքներից մեկն է, ինչպես նաև Հա-
յաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համալ-
սարանների անձնակազմի համար ծրագրի 
մշակմանն ուղղված վերապատրաստման ուսում-
նական ծրագրի սկզբնաղբյուր:
Ձեռնարկի նախնական տարբերակի ստեղծումից 
առաջ ծրագրի գործընկեր կազմակերպությունները 
հանդես եկան առաջարկներով՝ ծրագրի մշակման 
որոշ գործիքների օգտակարության վերաբերյալ: 
Գործիքները մեկտեղվեցին և ներկայացվեցին 
«Աշխատանքային 2.1 ենթափաթեթի հաշվե-
տվության մեջ՝ «Ծրագրի մշակման գործիքներ» - 
ում, որը ներառված է ձեռնարկում որպես «Մաս 2»: 
Ձեռնարկը փորձ է՝ ներկայացնելու գործիքները 

տրամաբանական պլանավորման հաջորդա-
կանությամբ՝ կիրառելով տրամաբանական մո-
տեցման մոդելը որպես ծրագրի արդյունավետ 
մշակման մոդել:
Վերապատրաստման ավարտին, ներառյալ դեմ 
առ դեմ փուլերը և առցանց վարժությունները, 
մասնակիցները ձեռք բերեցին գիտելիքներ 
և հմտություններ ծրագրի նախագծման և 
պլանավորման վերաբերյալ՝ հիմնված տրամա-
բանական մոտեցման մոդելի վրա, որն առկա է 
արտաքին ֆինանսավորման ծրագրային հայտի 
ներկայացման գործընթացում:



10

դիդակտիկ սկզբունքներ և 
մեթոդաբանություն
Ուսումնական ծրագրի հետ մեկտեղ ձեռնարկը ենթադրում է 
օժանդակություն ծրագրի մշակմանն ու նախագծմանը՝ մի շարք 
փոխկապակցված դիդակտիկ սկզբունքների և մեթոդների միջոցով.

l    Հավասարակշռության տեսություն և պրակտիկա 

l  Վերապատրաստվողները ներկայացնում են իրենց իսկ ծրագրային 
գաղափար(ներ)ը վերապատրաստման ընթացքում

l Ծրագրային գաղափար(ներ)ը ենթարկվում են մանրամասն 
վերլուծության և վերապատրաստման վերջում վերածվում են ծրագրային 
պլանի

l  Ճկուն/խառն ուսուցում: Վերապատրաստման դեմ առ դեմ փուլերի 
(2x2 եռօրյա փուլեր՝ վերապատրաստման սկզբում և վերջում) և 
էլեկտրոնային ուսուցման փուլերի (չորս փուլ՝ սկզբի և ավարտի միջև 
ընկած ժամանակահատվածում) համակցում

FACE-TO-FACE

FACE-TO-FACE

INTERACTIVE 

RESOURCE 

PLATFORM

INTERACTIVE 

RESOURCE 

PLATFORM
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Նպատակ

Սույն ձեռնարկի ստեղծման նպատակն է աջակցել բոլոր նրանց, ովքեր 
ներգրավված են արտաքին ֆինանսավորմանն ուղղված ծրագրերի նախագծման և 
մշակման գործընթացներում:

Ձեռնարկը ԵՄ ՏԵՄՊՈՒՍ PACT/Գիտական ներուժի վերապատրաստում 
ծրագրի վերջնարդյունքներից մեկն է, ինչպես նաև Հայաստանի, Վրաստանի և 
Ադրբեջանի համալսարանների անձնակազմի համար ծրագրի մշակմանն ուղղված 
վերապատրաստման ուսումնական ծրագրի սկզբնաղբյուր:

Ձեռնարկի նախնական տարբերակի ստեղծումից առաջ ծրագրի գործընկեր 
կազմակերպությունները հանդես եկան առաջարկներով՝ ծրագրի մշակման որոշ 
գործիքների օգտակարության վերաբերյալ: Գործիքները մեկտեղվեցին և ներկա-
յացվեցին «Աշխատանքային 2.1 ենթափաթեթի հաշվետվության մեջ՝ «Ծրագրի 
մշակման գործիքներ» - ում, որը ներառված է ձեռնարկում որպես «Մաս 2»: 

Ձեռնարկը փորձ է՝ ներկայացնելու գործիքները տրամաբանական պլանավորման 
հաջորդականությամբ՝ կիրառելով տրամաբանական մոտեցման մոդելը որպես 
ծրագրի արդյունավետ մշակման մոդել:

Վերապատրաստման ավարտին, ներառյալ դեմ առ դեմ փուլերը և առցանց  
վարժությունները, մասնակիցները ձեռք բերեցին գիտելիքներ և հմտություններ 
ծրագրի նախագծման և պլանավորման վերաբերյալ՝ հիմնված տրամաբանական 
մոտեցման մոդելի վրա, որն առկա է արտաքին ֆինանսավորման ծրագրային 
հայտի ներկայացման գործընթացում:

Ձեռնարկը բաղկացած է 8 գլուխներից

1 «Տրամաբանական մոտեցման մոդել (ՏՄՄ). գրավչություն և 
ուժ» գլխում ներկայացված է այն հասկացության հիմնական 

էությունը, որը ոմանք անվանում են «մեթոդ», մյուսները՝ «մոտե-
ցում» կամ «մոդել», և որը նպաստում է ծրագրի արդյունավետ 
պլանավորմանը և նախագծմանը: Այս գլխում համառոտ ներ-
կայացված են նաև  տրամաբանական մոտեցման մոդելի որոշ 
առավելություններ և թերություններ:

2   «ՏՄՄ.  Հիմնական տարրերն ու փուլերը. ընդհանուր 
նկա-րագիր» գլխում ներկայացված են տրամաբանական 

մոտեցման մոդելի շրջանակում անհրաժեշտ քայլերն ու ՏՄՄ 
հիմնական բովանդակության համառոտ նկարագիրը:

11
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3 «Նախքան ծրագրի պլանավորումը» գլուխն անդրադառնում է այն 
բոլոր առանցքային հարցերին, որոնք պետք է մանրամասնորեն 

ուսումնասիրել նախքան ծրագրի պլանավորմանն անցնելը:

4 «Ծրագրային վերլուծության փուլ» գլխում ներկայացված են այն 
հիմնական արտաքին գործոնները, որոնք իրենց ազդեցությունն 

են ունենում  ծրագրի պլանավորման գործընթացի վրա:

5 «Ծրագրի ընտրություն» գլուխը ներկայացնում է ռեսուրսների 
վերլուծության, ծրագրի նպատակների, ենթանպատակների և 

ծրագրի ավարտից հետո դրա երկարաժամկետ շարունակակա-
նության հնարավորության միջև եղած դինամիկ կապը:

6 «Ծրագրի պլանավորում» գլխում ներկայացված են տրամաբա-
նական մոտեցման մոդելի հիմնական նպատակ(ներ)ի, ռեսուրսների, 

գործողությունների, ադյունքների, ցուցիչների, ենթադրությունների և 
ռիսկերի միջև առկա տրամաբանական կապակցվածության ապահով-
ման և դրա ճիշտ սահմանման սկզբունքները:

7 «ՏՄՄ մատրիցայի ամփոփ ներկայացում» գլխում եզրափակվում 
է ծրագրի պլանավորման թեման, և ծրագիր մշակողին ներկա-

յացվում է մատրիցայի բովանդակության պարզ և հստակ նկա-
րագիրը:

8 «Հավելվածներ» գլուխը ներառում է բառարան, որը ներկայացնում 
է ձեռնարկում գործածված հիմնական հասկացությունների և 

եզրույթների բացատրությունը: Այս գլխում ներկայացված են նաև 
PACT ծրագրի կողմից մշակված,  ձեռնարկի նախնական տարբերակի 
և ուսումնական ծրագրի ստեղծումից առաջ վերապատրաստողների 
վերապատրաստման համար կիրառված գործիքները: Բացի դրա-
նից, որոշ այլ ԵՄ ընտրված գործիքներ՝ նախատեսված ծրագրի 
պլանավորման համար, ևս ներկայացված են որպես առանձին՝ 
ձեռնարկի երկրորդ մաս:
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Սույն ձեռնարկը ստեղծվեց PACT-ի շրջանակում 
ծրագրի մշակմանն առնչվող վերապատրաստմանն 
օժանդակելու նպատակով: Ուստի ձեռնարկի գործա-
ծությունը պետք է սերտ և դինամիկ կապի մեջ լինի 
PACT ծրագրի համար ստեղծված ուսումնական ծրագրի 
հետ:

Ձեռնարկն օժանդակում է ուսումնական ծրագրի 
իրագործմանը, որն ուղղակիորեն առնչվում է ձեռ-
նարկի որոշ գլուխների հետ: Այլ կերպ ասած՝ վերա-
պատրաստողները և վերապատրաստվողներն 
ուսումնական ծրագրի տարբեր հատվածներում 
կհանդիպեն ձեռնարկին արված հատուկ հղումների: 
Ուսումնական ծրագրում կներառվեն նաև ուսումնական 
վերջնարդյունքներ, ինչպես նաև համապատասխան 
հանձնարարություններ և վարժություններ:  

Այնուամենայնիվ, ենթադրվում է, որ ձեռնարկը 
կգործածվի ծրագրի մշակմանն ուղղված վերապատ-
րաստման նպատակով նաև PACT ծրագրի ավարտից 
հետո, երբ վերապատրաստողները կընտրեն 
վերապատրաստման ծրագրեր, ուսումնական 
դասընթացներ կամ մեթոդներ, որոնք կտարբեվեն 
PACT ծրագրի շրջանակում կիրառվածներից: Այդու-
հանդերձ, անկախ ձեռնարկից, ուսումնական վերջ-
նարդյունքները և վարժությունները տեղ են գտել 
միայն ուսումնական ծրագրում՝ ի նպաստ ապագա 
վերապատրաստողների:

Ձեռնարկը և ուսումնական 
ծրագիրը-դինամիկ կապ
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ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄոՏԵՑՄԱՆ ՄոդԵԼ. 
ԳՐԱՎՉՈՒթյՈՒՆ ԵՎ ՈՒԺ 

Տրամաբանական մոտեցման մոդելը 
ձևավորվել է 1960-ական թվականներից: 
Այդ ժամանակից ի վեր ՏՄՄ-ն ամբողջ աշ-
խարհում հովանավորների կողմից առավել 
ֆինանսավորվող, տարբեր երկրների զար-
գացմանն ուղղված ծրագրերից մեծ մասի հա-
մար կարևոր դեր է կատարում:

ՏՄՄ-ն ստեղծվեց որպես օժանդակություն 
զարգացման ծրագրերի պլանավորմանը և 
իրագործմանը, այնպիսի գործողությունների 
իրականացմանը, որոնք ուղղված են որոշակի 
նպատակների ձեռքբերմանը կոնկրետ ժամ-
կետում և որոշակի բյուջեի սահմաններում:

Թեև ՏՄՄ-ն՝ որպես մոդել, առկա է ցածր 
եկամուտ ունեցող երկրների զարգացման 
ծրագրերում, սակայն հենց ՏՄՄ-ն է հաճախ 
սահմանում, թե որն է, այսպես կոչված, «լավ 
ծրագիրը» ծրագիր մշակողների համար 
ընդհանրապես և ծրագրային դոնորների/
հովանավորների համար՝ մասնավորապես: 

Ծրագրային հովանավորների համար ՏՄՄ-ի 
յուրօրինակությունն այն է, որ ապահովում է 
ծրագիր մշակողի գաղափարի իրագործման 
հստակ պատկերը՝ նպատակները, դրանց 
իրագործման համար անհրաժեշտ գործո-
ղություններն ու վերջնարդյունքները, այն 
պարզ ու հստակ ցուցիչները, որոնց միջոցով 
հնարավոր է գնահատել ծրագրային  ձեռք-
բերումները: Այլ կերպ ասած՝ ՏՄՄ-ն դոնոր-
ներին / հովանավորներին առաջարկում է բազ-
մակողմանի մոդել՝ գնահատելու, թե արդյոք 
հայտ ներկայացնողը պարզորոշ կերպով 
գիտակցում է ծրագրի մշակման գործընթացը 
սկզբից մինչև վերջ: 

Ծրագիր մշակողների տեսանկյունից  ՏՄՄ 
- ն ապահովում է ծրագրի պլանավորման մի 
մոդել, որը պահանջում է կապակցվածություն 
պլանավորման (իրականացման) գործընթացի 
տարբեր փուլերի միջև և հիշեցնում է ծրագիր 

մշակողին լրջորեն հետազոտել ներքին և 
արտաքին այն գոծոնները, որոնք, հնարավոր է՝ 
ունենան իրենց ազդեցությունը ծրագրի, ծրագրի 
գործողությունների և վերջնարդյունքների վրա՝ 
ներառյալ ծրագրի շարունակականությունը և 
ծրագրի մասին տեղեկատվության տարածման 
հնարավորությունը:

Համաձայն ՏՄՄ-ի հիմքում ընկած «փիլիսո-
փայության»՝ կարելի է առկա խնդրին (1) լուծում 
տալ՝ սահմանելով այնպիսի նպատակներ, 
որոնք կհանգեցնեն առկա իրավիճակի փոփո-
խության, կլուծեն առկա խնդիրը,  

(2) ներգործել խնդրի վրա որոշակի գործո-
ղությունների միջոցով, որոնք կուղղորդեն 
դեպի (3) կոնկրետ արդյունքների և (4) 
նախասահմանված վերջնարդյունքների՝ հաղ-
թահարելով առկա խոչընդոտը և ընթանալով 
դեպի բարելավված պայմաններ կամ (5)  տևա-
կան հետևանքի ձեռքբերում: 

Ինչպես կտեսնենք, սույն ձեռնարկում 
կիրառված ՏՄՄ-ն ձեռնարկի հաջորդ 
գլուխներում գործում է փոքր-ինչ այլ 
կատեգորիաներով, թեև ՏՄՄ-ի բաղադրիչ 
մասերի միջև առկա տրամաբանական կապը 
պահպանվում է: 

Ամբողջական ձևով ՏՄՄ-ն իրենից 
ներկայացնում է այնպիսի տրամաբանական 
կապ խնդիրների, գործողությունների և 
վերջնարդյունքների միջև, որը կարող է 
գոյություն ունենալ միայն թղթի վրա և հաշվի 
չառնել մարդկային գործոնի, ինչպես նաև 
ծրագրի մշակման գործընթացի բարդությունը, 
դինամիկան, հետևաբար հաճախ նաև՝ 
անկանխատեսելիությունը: 

ՏՄՄ-ն վերոնշյալ և այլ պատճառներով 
ենթարկվել է մի շարք քննադատությունների, 
ըստ որոնց՝ այն չափազանց պարզ է և ավելի 
շատ կենտրոնանում է խնդիրների և ոչ թե 
առկա ռեսուրսների ու հնարավորությունների 
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Գծապատկեր 1. ՏՄՄ-ի բաղադրիչ մասերի տրամաբանական հաջորդականությունը

Նպատակ(ներ)
Գործողութ-

յուններ
Վերջնար-

դյունքՌեսուրսներ Արդյունք Հետևանք

վրա: Երբ ՏՄՄ-ն կիրառվում է ծրագրի 
կառավարման նպատակով, այն հակված է 
շեղելու կենտրոնացումը ՏՄՄ-ի շրջանակում 
չարտացոլվող փաստացի դեպքերից, 
ձեռքբերումներից և փորձից:  Որոշ դոնորներ 
մշակել են այլընտրանքային մոդելներ, օրինակ, 
արդյունքների վրա հիմնված կառավարման 
մոդելը, որն ապահովում է ավելի մեծ 
ճկունություն ծրագրի իրականացման և 
հայտնի ու անհայտ գործոնների  համատեղման 
հարցում:

Այդուհանդերձ, դինամիկ և ճկուն կերպով 
գործածվելիս ՏՄՄ-ն ծրագրի պլանավորման 
գործընթացում ապահովում է հստակություն, 
որը դոնորների/հովանավորների կողմից 
համարվում է առանցքային գործոն: 

Ճշմարտությունն այն է, որ որքան 
ավելի հստակ է ձևակերպված ծրագիրը, 
այնքան ծրագիր մշակողին արտաքին 
օժանադակության/ֆինանսավորման ապա-
հովման, ծրագրի իրականացման ողջ 
ընթացքում դրա արդյունավետ գնահատման 
հնարավորությունն է մեծանում:

Սույն ձեռնարկը պետք է դիտարկվի և 
գործածվի հենց վերը նշված տեսանկյունից: 
ՏՄՄ-ն համարվում է ուղեցույց և ոչ թե 
պարտադիր գործիք:

Ծրագրերը տարբերվում են իրենց բնույթով, 
բարդությամբ, սահմանված ժամանակով, 
թիրախային խմբերով, շահառուներով և 
շատ այլ առումներով: Այս ձեռնարկում 
ներկայացված ՏՄՄ-ի վրա հիմնված ծրագրի 
մշակման գործընթացի փուլերը, ինչպես նաև 

տարբեր գործիքների օգտակարությունն 
ու արդյունավետությունը հարկավոր է 
մանրամասն ուսումնասիրել:

Համալսարանական բնագավառում 
կիրառվելիս, որտեղ գերիշխում են 
գիտահետազոտությանն ու ուսուցմանն 
առնչվող զարգացման ծրագրերը, լիարժեք 
ՏՄՄ նախագիծը կարող է թվալ անհարմար և 
անտեղի: Ուստի,  անհրաժեշտ է, որ ծրագիր 
մշակողները մանրամասնորեն ուսումնասիրեն 
ՏՄՄ-ն և ընտրեն առավել տեղին բաղադրիչներ՝ 
անկարևորները թողնելով ուշադրությունից 
դուրս: 

Սակայն ԵՄ ծրագրերին հատկացվող 
ֆինանսավորումը կարող է գերազանցել 
Կովկասի համալսարաններից ներկայացված 
ծրագրային հայտերին հատկացվող 
ֆինանսավորմանը: Դա նշանակում է, որ այս 
համալսարաննները և դրանց անձնակազմը 
կփորձեն գտնել ֆինանսավորման 
այլընտրանքային աղբյուրներ: Ուստի, 
սույն ձեռնարկը և ուսումնական ծրագիրն 
ավելի շատ նպատակաուղղված են ծրագրի 
մշակման ընդհանուր և բազմակողմանի 
կարողությունների զարգացմանը, քան միայն 
որևէ կոնկրետ հայտի ձևաչափի կամ դրա 
ներկայացման գործընթացի դիտարկմանը: 
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ԳԼՈՒԽ 2

ՏՄՄ. ԸՆդՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ՏՄՄ-ն դիտարկվող ծրագրի վրա ներգործող 
ներքին և արտաքին գործոնների մանրամասն 
վելուծության գործընթացի հեշտացումը պլա-
նավորելու մոդել է: Վերոնշյալ գործոնների 
սահմանումից և վերլուծությունից հետո ՏՄՄ-ի 
օգնությամբ ծրագիր մշակողը ստուգում է 
վերլուծության կապակցվածությունն ու հստա-
կությունը և այն գործողությունները, որոնք պետք 
է հանգեցնեն առկա խնդրին վերջնական լուծում 
տվող արդյունքների և վեջնարդյունքների: Ինչ-
պես նշված է «Ծրագրի մշակման գործիքներ»- 
ում (տես՝ Մաս 2), ՏՄՄ շրջանակում կարող են 
կիրառվել բազմաթիվ տարրեր կամ գործիքներ, 
նախաձեռնվել տարբեր գործընթացներ և 

Գծապատկեր 2: ՏՄՄ- դինամիկ կապ

Նպատակներ

Ցուցիչներ Ռեսուրսներ

Արդյունքներ Գործողութ-
յուններ
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քայլեր, ուստի ՏՄՄ-ի կիրառման տարբերակ-
ները կարող են տարբերվել իրենց ադյունա-
վետությամբ: 
Ի վերջո, ոչ միայն տրամաբանական մոտե-ցումն 
է կարևոր, այլև տարբեր տարրերի և գործո-
ղությունների միջև առկա կապակցվածության և 
հստակության դիտարկումը դյուրացնող մոտե-
ցումը՝ ամբողջ ծրագրի մատչելի և հասանելի 
նկարագրով հանդերձ: 
Սույն ձեռնարկը, որը սերտորեն կապված է 
ծրագրի մշակման վերապատրաստմանն ուղ-
ղված ուսումնական ծրագրի հետ, ծրագիր մշա-
կողին հնարավորություն է ընձեռում.
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l  Մանրամասնորեն դիտակել, թե քննարկվող 
ծրագիրը որքանով է բավարարում ներքին 
(ինստիտուցիոնալ) և արտաքին (դոնորի) պա-
հանջները,

l Նախքան առաջ անցնելը կատարել այն 
գործոնների և ազդակների լայնածավալ 
վելուծություն, որոնք կարող են ունենալ իրենց 
ազդեցությունը (ներքին և արտաքին) ծրագրին 
ցուցաբերվող օժանդակության վրա,

l Նախագծել ծրագիր՝ սկսած հստակ նպա-
տակների սահմանումից, ներառյալ ռեսուրսները, 
գործողությունները, արդյունքներն ու վերջ-
նարդյունքները, մինչև ծրագրի բարեհաջող 
իրականացման գործընթացը գնա-հատող 
չափանիշներ/ցուցիչներ,

l Ներառել տարբեր բաղադրիչներ ՏՄՄ մատ-
րիցայում՝ պարզեցնելու ծրագրի վերջնա-կան և 
ամբողջական պատկերը, ինչն էլ հնարավորութ-
յուն կտա ծրագիր մշակողին կատարել հստա-
կության և կապակցվածության մանրամասն 
ստուգում: 

Թեև ծրագրի մշակման գործընթացը թվում է 

ուղղագիծ, սակայն հարկ է նշել, որ հստակության 
և կապակցվածության ապահովման անհրա-
ժեշտությունը պահանջում է ՏՄՄ-ն դիտարկել 
նաև ոչ միայն ուղղագիծ և դինամիկ մոդելի 
տեսանկյունից: 

Հետևյալ գծապատկերը (գծապատկեր 2) ստեղծվել 
է ծրագիր մշակողին հուշելու ՏՄՄ մոդելի տարբեր 
տար-րերի միջև առկա կապերի, ուստիև՝ հստակ 
կա-պակցվածության անհրաժեշտությունը:

Ինչպես երևում է գծապատկերից, ըստ տրա-
մաբանական մոտեցման մոդելի՝ (ՏՄՄ-ի 
տրամաբանության), արդյունքները կարող 
են արդարացված լինել միայն ՝ համադրվելով 
ռեսուրսների և գործողությունների հետ, կամ 
եթե նպատակների և ցուցիչների միջև առկա 
կապը ռացիոնալ է:

Ծրագիրը համարվում է հաջողված, իսկ հայտը՝ 
ճշգրիտ, եթե ծրագիր մշակողն իր ծրագրի 
նախագծում համոզիչ կերպով ի ցույց է դնում 
վերոնշյալ կապը:
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ԳԼՈՒԽ 3

ՆԱԽՔԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՊԼԱՆԱՎոՐՈՒՄԸ

Բարեհաջող ծրագիր նախագծելն ու մշակելը 
լուրջ նախաձեռնություն է: Նպատակների, 
ռեսուրսների, գործողությունների, արդյունք-
ների, վերջնարդյունքների և այլնի վերաբերյալ 
առկա գաղափարները պետք է ուսումնասիրել 
մի քանի անգամ (տե՛ս ծրագրի նախագծի 
տարբեր բաղադրիչների և գործողությունների 
միջև եղած դինամիկ կապի վերաբերյալ 
վերևում տրված գծապատկերը): 
Նախքան ծրագրի մշակման գործընթացում 
ներգրավվելը, անհրաժեշտ է մանրամասն 
դիտարկել, թե արդյոք քննարկվող ծրագիրը 
բավարարում է Ձեր հաստատությունում 
առկա պահանջները, և թե արդյոք այն 
համապատասխանում կամ համահունչ է 
ֆինանսավորում տրամադրող արտաքին 
դոնորի/հովանավորի կողմից սահմանված 
պահանջներին և պայմաններին: 
Հավանաբար վերոնշյալ պահանջները և 
պայմանները կտարբերվեն՝ կախված նրանից, 
թե Դուք պլանավորում եք անհատական 
փոքրամասշտաբ գիտահետազոտական 

ծրագիր, թե՞ Ձեր գործընկերների հետ միա-
սին փորձում եք մշակել ավելի ծավալուն 
գիտահետազոտական և/կամ զարգացման 
ծրագիր՝ կոնկրետ թիրախային խմբերով և 
շահառուներով: 
Առաջին դեպքում սույն ձեռնարկում դի-
տարկված տարրերն  ու գործողությունները 
կարող են թվալ մանրամասն քննարկված, 
թեև հստակության և կապակցվածության 
անհրաժեշտության պահանջն արտաքին ֆի-
նանսավորման համար մշակված անհատական 
գիտահետազոտական ծրագրերում ևս առկա է: 
Անհատական գիտահետազոտական ծրագրի 
համար սույն ձեռնարկը կարող է հիմնականում 
ծառայել որպես տեղեկատվության աղբյուր և 
ոչ թե որպես ծրագրի բոլոր բաղադրիչներին, 
գործողություններին և դրանց փոխկապակցվա-
ծությանն առնչվող ուղեցույց, որը կիրառելի է 
միջին և մեծամասշտաբ ծրագրերում:
Ինչ վերաբերում է միջին և մեծամասշտաբ 
գիտահետազոտական և զարգացման ծրագ-
րերին, ապա ներքին ինստիտուցիոնալ, ինչ-Գ
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պես նաև արտաքին դոնորի/հովանավորի 
կողմից ներկայացվող պայմանները պետք է 
մանրամասնորեն ուսումնասիրվեն նախքան 
ժամանակատար ջանքերի ներդրումը՝ ուղղ-
ված այն ծրագրի մշակմանը, որը պետք է  
«ապացուցի»  իր  «գրավչությունը»՝  ստանալու 
արտաքին ֆինանսավորում:
Դոնորների/հովանավորների մեծ մասն ունի 
տարբեր ձևանմուշներ, բյուջեի կազմման 
հուշաթերթեր պարունակող ուղեցույցներ 
և հայտի ներկայացման ձևաթղթեր, որոնք 
պետք է լրացվեն մեծ ուշադրությամբ: Որոշ 
դեպքերում դոնորները/հովանավորները գոր-

ծում են ծրագրային այն հրավերների շրջա-
նակում, որտեղ կոնկրետ նշվում է, թե ինչպիսի 
ծրագրեր են պահանջվում: 
Ծրագրային հայտը՝ անկախ նրանից, թե 
որքան հաջող է կազմված ըստ ՏՄՄ-ի, 
մեծ հավանականությամբ չի արժանանա դո-
նորի/հովանավորի ուշադրությանը հայտերի 
գնահատման հենց առաջին փուլում, եթե 
լիարժեքորեն չի համապատասխանում սահ-
մանված պայմաններին:
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ԳԼՈՒԽ 4

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒթյԱՆ ՓՈՒԼ 

Ծրագրի մշակման և իրականացման պայմանների (ներքին և արտաքին) 
հստակեցման փուլին հաջորդում է ծրագրային վերլուծության փուլը: 
Այս գլխում ներկայացված են համատեքստին, առկա խնդիրներին, շա-
հառուներին, թիրախային խմբերին, ռիսկերին առնչվող, ինչպես նաև 
ուժեղ և թույլ կողմերի, արտաքին հնարավորությունների և վտանգների 
(SWOT) վերլուծությունները: 
Սակայն նախքան ծրագրի մշակման վրա ներազդող որոշակի գործոնների 
ուսումնասիրումը լավ կլինի նախ մանրամասնորեն ուսումնասիրել (Ձեր) 
ծրագրային գաղափարի էությունը: Այս քայլը հատկապես կարևոր է 
գիտահետազոտական և զարգացման ծրագրերի դեպքում՝ Ձեր գործըն-
կերներին, արտաքին համագործակիցներին կամ հատուկ թիրախային 
խմբերին վերոնշյալ ծրագրերում ներգրավելիս: Ծրագրային գաղափարը 
քննարկելիս Ձեր գործընկերներին/ համագործակիցներին/շահառուներին 
անարգել այդ քննարկման մասնակից դարձնելը մեծ հավանականությամբ 
հստակություն և որակ կհաղորդի Ձեր աշխատանքին, ինչու չէ, նաև 
կխթանի տարբեր գործընկերների հետ համատեղ ծրագրերի իրա-
կանացումը:  
Վերլուծության հետևյալ տարբերակն առաջխաղացման հնարավոր 
եղանակներից մեկն է: Երբեմն, օրինակ, բնակչության որևէ կոնկրետ 
հատվածին առնչվող զարգացման և/կամ կիրառական գիտություններին 
առնչվող   ծրագրերի   մշակումը  նպատակահարմար է սկսել թիրա-
խային խմբի վերլուծությունից: Այլ դեպքերում լավագույն սկիզբ կարող 
է հանդիսանալ  խնդրի վերլուծությունը: Անկախ նրանից, թե  որ 
վերլուծությունն է կատարվում սկզբում և որը վերջում, կարևոր է, որ 
կատարված բոլոր վերլուծությունները հերթով ուսումնասիրվեն, և 
առանձնացվեն ծրագրի նախագծի վրա ազդող եզրահանգումները: 
Օրինակ՝ անհրաժեշտ է, որ պարզ լինի, թե որքանով է խնդրի վելուծությունը 
համապատասխանում համատեքստին, կամ արդյոք սահմանված են 
շահառուներին վերաբերող այն խնդիրները, որոնք կարող են իրենց 
ազդեցությունն ունենալ SWOT վերլուծության վրա:
Վերլուծությունը և ՏՄՄ-ի վրա հիմնված ծրագրի մշակումը թվում են 
տրամաբանորեն ուղղագիծ, ՏՄՄ-ի տարբեր բաղադրիչները և փուլերը 
գտնվում են դինամիկ կապի մեջ:
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4.1 Համատեքստային վերլուծություն

Ցանկացած ծրագիր մշակվում և իրականացվում 
է կոնկրետ համատեքստի շրջանակում, որը 
կարելի է անվանել նաև ծրագրային միջավայր 
և/կամ իրավիճակ: Որոշ համատեքստային 
և իրավիճակային վերլուծություններ գրեթե 
չեն տարբերվում միմյանցից: Համընդգրկուն 
համատեքստային վերլուծությունը, որպես ցան-
կացած մշակման գործընթացի կարևորագույն 
մաս, պարտադիր պայման է՝ սահմանված 
դոնորային գործակալությունների կողմից:  
Համատեսքստային վերլուծությունը մատչելիո-
րեն և բովանդակալից կերպով ուսումնասիրում, 
ինչպես նաև նկարագրում է ներքին և ար-
տաքին այն գործոնները, որոնք ժամանակի 
և տարածության մեջ ներկայացնում են 
ծրագրի՝ նախ մշակման, ապա գործարկման 
պայմաններն/իրավիճակը: Այդ գործոնները 
կարող են կրել քաղաքական, տնտեսական, 
սոցիալական կամ մշակութային բնույթ: Բիզնես 
ուղղվածություն ունեցող ծրագրերը պետք է 
վերլուծեն շուկան ու դիտարկեն մրցակցության 
պայմանները: Սույն ձեռնարկում ներկայացված 
SWOT վերլուծությունը երբեմն համարվում է  
համատեքստային վելուծության մի մաս, կամ 
դրան օժանդակող գործոն: 
Անհատական գիտահետազոտական ծրագիր 

մշակելիս համատեքստային վերլուծությունը 
կիրառվում է  դիտարկվող բնագավառում առ-
կա գիտահետազոտության ուսումնասիրման 
գործընթացում: 
Այս վերլուծությունը հիմք է ժխտելու կամ ըն-
դունելու հետագա գիտահետազոտության 
անհրաժեշտությունը: Հետագայում անհատական 
գիտահետազոտական ծրագրերի շրջանակում 
կատարված համատեքստային վերլուծության 
միջոցով գիտահետազոտողը, այս դեպքում նաև 
ծրագիր մշակողը, պատասխանատվություն է 
ստանձնում՝ գիտակցելով, որ ինքը չի աշխատում 
մեկուսի, և որ մի շարք գործոններ ներազդել են 
և կշարունակեն ներազդել իր հետազոտության 
վրա: Համատեքստային վերլուծությունը գիտա-
հետազոտողներին օգնում է բանավիճել նաև այն 
երևույթի շուրջ, որը նրանց համար հասկանալի 
է, իսկ կողմնակի անձանց համար՝ անորոշ:
Գիտահետազոտությանը տրամադրվող արտա-
քին ֆինանսավորում ստանալու նպատակով 
կազմված հայտը կարող է կորցնել հավանության 
արժանանալու հնարավորությունը, եթե այն 
հստակորեն չդիտարկվի կոնկրետ բնագավառ 
կամ գիտաճյուղ ներկայացնող համատեքստի 
շրջանակում:
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Գոյություն ունեն տարբեր մեթոդներ 
և գործիքներ՝ օժանդակելու խնդրի 
վերլուծության իրականացմանը: 
Սույն ձեռնարկը կներկայացնի խնդրի 
մասնատումը երկու տարբերակով՝ 
մեկն ուղղված գիտահետազոտական, 
մյուսը՝ զարգացման ծրագրերին:
Հարկ է նշել, որ կան այլ գործիքներ, 
որոնք ևս կարող են օգտակար 
լինել, օրինակ՝ ձկնոսկրի (fishbone), 
ուժային դաշտի (force field) կամ 
պատճառա-հետևանքային կապի 

4.2 Խնդրի վերաբերյալ վերլուծություն - նպատակի 
վերաբերյալ վերլուծություն

Եթե համատեքստային վերլուծությունը 
դիտարկում է այն շրջանակը, որտեղ 
մշակվում և իրականացվում է ծրագիրը, 
ապա խնդրի վերլուծությունն առնչվում 
է այն հարցերին, որոնք հանդես են 
գալիս ծրագրի նախամշակման փուլում:
Խնդրի արդյունավետ վերլուծությունը 
բացահայտում է այն հիմնահարցերը, 
որոնք ինչ-որ կերպ նվազեցնում են 
գիտահետազոտության կամ զարգաց-
ման ծրագրերի նկատմամբ հետաքըր-
քրությունն ու դրանց անհրաժեշ-
տությունը և բացահայտում են այդ 
խնդիրների փոխկապակցվծությունն ու 
փոխազդեցությունը:
Գիտահետազոտական ծրագրերի շրջա-
նակում խնդրի հիմնավոր վերլու-
ծությունը կխթանի գիտահետազո-
տության ողջ ընթացքը՝ ներառ-
յալ տվյալների հավաքագրումն ու 
կուտակումը, կօժանդակի գիտահե-
տազոտական խնդրի ընդհանուր 
նկարագրի ձևակերպմանը և կօգնի 
գիտահետազոտողին, ծրագիր   մշակողին 
խույս տալ գիտահետազոտական այն 
վարկածներից և/կամ նախնական 
եզրահանգումներից, որոնք համահունչ 
չեն գիտահետազոտությանն առնչվող 
կոնկրետ խնդիրներին: 
Մարդկանց, շրջակա միջավայրին կամ 
այլ երևույթներին առնչվող ծրագրերում, 
որոնք ուղղված են առկա միջավայրի 

բարելավմանը, խնդրի վերլուծությունն 
օգնում է հայտնաբերել խնդրի 
սկզբնաղբյուրը՝ նախքան ակնկալվող 
վերջնարդյունքի հանգեցնող առկա 
ռեսուրսների և գործողությունների 
հիման վրա հնարավոր լուծումների 
առաջադրումը:  
Պատճառ-հետևանք պարզ հասկացութ-
յունը (պատճառահետևանքային կա-
պը) ՏՄՄ-ի գրավչությունն ու ուժն է 
հանդիսանում:  Գրավչություն, քանի որ 
այն ծրագիր մշակողին, նաև դոնորին 
ներկայացնում է առկա տարրերի  և 
ներազդող գործոնների միջև եղած 
ուղղագիծ կապի հստակ պատկերը:  
Ուժ, քանի որ աշխարհում, հատկապես 
անհատների և հասարակության միջև 
առկա սոցիալական հարաբերություն-
ներում շատ քիչ բան գոյություն ունի, որն 
այսչափ պարզունակ լինի՝ ընկալվելով 
որպես ուղղագիծ պատճառահետևանք 
երևույթ (պատճառահետևանքային 
կապ):
Սոցիալ-մշակութային բնույթի խնդիր-
ները կվերլուծվեն ոչ թե որպես 
պատճառահետևանքային կապի արդ-
յունքներ, այլ կդիտարկվեն երևութա-
բանական/կամ սոցիալ-կառուցողական 
հասկացության շրջանակում՝ լույս սփ-
ռելով արժեքային համակարգի վրա 
հիմնված հասկացությունների վրա:

վերլուծությունները:
Խնդրի մասնատումն հնարավոր է 
դարձնում ունենալ   սահմանված  խնդրի 
բոլոր հնարավոր պատճառների և 
հետևանքների ընդհանուր պատկերը: 
Նշենք, որ հաճախ խնդիրն ունենում 
է մեկից ավելի պատճառ, և Ձեր 
ծրագիրը ի զորու չէ վերացնելու այդ 
բոլոր պատճառները:  Ուստի պետք 
է հաշվի առնել այդ պատճառների 
հնարավոր ազդեցությունը Ձեր 
ծրագրի վրա, և կենտրոնացնել 

4.3 Խնդրի մասնատում (խնդրի ծառ) - նպատակի մասնատում 
(նպատակի ծառ) 
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ուշադրությունը նրա վրա, ինչի հաղ-
թահարումն իրատեսական է Ձեր 
ծրագրի շրջանակում:
Խնդրի մասնատումը գրաֆիկորեն 
բացահայտում է այն համատեքստը, 
որտեղ առկա է խնդիրը, և այս կերպ 
նվազեցնում խնդրի բարդությունը: 
Գոյություն ունեն խնդրի մասնատման 
մի քանի ձևաչափեր: Հետևյալը 
սկիզբ է առնում այն կետից, որն 
անվանել ենք հիմնական խնդիր: 
Այնուհետև ներկայացվել են պատ-
ճառներն ու հետևանքները, որոնց 
բացահայտումը հանգեցնում է խնդրի 
հաղթահարմանը կամ լուծմանը: 
Հիմնական խնդիր է համարվում 
այն, որի լուծման համար ջանքեր 
են ներդրվում,   գործողություններ 
իրականացվում, որոնք կհանգեցնեն 
դրական վերջնարդյունքների:  Չափա-
զանց ընդարձակ կամ անհասկանալի 
ձևակերպված խնդիրն ունենում 
է չափազանց շատ պատճառներ 
և հետևանքներ, և ընդամենը մեկ 
ծրագրի շրջանակում այս բոլորին 
անդրադառնալն անհնարին է 
դառնում: Դոնորները մեծ մասամբ 
խուսափում են միաժամանակ բազ-
մաթիվ խնդիրներ, պատճառներ և 
հետևանքներ ներառող ծրագրերի 
ֆինասավորումից:  
Խնդրի վերլուծությանն օգնում է 
խնդրի մասնատման գործընթացը, 
որը պատճառի և հետևանքի տե-
սանկյունից տարբեր խնդիրների 
փոխկապակցվածությունը ներկայաց-
նող գծագրական պատկերն է: Խնդրի 
ծառի ստորին հատվածում նշված 
պատճառները ծառի «արմատներն» 
են, ուստի որքան ներքև՝ այնքան 
խնդրի պատճառներին ավելի մոտ: 
 Պատճառի և հետևանքի միջև 
առկա կապը բացահայտվում է մի 
խնդրից մյուսի առաջացման (ծագ-

ման) ընթացքում: Նախընտրելի 
է սահմանել ամենահստակ հնա-
րավոր կապը պատճառների և 
դրանց համապատասխան հետ-
ևանքների միջև՝ վերհիշելով հստա-
կության և կապակցվածության անհը-
րաժեշտությունը: Հարկ է նշել, որ 
հաճախ մեկ պատճառը կարող է առաջ 
բերել մի քանի հետևանք, այնպես 
ինչպես մեկ հետևանքը կարող է բխել 
մի շարք տարբեր պատճառներից: 
Լավագույն ընտրությունն է որոշել 
առաջնահերթությունները և, 
վերջիվերջո, հստակեցնել պատճառա - 
հետևանքային կարևորագույն կապը:
Խնդրի մասնատումն (խնդրի ծա-
ռի կառուցումը) ամենևին հեշտ գործ 
չէ, և խնդիրների փոխկապակց-
վածության վերաբերյալ գործըն-
կերների, համագործակիցների կողմից 
ցուցաբերված անհամաձայնություն-
ները անխուսափելի երևույթ են: 
Այդուհանդերձ, խնդիրների փոխ-
կապակցվածությանն, ինչպես նաև 
դրանց պատճառների և հետևանք-
ների կարևորությանն առնչվող բաց 
քննարկումները նկատելիորեն բարե-
լավում են ծրագրի որակը: 
Հավելենք, որ խնդրի ծառը, ինչպես 
ամբողջ ՏՄՄ-ն, ընդամենը մոդել է: 
Այն իրականության ճշգրիտ արտա-
ցոլումը չէ, բայց ծառայում է որպես 
միջոց համապատասխան խնդիրները 
քննարկելու ծրագրի մակարդակով:
Խնդրի ծառն արտահայտում է 
այն անձանց դիրքորոշումը, ովքեր 
համատեղ մշակել են ծրագիրը:
Խնդրի ծառի գծագրական պատկերը 
կարող է ունենալ տարբեր ձևեր: 
Անկախ ընտրված ձևից, խնդրի ծառը 
պետք է դիտարկվի որպես զար-
գացման ծրագրի նպատակ(ներ)ի 
սահմանման և ընտրության հիմք:
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Պատճառ

ՀետևանքՀետևանքՀետևանք

ՀԻՄՆԱԽՆդԻՐ Ավարտ

Միջոց

Գծապատկեր 3. Խնդրի մասնատման (խնդրի ծառի) մոդել՝ 
նախատեսված զարգացման ծրագրի համար

Հուշում. Վերոնշյալ խնդրի ծառը և դրան հաջոր-
դող էջ 31-ում պատկերված նպատակների 
ծառը ներկայացնում են պատճառների, 
հետևանքների, նպատակների և ենթանպատակ-
ների բավականին բարդ պատկեր, որտեղ 
դիտարկված են պատճառահետևանք/ենթանը-
պատակներ/նպատակ եռասյուն բաղադրիչները: 
Աշխատանքն ավելի դյուրին դարձնելու նպա-
տակով պարզապես կարելի է նվազեցնել սյուների 
թիվը՝ դրանք հասցնելով  մեկի կամ երկուսի: 
Խնդրի մասնատման մեկ այլ մոդել ներկայացված է 
ձեռնարկի 2-րդ մասի՝ «Ծրագրի մշակման գործիքներ 
- Աշխատանքային ենթափաթեթ 2.1» - ի 35-րդ էջում: 
Խնդրի մասնատման այլ մոդելներ կարելի է գտնել 
համացանցում՝ «Խնդրի մասնատում/ծառ (prob-
lem tree)» հարցման միջոցով:
Խնդրի մասնատման գործընթացին հաջորդում է 
նպատակների վերլուծության  փուլը, որն օժան-
դակում է  սահմանված խնդիրների լուծման, 

նպատակների հստակեցման գործընթացին: 
Արդյունքում կատարվում է նպատակների 
մասնատում՝ հիմնված խնդրի մասնատման 
(ծառի) վրա: Այս գործողության նպատակն է 
նախապես ձևավորել ծրագրի ավարտից հետո 
ակնկալվող իրավիճակային պատկերը:
Նպատակների մասնատման գործընթացը ներա-
ռում է երկու փուլ: Առաջին փուլում մասնատված 
բոլոր խնդիրները դիտարկվում են որպես ցանկալի 
նպատակներ: Ապա յուրաքանչյուր նպատակ 
գնահատվում է ըստ իր իրատեսականության 
աստիճանի: «Իրատեսականության աստիճան» 
արտահայ-տությունը կնշանակի տվյալ ծրագրի 
շրջանա-կում նպատակների իրատեսական 
ձեռքբերման մանրամասն ուսումնասիրություն: 
Ծրագրի մշակման նպատակն է դիտարկել 
այն երկարատև իրավիճակը, որի ստեղծմանը 
ծրագիրը պետք է օժանդակի, բայց ոչ պար-
տադրաբար ստեղծի այն, մինչդեռ անմիջական  
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Գծապատկեր 4. Նպատակի մասնատման (նպատակի ծառի) մոդել՝ 
նախատեսված զարգացման ծրագրի համար

Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ.

Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ.

Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ. Ենթանպ.

ՆպատակՆպատակՆպատակ

ՆՊԱՏԱԿ (ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ) Ավարտ

Միջոց

նպատակները (ենթանպատակները) պետք է 
իագործվեն մինչև ծրագրի ավարտը: 
Խնդրի ծառը նպատակների ծառի վերածելն 
օգնում է վերադիտարկել խնդրի ծառի տարբեր 
տարրերը: Նպատակների մասնատմամբ խնդրի 
ծառի պատճառներն ու գործողությունները 
փոխարինվում են ենթանպատակներով կամ 
վերջնարդյունքներով: 
Այս գործողության օգնությամբ ևս մեկ ան-գամ 
վերանայվում է խնդրի ձևակերպման ճշգըր-
տությունը: Եթե խնդրի ծառի բաղադրիչները 
նպատակների ծառ տեղափոխելիս դժվարություն 

է առաջանում, ապա անհրաժեշտ է վերանայել 
խնդրի ծառի բաղադրիչները:
Ծրագրային ծառի կապակցվածությունը ստուգ-
վում է՝ դիտակելով տվյալ նպատակը որպես 
վերին մակարդակում առկա նպատակների 
ձեռքբերմանն օժանդակող միջոց: Բոլոր նպա-
տակների տրամաբանական կապն էլ հենց 
հանգեցնում է ծրագրի բարեհաջող ավարտին: 
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Գծապատկեր 5. Գիտահետազոտական ծրագրի համար 
նախատեսված խնդրի ծառ

Գիտահետազոտության նպատակ(ներ)ը

Գիտահետազոտության թեմա/վարկած

Խնդիր

Առկա իրավիճակի ընկալում

Համատեքստ

Հուշում. Վերոնշյալ նպատակների ծառը և դրան 
համապատասխան էջ 30-ում պատկերված 
խնդրի ծառը  ներկայացնում են պատճառների, 
հետևանքների, նպատակների և ենթանպա-
տակների բավականին բարդ պատկեր, որտեղ 
դիտարկված են պատճառահետևանք/ենթանպա-
տակներ/նպատակ եռասյուն բաղադրիչները: 
Աշխատանքն ավելի դյուրին դարձնելու համար, 

Անհատական գիտահետազոտական ծրագիր մշակելիս 
վերևում պատկերված խնդրի ծառ-նպատակի ծառ 
մոտեցումը կարող է թվալ շատ մանրամասնված և 
անհարկի բարդացված: Հետևյալ մոդելը կարող է ծառայել 
որպես այլընտրանքային արդյունավետ տարբերակ:

պարզապես կարելի է նվազեցնել սյուների թիվը՝ 
դրանք հասցնելով մեկի կամ երկուսի: 
Խնդրի մասնատման մեկ այլ մոդել ներկայացված 
է ձեռնարկի 2-րդ մասի՝ «Ծրագրի մշակման 
գործիքներ - Աշխատանքային ենթափաթեթ 2.1» 
- ի 35-րդ էջում: Խնդրի մասնատման այլ մոդել-
ներ կարելի է գտնել համացանցում «Խնդրի մաս-
նատում/ծառ (problem tree)» հարցման միջոցով: 
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Շահառուների վերաբերյալ վերլուծությունը դիտարկում 
է շահառուների հետևյալ հինգ կարևոր գործոնները.  

l  նրանց կապը ծրագրի հետ, այսինք՝ ծրագրի 
նպատակների և վերջնարդյունքների ձեռքբերման 
գործընթացում նրանց կատարած դերը, 

l  նրանց ունեցած ազդեցության աստիճանը,

l  ծրագրում ներգրավվելու նրանց 
հետաքրքրությունները/ շահերը և մոտիվացիան, 

l  ծրագրի վերաբերյալ նրանց անհանգստությունները/ 
վախերը, մտահոգությունները, հնարավոր ուժեղ և թույլ 
կողմերը: 

Երբեմն այնպես է ստացվում, որ գիտահետա-
զոտական ծրագիրը սխալ ուղղությամբ է 
սկսում ընթանալ: Սրա պատճառը հաճախ 
սխալ խնդրի ընտրությունն է կամ էլ  իրական 
խնդրի տեսադաշտը կորցնելը: Խնդրի սկըզբ-
նական վերլուծությունն  օգնում է չշեղվել 
ծրագրի հիմնական նպատակից և հասկանալ 
տրամաբանական կապը՝ ներկայացված գիտա-
հետազոտական գործընթացը նկարագրող 
խնդրի սահմանման մոդելում (գծապատկեր 4):
Գիտահետազոտական խնդրի մասնատման 
(ծառ) մոդելի (գծապատկեր 4) օգնությամբ հնա-
րավոր է դիտարկել խնդիրների միջև կապն 
իրենց համատեքստում, գիտահետազոտության 

տվյալ ոլորտին առնչվող առկա իրավիճակի 
վերաբերյալ գիտելիքներն ու ընկալումը, 
ուսումնասիության նպատակներն ու առա-
ջադրված վարկածները: Այս ամենից հետո 
գիտահետազոտությունն ընթանում է հավաստի 
եզրակացությունների ուղղությամբ:
Չնայած վերջնական գիտահետազոտական 
ծրագիրը ձևակերպելու և կառուցելու բազմաթիվ 
արդյունավետ մեթոդներ կան, դոնորների 
մեծ մասն արտաքին ֆիանանսավորման 
համար այս կամ այն կերպ ներկայացված 
հայտը գնահատվում է գծապատկեր 4-րդում 
ներկայացված տրամաբանության հիման վրա: 

4.4 Շահառուների վերաբերյալ վերլուծություն

Շահառուների վերաբերյալ վերլուծության հիմ-
քերն ընկած են կիրառական գիտությունների 
ոլորտում, բայց այժմ այն համարվում է ՏՄՄ-ի 
կարևորագույն բաղադրիչ: Այս վերլուծությունը 
կատարվում է տարբեր ոլորտներում և գիտա-
կարգերում՝ օժանդակելու ծրագրերի՝ այդ թվում 
կիրառական գիտությունների ոլորտում գիտա-
հետազոտական ծրագրերի մշակումը:
Շահառուների վերաբերյալ վելուծությունը 
մեթոդ է կամ միջոց, որը կիրառվում է ծրագ-
րում իրենց ավանդն ունեցող անձանց, կազմա-
կերպությունների և հաստատությունների 

նկարագիրը մատչելի դարձնելու նպատակով: 
Կախված ծրագրի բարդությունից՝ շահառու-
ները կարող են տարբերվել իրենց «ձևով», 
«կշռով» «չափերով» և կարողությամբ: Շա-
հառուները կարող են լինել անհատներ, 
համայնքներ, քաղաքական գործիչներ, հաս-
տատություն ղեկավարող անձինք, մարմին-
ներ, աշխատակազմի անդամներ, տարբեր 
շահառու խմբեր, սպառողներ, քաղաքացիա-
կան, հասարակական և առևտրային կազ-
մակերպություններ:

Գ
ԼՈՒ

Խ
 4

Ծ
Ր

Ա
Գ

Ր
Ա

Յ
ԻՆ

 Վ
Ե

Ր
ԼՈՒ

Ծ
ՈՒ

թյ
Ա

Ն
 Փ

ՈՒ
Լ 



34

Ազդեցության մակարդակը մեծապես կախված 
է առկա ռեսուրսներից և տվյալ շահառուի այն 
գործողություններից, որոնց միջոցով նա կարող 
է նշանակելի դեր կատարել տվյալ ծրագրում: 
Հետաքրքրության/շահի մակարդակը կախված 
է կարևորության այն աստիճանից, որը շա-
հառուն տալիս է ծրագրին: Շահառուների 
վերաբերյալ վերլուծությունն իր ամենալայն 
իմաստով ծրագիր մշակողին ներկայացնում է 
շահառուների այն կարողությունները, որոնք 

կխթանեն կամ կխոչընդոտեն ծրագրի ան-
խաթար և բարեհաջող իրականացումը: 
Այսպիսով, նախընտրելի է, ինչպես հարկն է, 
դիտարկել տվյալ շահառուին, և նույնիսկ ի 
սկզբանե նրան համարել անհամապատասխան 
և ոչ թե միայն հետո հասկանալ, որ ծրագրի 
համար այդչափ կարևորություն ունեցող շա-
հառուն իրականում գերագնահատվել է:

Շահառուներ
Ներգրավվածությունը

ծրագրում
Հետաքրքրությունը 
ծրագրի հանդեպ

Անհանգստությունը 
կապված ծրագրի 

հետ
ուժեղ կողմեր

Թույլ կողմեր/
ռիսկեր

Ռիսկեր

Գործընկերներ

ուսանողներ

Առաջնորդ(ներ)

Արտաքին 
գործընկերներ

NN

NN

Գծապատկեր 6. Շահառուների վերլուծության ձևանմուշ՝ նախատեսված զարգացման ծրագրի համար

Վերևում ներկայացված ձևանմուշն ընդամենը 
օրինակ է: Կախված Ձեր ծրագրից, խնդիրներից 
ու նպատակներից՝ Դուք կներառեք դրանց հա-
մապատասխան շահառուներ: Շահառուների 
սահմանման գործընթացին մեծապես օժան-
դակում է վերլուծությունն ըստ հետևյալ կատե-
գորիաների.

Խթանիչներ/աջակիցներ. Շահառուներ, ովքեր 
ծրագրային գաղափարին մեծ կարևորություն 
են տալիս, և որոնց գործողությունները կարող 
են դրականորեն ազդել ծրագրի իրականացման 
վրա:

Պաշտպանիչներ/կողմնակիցներ. Շահառու-
ներ, ովքեր ծրագրային գաղափարին մեծ 
կարևորություն են տալիս, սակայն նրանց 
գործողությունները չեն կարող ազդել ծրագրի 
իրականացման վրա:

Գաղտնի շահառուներ. Շահառուներ, որոնց 
գործողությունները կարող են ազդել ծրագրի 
իրականացման վրա, սակայն նրանք քիչ 
կարևորություն են տալիս ծրագրային գաղա-
փարին:

Անտարբեր շահառուներ. Շահառուներ, որոնց 
գործողությունները չեն կարող ազդել ծրագրի 
իրականացման վրա, և ովքեր քիչ կարևորություն 
են տալիս  ծրագրային գաղափարին: 
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4.5 Թիրախային խմբի վերլուծություն

Թիրախային խմբի վերլուծությունը կարևոր է 
հատկապես մեծամասշտաբ զարգացման ծրագ-
րերում, ուստի այս ձեռնարկն այդ խմբին չի 
անդրադառնում: 

Ձեռնարկում թիրախային խմբի վերլուծությանը  
մեծ կարևորություն չի տրվել և ինչպես 
կտեսնեք այս գլխի «ամփոփում» բաժ-նում, 
այն չի համարվում Գիտական ներուժի 
վերապատաստում/PACT ծրագրի շրջանակում 
դիտարկված ծրագրի մշակման վերլուծական 
գործընթացի առանցքային մաս: 

Այդուհանդերձ, նույնիսկ փոքրամասշտաբ 
զարգացման ծրագրերում բնակչության որևէ 
հատվածի կարիքներն ու շահերը դիտար-
կելիս նպատակահարմար է, ի հավելումն  
շահառուների վերաբերյալ վերլուծության, 
սահ-մանել այն թիրախային խմբերը, որոնք 
կօգնեն հասկանալու, թե ով է օգուտ քաղելու 
ծրագրի իրականացումից: Բիզնես ոլորտին 
առնչվող ծրագրերում, ինչպես, օրինակ, 
հնարավոր բիզնեսի և եկամուտի ստեղծման 
նպատակով ծրագրեր մշակելիս, թիրախային 
խմբի վերլուծությունը խիստ կարևոր և 
անհրաժեշտ է: Թիրախային խմբի վերլուծության 
անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ նաև 
ԵՄ ֆինանսավորվող այն ծրագրերում, որոնք 

առնչվում են սոցիալական ծառայությունների և 
առողջապահության ոլորտներին:

Թիրախային խմբի վերլուծության նպատակն է 
հասկանալ թիրախային խմբերի կարիքներն ու 
այն խնդիրները, որոնց այդ խմբերն առնչվում են: 
Այդ վերլուծությունը հաստատում է ծրագրային 
գաղափարի կարևորությունը: Այս տեսանկյունից 
թիրախային խմբերը հանդես են գալիս որպես 
ծրագրային շահառուների ենթախումբ: 

Թիրախային խմբի վերլուծությունն օգնում է 
սահմանելու ծրագրի այն գործողությունները, 
որոնք հնարավորինս համապատասխանում 
են թիրախային խմբերին: Մանրամասն վեր-
լուծությունը բարելավում է ծրագրի որակը և 
նվազեցնում թիրախային խմբերի՝ ծրագրով 
չհետաքրքրվելու ռիսկերը: 

Ինչպես ներկայացված է ստորև, թիրախա-
յին խմբի վերլուծության ձևանմուշը նման է 
շահառուների վերլուծության համար նախա-
տեսված ձևանմուշին: Միակ տարբերությունն 
այն է, որ թիրախային խմբերը սահմանվում 
և վերլուծվում են ոչ թե ըստ ծրագրային 
գաղափարի և դրա իրականացմանն ուղղված 
իրենց դերի, այլ ըստ ծրագրի արդյունքներից 
իրենց ակնկալած օգուտի:

Թիրախային
խումբ

Ներգրավվածությունը 
ծրագրում

Հետաքրքրությունը 
ծրագրի հանդեպ

Անհանգստությունը 
կապված ծրագրի 

հետ
ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր/ռիսկեր

Ռիսկեր

NN

NN

NN

NN

NN

Գծապատկեր 7. Թիրախային խմբի վերլուծության ձևանմուշ՝ նախատեսված զարգացման ծրագրի համար
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Political Economical Social Technological
l  Գիտահետազոտության 
ֆինանսավորմանն 
առնչվող կառավարության 
քաղաքականություն

l  Գիտահետազոտությանն 
առնչվող ինստիտուցիոնալ 
քաղաքականություն

l  Գիտահետազոտության 
տվյալ բնագավառին առնչվող 
միջազգային պայմանագրեր

l  Գիտահետազոտության 
ֆինանսավորման 
հնարավորություններ

l  Գիտահետազոտողին 
տրվող աշխատավարձ

l  Գիտահետազոտողների 
ցանց

l  Աշխատանքային 
պայմանների հետ 
կապված ժամանակային 
սահմանափակումներ

l  Լաբորատոր 
սարքավորումներ

l  Նոր սարքավորման 
ներկրումը խոչընդոտող 
գործոններ 

Գծապատկեր 8.  PEST վերլուծության ձևանմուշ՝ նախատեսված զարգացման ծրագրի համար

4.6 PEST վելուծություն

PEST վերլուծությունն օգնում է ծրագիր 
մշակողին սահմանել և վերլուծել այն արտաքին 
գործոնները, որոնք կարող են ունենալ իրենց 
ազդեցությունը պլանավորվող ծրագրի բարե-
հաջող իրականացման վրա: PEST-ը վերաբերում 
է քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և 
տեխնոլոգիական գոծոններին (Political, Econom-
ic, Social and Technological): 

Քանի որ PEST վերլուծության գործոնները հիմ-
նականում արտաքին են, նպատակահարմար 
է այս վերլուծությունը կատարել SWOT 
վերլուծությունից առաջ, քանզի PEST վեր-
լուծությունն օգնում է սահմանել SWOT վեր-
լուծության գործոնները: PEST ինչպես և SWOT 

վերլուծությունները, կարող են կիրառվել ծրագ-
րային գաղափարի՝ տվյալ հաստատության 
ուղղվածության և ռազմավարության վերանայ-
ման գործընթացում:
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PEST վերլուծությունը լայնորեն կիրառվում է 
բիզնեսի զարգացման ծրագերում, և հետևյալ 
ձևանմուշն օգնում է հասկանալու, թե որպես 
վերլուծական գործիք՝ ինչպես կիրառել այն նաև 
գիտահետազոտական ծրագիր մշակելիս: 
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ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր

Հնարավորություններ Սպառնալիքներ

Շահառուների
 վերլուծություն

Թիրախային 
խմբի վերլուծություն

SWOT
 վերլուծություն

PEST
 վերլուծություն

Գծապատկեր 9. SWOT վերլուծության 
ձևանմուշ՝ նախատեսված զարգացման 
ծրագրի համար 

Գծապատկեր  10. Խաչաձև վերլուծության  ձևանմուշ՝ 
նախատեսված զարգացման ծրագրի համար

4.7 SWOT վերլուծություն

SWOT վերլուծությունը գործիք է, որը լայնորեն 
կիրառվում է բիզնեսում և ծրագրի մշակման 
գործընթացում:
 

Հնարավորություններ: Գործոններ, որոնք ծրա-
գիրը կարող է օգտագործել ի նպաստ իրեն:

Սպառնալիքներ: Շրջակա միջավայրում 
առկա գործոններ, որոնք կարող են խնդիրներ 
առաջացնել ծրագրի իրականացման համար: 

Բարեհաջող SWOT վերլուծությունն օգնում 
է ծրագիր մշակողին գնահատելու ծրագրի 
նպատակի իրատեսականությունն ու գործ-
նականությունը և ըստ այդմ գործարկելու  
ծրագրային գաղափարը:
Որպես ծրագրային վերլուծության եզրափակիչ 
փուլ՝ նպատակահարմար է խաչաձև դիտարկել 
վերջին չորս՝ շահառուների, թիրախային խմբի, 
PEST և SWOT վերլուծությունների արդյունքները: 
Դա կօգնի հասկանալու, թե վերլուծության 
արդյունքները կամ ընդհանուր վերլուծական 
պատկերը որքանով է մղում վերանայելու 
սկզբնապես սահմանված ծրագրային գաղա-
փարը (խնդրի վերլուծություն/խնդրի մասնատում 
(ծառ) - նպատակի մասնատում (ծառ)):
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Ըստ էության այս վերլուծությունն օգնում է 
[ծրագիր] մշակողին սահմանել և գնահատել 
տվյալ բիզնես պլանի, զարգացման ծրագրի 
կամ գիտահետազոտական գաղափարի ուժեղ 
և թույլ կողմերը, հնարավորություններն ու 
սպառնալիքները (վտանգները): Ուժեղ և թույլ 
կողմերը վերաբերում են ներքին գործոններին, 
իսկ հնարավորություններն ու սպառնալիքները՝ 
արտաքին: 

Այս վելուծության չորս բաղադրիչ մասերը 
սահմանվում են հետևյալ կերպ. 

ուժեղ կողմեր: Ծրագրի այն առանձնահատ-
կությունները, որոնք ծրագրին առավելություն 
են հաղորդում նույն բնագավառի այլ հնարավոր 
ծրագրերի, մոտեցումների և գաղափարների 
համեմատությամբ:

Թույլ կողմեր: Ծրագրի այն հատկանիշները, 
որոնք ծրագիրը թերի են դարձնում հնարավոր այլ 
ծրագրային գաղափարների համեմատությամբ:
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ԳԼՈՒԽ 5

ԾՐԱԳՐԻ ԸՆՏՐՈՒթյՈՒՆ

Խնդրի և ծրագրի բովանդակությանը համապատասխանող 
նպատակների սահմանումից հետո, վերլուծության փուլում 
անդրադարձ է կատարվում համատեքստի սահմանմանն 
ու քննարկմանը, շահառուների, թիրախային խմբի, PEST և 
SWOT վերլուծություններին: Այդուհանդերձ, ծրագիրը դեռ 
եզրափակիչ ձևակերպման կարիք ունի: 
Ծրագրի նախագծումը վերջնական տեսք է ստանում միայն 
հաջորդ՝ ծրագրի ընտրության փուլում: Այս փուլում ծրագիր 
մշակողները գնահատում են ծրագրային վերլուծության 
փուլում ձեռք բերված տեղեկատվությունը և կատարում 
եզրահանգում, թե ինչպիսին պետք է լինի ծրագրային 
մոտեցումը, և ինչը պետք է կենտրոնական (առանցքային) 
լինի ծրագրի համար: 
Նպատակների ծառը ներառում է մի շարք ենթանպատակներ: 
Իրականում ծրագիրն անկարող է անդրադառնալ այս 
բոլորին, ինչն էլ հանգեցնում է ծրագրի գործողությունների 
շրջանակի սահմանափակմանը:
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5.1 Ռեսուրսների վերլուծություն

Ռեսուրսների վերլուծության փուլում ծրագիր մշակողը սահմանում է 
ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները՝ ձեռքբերված 
առկա և արտաքին աղբյուրների միջոցով: 

Ծրագրային տարբեր բաղադրիչները 
համեմատելիս և ընտրելիս նախապես 
սահմանված նպատակներից և ենթան-
պատակներից ընտրություն կատարելիս՝ 
անհրաժեշտ է իրականացնել պահանջվող 
ֆինանսական ռեսուսների նախնական 
գնահատում.

l Ինչպիսի՞ն են դիտարկվող ծրագրի յու-
րաքանչյուր հնարավոր տարբերակի ֆի-
նանսական ծախսերը,

l  Իրատեսակա՞ն է ավելացնել պահանջվող 
ֆիանասները ներքին և արտաքին միջոց-
ներով,

l Կա՞ դոնոր, ով հավանաբար կֆինանսավո-
րի ծրագիրը:

Հետևյալ հարցադրումները բացահայ-
տում են ռեսուրսների վերլուծության 
հետ կապված որոշ կարևոր գործոններ: 
Վերլուծության փուլում կարող են 
առաջ գալ այլ հարցեր և նախնական 
պատասխաններ: Ծրագիր մշակողը 
պետք է ևս մեկ անգամ դիտարկի և 
քննարկի նախորդ վերլուծություններից 
արված եզրահանգումները: 

l  Ծրագրի արդյունավետ իրականացման 
համար առկա՞ է համապատասխան աշխա-
տակազմ: Ո՞վ պետք է ներգրավվի ծրագրում,

l  Առկա ինստիտուցիոնալ ռեսուրսները հա-
մապատասխանու՞մ են մշակվող ծրագրին,

l Հնարավո՞ր է ձևավորել ծրագրին համա-
պատասխան մասնագիտությունների տի-
րապետող աշխատակազմ,

l Հարկ կա՞, որ գործընկերները մասնակցեն 
ծրագրի ղեկավարման գործընթացին, և ի՞նչ 
ռեսուրսներ նրանք պետք է ներկայացնեն: 
Կա՞ն արդյոք համագործակցության համար 
պարտադիր պաշտոնական պահանջներ 
(վերջինս հիմնականում կիրառելի է ԵՄ 
ֆինանսավորվող ծրագրերում, սակայն 
այլ դոնորների կողմից ևս կարող են ներ-
կայացվել համագործակցային պարտադիր 
պահանջներ): 
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5.2 Շարունակականություն

Նախքան ծրագրի մանրամասն պլանավորման 
փուլին անցնելը եզրափակիչ գործողություն է 
համարվում ծրագրային գաղափարի շարունա-
կականության գնահատումը՝ հիմնված վերլու-
ծության փուլում ձեռք բերված գիտելիքների և 
ընդհանուր արդյունքների վրա: 
Շարունակականություն հասկացության ընկա-
լումները տարբերվում են՝ կախված նրանից, թե 
այն ինչին է առնչվում՝ որևէ կազմակերպության 
կամ մարդկային կարողության զագացմանը, 
շրջակա միջավայրին կամ տնտեսությանը: Ամ-
բողջովին պահպանել ինչ-որ բան, կնշանակի 
այն դարձնել մնայուն կամ տևական: Ծրագրի 
մշակման բնագավառում շարունակականության 
հետ կապված հարցերն ուղղակիորեն առնչվում 
են ծրագրի վերջնարդյունքների տևողության 
(միջնաժամկետից մինչև երկարաժամկետ) հնա-
րավորինս ճշգրիտ նախատեսմանը:

Այսպիսով, շարունակականությունն առնչվում է այնպիսի հարցերի, 
ինչպիսիք են. 

l Որքանո՞վ և ինչպե՞ս ծրագրի ընթացքում ձեռքբերված գիտելիքն ու 
կարողությունը շարունակական կլինեն,  

l Ծրագրի իրականացման ընթացքում ստեղծված նոր կազմակերպական 
ձևերը որքանո՞վ կենսունակ կլինեն ծրագրի ավարտից հետո,

l Արդյոք ձեռքբերված տեխնիկան (օր. լաբորատոր սարքավորումներ) 
հետծրագրային տարիների ընթացքում կպահպանվի՞ և կօգտագործվի՞, 
ինչպես հարկն է: 

Վերջնարդյունքին առնչվող շարունակականութ-
յան մասին խոսելիս հարկ է քննարկել, օրինակ, 
թե արդյոք ծրագրում ներգրավված և/կամ 
դրանից օգուտ ստացած անձինք հակվա՞ծ են 
իրենց ձեռքբերած նոր գիտելիքներն ու կարո-
ղությունները կիրառելու ապագայում, կամ 
արդյոք հետագայում կլինի՞ բավականաչափ 
ֆինանսավորում՝ ծրագրի վերջնարդյունքների 
պահպանմանն ուղղված որոշ կարևոր գոր-
ծողությունների իրականացման համար:  Շարու-
նակականությանը տրվող բնութագրումները 
բազմազան են, բայց ցանկացած դեպքում դրանք 
կարիք ունեն համապատասխան սահմանման և 
հաստատման:
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Այս բաժնում ներկայացված է այն տարրերի հետ 
առնչվող աշխատանքային գործընթացը, որոնք ի 
վերջո ներկայացվելու են հստակ և կապակցված 
ծրագրում, որը կոչվում է ՏՄՄ մատրիցա: 
ՏՄՄ մատրիցայի ստեղծման ավարտից 
հետո Դուք պետք է պատրաստ լինեք Ձեր 
վերլուծությունները և պլանավորված աշխա-
տանքը փոխակերպել արտաքին դոնորի կող-

ԳԼՈՒԽ 6

ԾՐԱԳԻ ՊԼԱՆԱՎոՐՈՒՄ 

Ծրագրի տարրեր Նկարագիր Ցուցիչներ
Ենթադրություններ/

ռիսկեր

Նպատակ

Ենթանպատակ

Արդյունքներ

Գործողություններ

Ռեսուրսներ

Գծապատկեր  11. ՏՄՄ մատրիցա

Ծրագրի ընտրության փուլն ավարտելուց հետո 
ժամանակն է անցնել ծրագրի պլանավորման 
փաստացի գործընթացին:

մից պահանջվող հայտի համապատասխան 
ձևաչափի կամ ձևանմուշի:
Նախքան առաջ անցնելը նպատակահարմար 
է ստեղծել ՏՄՄ մատրիցա՝ ծրագրի ընդհանուր 
պատկերը ձևավորելու նպատակով:

Ծրագրի պլանավորմամբ սահմանվում են.

l Նպատակ(ներ)ը
l Ռեսուրսները
lԳործողությունները
l  Արդյունքները

l  Ցուցիչները
l  Ենթադրություններն 
    ու ռիսկերը
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6.1 Նպատակ, ենթանպատակ և վերջնարդյունք 

Հաճախ առաջանում է շփոթություն «նպատակ» 
և «ենթանպատակ» տերմինների գործածության 
շուրջ: Ոմանք գերադասում են գործածել 
«հիմնանպատակ» տերմինը և ոչ թե «նպատակ»-ը  
և ստեղծել աստիճանակարգություն (հիե-
րարխիա), որտեղ «հիմնանպատակ»-ը վեր է 
գտնվում «նպատակ»-ից և «ենթանպատակ»-ը 
այս կերպ վերևում ներկայացված  մատրիցայում  
վերածվում է «նպատակ» - ի: 
Այսուհանդերձ, այս եզրույթները շփոթելու 
պատճառ չկա: Իրողությունն այնն է, որ «հիմ-
նանպատակ»-ը կամ «նպատակ»-ը նեկայացնում 
է ամբողջական, երբեմն նաև՝ երկարատև 
այն իրավիճակը, որն, ինչպես ակնկալվում է, 
կստեղծվի մոտ ապագայում՝ ծրագրի ավարտից 
հետո:  
Որպես երկարատև նպատակ՝ միգուցե այն 
լիարժեքորեն չիրագործվի ծրագրի իրականաց-
ման ընթացքում: Ենթանպատակները կամ ան-
միջական նպատակները, մյուս կողմից, պետք 
է լիարժեքորեն իրագործվեն մինչև ծրագրի 
ավարտը: Այս տեսանկյունից ենթանպատակները 

պարզ և հստակորեն բխում են նպատակից և 
իրագործվելիս դրանք նպաստավոր հիմք են 
ստեղծում նպատակի իրագործման համար:  
Շատ հաճախ միջին և մեծամասշտաբ ծրագրե-
րում երկարատև նպատակն առաջանում է 
համատեքստից ու խնդրի վերլուծությունից և 
բացահայտում է այն իրավիճակը, որը միգուցե 
կախված չլինի միայն պլանավորման փուլում 
գտնվող ծրագրի հաջողությունից: 
Այլ կերպ ասած՝ «նպատակ»-ը երկարատև 
հիմնանպատակ կամ ծրագրի ավարտին 
անպայմանորեն իրագործման ենթակա երևույթ 
համարելու Ձեր փորձը մեծապես կախված 
է այն գործողությունների համատեքստից և 
բնույթից, որոնք Ձեր ծրագիրը պատրաստվում է 
իրականացնել:

Գ
ԼՈՒ

Խ
 6

Ծ
Ր

Ա
Գ

Ի
 Պ

ԼԱ
Ն

Ա
Վ

ո
Ր

ՈՒ
Մ

 



46

6.2 Արդյունք

Նախ անհրաժեշտ է տարբերակել «արդյունք» և 
«վերջնարդյունք» հասկացությունները: Ծրագրի 
պլանավորման որոշ գործիքներ առնչվում են 
«՛նպատակներ»-ին, «արդյունքներ»-ին և «վերջ-
նարդյունքներ»-ին, և այս տեսանկյունից սույն 
ձեռնարկի «նպատակներ»-ի և «արդյունքներ»-ի՝ 
ՏՄՄ-ի վրա հիմնված գործածությունը և վերջ-
նարդյունք կատեգորիայի անտեսումը կարող է 
շփոթության պատճառ հանդիսանալ:  
Այնուամենայնիվ, սույն ձեռնարկում «նպատակ» 
և «վերջնարդյունք» տերմինները տրամաբանա-
կան մոտեցման մոդելի օգնությամբ ծրագրի 
մշակման շրջանակում կիրառված են որպես հա-
մարժեք հասկացություններ:  
Այսպիսով, նպատակն այն է, ինչը մենք ակնկա-
լում ենք իրագործել.

l  արդյունքն այն է, ինչը մենք փաստացիորեն 
պատրաստվում ենք ստեղծել և ներկայացնել 
(PACT ծրագրում, որի շրջանակում ստեղծվել 
է սույն ձեռնակը, արդյունքը նույնն է, ինչ 
«Աշխատանքային ենթափաթեթ»-ը):
Այլ կերպ ասած՝ արդյունքն այն է, ինչ ծրագիրը 
ստեղծում է որպես իր գործողությունների 
վերջնարդյունք: Վերջնարդյունքները կարող 
են լինել իրեր կամ իրադարձություններ, որոնք 
ստեղծվել կամ իրականացվել են ծրագրի 
ավարտին: Արդյունքն այն է, ինչ ծրագիրը 
«երաշխավորում» է ստեղծել և ներկայացնել, և 
հենց դրանք էլ դիտարկվում են որպես նոր կամ 
փոփոխված իրավիճակ՝ ստեղծված ծրագրի 
գործողությունների արդյունքում: 

Արդյունքների սահմանման գործընթացը կարելի է լավագույնս իրականացնել. 
հետևյալ 5 հարցերի օգնությամբ.

l  ե՞րբ պատրաստ կլինի արդյունքը,

l  ո՞վ է այն ներկայացնելու, ու՞մ համար է այն շահավետ լինելու,

l  որտե՞ղ է նեկայացվելու արդյունքը,

l  ի՞նչ է տեղի ունեցել. նոր իրավիճակի փաստացի դիտարկում. որակական փոփոխություն, 

l  որքա՞ն է ստեղծվել և ներկայացվել.  քանակական փոփոխություն:  

Ինչպես պարզ է դառնում ՏՄՄ մատրի-
ցայից, արդյունքների սահմանումը բխում է 
նպատակ(ներ)ի սահմանումից: Տրամաբանութ-
յունն այն է, որ նախքան արդյունքների հան-
գեցնող որոշակի գործողությունների և դրանց 
իրագործման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների 
սահմանումն անհրաժեշտ է նախ հստակ կապ 
ստեղծել նպատակ(ներ)ի և արդյունքների միջև:
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6.3 Գործողություններ

Թերևս գործողությունները ՏՄՄ-ի այն տարրերն 
են, որոնց սահմանումն ամենադյուրինն է և 
ծրագրի մշակման տարբեր մոդելներում նկա-
տելի անհամաձայնություններ չեն ստեղծում: 
Գործողությունները որոշակի և կոկրետ քայլեր 
են, որոնք իրականացվում են՝ ստեղծելու արդ-
յունք: 
Կոնկրետ արդյունքների և համապատասխան 
գործողությունների միջև կապը ի ցույց դնե-
լու նպատակով ծրագիր մշակողը պետք է 

կիրառի գործողությունների և արդյունքների 
համապատասխան հաշվարկ: 
Գործողությունները, որպես    կանոն,    նկարագրվում 
են՝ օգտագործելով բայի գերունդային ձևը («գե-
րունդը» բայից ձևավորված գոյական է, որը վե-
րաբերում է գործողությանը կամ գործընթացին և 
ունի “ing” վերջավորություն: Օրինակ՝ ‘’writing’’-
գիր, ‘’publishing’’-հրատարակություն, ‘’printing’’-
տպագրություն, ‘’supporting’’-աջակցություն, ‘’dis-
tributing’’- բաշխում):
.

Ցուցիչները չափման միջոցներ են՝ ստեղծված 
գնահատելու ծրագրի նախագծման նպատակի 
իրագործումը: Ցուցիչները կարող են կիրառվել 
նաև մշտադիտարկելու, թե արդյոք ծրագիրն 
ընթանում է ըստ պլանավորածի:
Ցուցիչները բացահայտում են այն նվազագույնը, 
որը պետք է ձեռք բերվեր կոնկրետ ժամա-
նակահատվածում՝ հաստատելու, որ ծրագիրն 
իրագործել է նախասահմանված նպատակները: 
Այսպիսով, ցուցիչները կիրառվում են չափելու 
ծրագրի երկարատև կամ անմիջական հա-
ջողության աստիճանը: Փոփոխությունը ենթար-
կելով ստուգման՝ ցուցիչներն ի ցույց են դնում  
առաջընթացը, երբ դեռ գործողությունները 
շարունակվում են, և ահազանգում են, երբ 
այդ գոծողությունները շեղվում են իրենց ճիշտ 
ընթացքից:  Հաճախ հարկ է լինում ստեղծել մի 
քանի ցուցիչներ՝ յուրաքանչյուր նպատակի և 

արդյունքի համար: 
Ցուցիչները կարող են լինել քանակական և 
որակական: Քանակական ցուցիչները թվա-
յին արժեքներ են: Որակական ցուցիչներն 
արտացոլում են մարդկանց մոտեցումներն 
ու կարծիքները, նրանց դիրքորոշումը տվյալ 
իրավիճակի կամ առարկայի վերաբերյալ: 
Եթե քանակական արդյունքները և արդյունա-
վետությունն արտահայտում են ստեղծվածի 
քանակն ու գինը, ապա որակականը վերաբերում 
է օգտակարությանը: Որակ չափելը հատկապես 
կարևոր է հասարակական կենսագործունեութ-
յան այն ոլորտում, որտեղ չկա «շուկա», որտեղ 
մարդիկ կարող են իրենց պահանջարկի միջոցով 
ցույց տալ ծառայությունների և արտադրանքի 
վերաբերյալ իրենց գնահատականը:
 

որպեսզի ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկ-
ման և դրա վերջնական գնահատման գործ-
ընթացում ցուցիչները արդյունավետ լինեն, 
ապա դրանք պետք է լինեն. 

l Համապատասխան պայմանավորված նրանով, 
թե ինչ է չափվում, 

l  Կոնկրետ՝ թիրախային խմբի, որակի, քանա-
կի, ժամանակի և աշխարհագրական դիրքի 
տեսանկյուններից, 
l  Չափելի/ստուգելի:

Սովորաբար մանրամասն ցուցիչներ մշակվում 
են միայն ենթանպատակների (անմիջական 
նպատակների, այն, ինչ ծրագիրը պլանավորում 
է իրագործել) և արդյունքների համար, մինչդեռ 
ծրագրային հաշվետվությունն ու հաշվապա-
հությունը համարվում են գործողություններ և 
ներդրում (ռեսուրս):

6.4 Ցուցիչներ-ստուգման միջոցներ
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6.5 Ենթադրություններ և ռիսկեր 

Ենթադրությունների հստակեցման նպատակն 
է սահմանել այն արտաքին գործոնները, որոնք 
կարող են դրական կամ բացասական կերպով 
ազդել ծրագրի վրա: Ենթադրությունները նկա-
րագրում են այն արտաքին պայմանները, 
որոնք դուրս են գտնվում ծրագրի անմիջական 
հսկողությունից, սակայն ծրագրի բարեհաջող 
իրականացման համար անհրաժեշտ է դրանք 
հաշվի առնել: 
Արտաքին գործոնների մասին տեղեկատվութ-
յունը կարող է հասանելի դառնալ վերլուծական 
աշխատանքի արդյունքում (խնդրի, ռիսկերի 
և համատեքստային վերլուծություն): Նման 
տեղեկատվության կարելի է տիրապետել 
նաև նմանատիպ ծրագրերից ձեռք բերված 
փորձի միջոցով: Ենթադրությունները պետք է 
հստակեցվեն մատրիցայի պլանավորման յուրա-
քանչյուր փուլում և դիտարկվեն որպես դրական 
իրավիճակներ, որոնք հարկավոր է կյանքի կոչել: 

Սահմանված արտաքին պայմանների և ծրագրի 
իրականացման վրա դրանց ազդեցության 
հավանականությունը ծրագրի ռիսկայնության 
գնահատման մի մասն է կազմում:  
Կարևոր է առկա ենթադրությունների գնահա-
տումն անցկացնել ծրագրի մատրիցայի 
նախագծման ընթացքում, որպեսզի մինչև 
ծրագրի վերջնական տարբերակի ստեղծումն 
անկարևոր ենթադրությունները հաշվի չառնվեն: 
Բացի դրանից, հարկավոր է գնահատման 
գործընթացները կազմակերպել հստակորեն, 
այլապես դրանք չեն կարող դիտարկվել դրական 
կամ բացասական հետևանքների սահմանման 
նպատակով:  Ենթադրությունները չպետք է 
լինեն ցանկություններ կամ հույսեր: Դրանք 
պետք է իրատեսորեն սահմանեն, թե ծրագրի 
նպատակների և արդյունքների բարեհաջող 
ձեռքբերման համար ինչ պայմաններ են 
անհրաժեշտ: 

Ծրագրային ձեռքբերումների համար կարևորություն ներկայացնող ենթադ-
րություններն ուսումնասիրելու նպատակով պետք է դիտարկել հետևյալ 
երեք հարցերը յուրաքանչյուր ենթադրության առնչությամբ.

l  Ծրագրի հաջողության համար տըվ-
յալ ենթադրությունը կարևորություն 
ներկայացնու՞մ է:
Եթե պատասխանը «ՈՉ» է, ապա են-
թադրությունը պետք է պարզապես 
հաշվի չառնել: Եթե պատասխանն 
«ԱՅՈ» է, ապա պետք է անցնել հա-
ջորդ հարցին.

l Ենթադրությունը կիրականանա՞: 
Եթե ՈՉ, ապա ենթադրությունը կարելի 
է դուրս թողնել. Եթե ՄԻԳՈՒՑԵ, ապա 
ենթադրությանը պետք է ուշադրություն 
հատկացնել, քանզի այն կարող է 
հանգեցնել ծրագրի ձեռքբերումների 
հետ կապված անորոշության՝ կոնկրետ 
ենթանպատակի կամ արդյունքի տե-
սանկյունից: Ենթադրության կամ 
ռիսկի սահմանմամբ հայտնի է դառնում 
ծրագրի վրա ազդող արտաքին 
գործոնների և բարդությունների 
վերաբերյալ Ձեր իրազեկվածությունը: 

Եթե ԱՅՈ, ապա անցնում ենք հաջորդ 
հարցին.

l Հնարավո՞ր է կապ ստեղծել 
պլանավորվող, հետագայում ինչ-
որ կերպ վերապլանավորվող 
ծրագրում առկա խնդրի և առկա 
ենթադրության միջև: Սա կարող 
է արվել կոնկրետ գործողության և 
դրան համապատասխան արդյունքի 
սահմանմամբ: Վերջինիս ոչ 
խելամիտ սահմանման դեպքում գործ 
կունենանք վտանգավոր, խանգարիչ 
ենթադրության հետ և հարկ կլինի 
ծրագրից հրաժարվել կամ այն 
մանրամասն վերամշակել: 

Ենթադրությունների գնահատման փուլի ավար-
տից հետո անհրաժեշտ է կատարված վերլուծութ-
յունները, ծրագրի պլանավորումը և ՏՄՄ մատ-
րիցան վերածել արտաքին ֆիանանսավորման 
պահանջներին համապատասխանող ձևաչափի:
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ԳԼՈՒԽ 7

ԾՐԱԳՐԻ ՏՄՄ ՄԱՏՐԻՑԱՅԻ ԱՄՓոՓՈՒՄ

Նկարագիր Ցուցիչ – ստուգման միջոց Ենթադրություններ 

Նպատակ 
(երբեմն՝ ծրագրի 
մշակման նպատակ 
կամ ծրագրի 
հիմնանպատակ) 

Փոփոխված իրավիճակ, որն 
ակնկալվել է երկար ժամանակ:
Սա համարվում է ծրագրի 
նախաձեռնումն արդարացնող 
սոցիալական նպատակ

Ծրագրի նպատակի ձեռքբերման
գործընթացը  գնահատելու
(արդյունավետ) չափանիշ:

Ստուգման միջոցը սահմանում 
է, թե ինչպես հավաքագրել 
տվյալներ՝ ստուգելու ցուցիչների 
համապատասխանությունը

Ծրագրի վերահսկողությունից 
դուրս գտնվող կարևոր 
գործոններ, որոնք պետք է 
դիտարկվեն՝ ռիսկի չենթարկելու 
ծրագրի նպատակի ձեռքբերումը

Ենթանպատակ 
(երբեմն՝ 
անմիջական 
նպատակ, 
նպատակ կամ 
վերջնարդյունք)

Նկատելի հետևանք, որը 
վստահաբար ակնկալվում է ձեռք 
բերել որպես ծրագրի բարեհաջող 
իրականացման արդյունք

Ցուցիչները պետք է այս 
դեպքում կիրառվեն՝ չափելու 
ենթանպատակի ձեռքբերումը

Ծրագրի վերահսկողությունից 
դուրս գտնվող կարևոր 
գործոններ, որոնք պետք է 
դիտարկվեն՝ ծրագրի ավարտին  
ենթանպատակի ձեռքբերման 
նպատակով

Արդյունք

Կոնկրետ իրեր կամ 
իրադարձություններ, որոնք 
ստեղծում կամ ներկայացնում 
է ծրագիրը որպես 
գործողությունների արդյունք

Արդյունքն  այն է, ինչ ծրագիրը 
«երաշխավորում» է ստեղծել

Այս դեպքում ցուցիչները պետք է 
կիրառվեն չափելու արդյունքների 
ստեղծումը

Ծրագրի վերահսկողությունից 
դուրս գտնվող կարևոր 
գործոններ, որոնք պետք է 
դիտարկվեն՝ որոշակիացնելու 
արդյունքների ստեղծումը

Գործողություններ

Ծրագրի շրջանակում 
նախատեսված քայլեր, որոնք 
հանգեցնում են ակնկալվող 
արդյունքի

Ցուցիչները նույնն են, ինչ մյուս 
դեպքերում, միայն հավելենք, 
որ այս դեպքում ցուցիչները 
կիրառվում են գործողությունների 
իրականացման առնչությամբ:
(Այս սյունը հաճախ չի լրացվում, 
քանզի դրա անհրաժեշտությունը 
չկա)    

Ինչպես նախորդ դեպքերում՝ 
հաշվի առնել առկա 
ռեսուրսները, որոնք հարկ եղած 
դեպքում հասանելի կլինեն

Ռեսուրսներ

Միջոցներ՝ անհրաժեշտ 
գործողությունների 
իրականացման համար. 
ռեսուրսները կարող են լինել 
մարդկային, տեխնիկական, 
ֆինանսական և այլն
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ԳԼՈՒԽ 8
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Օգտագործված տերմինների 
բառարան

Գործողություն    Արդյունք ստեղծելու 
 նպատակով կատարված քայլեր 

Ենթադրություն  Պայման, որի վրա  հիմնված  
     են այլ հանգամանքներ, և   
   որը պետք է լինի ճշմարիտ՝   
   ծրագիրն ըստ պլանավորածի  
    իրականացնելու նպատակով,  
      եթե նույնիսկ այն դուրս է 

գտնվում ծրագրի վերահսկողությունից

Գնահատում Ծրագրի գործողությունների և  
 արդյունքների համակարգված  
 ստուգում

Հետևանք      Երկարատև փոփոխություն՝  
  առաջացած ծրագրի 

միջոցով 

Ցուցիչ Չափանիշ, որն օգտագործվում  
 է գնահատելու ծրագրի                     

նպատակի ձեռքբերման ընթացքը

Ռեսուրսներ     Մարդկային, նյութական և   
 ֆինանսական միջոցներ, որոնք 
    պետք է ներդրվեն ծրագրում՝ 
   իրականացնելու սահմանված  
         գործողությունները  

Մշտադիտարկում    Ծրագրի առաջընթացի  
  մշտական գնահատում, 
   օրինակ, ցուցիչների միջոցով

Նպատակ Երկարատև ցանկություն, որը   
     դրսևորում է ծրագիրը, և որի 
                 իրականացմանը այն օժանդակելու է: 

                Այս տերմինը երբեմն փոխարինվում է        
 «հիմնանպատակ» կամ «ծրագրի 
                   մշակման նպատակ» տերմիններով:

Արդյունք        Ծրագրի գործողությունների  
  արդյունքում  ստեղծված 
 արգասիք կամ իրադարձություն

PEST      Քաղաքական, տնտեսական, 
 սոցիալական, տեխնոլոգիական 
                       (վերլուծություն) Political, Economic, 
      Social, Technological (analysis).

Ռիսկերի  վերլուծություն                      Ծրագրի 
                                   իրականացման կամ դրա    

նպատակների ձեռքբերման գործընթացը 
խոչընդոտող գործոնների վերլուծություն

 

Շահառու Ծրագրին առնչվող անձ, 
կազմակերպություն կամ հաստատություն՝ 

կոնկրետ՝  նպաստավոր կամ աննպաստ  
շահեկան գործառույթներով

Ենթանպատակ Ծրագրային նպատակ, 
որ նկարագրում է այն արդյունքը, որը 

ծրագրի հեղինակները լիահույս են ձեռք  
բերել ծրագրի բարեհաջող ավարտին

Շարունակականություն/կայունություն 

Սա շատ ընդգրկուն հասկացություն է 
և կարող է սահմանվել տարբեր կերպ: 

Գոյություն ունեն, օրինակ, 
կազմակերպական, շրջակա    միջավայրի և 

տնտեսական  կայունություն: Շատ
դոնորներ պահանջում են, որ ծրագրի 
ձեռքբերումները կարճաժամկետ կամ 

երկարաժամկետ շարունակականություն    
ունենան

SWOT Ուժեղ և թույլ կողմեր, 
հնարավորություններ, սպառնալիքներ 

(վերլուծություն)

Թիրախային խումբ             Ծրագիրը 
կարող է  գործ ունենալ մի քանի թիրախային 

խմբերի հետ: Գլխավոր թիրախային 
խումբը բաղկացած է նրանցից, ովքեր 

հնարավորինս շատ պետք է շահեն ծրագրից:   
Երկրորդային թիրախային խումբը կարող 

է ներառել, օրինակ, կամավորներ և 
աշխատակազմի անդամներ տեղական 

կառավարման մարմիններից, գործընկեր 
և այլ կազմակերպություններից՝ծրագրի 

իրականացմանն աջակցելու նպատակով
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ՄԱՍ 2          

Հեղինակներ՝
Ջոնի Բելցերսեն

      Կատերինա Ռաշ
     Արսեն Ապրոյան

Թարգմանիչ՝
Սիրանուշ Խաչատրյան

Խմբագիր՝
Թաթուլ Ասոյան

ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 
ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄ

ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ 
ԳոՐԾԻՔՆԵՐ
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ՆԵՐԱԾՈՒթյՈՒՆ

Կատերինա Ռաշ

Վերջին տարիներին նորարարությունը 
սկսել է մեծ պահանջարկ վայելել: Սոցիա-
լական, ֆինանսական, բժշկական, տեխնի-
կական և էկոլոգիական խնդիրների աճի 
հետ մեկտեղ նորարարական լուծումների 
անհրաժեշտությունն ավելի է մեծանում: 
Նորարարությունը պահանջում է որոշակի 
աշխատանք: Վերոնշյալ խնդիրներին 
առնչվող նոր գիտելիքի, մեթոդների 
ստեղծման և զարգացման միջոցներից 
մեկն է ծրագրի մշակումը: 
Ծրագրի մշակումը բարդ գործընթաց 
է, որը ներառում է կոնկրետ հիմնական 
խնդիրներ (օրինակ՝ երիտասարդության 
գործազրկությունը, աղտոտված և ավեր-
ված շրջակա միջավայրը, ֆինանսական 
ճգնաժամը, գիրության միտման աճը և 
այլն) և լուծում առաջադրող նորարարական 
ուղիներ: 
Խնդրի լուծումները պարտադիր չէ, որ 
առաջադրվեն միայն որևէ խմբի կամ 
հաստատության կողմից: Խնդիրների 
խելամիտ լուծումները պահանջում են 

տարբեր շահառուների ներգրավում, 
որոնք միասին կարող են մշակել նոր 
ծրագիր՝ բացահայտելով խնդրի լուծմանն 
օժանդակող նոր և նորարարական գիտե-
լիք, մեթոդներ: 
Ծրագրի մշակումը ներառում է նորա-
րարական լուծումներին առնչվող կոնկրետ 
պայմանների դիտարկում՝ ծրագրի մշակ-
ման գործընթացի կազմակերպում, 
ծրագրի մշակման գործընթացում հնա-
րավոր ռիսկային գործոնների ախտո-
րոշում կամ զարգացման ծրագրի և գի-
տահետազոտության նորարարական 
ասպեկտների սահմանում: 
Այս հաշվետվությունը փորձ է՝ ներկա-
յացնելու ծրագրի մշակման գործընթացին 
ուղղված գործիքներ, որոնք օգտակար են 
և համապատասխան համալսարանների 
ակադեմիական համատեքստին և կարող 
են կիրառվել անդրազգային ծրագրերում, 
հատկապես Կովկասյան տարածաշրջանում 
ծրագրի մշակման գործընթացում: 

1.1.   Ծրագրի մշակում
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Ծրագրային աշխատանքը համալսարնների, 
պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազո-
տական անձնակազմի համար նոր երևույթ չէ: 
Վերջին 50-60 տարում «Ծրագրային աշխա-
տանք» մոդելը նկատելիորեն գերիշխում է աշ-
խատանքային, համալսարանական կյանքի կազ-
մակերպման գործընթացներում: Թերևս նոր է 
միայն գիտահետազոտության զարգացման (ԳԶ) 
ծրագրերի և ֆինանսավորման միջև կապն ու 
դրան տրվող կարևորությունը: 
Քանի որ ողջ աշխարհում գիտահետազոտութ-
յանը և նորարարությանը տրամադրվող 
պետական և հասարակական ֆինանսավորման 
աղբյուրները խիստ սահմանափակ են, անհրա-
ժեշտություն կա, որ համալսարանները 
գտնեն ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ:  
Առկա պետական ֆինանսավորման կառուց-
վածքը և վարչական կարգերը նկատելիորեն 
ենթարկվել են պետական ծախսին առնչվող 
հաշվետվողականության մեծացող պա-
հանջների ազդեցությանը: Այլ կերպ 
ասած՝ արտաքին՝ համալսարանի և երկրի 
տարածքից դուրս ֆինանսավորման ծրագրերը 
նկատելիորեն դառնում են համալսարանների 
գիտահետազոտության և զարգացման գործըն-
թացների հիմնասյուներ:   
Արտաքին ֆինանսավորումն էլ (հաճախ՝ մե-
ծածավալ) հետևում է ֆինանսավորման գոր-
ծակալության, օրինակ, ԵՄ-ի  կողմից սահման-
ված կանոններին ու կարգերին:
Արտաքին ֆինանսավորման ծրագրերը 
պահանջում են, որ հայտ ներկայացնողը 
(համալսարանը) կարողանա ֆինանսավորող 
գործակալության գնահատմանը ներկայացնել 
հստակ և համոզիչ ծրագիր: Ծրագրային 

հայտերը լուրջ աշխատանքներ են, որոնք 
ներառում են գործողությունների  և  ակնկալվող 
արդյունքների ու վերջնարդյունքների, ինչ-
պես նաև արդյունավետ կառավարման, այդ 
թվում ֆինանսական մենեջմենթի առանձ-
նահատկություններն ու պահանջները:  
Շատ դրամաշնորհային հայտերի ստեղծման 
գործընթացներ թվում են ոչ միայն նախընտրելի 
և աշխատանքային ծանրաբեռնվածության 
տեսանկյունից առավել կարևոր, դրանք նաև 
ակադեմիական համայնքներին առաջարկում 
են եզակի հնարավորություն՝ մանրամասն 
ուսումնասիրելու ներկայի թույլ և ուժեղ կողմերը 
և սահմանելու ներքին համագործակցության 
նոր եզրեր՝ ներառյալ միջգիտական և միջ-
ֆակուլտետային թիմային աշխատանքի 
ստեղծումն ու ծրագրային գաղափարներին 
ուղղված ֆինանսավորման հնարավորությունը` 
միանգամայն նոր գաղափարների հղացման 
նպատակով: 
Ներկա պայմաններում արդյունավետ ծրագրի 
մշակման և կառավարման կարողությունն 
ավելի շատ անհրաժեշտություն է, քան ցան-
կություն: Անկախ այն բանից, թե արդյոք 
համալսարանները ջանքեր գործադրում են 
ունենալու արդյունավետ ծրագրի մշակման 
գործընթացում մասնագիտացած գլխավոր 
ենթակառուցվածքներ, թե ոչ, «մտածել և մշակել 
ծրագիր» կարողությունը պետք է առկա լինի 
ֆակուլտետային մակարդակում: 
Այս կարողության տիրապետումը մեծապես 
կախված է տեղային համատեքստից և ծրագրի 
մշակմանն ուղղված վերապատրաստման ուղե-
ցույցում միատարրության բացակայության անհ-
րաժեշտությունից:

1.2. Ծրագրի մշակում hամալսարանական մակարդակում

Գ
ԼՈՒ

Խ
 1



61

Ն
Ե

Ր
Ա

Ծ
ՈՒ

թյ
ՈՒ

Ն
Գ

ԼՈՒ
Խ

 1

Կատերինա Ռաշ

Կովկասյան տարածաշրջանը եզակի է իր 
աշխարհագրությամբ, պատմությամբ, մշակույ-
թով ու էթնիկ կազմով: Աշխարհագրորեն այն 
շրջափակված է երեք կողմերից՝ հյուսիսում 
ռուսական փակ սահմանն է, ինչպես նաև 
Կովկասյան լեռները, որոնք  թույլ չեն տալիս 
ճամփորդել, արևմուտքում Սև ծովն է, արևել-
քում՝ Կասպից ծովը, և միայն հարավում է 
Կովկասն աշխարհագրորեն բաց (սահմանակից 
է Թուրքիային և Իրանին): Կովկասյան տարա-
ծաշրջանը ներառում է երեք երկրներ՝ Հայաստան, 
Վրաստան և Ադրբեջան: Այս երեք երկրներն էլ 
միանգամայն տարբեր են մշակույթի, կրոնի և 
էթնիկ կազմի տեսանկյունից: Երեք երկրներն էլ 
ձեռք են բերել անկախություն 1991 թվականին: 
Եվրոպական Հանձնաժողովի (ԵՀ) Տեմպուս 
ծրագիրը խթանում է ինստիտուտցիոնալ 
համագործակցությունը, որը ներառում է 
Եվրոպական Միությունը ու Գործընկեր 
երկրները և կենտրոնանում է Արևելյան Եվրո-
պայի Գործընկեր  երկրների (այդ թվում՝ 
Կովկասի տարածաշրջանի) բարձրագույն 
կրթության համակարգերի բարեփոխման ու 
արդիականացման վրա:  Գործընկեր երկրներում՝ 
հատկապես Հայաստանում, Վրաստանում 
և Ադրբեջանում, բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունները ներկայումս առնչվում են 
լուրջ մարտահրավերների, որոնք, ըստ Տեմպուս 
ծրագրի, կապված են ժողովրդագրական կտրուկ 
փոփոխությունների, աճող համաշխարհային 
մրցակցության հետ՝ հանգեցնելով ամբողջ 

աշխարհում տնտեսական ուժի բաշխման, 
գիտական և տեխնոլոգիական նկատելի 
փոփոխությունների, բայց առավել գնահատելի 
է ոչ միայն  փոփոխվող հասարակության 
մարտահրավերների և տեխնոլոգիական 
նորարարության, այլ նաև կազմակերպական և 
սոցիալական նորարության կարևորության աճը:
PACT-ի գործընկերները համալսարաններ են, 
(բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-
ներ), գիտահետազոտական հաստատություն-
ներ, որոնք բարեհաջող կերպով դեպի գի-
տելիքահեն տնտեսություն և հասարակութ-յուն 
անցում կատարելու գլխավոր դերակատարներն 
են: Ներկայումս երիտասարդ գիտահետազո-
տողները կարող են դիտվել որպես կովկասյան 
տարածաշրջանում մարդկային ռեսուրսների 
զարգացման կարևոր դերակատար: Կովկասի 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություն-
ները «Կառավարության բարեփոխում» խո-
րագրի ներքո փորձում են ընդլայնել իրենց 
միջազգային կապերը: Սա կարող է կյանքի կոչվել 
միայն միջազգային ծրագրերի իրականացման 
միջոցով, որոնք ինչ-որ փուլում պետք է 
պլանավորվեն համատեղ ջանքերով:  
PACT ծրագիրն առաջին քայլն է հնարավոր 
դարձնելու  վերոնշյալ համատեղ ծրագրի մշակումը 
Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում՝ 
նպաստելով Կովկասի և եվրոպական համալ-
սարանների միջև միջազգային կապերի ընդ-
լայնմանը:

1.3. Ծրագրի մշակման գործընթացը կովկասյան համալսարաններում. 
առանձնահատկություններն ու բնութագիրը  
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1.4. Հետազոտական հարցեր
Կատերինա Ռաշ

Ձեռնարկի այս հատվածում քննարկվում են հետևյալ հարցերի 
պատասխանները՝

l Ծրագրի մշակման ինչպիսի՞ գործիքներ կարող են ստեղծվել համալսարանական 
համատեքստի համար, որոնք հնարավոր կլինի կիրառել աշխատակազմի 
վերապատրաստման նպատակով,

l Ինչպիսի՞ գործիքներ են արդեն մշակվել և գործածվել եվրոպական ֆինանսավորում 
ստացած ծրագրերի կողմից, որոնք կարող են հետագայում փոխանցվել կովկասյան 
տարածաշրջանին,

l Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համալսարանների ինչպիսի՞ 
առանձնահատկություններ պետք է հաշվի առնել ծրագրի մշակմանն ուղղված 
վերապատրաստում կազմակերպելու նպատակով: 

Ծրագրերում հստակություն և զանազանություն 
մտցնելու նպատակով PACT ծրագիրը «գործիք» 
տերմինը սահմանում է որպես մեթոդ կամ 
գործընթաց, որի միջոցով կարող են մշակվել 
գիտահետազոտության և զարգացման նոր 
ծրագրեր: Այս տերմինը պետք է տարբերակել 
«ձևանմուշ» տերմինից, որը սահմանվում է 
ընդամենը որպես գործիքի մոդել: SWOT վեր-
լուծությունն, օրինակ, սահմանվում է որպես 
«գործիք, որը կարող է ունենալ տարբեր մոդելներ 
(դատարկ մոդելներ կամ ձևաթղթեր):

Այստեղ նաև տարբեր են «ծրագրի մշակում» և 
«ծրագրի կառավարում» տերմինները, քանզի 
այս հաշվետվությունն առնչվում է միայն 
ծրագրերի պլանավորման փուլին մինչև դրանց 
սկսկվելը, և ոչ թե ծրագրի կառավարմանը՝ դրա 
իրականացման ընթացքում:  
Ծրագրի մշակման փուլը դիտվում է որպես դրա-
մաշնորհային հայտի ձևակերպման փուլ, եթե 
ծրագրի նպատակը պետական ֆինանսավորում 
ստանալն է:
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1.5.Հետազոտական գործընթաց

Անն Կալաչեկ

PACT ծրագրի գործընկեր կազմակերպություն-
ների որոշմամբ յուրաքանչյուր գործընկեր 
պետք է ուսումնասիրեր ծրագրի մշակման երկու 
կամ երեք գործիքներ՝ ներկայացնելով դրանք 
Կիրառական գիտությունների Բուրգենլենդ հա-
մալսարանի  (Ավստրիա) կողմից սահմանված 
ձևաչափի համապատասխան: Կիրառական 
գիտությունների Բուրգենլենդ համալսարանն էլ 
հենց պատասխանատու էր 
գործիքների հավաքագրման, ուսումնասիրման 
և ընդունման համար: Ընդհանուր թվով պետք է 
հավաքվեր առնվազն քսան գործիք:

l  գործիքի ծագումը, 

l գործիքի բաղադրիչները, 

l գործիքի վերաբերյալ գիտելիքի
խորացման հասանելի աղբյուրները,

l գործիքի կիրառման 
առավելությունները, 

l գործիքի կիրառման 
նախապայմանները,

l 60 րոպեանոց ուսումնական 
դասընթացի պլան,

l Գործիքը կիրառության մեջ 
(մոդելներ, աղյուսակներ),

l գործիքին առնչվող համացանցային 
կայքէջեր:

Ծրագրի մշակման յուրաքանչյուր գործիք ներառում է. 

Այնուհետև յուրաքանչյուր գործիք վերանայվեց 
PACT-ի որակի ապահովման թիմում ներգրավ-
ված երեք գործընկերների՝ Ջոննի Բելցերսենի 
(Համալսարանական քոլեջ կապիտալ, Կոպեն-
հագեն, Դանիա), Կատերինա   Ռաշի (դի Բերատեր, 
Ավստրիա) և Անն Կալաչեկի  (Կիրառական 
գիտությունների Բուրգենլենդ համալսարան, 
Ավստրիա) կողմից: Նախաձեռնվեց նաև 
յուրաքանչյուր գործիքի որակական ու քանա-
կական ուսումնասիրություն և հետադարձ տե-
ղեկատվության ապահովում յուրաքանչյուր գործ-
ընկեր կազմակերպությանը: Գործընկերներ 
կազմակերպությունները ձևափոխեցին իրենց 
մշակած գործիքները որակի ապահովման թիմի 
աջակցությամբ, և այս թիմն էլ հենց խմբագրեց և 
վերջնական տեսքի բերեց գործիքները:
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1.6. Հաշվետվության նպատակներն ու այն 
կիրառողների խումբը

Անն Կալաչեկ

Սույն հաշվետվության նպատակն է ապահովել գործիքներ՝ 
մեթոդներ, գործընթացներ և մոտեցումներ, որոնց օգնությամբ 
մասնագիտացված ծրագիր մշակողների կողմից հնարավոր կլինի 
պլանավորել գիտահետազոտական և զարգացման նոր ծրագրեր 
մասնավորապես Կովկասում:  
Երիտասարդ գիտահետազոտողները, ուսանողները, ակադեմիա-
կան և համալսարանական կազմը կօգտվեն ծրագրի մշակման 
այս գործիքներից անդրազգային ծրագրեր մշակելիս հատկապես 
կովկասյան տարածաշրջանի ակադեմիական համատեքստում:  
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ԳԼՈՒԽ 2

ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳոՐԾԻՔՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՈՒթյՈՒՆ

Սիփան Արևշատյան 

Հայաստանը, լինելով զարգացող երկիր, 
ծրագիր մշակողների մեծ պահանջարկ ունի: 
Երկրում առկա են տարբեր խնդիրներ, և 
ծրագրի կառավարմանն առնչվող կազմա-
կերպությունների թիվն օրեցօր մեծանում է: 
Միևնույն ժամանակ մեծանում է այն մաս-
նագետների կարիքը, ովքեր կարող են 
պատրաստել մասնագետներ՝ աշխատելու 
ծրագրի կառավարմանն առնչվող կազմա-
կերպություններում:
Գավառի պետական համալսարանը 2014-
2015 ուսումնական տարին հայտարարել է 

համալսարանի միջազգայնացման տարի: 
Այս շրջանակում հնարավորություն կստեղծվի 
բոլոնյան գործընթացին ինտեգրվելու և 
կազմակերպելու ծրագրի կառավարման հա-
մակարգումը Եվրոպական չափանիշներին 
համապատասխան: Մինչև 2014 թվականը 
համալսարանում, տնտեսագիտական ֆակուլ-
տետում, իրականացվել են ծրագրի կառա-
վարմանն առնչվող մի քանի ծրագրեր՝ որպես 
մասնագիտական վերապատրաստման դաս-
ընթացներ:

2.1. Ծրագրի մշակումը Հայաստանում

Գ
ԼՈՒ

Խ
 2

Armenia
Հայաստանում ծրագրի կառավարման զարգացման համար 
անհրաժեշտ է. 

l  մեթոդական ուղեցույցների ստեղծում,

l  մասնագիտական վերապատրաստում,

l համապատասխան նյութեր, գրականություն,

l փորձի փոխանակում (ներքին՝ համալսարանում, և արտաքին՝ 
համալսարանից դուրս
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Ռազիա Իսաեվա 

Ադրբեջանն արագ զարգացող տնտեսությամբ 
երկիր է, ուստի ծրագիր կառավարողների 
մշտական կարիք ունի: Շատ կազմակեր-
պություններ արդեն գործում են ծրագրային 
կառավարման կառուցվածքով: Հենց այդ 
պատճառով էլ ծրագրային կառավարման 
ոլորտում միջազգային փորձի հիման վրա 
վերապատրաստումների կազմակերպման  ան-
հրաժեշտությունն օրեցօր ավելի է մեծանում: 
Ղազարի համալսարանը՝ որպես Ադրբեջանի 
մասնավոր համալսարան, արդեն անցկացրել 
է մի քանի վերապատրաստումներ և ստեղծել 
է հատուկ ծրագրեր ու հաստատություններ՝ 
ծրագրի մշակման գործընթացի շարունակակա-
նության ապահովման նպատակով: 
2010 թվականին հիմնադրվեց Ծրագրային 
կառավարման Ղազարի համալսարանական 
դպրոցը՝ Բրիտանական Պետրոլիումի (ԲՊ) և 
դրա շահառուների աջակցությամբ:  Որպես 
դպրոցի գործունեության շարունակություն՝ 
Ղազարի համալսարանը կազմակերպում է 
դասընթացներ՝ զարգացնելու ծրագրային 
կառավարման  հմտություններ: 

2.2. Ծրագրի մշակումն Ադրբեջանում

Բացի դրանից՝ 2013 թվականից սկսած Ղա-
զարի համալսարանի Տնտեսագիտության և 
կառավարման դպրոցն արդեն հաջողությամբ 
իրականացրել է մագիստրոսական ծրագիր՝ 
պատրաստելու մասնագետներ ծրագրային 
կառավարման ոլորտում: 
Երկրում գործում է «Ադրբեջանական ծրագ-
րային կառավարման ասոցիացիա»-ն, որը 
պարբերաբար կազմակերպում է ծրագրային 
կառավարմանն ուղղված վերապատրաստում-
ներ և պատրաստում ծրագրի կառավարիչներ: 
Ծրագրային կառավարման մեկ այլ մագիստրո-
սական ծրագիր ներդրվել է նաև Պետական 
կառավարման ակադեմիայում: Ադրբեջանում 
կան նաև վերապատրաստման բազում կենտ-
րոններ, որոնք անցկացնում են ծրագրային 
կառավարման վերապատրաստումներ, տալիս 
հավաստագրեր, որոնք, սակայն, անվերա-
պահորեն, չեն ճանաչվում ինչպես ողջ երկրում 
այնպես էլ միջազգային մակարդակում: 
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Լելա Իոսավա

Վրաստանում կան բազմաթիվ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններ, հիմնակա-
նում՝ մասնավոր, որոնք առաջարկում են 
ծրագրային կառավարման, ռիսկային վերլու-
ծության, դրամաշնորհային ծրագիր գրելու, 
հայտը մշակելու դասընթացներ, որոնց մեծ մասն 
ուսուցողակենտրոն պետական և կորպորատիվ 
հաստատություններ են: Օրինակ՝ Վրաց-
ամերիկյան համալսարանի Հանրության հետ 
կապերի դպրոցը առաջարկում է «Ծրագրային 
կառավարում. ռազմավարական կառավարումից 
մինչև ծրագրային նպատակների լիարժեք 
իրագործում» դասընթացը: Այս դասընթացը 
նախատեսված է բիզնեսի, մասնավոր և պետա-
կան կազմակերպությունների կառավարիչների 
համար: Թեև այսօր բազմաթիվ նման դասընթ-
ացներ   և   վերապատրաստման    հնարավորություն-
ներ կան տարբեր ուսումնական և կորպորատիվ 
հաստատություններում, գործնականում չկա որևէ 
կազմակերպություն, ներառյալ ուսումնական և 
գիտահետազոտական հաստատությունները, 
որն առաջարկում է ծրագրի մշակման դասընթաց: 
Գիտահետազոտությունը ֆինանսավորող պե-
տական և ինստիտուտցիոնալ ռեսուրսների 
շրջանակում ակնկալվում է, որ գիտնականներն 
ու ուսանողները պետք է փնտրեն իրենց 
հետազոտությունը ֆինանսավորող դոնորներ 
կամ հովանավոր գործակալություններ: Սրա 
համար անհրաժեշտ է, որ շրջանավարտները, 
երիտասարդ գիտնականներն ու գիտահետա-

զոտողները  տիրապետեն համապատասխան 
հմտությունների՝ գտնելու հնարավոր դոնոր-
ներ և ներկայացնելու ֆինանսավորող գործա-
կալության կողմից սահմանված  չափանիշներին 
համապատասխան գիտահետազոտական առա-
ջարկներ: Քանի որ վերոնշյալ անհատները 
չունեն նման հմտություններ, ուստի կարիք կա 
ստեղծելու «Դրամաշնորհային ծրագիր գրելու» 
ակադեմիական մոդուլներ ավարտական կուրսերի 
համար, որոնք  կնպաստեն գիտահետազոտական 
ծրագրային առաջարկների ձևավորմանը: Ավելին, 
համալսարանների համար օժանդակություն կլինի 
վերապատրաստման կենտրոնների ստեղծումը, 
որտեղ ավարտական կուրսերի ուսանողներին 
և ֆակուլտետային անդամներին կառաջարկվի 
առանձին կուրսեր և վերապատրաստում՝ ուղղված 
ակադեմիական և գիտահետազոտական 
ծրագրային առաջարկների մշակմանը: Իլիայի 
պետական համալսարանը, լինելով Վրաստանի 
առաջավոր պետական համալսարաններից 
մեկը, արդեն ներդրել է Հարատև կրթության 
վերապատրաստման կենտրոն, որն այլ գոր-
ծողությունների հետ մեկտեղ ակադեմիական 
գիտահետազոտության, ոչ ֆորմալ կրթության, 
բիզնեսի և նորաստեղծ կազմակերպությունների 
համար մշակում է նաև ուսումնական ծրագիր՝ 
ուղղված ծրագրային մշակմանը: 

2.3. Ծրագրի մշակումը Վրաստանում
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2.4.1 Տրամաբանական մոտեցման      
 մոդել. ՏՄՄ

Տրամաբանական մոտեցման մոդելի գաղափարը 
ձևավորվել է 1960-ական թվականներից և կի-
րառվում է մինչև օրս:  Այն կարող է կիրառվել երկու 
տարբեր նպատակներով՝ ծրագրի նպատակ-
ների պլանավորում և ծրագրի նպատակների 
գնահատում: Այլ կերպ ասած՝ տրամաբանական 
մոդելը ստեղծվում է մինչև ծրագրի մեկնարկը, 
հետևաբար ծրագրի պլանավորման և գնահատ-
ման հիմնական բաղադրիչն է: 

2.4. Ծրագրի մշակման գործիքները տրամաբանական մոտեցման 
       մոդելի (ՏՄՄ) շրջանակում

Այս գլուխը վերլուծում է, թե ինչպես կարելի է իրականացնել ծրագրային 
մշակման գործընթացն ակադեմիական հաստատություններում՝ կիրառելով 
մի շարք գործիքներ՝ փոխառնված գիտահետազոտությունից և Եվրոպական 
Միությունում պետական ֆինանսավորում ստացած ծրագրերից:

Տրամաբանական մոդելի գործառույթներն են.

l  ծրագրային գաղափարի նպատակների սահմանում,

l  ծրագրի բարդ գործողությունների ամփոփում,  

l հանդիսանում է պլանավորման հիմնական գործիք և       
   գործողությունների գնահատման միջոց, 

l  գործիք է՝ ներկայացնելու ծրագրի հաջողությունը:

«Տրամաբանական մոդել» տերմինը ծագել է գնահատման գործընթացի 
բնագավառից:
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2.4.1.1 Տրամաբանական մոդել.     
 սահմանում

Մեկ նախադասությամբ՝ տրամաբանական մո-
դելը «ծրագրի ընթացքը ներկայացնելու» միջոց 
է: «Տրամաբանական» տերմինը վերաբերում է 
մոդելի տարրերի միջև կապին: Տրամաբանական 
մոդելը կամայական կապ է ծրագրի հետևանքային 
գործոնների, ռեսուրսների, գործողությունների, 
արդյունքների և վերջնարդյունքների միջև: 
«Մոդել» տերմինը վերաբերում է պլանավորված 
ծրագրի տեսողական կամ գծագրական պատ-
կերին:
Տրամաբանական մոդելները դիագրամաներ են, 
տեխնիկական գծագրեր կամ այլ տեսողական 

սխեմաներ, որոնք ներկայացնում  են  ռեսուրս-
ների, գործողությունների, արդյունքների և վերջ-
նարդյունքների միջև եղած կապը:
Տրամաբանական մոդելները կարող են լինել 
տարբեր ձևի և չափի շղթայական ուղղանկյուններ 
և շրջանակներ, որոնց ընթացքը սկիզբ է առնում 
աջ կամ ձախ կողմից, վերևից կամ ներքևից: 
Բոլոր սխեմաներն ունեն մի ընդհանրություն. 
դրանք փորձում են շղթայական կապով ի ցույց 
դնել «ինչի պատճառով ինչ» կապը՝ համադրելով 
այն ցանկալի վերջնարդյունքի հետ:

Պլանավորված աշխատանք Ակնկալվող արդյունք

Տրամաբանական մոդելները՝

1 2 3 4 5

Ռեսուրսներ

Տրամաբանական մոդելը կարելի է դիտել ձախից աջ՝ 
հետևելով պատճառաբանության շղթային: Ի հավելումն 
տրամաբանական մոդելի՝ ծրագիր մշակողները պետք է 
ստեղծեն.

l համառոտ ակնարկ տրամաբանական մոդելի վերաբերյալ 

l գործողությունների, արդյունքների և վերջնարդյունքների   
   տրամաբանական կապի հետ մեկտեղ ներկայացնեն նաև    
   «եթե..., ապա» սահմանումների ցանկը
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Տրամաբանական մոդելը կայուն գործիք չէ, այն 
ընթացքի մեջ գտնվող աշխատանք է: Տրա-
մաբանական մոդելի նախնական տարբերակը 
ստեղծվում է մինչև ծրագրի սկիզբը (պլանավորման 
փուլ), որին հետևում են ևս մի քանի տարբերակներ 
ծրագրի ֆինանսավորման, մեկնարկից հետո 
գործողությունների իրականացման ընթացքում: 
Աշխատանքային տրամաբանական մոդելը, 
որը հետագայում կարող է վերածվել ծրագրի, 
մշակվում է ժամանակի ընթացքում:  Այն կարող 
է համապատասխանեցվել դրա կիրառողների 
կամ դոնոր գործակալությունների պահանջներին 
(Ջեկսոն, 1997թ.): Ուստի ծրագիր մշակողները 

պետք է առանց երկմտանքի կիրառեն տրամա-
բանական մոդելներ: Ինչպես արդեն նշվեց, 
տրամաբանական մոդելները կարող են կիրառվել՝ 
պլանավորելու և գնահատելու ծրագրեր: Պլա-
նավորել ծրագիր տրամաբանական մոդելի օգ-
նությամբ կնշանակի պատկերացնել ծրագրի 
ավարտը մինչև ծրագրի սկսվելը և թե ինչ կստացվի 
ծրագրի իրականացման ավարտին: Նպատակի 
գնահատման տեսանկյունից տրամաբանական 
մոդելները կիրառվում են ստուգելու և հաստատելու 
արդյունքներն ու վերջնարդյունքները, և դրանք  
կարող են հիմք հանդիսանալ  հավաստի գնա-
հատման համար:
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2.4.1.2 Ինչպե՞ս նախագծել և մշակել տրամաբանական մոդել

Տրամաբանական մոդել մշակելիս անհրաժեշտ է կատարել մի շարք 
գործողություններ (Burt et al. 1997; W.K. Kellogg Foundation 1998).  
Նախևառաջ պետք է սահմանել տրամաբանական մոդելի նպատակը 
և պատասխանել հետևյալ հարցերին. 

l ո՞վ է գործածելու տրամաբանական մոդելը,

l  ի՞նչ նպատակով է գործածվելու տրամաբանական մոդելը:

Վերոնշյալ հարցերին պատասխանելու համար 
այլ անձանց ներգրավվածությունը շատ կարևոր 
է՝ հասկանալու իրավիճակը կամ առկա խնդիրը: 
Սկզբում պետք է կատարվի նաև հետազոտություն՝ 
պարզելու խնդրի վերաբերյալ եղած գիտելիքները՝ 
հասկանալու, թե խնդրի լուծման առնչությամբ ինչ 
է արդեն արվել կամ արվելու: 
Սկզբում ծրագիր մշակողները պետք է սահ-
մանեն հիմնական խնդիրները (օրինակ՝ երիտա-
սարդության շրջանում աճող գործազրկություն, 
բնակչության շրջանում աճող մտավոր հիվան-
դություններ և այլն) և կախված մշակվող նոր 
ծրագրի համատեքստից՝ ծրագրային գաղափարը: 
Այնուհետև ծրագիր մշակողներն ընթանում են 
քայլ առ քայլ, սյուն առ սյուն և սահմանում են 
իրենց ծրագրի ռեսուրսները, գործողությունները, 
արդյունքները, վերջնարդյունքները և հետևան-
քը: Որոշ մասնագետներ առաջարկում են սկսել 

վերջնարդյունքից, քանի որ հենց ծրագրի 
վերջնարդյունքից են կախված գործողություն-
ները: Մյուսներն առաջարկում են սկսել գործո-
ղություններից, քանի որ նախևառաջ մտածում 
են ծրագրային գործողությունների մասին: 
Ուստի սա թերևս ամենահեշտ  սկիզբն է: Ծրա-
գիր մշակողներն ազատ են ընտրելու գործո-
ղությունների հաջորդականությունը: 

Հարկ է հաշվի առնել, որ.

lդինամիկորեն կիրառվելիս տրամաբանական 
մոդելն արդյունավետ կառավարման գործիք է ՝ 
հետևելու ծրագրի գնահատման, մշտադիտարկման 
և իրականացման գործընթացներին, 

lտրամաբանական մոդելը ծրագրի պլանավորման 
և մշտադիտարկման գործընթացում ներգրավում է 
շահառուների,

l մշակեք տրամաբանական մոդել Ձեր շահառու-
ների հետ միասին (օրինակ՝ տրամաբանական 
մոդելի վերաբերյալ աշխատաժողովի ընթաց-քում): 
Միասին սահմանեք ռեսուրսները, գործողութ-
յունները, արդյունքները և վերջնարդյունքները:

lՎերոնշյալ աշխատաոճի կիրառման դեպքում 
տրամաբանական մոդելն ապահովում է Ձեր ծրագրի 
վերաբերյալ կարևոր հարցերի բարձրաձայնում, 
ենթադրությունների և ռիսկերի վերլուծություն՝ 
ներկայացված որոշում կայացնողների և շահառու-
ների կողմից:
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2.4.2 ՏՄՄ-ում ծրագրի մշակման գործիքների ներառում

2.4.2.1 Գործիքների նկարագիր

Հետազոտության փուլում ստեղծվեցին և մեկ-
տեղվեցին ծրագրի մշակման ավելի քան 20 
գոր-ծիքներ, որոնք այժմ կներկայացվեն ՏՄՄ 
շրջանակում: Ծրագրի մշակման գործիք-ների 
ամբողջական ցանկը ներկայացված է հա-
վելվածում: 

2.4.2.2 Ռեսուրսների պլանավորում (1)

Ի՞նչ է սովորեցնում այս բաժինը. ռեսուրսներ  

Ռեսուրսները կապված են ծրագրի գործո-
ղությունների հետ, ուստի խորհուրդ է տրվում 
գործողությունների սահմանումից առաջ 
կազմել անհրաժեշտ ռեսուրսների ամբողջա-
կան ցանկ: Ռեսուրսները ներառում են մարդ-
կային, ֆինանսական, կազմակերպչական 
և համայնքային միջոցներ, որոնց կարիքն 
ունի ծրագիրը՝ պլանավորված աշխատանքի 
իրականացման համար: Երբեմն «ռեսուրս» 
հասկացությունը համարվում է «ներդրում»: 

Ռեսուրսների պլանավորման համար կարող են կիրառվել հետևյալ գործիքները.

Ա) Ռեսուրսների պլանավորում

Ռեսուրսների պլանավորումը ծրագրի պլանավորման հիմնական բաղադրիչ է: Այս գործիքը 
համակարգում է ծրագրի վերաբերյալ ստացված ողջ տեղեկատվությունը, դրա խելամիտ ղեկավարումը 
և օգտակար համագործակցությունը: Ծրագրի վերաբերյալ ողջ տեղեկատվության հասանելիության 
և հիմնական գործողությունների սահմանման ապահովումից բացի, ռեսուրսների պլանավորումը 
բացահայտում է մասնագետների գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները, բյուջեի, 
անհրաժեշտ ֆինանսավորման, սարքավորումներին և  ծրագրային նպատակներին առնչվող այլ 
հարցեր: Ռեսուրսների պլանավորումը սերտ կապ է ապահովում ծրագրի գործընկերների հետ՝ 
լավագույնս պլանավորելու ծրագրի ռեսուրսները: 

2.4.2.3 Գործողությունների պլանավորում (2)

Ի՞նչ է սովորեցնում այս բաժինը. 
գործողություններ 

Ծրագիր մշակողները պետք է սկսեն՝ ստեղծելով 
ծրագրի գործողությունների ցանկ: Նրանք պետք 
է գործողություններն արտահայտեն՝ գործածելով 
այնպիսի բայական արտահայտություններ, ինչ-
պիսիք են «Իրականացնել վերապատրաստում», 
«Կազմակերպել աշխատաժողովներ», «Գրել հաշ-
վետվություն», և այլն: Գործողությունն այն է, 
ինչ ծրագիրն անում է ռեսուրսների օգնությամբ: 
Գործողությունները գործընթացներ են, գործիք-
ներ, իրադարձություններ, տեխնոլոգիա, որո-
շակի քայլեր, որոնք ծրագրի իրականացման 
կարևորագույն մասն են հանդիսանում: Սրանց 
իրագործումը տանում է դեպի ակնկալված 
արդյունքի ձեռքբերում: Որոշ ծրագիր մշա-
կողներ կարծում են, որ գործողությունների 
իրականացմամբ արդեն ամեն ինչ արված է: 
Նրանք զեկուցում են, օրինակ, իրենց ծրագրում 
ներառված մասնակիցների բժշկի այցելած 
հիվանդների թվի, կամ էլ կազմակերպված 
վերապատրաստումների քանակի մասին 
այնպես, կարծես ամեն ինչ արված է արդեն:  
Գործողություն իրականացնել դեռ չի նշանակում 
ձեռք բերել արդյունք: Օրինակ՝ բժշկին այցելելը 
գործողություն է, բայց ոչ այն արդյունքը, որն 
ակնկալվում է:
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Գործողությունների պլանավորման համար կարող են կիրառվել հետևյալ 
գործիքները.

Բ) Մտագրոհ

Մտագրոհային գործիքները կարող են գործածվել ծրագրային գաղափարի/
գաղափարների հղացման (առաջարկման) նպատակով:. Մտագրոհն ապա-
հովում է ազատ և անկաշկանդ միջավայր, որը յուրաքանչյուրին մղում է 
մասնակցության: Մասնակիցների խելամիտ գաղափարները, առկա խնդիր-
ների լուծմանն ուղղված ստեղծարար մոտեցումները ողջունելի են: 

Խնդիրների լուծման ուղիների քննարկման ժամանակ մտագրոհը վեր է 
հանում խմբի անդամների տարաբնույթ փորձը, որը մեծացնում է լավագույն 
գաղափարի բացահայտման հնարավորությունը, ինչն էլ հանգեցնում է 
առկա խնդիրների առավել արդյունավետ լուծման: 

Թեև մտագրոհը կարող է արդյունավետ լինել ծրագրի մշակման գործ-
ընթացում, կարևոր է դրան վերաբերվել ազատամտորեն և անքննադատ: 
Ամենակարևորը ծրագրային հիմնական խնդրի կամ պահանջների (օրինակ՝ 
սրտանոթային հիվանդությունների բարձր ցուցանիշ, ծխելու սովորություն, 
ծխախոտի արտադրություն և այլն) շուրջ ընդհանուր համաձայնության 
գալն է:

Գ) Խնդրի մասնատում (Խնդրի ծառ)

Նոր ծրագրի հիմնական խնդիրը մտագրոհի ենթարկելու մեկ այլ 
գործիք է խնդրի մասնատումը: Խնդիրներին տրվում են անվանումներ 
և ենթաանվանումներ, և դրանք համակարգվում են տրամաբանական 
կարգով:  

 Խնդրի մասնատման առավելություններն են.

l բաժանել խնդիրը ըմբռնելի և սահմա-
նելի մասերի: Սա օգնում է սահմանել 
գործոնների առաջնահերթություններն 
ու նպատակները, 

l տարբեր պատճառների բացահայտ-
մամբ հասկանալ խնդրի բարդութ-
յունը: Սա հաճախ լուծումներ գտնելու 
առաջին միջոցն է,

l  բացահայտել հիմնական հարցերն 
ու փաստարկները: Սահմանել, թե 
ով/ինչպիսին է այս փուլի հիմնական 
դերակատարը/գործընթացը,

l  խնդրի լավագույն լուծման համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսների, փաստարկ-
ների և տեղեկատվության ապահովում,

l  կաևոր համարել և կենտրոնանալ  
ներկա և ոչ թե անցած կամ հետագա 
խնդիրների վրա,

l օգնել սահմանելու ընդհանուր գաղա-
փար, նպատակ, գործողություն: 

Հաճախ խնդրի ծառը ստեղծվում է 
կարիքների մանրամասն վերլուծութ-
յան միջոցով՝ խնդրի իրական կարևո-
րությունն ընդգծելու նպատակով: 
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դ) Առաջնահերթությունների մատրիցա 

Առաջնահերթությունների մատրիցան շատ պարզ և արդյունավետ 
գործիք է, որն օգնում է իրագործել ծրագրային գաղափարներ։ 
Առաջնահերթությունների մատրիցայի կարևոր առանձնահատկութ-
յուններից են.

l          լավագույն միջոցը քառամաս մեթոդներից մեկի կիրառությունն է: Ծրա-
գիր ներկայացնողները կարող են վերափոխել բաժինների մեջ ընդգրկված 
կետերը, առանձնացնել դրանք գույներով կամ տարբերանշաններով։ 
Նրանք կարող են առաջնահերթության մատրիցայի վրա տեսնել առավել 
շատ առաջադրանքներ  և միևնույն ժամանակ հստակ կողմնորոշվել, թե 
որտեղ կենտրոնացնեն իրենց ուշադրությունը և ջանքերը,

l առաջնահերթությունների հիմնական ցանկը հնարավորություն է 
տալիս  պատկերացնելու («տեսնելու») ներկայացված ծրագրի բոլոր 
գաղափարների կամ կարիքների վերաբերյալ ամբողջական հեռանկարը։

Ե) Ծրագրի առաջարկի կառուցվածք

Ծրագրի մշակման սկզբում խելամիտ կլինի պատկերացում կազմել նոր 
ծրագրային գաղափարի շուրջ ստեղծված տեքստային տարբերակի 
մասին:  
  
Քանի որ ծրագիրը կարիք ունի թափանցիկ պլանավորման և հնարավոր 
պետական ֆինանսավորման, ծրագրային նոր գաղափարը պետք է 
գրի առնվի համաձայն որոշակի կառուցվածքի: Ծրագրային առաջարկը 
նկարագրում է ծրագրի նպատակը, գործողությունները և բյուջեն: Հե-
տագայում այն կարող է հիմք հանդիսանալ՝ կազմելու ֆինանսավորման 
համար ներկայացվող դիմում-հայտը (ծրագրային հայտ): Տարբեր մարդիկ 
կիրառում են տարբեր տերմիններ՝ նկարագրելու ծրագրի հիմնական 
բաղադրիչները, և սա կարող է շփոթության տեղիք տալ: Հենց այս 
պատճառով էլ անհրաժեշտ է մշակել հատուկ աշխատանքային պլան, որը 
կնկարագրի ծրագրի անելիքները: Ծրագրի բաղադրիչների մասին պետք 
է չմոռանալ պլանավորման փուլի հենց սկզբից:

Աշխատանքային պլանում զետեղված են հետևյալ հարցերի պատաս-
խանները. Ի՞նչ է արվելու նոր ծրագրի շրջանակում, ու՞մ կողմից է արվելու, 
որքա՞ն ժամանակահատվածում է արվելու: Ծրագրի աշխատանքային 
պլանը հաճախ ներառում է ծրագրի ժամանակահատվածը (արտահայտված 
շաբաթով, ամսով կամ եռամսյակով): Դրանում գործողությունների 
ժամանակային բաշխումը պետք է կատարել հաշվի առնելով համայնքային 
հանգամանքներն ու պահանջները: Համընդգրկուն աշխատանքային 
պլանի մշակումը ներառում է ծրագրի բոլոր գործողությունների սահմանում: 
Դա արվում է ծրագրի նպատակների իրագործման համար ընտրված 
ռազմավարությունների միջոցով: Ծրագրի պլան մշակելու գործընթացը 
մատչելի է դառնում պլանի կարևոր բաղադրիչ մասերի նկարագրմամբ:  
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Այդ բաղադրիչներն են.

l խնդրի հիմնավորում - առկա խնդրի համառոտ ներկայացում,

l նպատակ - հիմնավորում, որում նկարագրված է ծրագրի վերջնական նպա-
տակը, որի իրագործմանն օժանդակելու է ծրագիրը: Որոշ դեպքերում 
նպատակը կապվում է ծրագրի գործողությունների միջոցով առկա իրավիճակի 
բարելավման հետ, 

l ենթանպատակ - հիմնավորում, որը  նկարագրում է այն խնդիրները, որոնց 
լուծմանը ծրագիրը նպատակադրված է հասնելու,

l ծրագրի ռազմավարության արդյունքում առաջացած փոփոխություններ - հիմ-
նավորում, որը նկարագրում է այն փոփոխությունները, որոնք ծրագիրը 
նախատեսում է իրականացնել յուրաքանչյուր խնդրի անմիջական պատճառի 
առնչությամբ, ինչպես նաև այդ փոփոխությունների գնահատման ձևը,

l գործողությունների թիրախներ - հիմնավորում, որը նկարագրում է ծրագրով 
նախատեսված գործողությունները, և այդ գործողությունների արդյունքում 
ձեռքբերված առաջընթացի մշտադիտարկման եղանակները,

l աշխատանքային պլան և բյուջե - հիմնավորում, որը  նկարագրում է գործո-
ղությունների իրագործման ժամանակացույցը և անհրաժեշտ ֆինանսական 
միջոցները:

Զ) Աշխատանքի ստորաբաժանում

Ծրագրի գործողությունները կարող են սահմանվել և տրամաբանական 
հաջորդականությամբ գրի առնվել աշխատանքի ստորաբաժանման (ԱՍ) 
միջոցով:
Աշխատանքի ստորաբաժանումը հիերարխիկ  գործիք է, որը ծրագրի 
գործողությունները բաժանում է ենթագործողությունների: 
Աշխատանքի ստորաբաժանման գործիքը, նախևառաջ, կենտրոնանում է 
աշխատանքային փաթեթների ստեղծման վրա. տարբեր գործողություններ 
խմբավորվում են տարբեր աշխատանքային փաթեթներում:  Այդ աշխա-
տանքային փաթեթներն անպայմանորեն պետք է տրամաբանորեն 
շաղկապված լինեն: Աշխատանքային փաթեթների հիմնական գործո-
ղությունների պլանավորումից հետո միայն սահմանվում են դրանց 
ենթագործողությունները: Այս գործիքը  ծրագիր մշակողին օգնում է 
հասկանալ, թե ինչպիսի գործողություններ են անհրաժեշտ ակնկալվող  
վերջնարդյունքը ստանալու համար և պարզաբանել այդ վերջնարդյունքի 
ստեղծման համար անհրաժեշտ բոլոր քայլերը: Աշխատանքային 
փաթեթներում ներառված գործողությունների իրակացումը վերջիվերջո 
հանգեցնում է կոնկրետ արդյունքի: 
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Է) Գանտի աղյուսակ

Գործողությունների ստորաբաժանում կատարելուց հետո հարկավոր 
է դրանց իրագործման ժամկետները կարգավորել Գանտի աղյուսակի 
միջոցով: Առաջնային գործողությունները պետք է տեսանելիորեն 
սահմանվեն ամենշաբաթյա, ամենամսյա կամ եռամսյակային պլանով։

Գանտի աղյուսակը ծրագրի գործողությունները պլանավորելու և ժամա-
նակացույց ստեղծելու արդյունավետ  միջոց է։ Այն օգնում է գնահատել 
ծրագրի և դրա գործողությունների տևողությունը, սահմանում է ան-
հրաժեշտ ռեսուրսները և պլանավորում հանձնարարականների կա-
տարման հերթականությունը։ Գանտի աղյուսակն օգտակար է նաև 
հանձնարարականների միջև փոխկապակցվածության դիտարկման տե-
սանկյունից: 

Գանտի աղյուսակը կիրառվում է նաև ծրագրի սկսվելուց ի վեր՝ 
դրա առաջընթացի մշտադիտարկման նպատակով: Այս աղյուսակը 
հնարավորություն է ընձեռում տեսնելու, թե տվյալ ժամանակահատվածում 
ինչ քայլեր պետք է արդեն արված լինեին: Եթե ծրագիրը հետ է մնացել 
ժամանակացույցից, ապա պետք է քայլեր ձեռնարկել բացը լրացնելու:  

Գանտի աղյուսակի առավելությունը նրա տեսանելի պարզությունն է 
և միևնույն ժամանակ տեղեկատվության մեծ ծավալը:    Աղյուսակում 
հնարավոր է ավելացնել կամ փոփոխել տեղեկատվություն և միանգամից 
տեսնել, թե ինչ պատկեր ստացվեց փոփոխության արդյունքում: Գանտի 
աղյուսակն այնքան հզոր վերլուծական գործիք է, որ այն գրեթե 100 տարի 
շարունակ ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվել:

Առավելությունները՝

l ծրագրի իրականացումն արդյունավետ պլանավորելու հնարավորություն,

l ծրագրի գործողությունների վերջնաժամկետների և ակնկալվող արդյունքների 
հստակ պատկեր,

l ճկունություն: շատ արագ կարելի է փոփոխել և թարմացնել գանտի աղյուսակը, 
ցույց տալով յուրաքանչյուր փոփոխության հետևանքը (օրինակ՝ ազդեցությունը մյուս 
գործողությունների ժամանակի վրա), 

l ծրագրի իրականացման ընթացքում ձեռք բերված առաջընթացի  մշտադիտարկման 
և գնահատման արդյունավետ միջոց է,

l օգնում է ժամանակը կառավարել արդյունավետորեն,

l պարզ գործիք է: գանտի աղյուսակ հնարավոր է պատրաստել microsoft, excel կամ 
որևէ այլ գործածական համակարգչային ծրագրի օգնությամբ:
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Ռիսկերի վերլուծության գործընթացը ներառում է որոշակի 
ռազմավարությունների պլանավորում՝ պատասխանելով 
հետևյալ հարցերին.

l տվյալ գործողությունը ռիսկայի՞ն է ծրագրի իրականացման 
համար (ոչ/այո),

l եթե այո՝ կարելի՞ է այն ընդունել,

l եթե այո՝ կարելի՞ է այն հաշվի չառնել,

l եթե այո՝ ինչպե՞ս կարելի է խուսափել դրանից կամ նվա-
զեցնել այն: 

Ը) Ռիսկերի վերլուծություն

Երբեմն դժվար է կանխատեսել ծրագրի հետագա գործողությունները։ Ահա 
թե ինչու ծրագիր մշակողները պետք է կատարեն ռիսկերի վերլուծություն  
և ձեռքի տակ ունենան պլան Բ, եթե իրենց Ա պլանը ձախողվի: Ռիսկերի 
վերլուծության գործընթացը հետևյալն է. ռիսկերի վերլուծությունը գործիք 
է, որը պատասխանում է  «ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկել ծրագրում առ-
կա որևէ ռիսկի վերաբերյալ» հարցին: Այս բացառիկ գործիքի միջոցով 
ծրագիր մշակողները տեղեկություն են հավաքում աշխատանքային փա-
թեթների այն գործողությունների վերաբերյալ, որոնք որոշակի ռիսկեր են 
պարունակում: Ապա հատուկ ռազմավարություն են մշակում յուրաքանչյուր 
վտանգի կամ ռիսկի առնչությամբ՝ մշակելով  «պլան Բ», եթե «պլան Ա»-ն 
մատնվի անհաջողության։  Սա արվում է ցակացած գործողության դեպ-
քում, երբ առկա է ռիսկային գործոն: Վերոնշյալ հարցին առաջադրվող 
պատասխանները պետք է ներառվեն ծրագրի ռիսկերի, ինչպես նաև 
ընդհանուր պլանում: 

Անկախ նրանից, թե որ տարբերակն է մեծ մասամբ ընտրվում՝ ներառվելու 
պլանում, պլանավորման փուլում բոլոր հնարավոր պատասխանները 
(ռիսկի դիմագրավման եղանակները) պետք է պահպանվեն: Եթե ռիսկի 
դիմագրավման տվյալ եղանակը ձախողվում է ծրագրի իրականացման 
ընթացքում, ապա ծրագրային թիմը կարող է ուսումնասիրել պահպանված 
այլ եղանակներ, վերագնահատել իր դիմագավման եղանակը և ընտրել 
այն մեկը, որն առավել արդյունավետ կլինի: 
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2.4.2.4 Արդյունքի պլանավորում (3)

Ի՞նչ է սովորեցնում  այս բաժինը. Արդյունք

Արդյունքը ծրագրի գործողությունների ուղղակի 
հետևանքն է, և սովորաբար նկարագրվում 
է իր չափի և/կամ ծրագրի կողմից ստեղծված 
ծառայությունների կամ արտադրանքի տեսանկ-
յունից: Ծրագիր մշակողների ակնկալմամբ գոր-
ծողությունների ընթացքում կամ ավարտին պետք 
է կատարվի փոփոխություն: Նրանք արդյունքի 
ձևակերպման համար պետք է գործածեն անցյալ 
ժամանակով արտահայտված բայեր, ինչպես, 
օրինակ, «իրականացվել է վերապատրաստում», 
«կազմակերպվել  է աշխատաժողով», «գրվել է 
հաշվետվություն»: 

Արդյունքն այն է, ինչը քանակապես կարելի է հաշ-
վել, օրինակ, «իրականացվել է 12 վերապատրաս-
տում՝ յուրաքանչյուրը 20 անձի մասնակցությամբ» 
կամ «հաշվետվությանը ծանոթացել է 500 անձ» 
և այլն: Արդյունքն այն է, ինչը նոր ծրագիրն 
ակնկալում է ձեռք բերել դեռևս ծրագրի հենց 
սկզբից: Արդյունքը ծրագրի գործողությունների 
ուղղակի հետևանքն է, և արդյունք կարող են 
համարվել նյութական այնպիսի իրերը, ինչպիսիք 
են թռուցիկները, տեսանյութերը, տեսաերիզները,  
բուկլետները, հաշվետվությունները կամ հար-
ցաթերթերի արդյունքները և այլն:
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Արդյունքի պլանավորման համար կարող են կիրառվել հետևյալ գոր-
ծիքները.

Թ)  Արդյունքի և վերջնարդյունքի տարբերակում 

Արդյունքի ստեղծման համար անհրաժեշտ է, որ ծրագիր մշակողները 
հստակ սահմանեն արդյունքի և վերջնարդյունքի միջև առկա տարբե-
րությունները:

Ցանկացած գործողություն հանգեցնում է որևէ արդյունքի: Արդյունքը 
պետք է սահմանվի և տաբերակվի վերջնարդյունքից, որը սահմանվում է 
ավելի ուշ:

Արդյունքների և վերջնարդյունքների տարբերակումն անհրաժեշտ է ծրագրի 
բարեհաջող պլանավորման համար։ Տարբերակումը կարելի է կատարել 
արդյունքի և վերջնարդյունքի տարբեր օրինակների դիտարկմամբ:
 
Պլանավորվող արդյունքը սահմանվում է հետևյալ հարցի օգնությամբ. 
Ծրագիրն ինչպիսի՞ արդյունքներ կստեղծի։ 

Վերջնարդյունքի պլանավորումը սահմանվում է հետևյալ հարցով.  
Ի՞նչ փոփոխության կհանգեցնի ծրագիրը։ 

Երկարատև վերջնարդյունքը կամ փոփոխությունը (7-10 տարի) կոչվում է 
նաև ծրագրի հետևանք:
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Ժ) Ռեսուրս-արդյունք վերլուծություն

Բոլոր արդյունքները կապված են որոշակի ռեսուրսների հետ, և նոր 
ծրագիր պլանավորելիս այս կապը պետք է հաշվի առնել։ Ռեսուրս-
արդյունք վերլուծությունն  այն կապակցված մեթոդներից մեկն է, որը ցույց 
է տալիս, թե ծրագրի մի մասում տեղի ունեցած փոփոխություններն ինչպես 
են ներգործում ծրագրի մյուս մասերի վրա։ Ցանկալի արդյունք ստանալու 
համար առանց պահանջվող ռեսուրսների պատշաճ իմացության և 
գնահատման ծրագրի պլանավորումը չի կարող առաջ ընթանալ։ Բոլորին 
հայտնի է, որ, օրինակ, ծրագրի ռեսուրսների  5 % աճը կհանգեցնի արդ-
յունքի նույնչափ աճի:
Հետևաբար պլանավորման  գործողության ժամանակ ռեսուրս-արդյունք 
հարաբերության ճիշտ գնահատումը շատ կարևոր է։

Ի) Արդյունքի նկարագրում

Պլանավորված ծրագրի բոլոր արդյունքները հնարավոր է նկարագրել։ 
Եթե, օրինակ, արդյունքներից մեկը դասընթացավարի համար նախա-
տեսված ուղեցույցն է, ապա կարելի է նկարագրել դրա էջերի քանակը, 
բովանդակությունը, լեզվական տարբերակները և այլն։ Արդյունքները 
մանրամասն նկարագրվում են հենց այս գործիքի օգնությամբ: 
Ծրագրի պլանավորման ընթացքում ծրագրի արդյունքների որակն ու 
բովանդակությունը հստակեցնելու համար ստեղծվում են պարզ նկա-
րագրություններ։ Արդյունքի նկարագրումն ապահովում է ընդհանուր 
որակական չափանիշ աշխատանքային յուրաքանչյուր ենթափաթեթի 
համար և հիմք է ծառայում կառավարման թիմի համար՝ հավանություն 
տալու տվյալ արդյունքին (մինչև ծրագրի սկսվելը) և ստուգելու դրա որակը:
Արդյունքների նկարագրումը ծրագրի նպատակներին հասնելուն ուղղված 
առաջին քայլն է։ Այն հնարավորություն է ընձեռում հաստատել ադյունքի 
սահմաններն ու շրջանակը (ո՞ր գործառույթներն են ներառված, և որոնք՝ 
ոչ):  Այն նաև օգնում է ըմբռնելու ակադեմիական և ոչ ակադեմիական վերջ-
նարդյունքների էությունը, ինչպես նաև կանխում է անակնկալ դեպքերը, 
ադյունքների վերաբերյալ թյուրըմբռնումները, կոնֆլիկտներն ու անորոշ 
ակնկալիքները: 
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2.4.2.5 Վերջնարդյունքի պլանավորում (4)

Ի՞նչ է սովորեցնում  այս բաժինը. Վերջնարդյունք

Վերջնարդյունքն այն է, ինչը ծրագիր մշակողներն անվանում 
են նպատակ:  Վերջնարդյունքը լինում է երեք տեսակ. 

l կարճաժամկետ (1-3 տարի),

l միջնաժամկետ (4-6 տարի), 

l երկարաժամկետ (7-10 տարի), այն է՝ հետևանք:

Ծրագրի մշակողների ակնկալմամբ՝ ծրագրի 
գործողությունների ավարտին կամ դրանց 
իրականացման ընթացքում  պետք է տեղի  
ունենա կարճաժամկետ (1–3 տարի) ապա նաև՝ 
միջնաժամկետ փոփոխություն (4–6 տարի): 
Երկարատև վերջնարդյունքը կամ փոփո-
խությունը (7-10 տարի) կոչվում է նաև ծրագրի 
հետևանք: 

Ծրագիր մշակողները պետք է սկսեն՝ կազմելով 
նպատակների ցանկ, անկախ նրանից, թե 
դրանք կարճաժամկետ են, միջնաժամկետ, թե 
երկարաժամկետ: Քանի որ հաճախ դժվար է 
չափել կամ սահմանել երկարաժամկետ այն-
պիսի նպատակները, ինչպիսին է, ասենք, 
«Համայնքում կանանց դեմ բռնության նվազե-
ցումը»-ը, նրանք պետք է անպայմանորեն սկսեն 
կարճաժամկետ նպատակներից, հետո ներառեն 
նաև միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպա-
տակներ: Նշենք, որ մեկ ընդհանուր նպատակ 
ունենալը բավարար չէ:

Կարճաժամկետ վերջնարդյունքները վերաբերում 
են խնդրի հանդեպ մոտիվացիայի, զգացողության 
կամ ինչ-որ բանի իրազեկվածության մակարդակի 

փոփոխությանը: Եթե անդրադառնանք համայն-
քում կանանց դեմ բռնության նվազեցման  
օրինակին՝ որպես երկարաժամկետ նպատակ, 
ապա կարճաժամկետ նպատակ կլինի ստեղծել 
համայնքի անդամների հարաբերություններում 
հանդիպող բռնության տարբեր ձևերի (խոսքային, 
սեռային, ֆինանսական, ֆիզիկական և այլն) 
վերաբերյալ գիտելիք կամ իրազեկվածություն:

Միջնաժամկետ վերջնարդյունքները վերաբե-
րում են անձանց դիրքորոշման, վարքագծի, 
հմտությունների կամ գործելակերպի  փոփոխութ-
յանը՝ որպես ծրագրի գործողությունների ակն-
կալվող արդյունք: 

Միջնաժամկետ վերջնարդյունքները շատ հա-
ճախ արտահայտվում են անհատների կամ 
բնակչության որոշ խմբերի վարքագծի փոփո-
խությամբ: Միջնաժամկետ վերջնարդյունքը 
կարող է լինել կանանց և տղամարդկանց մաս-
նակցային հմտությունների զարգացումը, երբ 
նրանք ականատես են դառնում բռնության 
դեպքերի կամ էլ համայնքում արտակարգ 
իրավիճակների ծառայության կանչերի թվի 
նվազմանը: 
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Վերջնարդյունքի պլանավորման համար կարող են կիրառվել հետևյալ 
գործիքները

Լ) Շահառուների վերլուծություն

Վերջնարդյունքը սահմանելիս առաջին հարցը, որին ծրագիր մշակողները 
պետք է կարողանան պատասխանել, հետևյալն  է. Նոր ծրագրի վերջ-
նարդյունքով ո՞վ է հետաքրքրված։ Շահառուների վերլուծությունն օգտակար 
գործիք է, քանի որ այն ծրագիր մշակողների թիմին օգնում է ճանաչել և 
առաջնահերթությունը տալ այն շահառուներին, ովքեր կարող են ազդել 
ծրագրի վերջնարդյունքի վրա։ Որոշ դեպքերում ծրագրի շահառուներն 
ունեն մրցակցային հետաքրքրություններ կամ սահմանափակ ռեսուրսներ՝ 
ծրագրին մասնակցելու կամ ծրագրի նպատակների հաստատման համար։ 
Դա պետք է բացահայտել և լուծում տալ հենց ծրագրի սկզբից, քանի որ 
դրանով է որոշվում ծրագրի բարեհաջող ընթացքը կամ ձախողումը։

Շահառուների վերլուծություն ձեռնարկելու գլխավոր առավելությունը 
պլանավորման ընթացքում շահառուների հետ ծրագրի մասին լուրջ 
քննարկում ունենալու հնարավորությունն է։ Պլանավորման փուլում 
շահառուների վերլուծության կատարումը կարող է խթանել ծրագրի 
արդյունավետ մշակումը, կառավարման ռազմավարությունն ու հնարավոր 
վերջնարդյունքի ձեռքբերումը:  Շատ կարևոր է ծրագրի իրականացումը 
սկսելուց առաջ ունենալ շահառուների վերաբերյալ վերլուծությունը ոչ 
միայն հրապարակայնության, այլև գլխավորապես՝ ծրագրի արդյունավետ 
և համապատասխան վերջնարդյուքի ձեռքբերման համար։
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Խ) Ծրագրի  մասին  իրազեկման  ռազմավարություն 

Վերջնարդյունքների պլանավորման համար կարևոր գործիքներից 
է նաև ծրագրի  մասին  իրազեկման  ռազմավարությունը: Ծրագրի 
մասին իրազեկման գործողությունների նպատակն է.

l բարձրացնել իրազեկվածության 
մակարդակը. մյուսներին տեղեկաց-
նել, թե ինչով է զբաղված ծրագիրը,

l տեղեկացնել. կրթել (ոչ) ակադե-
միական գիտահետազոտական 
համայնքը,

l ներգրավել. հետադարձ տեղե-
կատվություն ստանալ գիտահե-
տազոտական համայնքից,

l առաջ ընթանալ.  «Վաճառել» 
Ձեր արդյունքն ու արտադրանքը:

Ծրագրի մասին իրազեկման  կարևորությունը հետևյալն է.

l Ներկայումս իրազեկման գործողությունները լայնորեն ընդուն-
ված են ազգային և միջազգային զարգացման ծրագրերի կողմից՝  
ծրագրի հետևանքն առավելագույնի հասցնելու նպատակով, 

l Անկախ ոլորտից և ուղղությունից՝ իրազեկումը հանդիսանում է 
գործնականում բոլոր հաջողված ծրագրերի անբաժանելի տարր,

l Տեղեկատվությունն ու գիտելիքը մեծապես մնում են այնտեղ, 
որտեղ ստեղծվել են, ուստի իրազեկումը  տեղեկատվության 
միջոցով կանխում է գիտելիքի կորուստը,

l Իրազեկումն  ավելացված արժեք է հաղորդում ազգային և միջազ-
գային հետազոտական կամ զարգացման ծրագրերին, քանզի 
ծրագրի հետևանքը կարող է ստեղծել նոր հնարավորություններ 
և  լինել շատ ավելի ընդգրկուն, քան ակնկալվում էր դեռ սկզբում,

l Իրազեկումը նպաստում է գործընկեր կազմակերպությունների 
և հաստատությունների նկարագրի բարելավմանը և նկատելիորեն 
մեծացնում դրանց գիտահետազոտման և զարգացման կարո-
ղությունները:  
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Ծ) PEST վերլուծություն 

Վերջնարդյունքները սովորաբար տարբերակվում են ըստ ոլորտների, 
ինչպես, օրինակ, սոցիալական վերջնարդյունքներ, տեխնիկական կամ 
ֆինանսական վերջնարդյունքներ: PEST  (Political-քաղաքական, Economic-
տնտեսական, Social-սոցիալական, Technological-տեխնոլոգիական) վերլու-
ծությունը  գործիք է, որը ծրագիր մշակողներին օգնում է սահմանելու վերջ-
նարդյունքերը և դրանք կիրառելու արդյունավետորեն։ PEST-ի հիմնական 
առավելությունը ծրագրի ռազմավարության վրա ազդող կամ դրա 
իրականացումը խոչընդոտող արտաքին բոլոր գործոնների դիտարկման 
հնարավորությունն է: Օրինակ՝ համալսարանը կարող է նոր ծրագիր սկսել, 
որի ցանկալի վերջնարդյունքն է ավելի շատ միջազգային ուսանողների 
հավաքագրումը, սակայն ներգաղթի համակարգը (հաստատված  կա-
ռավարության կողմից, ուստիև արտահամալսարանային գործոն հանդի-
սացող) կարող է  խոչընդոտ լինել: Այսպիսով, PEST վերլուծությունն օգ-
նում է սահմանել ծրագրի վերջնարդյունքերի վրա ազդող արտաքին 
գործոնները։

Քանի որ PEST-ի գործոնները արտաքին են, ուստի նպատակահարմար 
է կատարել  PEST վերլուծությունը SWOT վերլուծությունից առաջ, քանզի  
PEST-ը օգնում է սահմանելու SWOT-ի գործոնները:  PEST վերլուծությունը, 
ինչպես և SWOT-ը (որը հիմնված է  կիսով չափ ներքին, կիսով չափ 
արտաքին գործոնների վրա), կարող է կիրառվել վերանայելու տվյալ 
հաստատության ռազմավարությունն ու ուղղվածությունը, ինչպես նաև 
ծրագրային գաղափարը:
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SWOT վերլուծության լայն ճանաչումը պայմանավորված է նրա պարզությամբ և 
ճկունությամբ: Այն հեշտ է բոլորի համար և դրա իրականացումը չի պահանջում 
տեխնիկական կամ մասնագիտական վերապատրաստում:
Ըստ SWOT վերլուծության՝ ուժեղ և թույլ կողմերը ներքին գործոններ են, իսկ 
հնարավորությունները և սպառնալիքները՝ արտաքին։ 
SWOT վերլուծությունը պարզ է և հասանելի, իսկ իրագործումը չի պահանջում 
տեխնիկական գիտելիքներ կամ հատուկ մասնագիտական վերապատրաստում։

Կ) SWOT վերլուծություն

SWOT վերլուծությունը համակարգված պլանավոր-
ման մեթոդ է, որը կիրառվում է ծրագրի ուժեղ և թույլ 
կողմերի, հնարավորությունների ու վտանգների 
գնահատման համար։

l  Ուժեղ  կողմեր (Strengths).  ծրագրի առավելությունները 
ի համեմատություն մյուս ծրագրերի,

l Թույլ կողմեր (Weaknesses). ծրագրի այն  հատկա-
նիշները, որոնք թերի են դարձնում ծրագիրը ի համե-
մատություն այլ ծրագրերի,

l Հնարավորություններ (Opportunities).  գործոններ, 
որոնք ծրագիրը կարող է կիրառել իր օգտին,

l Վտանգներ (Threats). արտաքին միջավայրի գործոն-
ներ, որոնք կարող են ծրագրի համար խոչընդոտ հան-
դիսանալ:

SWOT վերլուծության միջոցով կատարվում է 
ծրագրի նպատակի հստակեցում, սահմանվում 
են ներքին և արտաքին այն գործոնները, 
որոնք նպաստավոր են կամ աննպաստ 
նպատակի ձեռքբերման տեսանկյունից: SWOT 
վերլուծությունը ներառում է երկու կարևոր 
ուղղություններ.

l Ներքին գործոններ. ուժեղ և թույլ կողմեր,

l Արտաքին գործոններ. հնարավորություններ և 
վտանգներ:
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2.4.2.6 Հետևանքի պլանավորում  (5)

Ի՞նչ է սովորեցնում այս բաժինը. Հետևանք

Հետևանքը երբեմն կոչում են նաև ծրագրի 
երկարաժամկետ վերջնարդյունք: Հետևանքները 
կազմակերպական, քաղաքական, սոցիալական, 
համայնքային և/կամ համակարգային փոփո-
խություններ են, որոնք ակնկալվում էին տվյալ 
ծրագրի գործողությունների արդյունքում: Հետե-
վանք կարող է լինել բռնության կանխման 
իրավական պայմանների բարելավումը, կազ-
մակերպության փոփոխությանն ուղղված կարո-
ղության զարգացումը և/կամ քաղաքական 
բնագավառում ցանակացած դրական փոփո-
խությունը: Անհրաժեշտ է հետևանքի հետ  միշտ 

դիտարկել «օժանդակություն» եզրույթը, քանի որ 
Ձեր ծրագիրն անկարող է փոխել ամբողջական 
խնդրահարույց իրավիճակը: Ակնկալվում է, որ 
երկարաժամկետ վերջնարդյունքները կարող են 
հանգեցնել այնպիսի փոփոխությունների, որոնք 
ծրագրի ավարտից հետո կպահպանվեն 7-10 
տարի: 

Հետևանքի պլանավորման համար կարող են 
կիրառվել հետևյալ գործիքները.

Հ) Մշտադիտարկում և գնահատման պլանավորում

Մշտադիտարկումը և գնահատումը ուսուցման ու կառավարման 
անհրաժեշտ գործիքներ են, որոնք միտված են ծրագրի ներկա և հետագա 
պլանավորման, ինչպես նաև որոշումների կայացման բարելավմանը:

Ձ) Գնահատման պլանավորում

Բոլոր վերջնարդյունքերը պետք է գնահատվեն որպես ձեռքբերումներ: 
Այդ նպատակի իրականացման համար պետք է պլանավորել գնա-
հատումը: Առաջարկվող գործիքն ունի մի շարք առավելություններ։ Մի 
գործողության իրագործումը սահուն կերպով տանում է դեպի մյուսի 
մեկնարկ։ Գործնականում գործիքը կենտրոնանում է հետևյալի վրա. 

Նախևառաջ կատարվում  է ծրագրի համառոտ ներկայացում սահմանված 
կարիքների հետ մեկտեղ: Կարիքների գնահատումը հստակորեն ցույց է 
տալիս այն հարցերը, որոնց առնչվում են ծրագիրը  և ծրագրում ներառված 
մարդիկ (ուղղակի և անուղղակի շահառուներ): Երբ շահառուների 
ակնկալիքներն ակնհայտ են դառնում, գործիքն ուղղվում  է դեպի ծրագրի 
շրջանակում նպատակների ձեռքբերմանը: Կարևոր է նախ  սահմանել այն 
նպատակները, որոնք չափելի են, շատ կոնկրետ և կարող են ձեռք բերվել 
կոնկրետ ժամանակահատվածում: Կոնկրետ նպատակների սահմանմամբ 
առավել հեշտ է դառնում այն գործողությունների սահմանումը, որոնք 
տանելու են դեպի տվյալ նպատակների իրագործում: Այս գործիքի վերջին 
գործառույթը գնահատման պլանավորումն է: Այս փուլը շատ կարևոր է, 
քանզի այն պարզորոշ կերպով ի ցույց է դնում ծրագրի գործողությունների 
ընդհանուր որակն ու հաջողությունը նպատակների ձեռքբերման 
տեսանկյունից:  
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Ծրագրի գնահատման նպատակն է պարզել, թե  
որքանով է ծրագիրն իրականացրել նախատեսված 
փոփոխությունները: Ծրագրի գնահատման պլանա-
վորումը կարևոր է, քանզի այն.

l ապահովում է տեղեկատվություն ծրագրի ռազմա-
վարության  արդյունավետության վերաբերյալ,

l օգնում է դոնորներին և շահառուներին ցույց տալ 
ծրագրի արդյունավետությունը՝ այս կերպ մեծացնելով 
ֆինանսական կայունությունը,

l օգնում է ծրագրին մշտապես հաշվետու լինել այն 
համայնքին, որի հետ կատարվում է աշխատանք:

Ղ) Ցուցիչների մշակում

Ծրագիրը գնահատելու համար այն մշակողները պետք  է մտածեն  
տեղեկատվության մի տեսակի մասին, որը ցույց կտա, թե որքանով են 
իրենք հասել իրենց նպատակներին և նախատեսված փոփոխությունների 
իրականացմանը։ Այս տեսակի տեղեկատվությունը կոչվում է ցուցիչ։ 
Առաջին հերթին հավաքվում են վերջնարդյունքների գնահատման 
համար օգտագործվող ցուցիչները։ որոշ վերջնարդյունքների համար 
դժվար է անմիջական տեղեկատվության ստացումը։ Նման դեպքերում 
ծրագիրը պետք է սահմանի այնպիսի ցուցիչներ, որոնք անուղղակիորեն 
ցույց կտան փոփոխությունները։ Սրանք երբեմն անվանվում են 
կողմնակի ցուցիչներ։ որակ ցույց տվող վերջնարդյունքը (օրինակ՝ 
ծխելու հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխություն) ավելի դժվար է 
չափել, քան քանակ ցույց տվողը (օրինակ՝ վերապատրաստումների 
քանակի փոփոխություն)։ Բացի ցուցիչների առկայությունից՝ ծրագրի 
գնահատումը պահանջում է նաև.

l ծրագրի ցուցիչների վերաբերյալ տեղեկատվության վստահելի աղբ-
յուրներ. ցուցիչն անօգուտ է համարվում, եթե դրա վերաբերյալ որևէ տե-
ղեկատվություն գտնելն անհնար է,

l ծրագրի հենց սկզբում առկա իրավիճակի վերաբերյալ վստահելի տե-
ղեկատվության առկայություն, որպեսզի հնարավոր լինի գնահատել ծրագ-
րի իրականացրած փոփոխությունները:
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Ճ) Սերտած դասեր

Երբ նոր ծրագրի պլանավորման ամբողջ գործընթացն ավարտված է, 
ծրագիր մշակող թիմը կարող է արդյունավետորեն ի նպաստ կիրառել 
արված հետևությունները (սերտած դասերը): Սերտած դասերը ծրագրի 
մշակման և հայտի ներկայացման գործընթացներից ձեռքբերված այն 
գիտելիքն է, որը կարող է կիրառվել  նոր ծրագրի նախագծման, ուժեղ և թույլ 
կողմերի սահմանման, անելիքների բաշխման և թիմային աշխատանքի 
համար: Այս գիտելիքը/տեղեկատվությունը հնարավոր է՝ օգտակար լինի 
հետագայում՝ ծրագրի պլանավորման ընթացքում փոփոխություններ և 
բարելավումներ կատարելիս։

l Սերտած դասերը ծրագրի պլանավորման գործընթացում իրական 
միջադեպերի հիման վրա ձեռք բերված դրական կամ բացասական 
փորձն է,

l Սերտած դասերը գիտելիքն է՝ ձեռք բերված փորձի միջոցով:
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2.5.  ԵՀ կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում կիրառվող 
ծրագրի մշակման գործիքներ

Կատերինա Ռաշ

Կան մի քանի Եվրոպական ֆինանսավորման 
ծրագրեր, որոնք վերջին տարիներին ուղղված են 
ծրագրի մշակման ու կառավարման գործիքների 
ստեղծմանը, ինչպես նաև ֆինանսավորման 
ժամանակահատվածի սահմանմանը: Քանի որ 
PACT ծրագիրը միայն կենտրոնանում է ծրագրի 

մշակման գործիքների վրա և ավելի պակաս 
ուշադրություն է դարձնում ծրագրի կառավարման 
գործիքներին, ուստի PACT ծրագրի համար 
հետաքրքրություն են ներկայացնում հետևյալ 
Եվրոպական ծրագրերը. 

l       ReVeaL http://www.reveal-eu.org/index.php?id=58

REVEAL ծրագիրը մշակել է ուսուցման փորձի գնահատման գործիքների 
հավաքածու: Համապատասխան ձեռնարկն ու գործիքակազմը  պարու-
նակում են գնահատման մի շարք գործիքներ, որոնք ուսանողները կա-
րող են կիրառել ծրագրի պլանավորումից հետո՝ գնահատելու իրենց 
հմտություններն ու ուսուցման գործընթացը (հարցաշարեր, քարտեզներ, 
դերային խաղեր, տարբեր փաստաթղթեր): Հարցն այն է, թե որքանով են 
այս գործիքները համապատասխան ծրագրի պլանավորմանը, թեև դրանք 
միտված են բարձրացնելու ցանկացած ծրագրի գործընթացի որակը:

l     survival Kit http://www.european-project-management.eu/

Survival Kit ծրագիրը (2009-2010) ամփոփեց և մեկտեղեց Եվրոպայում 
չափահասների կրթությանն ուղղված ծրագրերի կառավարման գոր-
ծիքներ: Ծրագրի նպատակն է ապահովել բարձրորակ ուղղորդում 
կրթությամբ զբաղվողների համար առ այն, թե ինչպես պլանավորել, 
կազմակերպել, իրականացնել, մշտադիտարկել, գնահատել, տարածել և 
պահպանել հարատև կրթության ծրագրերը (Lifelong Learning Programme. 
LLP): Ծրագրի կայքէջում կարելի է գտնել ծրագրի պլանավորմանը, 
կառավարմանը, գնահատմանն ու տարածմանն ուղղված գործիքներ: 
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Ծրագրի մշակման մի քանի 
օգտակար գործիքներ   
ներկայացված են ստորև.

l QUAD աղյուսակ

l Շահառուների վերլուծություն

l Ուժային դաշտի վերլուծություն

l Ռիսկերի վերլուծության տար-
բեր գործիքներ

l Գանտի աղյուսակ

l Տրամաբանական մոդելի վեր-
լուծություն

Survival Kit ծրագրի գործիքների մեծ մասը 
հավաքվել և հասանելի է դարձվել դատարկ 
ձևանմուշների տեսքով, որոնցից մի քանիսը 

ունեն կից բացատրություններ, մյուսները չունեն, 
ինչը բարդացնում է գործիքի կիրառությունը:
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l       GINCO http://www.ginconet.eu/

GINCO ծրագիրն անդրադառնում է հարատև կրթությանը, մասնավորապես 
նրանց, ովքեր Եվրոպայում կազմակերպում են դասընթացներ և վերա-
պատրաստումներ՝ զարգացնելու իրենց փորձը դեպի որակի ավելի բարձր 
մակարդակներ:  Ծրագիրը վերաբերում է չափահասների կրթության ոլոր-
տում վերապատրաստումների պլանավորման գործիքներին, որոնք կա-
րող են կիրառվել նաև բարձրագույն կրթության ոլորտում՝ համալ-
սարանում ՝ ուղղված սովորողների կարիքների կողմնորոշմանը, SWOT 
վերլուծությանը, մտավոր զարգացմանը, ուսումնական ծրագրերի ստեղծ-
ման սկզբունքներին: 

PACT ծրագրի համար կարևոր են հատկապես ուսումնական ծրագրի ստեղծ-
ման սկզբունքները.

l Մարտահրավեր և զբաղվածություն. ցանկացած բովանդակություն պետք է 
լինի բարդ և նոր, բայց նաև ծրագիր մշակողների համար հաճելի՝ իրականացնելու 
վերապատրաստումներ, 

l Ընդգրկուն. վերապատրաստումները պետք է ներառեն մեծ փորձ և ուսուցման 
տարբեր մեթոդներ (տեսական, գործնական, ինչպես նաև արտալսարանային),

l Առաջընթաց. վերապատրաստումները պետք է հավասարակշռության մեջ 
գտնվեն իրենց ուսուցման բովանդակության կամ փորձի հետ և նպաստեն դրանց 
առաջընթացին դեպի նպատակներ, 

l Խորություն. վերապատրաստումները պետք է օգնեն ստեղծելու հնարավորինս 
խորը բովանադակություն, 

l Անձնավորում և ընտրություն. վերապատրաստումները պետք է բավարարեն 
անհատների կարիքներն ու նախընտրությունները, ուստի ծրագրի մշակման 
գործողությունները կարելի է բաժանել ըստ անհատական նախընտրության,

l Անհրաժեշտություն. մասնակիցները պետք է հասկանան, թե ինչու են սովորում 
տվյալ առարկան: 

l        DIVa 2 http://www.diva-project.eu/

Web2LLP ծրագիրը ֆինանսավորվել է երեք հիմնական սկզբունքների անդրա-
դառնալու համար. բարելավել ծրագրերի կայքերի ռազմավարությունները, 
առավելագույնին հասցնել ծրագրերի ազդեցությունը հանրային լրատվության 
բնագավառում և մշակել ինքնագնահատման գործիքներ: Ակադեմիական ծրագրեր 
մշակելիս այս ասպեկտները կարող են ներառվել պլանավորման փուլում: 
Ծրագրի ձեռնարկը պարունակում է մի քանի գործիքներ և գործողության պլաններ, 
որոնք կարող են գործածվել նաև ակադեմիական ծրագրերում, ինչպես, օրինակ, 
առցանց հաղորդակցման պլան (ներառյալ ձեռնարկի 10-րդ  էջում ներկայացված 
ձևանմուշը) կամ կայքի ռազմավարության  SWOT վերլուծությունը:
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l        Web2LLP http://www.web2llp.eu/

DIVA 2 ծրագիրն ապահովում է օգտակար գործիքներ՝ ծրագրի մասին 
իրազեկման գործողությունների պլանավորման համար: Ծրագրի ձեռ-
նարկում  ներկայացվում են ծրագրի արդյունքների պահպանման, ծրագրի 
գործարկման պլանավորման և իրազեկման մեխանիզմներին առնչվող 
գործիքներ: 

Այս գործիքները կարող են կիրառվել ծրագրի պլանավորման փու-
լում՝ակադեմիական մակարդակում: Նոր ծրագրերի գործարկման համար 
նախընտրելի է, օրինակ, կազմել եռամակարդակ պլան. ծրագրային գա-
ղափարի արդիականացում, ընդարձակում և  հաստատում:

l        seaLLL http://www.sealll.eu/

TSEALLL ծրագիրն առաջարկում է հնարավորություններ և ինքնագնա-
հատման գործիքներ, որոնք կարող են կիրառվել ծրագրի մշակման 
գործընթացից հետո: Այս գործիքները ներառում են, օրինակ, ուսա-
նողական նիստեր, ժամանցի կազմակերպում, կոլեգիալ (խմբակային) 
պարապմունքներ, լիարժեք հետադարձ կապ կամ ծրագիր մշակողների և 
ուսանողների ինքնագնահատում:
  
Ինքնագնահատման գործիքը պետք է օժանդակի որակի ապահովմանը 
և համալսարաններում թիմերի ձևավորմանը: Այն ունի չորս հիմնական 
նպատակ. 

-  պրոֆեսիոնալիզմ (բաժինների և թիմերի)

-  վերահսկողություն (գործընթացների, սխալներից խուսափելու և այլն)

-  զարգացում (երիտասարդ գիտահետազոտողների և ուսանողների)

-  հաշվետվողականություն (թիմի անդամների միջև)

Քանի որ ծրագրի մշակումը շարունակական գործընթաց է, որը կրկնվում 
է ժամանակի ընթացքում, գործընթացների ինքնագնահատումը, ի վերջո, 
նշանակություն ունի: Ինքնագնահատումը պետք է կատարվի հեշտութ-
յամբ, լինի լավ կազմակերպված, ներգրավված անձանց համար ապահովի 
հստակ հետադարձ տեղեկատվություն, լինի թափանցիկ և մոտիվացնող:
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l       MICe http://www.mice-t.net/

MICE ծրագիրը մշակել է գնահատման գործիքներ մասնավորապես 
դպրոցների համար, որոնք կարող են փոխանցվել նաև համալսարան-
ներին: Ծրագրի մշակման գործընթացի գնահատումը կարող է ներառել 
հետևյալ հարցերը.

l կա՞ն արդյոք ծրագրի պլանավորման հստակ հիմքեր, 

l ի՞նչ նյութեր են կիրառվել ծրագրի պլանավորման նպատակով,

l ի՞նչ մեթոդներ են կիրառվել ծրագրի պլանավորման համար: Խնդրում 
ենք նկարագրել դրանք,

l ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերությունն ինչպե՞ս կարող է նկարագրվել 
ծրագրի պլանավորման փուլում,

l կա՞ վկայություն այն բանի, որ ծրագրի պլանավորման աշխատանքն ազ-
դել է կանոնավոր ուսուցման վրա:

Ինքնագնահատումը կարևոր է նաև անհատական մակարդակում: Հարցն 
այն է, թե ինչպես է ծրագրի պլանավորման փուլն ազդում երիտասարդ 
գիտահետազոտողների, ասպիրանտների և դասախոսների կարիերայի 
և կառավարման հմտությունների վրա, հատկապես եթե նրանք մշակում 
են ակադեմիական ծրագիր առաջին անգամ: Սահմանվում են հետևյալ 
գործոնները.

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փուլը 
մեծացրել պատասխանատվությունը 
դեպի համալսարան, 

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փու-
լը մեծացրել մյուսներին գործի մղելու 
հմտությունը,

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փուլը 
մեծացրել մյուսներին մոտիվացնելու 
հմտությունը,  

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փուլը 
մեծացրել խնդրի լուծման հմտութ-
յունը,  

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փուլը 
մեծացրել որոշումների կայացման 
հմտությունը,

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փուլը 
մեծացրել ժամանակի կառավարման 
հմտությունը,

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փուլը 
մեծացրել բյուջեի կառավարման հմ-
տությունը,

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փուլը 
մեծացրել բանակցելու հմտությունը,

l որքանո՞վ է ծրագրի մշակման փուլը 
մեծացրել համագործակցության հմ-
տությունը:
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Ընդհանուր ասելիքի համար հազարավոր 
բառերն էլ քիչ են: Մենք կարծում ենք, որ 
տրամաբանական մոտեցման մոդելը (ՏՄՄ) 
ամենալավն է ծրագրի մշակմանն ուղղված 
հետագա վերապատրաստման համար: Տրա-
մաբանական մոդելը Ձեր հետագա ծրագրի 
կամ գործողության ընդհանուր պատկերն է՝ 
«գործողության տեսության» գծագրական ներ-
կայացումը. ի՞նչ է ներդրվել, ի՞նչ է արվել և ի՞նչ 
ձեռք կբերվի պլանավորված ծրագրի միջոցով: 

Տրամաբանական մոտեցման մոդելը (ՏՄՄ) 
հարմարեցված է որոշակի գործիքների ներառ-
մանը: Այդ գործիքները պետք է հաջորդական 
տեսքի բերվեն մեկտեղվելուց և վերանայումից 
հետո: Մեկտեղման և վերանայման գործ-
ընթացը, ինչպես նաև գործիքի և ծրագրի 
մշակման համատեղ ըմբռնումը կարևոր են 
հաջողության համար: Հետազոտության 
ընթացքում առաջանում են հետևյալ մեթոդա-
բանական դժվարությունները:

l Դժվարություններից մեկը հետազոտողների 
ներկայացրած գործիքների համատեքստն է: 
Որոշ գործիքներ ձեռք են բերվել գործողության 
այլ բնագավառից, օրինակ, ձեռնարկություններ 
կամ համայնքի զարգացում: Ուստի անհրաժեշտ 
է այս գործիքները ենթարկել նկատելի փո-
փոխության՝ հարմարեցնելու ակադեմիական 
համատեքստին: Սկզբում հավաքվել էին գործիք-
ներ, որոնք անհամապատասխան էին PACT 
ծրագրի համատեքստին, ուստի անհրաժեշտ էր 
ծրագրային տեքստը նորից գրել:
 
l Հաջորդ խնդիրն էլ կապված էր ծրագրի 
մշակման և կառավարման գործիքների տարբե-
րակման հետ: Շատ գործիքներ ներկայացվեցին 
որպես այն ծրագրի մաս, որն իրականացվել 

2.6.  Մեթոդաբանության վերանայման փուլ

էր կամ էլ գտնվում էր իրականացման փուլում:  
Այսպիսով, անհրաժեշտ էր վերանայել գոր-
ծիքները՝ հարմարեցնելով դրանք ոչ թե 
ծրագրի իրականացման, այլ մշակման փուլ-
ին: Գործիքները բերվեցին վերջնական տեսքի՝ 
ուղղված վերջնական թիրախային խմբի. 
համալսարանների աշխատակազմի անդամ-
ներին, ովքեր ցանկանում են մշակել նոր 
ծրագրեր: 

l Երրորդ դժվարությունը գործիքները միմ-
յանց փոխկապակցելն էր: Երբ բոլոր 24 
գործիքները մեկտեղվեցին, գործիքների 
հաջորդականությունն հստակ չէր և դրանց 
փոխկապակցվածությունը անորոշ էր: Տրամա-
բանական մոտեցման մոդելը (ՏՄՄ) լավագույն 
և միջազգայնորեն ընդունված եղանակ է՝ 
կարգավորելու գործիքների վերահսկելի հաջոր-
դականությունը: 

l Չորրորդ դժվարությունը, որին առնչվում են 
գործիքների մեկտեղմամբ և վերանայմամբ 
զբաղվող անձինք, վերապատրաստման նպա-
տակով գործիքների կիրառումն է, ինչպես նաև 
սահմանումն այն բանի, թե ինչպես դրանք 
կիրառել համալսարանական մակարդակում վե-
րապատրաստման նպատակով: Այս պատճա-
ռով բոլոր վերոնշյալ անձանց խնդրեցին կազմա-
կերպել կարճ՝ 60 րոպեանոց վերապատրաստման 
դասընթացներ յուրաքանչյուր գործիքի վերաբեր-
յալ:  Սրա հիման վրա մշակվեց վերապատրաստ-
ման ուսումնական ծրագիր:
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ԳԼՈՒԽ 3

PACT-Ի ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎոՂ  
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒթյՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
Կատերինա Ռաշ

3.1.  Ծրագրի մշակման գործիքների քննադատական ուսումնասիրություն 

Այս հաշվետվությունում ներառված հետազոտությունը ցույց է տվել, 
որ կան ծրագրի մշակման բավարար գործիքներ, որոնք ուղղված են 
երիտասարդ գիտահետազոտողների, ուսանողների, ակադեմիական և 
համալսարանական աշխատակազմի վերապատրաստմանը: 

Գիտահետազոտական հարցերին կոնկրետ պատասխանելու նպատա-
կով ծրագրի մշակման գործիքները միմյանցից առանձնապես չեն 
տարբերվում Եվրոպական և Կովկասյան բարձրագույն կրթության 
հաստատություններում, բայց այս գործիքների գնահատումը կարող է 
առաջացնել որոշ դժվարություններ: 

l  Աշխատակազմի վերապատրաստմանն ուղղված ինչպիսի՞ 
գործիքներ կարող են սահմանվել համալսարանական համատեքս-
տում: 

Սույն ձեռնարկն առանձնացրել է ծրագրի մշակման 24 գործիք, որոնք 
համապատասխանում են ակադեմիական համատեքստում գիտահետա-
զոտական և զարգացման ծրագրերին: Որոշ գործիքներ ամբողջովին 
կառավարման են  (հաղորդակցման գործիքներ, մշտադիտարկման 
գործիքներ և այլ), որոնք ներառված չեն  այս հետազոտության մեջ, 
քանի որ դրանք չեն համապատասխանում ծրագրի մշակմանն ուղղված 
հաշվետվության ընդհանուր նպատակին: Բոլոր գործիքները ներառվել 
են ՏՄՄ- տրամաբանական մոտեցման մոդելի շրջանակում՝ ստանալու 
տրամաբանական հաջորդականություն: Բոլոր գործիքները լիարժեքորեն 
կիրառելի են աշխատակազմի վերապատրաստման ծրագրում: 
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l  Ծրագրի մշակման ի՞նչ գործիքներ են արդեն մշակվել և կիրառվել 
Եվրոպական ֆինանսավորման ծրագրերում, որոնք կարող են փո-
խանցվել կովկասյան տարածաշրջան:

Կան առնվազն Եվրոպական ֆինանսավորման 7 ծրագրեր, որոնք վերջին 
տարիներին ուղղված են ծրագրի մշակման ու կառավարման գործիքների 
ստեղծմանը, ինչպես նաև ֆինանսավորման ժամանակահատվածի 
սահմանմանը: Այս ծրագրերը հովանավորվել են հիմնականում հարատև 
կրթության ծրագրի կողմից (որին պատկանում էր նաև Տեմպուսը): 
Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ֆինանսավորվող 
ծրագրերի մեծ մասը զարմանալիորեն առնչվում են ծրագրի կառավարման 
և ոչ թե ծրագրի մշակման գործիքներին: Դիտարակված գործիքների 
թիվը սահմանափակ է, քանի որ PACT ծրագիրը միայն կենտրոնանում է 
ծրագրի մշակման գործիքների վրա և ավելի քիչ է ուշադրություն դարձնում 
ծրագրի կառավարման գործիքներին,: Ընդհանուր գործիքների թվում 
են  SWOT  վերլուծությունը, Գանտի աղյուսակը, և ծրագրի մշակմանն 
ուղղված տրամաբանական մոտեցման մոդելը: Քաղված դասերը գործիք 
է, որը կարելի է փոխառել վերապատրաստման նպատակ հետապնդող 
եվրոպական ծրագրերից:

l  Ծրագրի մշակմանն ուղղված վերապատրաստում նախաձեռնելիս 
Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի համալսարանների ի՞նչ 
առանձ-նահատկություններ պետք է հաշվի առնել:

«Վերապատրաստել վերապատրաստողին» եռօրյա դասընթացը կանց-
կացվի անգլերեն, ինչը հնարավոր է՝ առաջացնի խնդիրներ 
կապված ըմբռնման և կենտրոնացման հետ: Բացի դրանից՝  անհը-
րաժեշտ գրականության մեծ մասն  անգլերեն է: Հետևաբար վերա-
պատրաստումները յուրաքանչյուր երկրում կարող են անցկացվել տվյալ 
երկրի (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան)  լեզվով, և PACT ծրագիրը 
նախատեսել է վերապատրաստման նյութերի թարգմանություն այս 
երեք լեզուներով: «Վերապատրաստել վերապատրաստողին» ծրագրի 
շրջանակում կիրառվող ուսուցման մեթոդները  նույնպես պետք է 
հարմարեցվեն մասնակիցների մշակութային կարիքներին: 

Ծրագրի մշակմանն առնչվող հետագա վերապատրաստումները կանց-
կացվեն տեղական լեզուներով՝ «Վերապատրաստել վերապատրաս-
տողին» դասընթացի բարեհաջող ավարտից հետո:
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3.2. Նկատառումներ PACT - ի «Վերապատրաստել 
վերապատրաստողին» ծրագրի վերաբերյալ 

Այս հետազոտության արդյունքների հիման վրա վերապատրաստում տեղի 
կունենա Վրաստանում՝ «Ծրագրի մշակման դասընթացներ» խորագրի ներքո: 
Վերապատրաստումը կներառի այս հետազոտության մեջ առկա աղբյուրներն ու 
գործիքները: Խորհուրդ է տրվում նախատեսել առնվազն եռօրյա վերապատրաստում 
և ապա «դեմ առ դեմ» վերապատրաստումից հետո ցուցաբերել օժանդակություն 
հետևյալ միջոցներով.

l վերապատրաստողների աշխատանքի շարունակական ղեկավարում,

l վերապատրաստման աղբյուրների (ինտերակտիվ) և գործիքների եռալեզու հարթակ,

l ձեռնարկ՝ ուղղված հարթակից օգտվելու սկզբունքներին:

l Վերապատրաստման ժամանակացույցը կարող է ներառել հետևյալ բաղադրիչները.

l տրամաբանական մոտեցման մոդելի /ՏՄՄ/ ներկայացում, 

l ծրագրի մշակման գործիքների վերաբերյալ վերապատրաստում,

l վերապատրաստումների (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան) գործնական պլանա-
վորում:  

PACT- ի «Վերապատրաստել վերապատրաստողին» ուսումնական ծրագիր

Ծրագրի անվանում Ծրագրի մշակմանն ուղղված «Վերապատրաստել 
վերապատրաստողին» ծրագիր

Դասավանդման լեզու Անգլերեն

Շնորհվող որակավորում Ծրագրի մշակման մասնագետի որակավորում

Ծրագրի տևողություն  
(օր,ինտերակտիվ) 3 օր, 18 ժամ

Ծրագրի 
նախապայմաններ B2 մակարդակի առկայություն

Թիրախային խումբ
Փորձառու հետազոտողներ Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից, 

ովքեր կներգրավվեն ծրագրի մշակման գործընթացում՝ իրենց 
համալսարաններում

Համառոտ նկարագիր Վերապատրաստման միջոցով զարգացնել ԵՄ և Կովկասի գործընկեր 
համալսարանների ծրագրի մշակման  կարողությունները

PACT-ի «Վերապատրաստել վերապատրաստողին» 
դասընթաց. նախնական ժամանակացույց
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Օր ԺԱՄ ԹԵՄԱ

Օր 1

10:00 – 11:00 Վերապատրաստման ծրագրի ներկայացում: Խոչընդոտների ախտորոշում

11:00 – 13:30 Դաս 1. Տրամաբանական մոտեցման մոդելի (ՏՄՄ) վերլուծություն  

13:30 – 14:30 Ընդմիջում

14:30 – 15:30 Դաս 2. Գործողություններ (գործիքներ Բ-Ը)

15:30– 15:45 Սուրճի ընդմիջում

15:45 – 16:30 Դաս 3. Արդյունք (գործիքներ Թ, Ժ, Ի)

Օր 1

10:00 – 11:30 Դաս 4. Վերջնարդյունք (գործիքներ Լ-Կ)

11:30 – 13:30 Դաս 5. Հետևանք և գնահատում (գործիքներ Ձ, Ղ, Ճ)

13:30 – 14:30 Ճաշ

14:30 – 16:00 Դաս 6. Ռեսուրսներ (գործիք Ա)

Օր 1

10:00 – 12:00 Վերապատրաստողների համար նախատեսված ինտերակտիվ հարթակի 
ներկայացում

12:00 – 13:00 Վարժություններ, հարթակի գործնական կիրառություն

13:00 – 13:30 Ճաշ

13:30-14:00

Վերապատրաստման գործնական հարցերի պլանավորում (ժամանակ, 
ուսանողների հավաքագրում և այլն)
Համալսարանում վերապատրաստման աջակից կառույցների ներգրավման  
պլանավորում 

14:00-14:30 Քննարկում, հետադարձ տեղեկատվության ստացում, եզրափակում

Եզրափակելով կովկասյան տարածաշրջանի 
համար նախատեսված վերապատրաստման 
հատուկ գործողությունները հաշվետվության 
հեղինակները ցանկանում են նշել, որ այստեսակ 
վերապատրաստման և ուսումնական ծրագրի  
անհրաժեշտությունը բարձր է գնահատվում 
հատկապես մասնակից համալսարանների 
կողմից, և այս բնագավառի հմտությունների 
ձեռքբերման կարիքը մշտապես նկատելի է 
երիտասարդ գիտահետազոտողների, դասա-
խոսների, ակադեմիական աշխատակազմի և 
ասպիրանտների շրջանում:   
Վերապատրաստման շրջանակում ձեռք-
բերված հմտությունները կարելի է դիտել 
որպես մեծ օժանդակություն ներգրավված 
համալսարաներին՝ ապագայում երաշխավոր-
ված ֆինանսավորում ստանալու համար, քանզի 

3.3. Կովկասյան տարածաշրջանին ուղղված հատուկ գործողություններ

ծրագրի ճիշտ մշակումը  ԵՄ դրամաշնորհային  
ծրագրերի հաջողության ձեռքբերման հիմ-
նական գրավականն է: Քանի որ ԵՄ-ում շատ 
դրամաշնորհային դիմում-հայտերի գործընթացներ 
աշխատատար են, PACT-ի վերապատրաստումը 
կարող է Կովկասի տարածաշրջանի ակա-
դեմիական համայնքներին ընձեռել եզակի 
հնարավորություն՝ մանրամասն ուսումնասիրելու 
իրենց դիմում-հայտի ձևակերպման գործ-
ընթացում առկա ուժեղ և թույլ կողմերը: 
PACT-ի վերապատրաստման հիմնական առա-
վելությունը Եվրոպական Միության և Կովկասի 
համալսարանների միջև համագործակցության 
խթանումն է, ինչպես նաև գործընկեր երկըր-
ների և Կովկասի տարածաշրջանի կրթա-կան 
համակարգերի բարեփոխումն ու արդիակա-
նացումը:
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5.1.   PACT ծրագրի մշակման գործիքների ամբողջական ցանկ 

Գործիքի 
համար Ծրագրի մշակման գործիք Ներկայացնող 

կազմակերպությունը
դասակարգումը 

ՏՄՄ-ում
20 Ա) Ռեսուրսների պլանավորում Բաքվի պետական համալսարան 1. Ռեսուրսներ

1 Բ) Մտագրոհ Վրաստանի համալսարան 2. Գործողություններ

15 Գ) Խնդրի մասնատում/ծառ Սպոլեժնա գիտությունների ակադեմիա 2. Գործողություններ

14 Դ)Առաջնահերթությունների մատրիցա Վրաստանի համալսարան 2. Գործողություններ

9 Ե) Առաջարկի հիմնական կառուցվածք Երևանի պետական համալսարան 2. Գործողություններ

17 Զ) Աշխատանքի ստորաբաժանում Դավիդ Թվիլդիանիի անվան բժշկական 
համալսարան 2. Գործողություններ

5 Է) Գանտի աղյուսակ Սպոլեժնա գիտությունների ակադեմիա 2. Գործողություններ

21 Ը) Ռիսկերի վերլուծություն Ղազարի համալսարան 2. Գործողություններ

4 Թ) Արդյունքի և վերջնարդյունքի 
տարբերակում Դի Բերատեր 3. Արդյունք

6 Ժ) Ռեսուրս-արդյունք վերլուծություն Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան 
Թբիլիսիի պետական համալսարան 3. Արդյունք

19 Ի) Արդյունքի նկարագրում Դավիդ Թվիլդիանիի անվան բժշկական 
համալսարան 3. Արդյունք

22 Լ) Շահառուների վերլուծություն Իլիայի պետական համալսարան 4. Վերջնարդյունք

24 Խ) Ծրագրի մասին իրազեկման 
ռազմավարություն

Գորիի պետական մանկավարժական 
համալսարան 4. Վերջնարդյունք

12 Ծ) PEST վերլուծություն Բաքվի պետական համալսարան 4. Վերջնարդյունք

23 Կ) SWOT վերլուծություն Գավառի պետական համալսարան 4. Վերջնարդյունք

10 Հ) Մշտադիտարկում և գնահատման 
պլանավորում

Իվանե Ջավախիշվիլիի անվան 
Թբիլիսիի պետական համալսարան 5. Հետևանք

13 Ձ) Գնահատման պլանավորում Իլիայի պետական համալսարան 5. Հետևանք

3 Ղ) Ցուցիչների մշակում Երևանի պետական համալսարան 5. Հետևանք

7 Ճ) Սերտած դասեր Գավառի պետական համալսարան 5. Հետևանք
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5.2.   Ծրագրի մշակման գործիքների գծապատկերներ

ԳոՐԾԻՔ Բ. Մտագրոհ
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ԳոՐԾԻՔ դ. 
Առաջնահերթությունների մատրիցա

ԳոՐԾԻՔ Գ. Խնդրի մասնատում/ծառ

Reduced/slow down
in climate change

Decreased
infrastructure costs

Decreased greenhouse has
emmissions per capita 

No need to upgrade
electricity infrastructure

Allowance for
natural ventilation

Shade from
vegetation

Crying baby
Kitchen fire
Some calls

Exercise
Zocation
Planning

Interruptions
Distractions
Other calls

Trivia
Busy work

Time wasters

Urgent Not Urgent

N
ot

 Im
po

rt
an

t
Im

po
rt

an
t

Գ
ԼՈՒ

Խ
 5

Decreased electricity use

Decreased electricity
demand from AC use

Efficient AC operationDecreased AC uptake

No change in
affordability of AC

Naturally comfortable
temperatures in existing homes

AC not needed as standard
fixture in new homes Cooling only area needed

Climate sensitive home
design/orientation

Strong building guidilines/
regulations

Building code reform

Improved awareness on cost 
benefit of insolation

Improved retail store
education/awareness

AC temperature set at optimal 
temperature (250C)

Efficient AC models

Regulations on AC 
manufacture/import

Improved
awareness in

electrical/appliance 
retailing

Higher electricity 
costs (reflective of 

scarcity/environmen-
tal effects)

Naturally cool new 
homes

No change in
disposable income

Price Signal

Tariff reform

Improved consumer
education awareness

Insolation in
all homes
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ԳոՐԾԻՔ Լ. Շահառուների վերլուծություն

ԳոՐԾԻՔ Կ. SWOT վերլուծություն

Stakeholder Stake in the 
Project Impact

What is 
needed from 

them
Risks

Stakeholder 
Management 

Strategy
Responsibility 

Step 4: Establish
participation

categories and
methobs

Step 3: Create a
relationship model

Step 2: Create a
profile of

Stakeholders

Step 1: Identify
Stakeholders
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ԳոՐԾԻՔ Ծ ԵՎ Կ.  PEST և SWOT վերլուծություն

SWOT Analysis vs PEST Analysis

Economic

Political

Technological

Social

Weaknesses

Strengths

Threats

Opportunities
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