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EURODOC 

Դոկտորական թեկնածուների 

 և կրտսեր գիտաշխատողների  

եվրոպական խորհուրդ 

  



Ամփոփում 

Այս զեկույցում նշվում են փոխանցելի հմտությունները և կոմպետենցիաները, որոնք  

կարևոր են  կարիերայի վաղ շրջանում գտնվող  հետազոտողների (այսուհետ՝ 

Հետազոտողներ) համար և որոնք ձեռք  են  բերվելու իրենց դոկտորական ծրագրի 

ընթացքում և դրանից հետո, որպեսզի ավելանա նրանց աշխատունակությունը 

բազմաթիվ աշխատանքային ոլորտներում:  

Ներկայացված է ինը տարբեր կատեգորիաներով հմտությունների մատրիցան և 

ինֆոգրաֆիկան  (տե՝ս Հավելված) որոնք պարունակում են ընդհանուր առմամբ 66 

փոխանցելի հմտություններ և կարողություններ:  

Առաջարկվում են այս հմտությունների և կոմպետենցիաների ձեռքբերման և 

փաստագրման ուղիները:  

 

Ներածություն 

Փոխանցելի հմտություններ և կարողություններ կարող են ձեռք բերվել Հետազոտողների 

կողմից իրենց դոկտորական դասընթացների ընթացքում, բայց պարտադիր չէ, որ 

հետազոտության հետ կապ ունենան: Այնպիսի հմտություններն, ինչպիսիք են 

արդյունավետ հաղորդակցությունը, ժամանակի և նախագծի կառավարումը և 

ղեկավարումը, սովորաբար յուրացվում են   հետազոտության համատեքստում, բայց 

հարմար են  շատ այլ առումներով օգտագործման համար: Այս հմտություններով 

օժտվածությունը  կարող է աջակցել Հետազոտողներին ավելի արդյունավետ 

հետազոտությունների  իրականացմանը մրցունակ մասնագիտական ուղղվածության 

կառուցման ընթացքում: 

Փոխանցելի հմտությունները` զուգակցված բնօրինակ հետազոտական հմտություններով 

կարող են բարձրացնել Հետազոտողների  աշխատանքի տեղավորվելու 

հնարավորությունները  և թույլ տալ նրանց զարգացնել իրենց  կարիերան  տարբեր 

ուղիներով,  ընդլայնել հնարավորությունները  ակադեմիական, պետական և մասնավոր 

հատվածներում: 

 Տվյալ զեկույցում մենք օգտագործում ենք երկու եզրույթ՝ փոխանցելի հմտություններ և 

կոմպետենցիաներ՝ տարբեր հիմնախնդիրների լուծմանն նպաստող հմտությունների, 

գիտելիքների և որակների բազմազանությունը ներառելու համար:  

 

1. Ինչպես օգտագործել տվյալ փաստաթուղթը 

Այս փաստաթուղթը նախատեսված է որպես Հետազոտողների սեփական 

կարողությունների ինքնագնահատման ուղեցույց: Այս փաստաթղթի ուղեկցությամբ 

Հետազոտողը պետք է կարողանա. 

 Ճանաչել և որոշել արդեն իսկ իր ունեցած, ինչպես նաև հետազոտական 

աշխատանք կատարելու  ընթացքում զարգացած  հմտությունները և 

կոմպետենցիաները 



 Հիմնավորել և փաստաթղթավորել այդ հմտությունների և 

կոմպետենցիների առկայությունը  գործատուների համար: 

 

2. Ինչպես ձեռք բերել համապատասխան փոխանցելի հմտություններ և 

կարողություններ 

 

Փոխանցելի հմտությունների և կոմպետենցիաների ձեռքբերմանը կարելի է 

հասնել բազմաթիվ ուղիներով: Հմտությունները կարող են ձեռք բերվել բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների կողմից տրամադրվող պաշտոնական 

դասընթացների միջոցով, բայց այն չի սահմանափակվում լավ դասընթացներով և 

մասնագիտական հավատարմագրումով: 

Շատ փոխանցելի հմտություններ կարող են ստացվել «սովորել՝ գործելով» 

սովորաբար անվանվող գործողությունների միջոցով, ինչպիսիք են օրինակ՝ 

աշխատանքային հիմքերով ուսուցումը, պրակտիկան և արտալսարանային  

աշխատանքի փորձը: Օրինակ՝ դասավանդման և մենթորության հմտությունները կարելի 

է ձեռք բերել`անցկացնելով սեմինարներ, վարելով դասախոսություններ կամ 

ուսանողներին ղեկավարելու, մենթորություն անելու միջոցով: Փոխանցելի շատ 

հմտություններ և կարողություններ նույնպես պահանջում են շարունակական ուսուցում 

և զարգացում, որը կարող է իրականացվել տարբեր գործողությունների, օրինակ՝   

աշխատանքային միջավայրից դուրս արտալսարանային գործունեության միջոցով:   

Ընտանեկան, սոցիալական փոխհարաբերությունները, հոբբիները և կամավոր 

աշխատանքը սկզբունքորեն կարող են նպաստել փոխանցելի հմտությունների 

զարգացմանը, օրինակ, խմբային սպորտային գործունեությունը կարող է օգնել թիմային 

աշխատանքի հմտությունների ձեռքբերմանը: 

Գրականության մեջ կարելի է գտնել շատ քննարկումներ փոխանցելի 

հմտություններ  ձեռք բերելու  տարբեր եղանակների վերաբերյալ: 

 Այնուամենայնիվ, այս փաստաթղթի հիմնական նպատակը այս քննարկումները 

չեն և, հետևաբար, ներառված  չեն սույն զեկույցում: 

 

3.  Ինչպես փաստաթղթավորել փոխանցելի հմտություններն ու կարողությունները 

 

Անկախ այն բանից, թե ինչպես են ձեռք բերվել համապատասխան 

հմտությունները և կոմպետենցիաները՝ պաշտոնական ուսուցման դասընթացների 

միջոցով, աշխատանքային փորձի ընթացքում, հոբբիի միջոցով, դրանց 

փաստաթղթավորման ամենատարածված ձևը փոխանցելի հմտությունների պորտֆոլիո 

կազմելն է: Նման պորտֆոլիոն կարելի է բնութագրել որպես նյութերի հավաքածու,  

օրինակ՝ դիպլոմներ, վկայագրեր, տարբեր ձեռքբերումների օրինակներ, որոնք միասին 

հավաքված  են փոխանցելի հմտությունների ձեռքբերումը և զարգացումը ցուցադրելու 

համար:  



Փաստաթղթերը պետք է հետևեն  STAR սկզբունքին ՝ նկարագրելով. 

 1) այն իրավիճակը, որտեղ հատուկ փոխանցելի հմտություն է ձեռք բերվել,  

2) կատարված առաջադրանքները, 

 3) կատարված գործողությունը և 

4)  ստացած արդյունքը: 

Նպատակին հասնելու համար նման պորտֆոլիոն  միշտ պետք է պարունակի 

արդիական տեղեկություններ, ինչը կօգնի անհատին պլանավորել փոխանցելի 

հմտությունների  և կարողությունների  ձեռքբերումն ու զարգացումը: Պորտֆոլիոյի 

գնահատումը կոմպետենցիաների փաստաթղթավորման միջազգայնորեն 

ամենատարածված ընդունված եղանակ է, օրինակ, մանկավարժության կամ բժշկական 

մասնագիտությունների համար:  

Թղթային կամ էլեկտրոնային պորտֆոլիոներ կազմելու խորհուրդները բավականին շատ 

են և դուրս են տվյալ փաստաթղթի նպատակներից: Մենք առաջարկում ենք 

հետաքրքրված անձանց ծանոթանալ հասանելի ռեսուրսների հետ: Ընդսմին մենք 

կցանականյինք ընդգծել, որ շատ կարևոր է ապահովել այն գործունեության, 

արդյունքների կամ այլնի ապացուցումը, որոնք ցույց կտան փոխանցելի հմտությունների 

ձեռք բերումը կամ զարգացումը: Դրա համար պորտֆոլիոյի ստեղծման առաջին կարևոր 

քայլը համապատասխան թղթային և էլեկտրոնային փաստաթղթերի հավաքումն է, 

ինչպիսիք են հմտությունների և կոմպետենցիաները  հաստատող ստորագրված 

փաստաթղթերը, ուսուցման գնահատման ձևերը, դասընթացների վկայագրերը, 

ուսուցման համար կիրառվող պրեզենտացիաները, կամ մի քանի տեսա- և 

աուդիոնյութերի անվանումները: 

 

4. Փոխանցելի հմտությունները և կոմպետենցիաները 

 

Հետազոտողների փոխանցելի  հմտությունները և կոմպետենցիաները, որոնք 

նշանակություն ունեն նրանց աշխատանքի տեղավորվելու և մրցակցության համար, 

ներկայացված են աղյուսակ 1-ում և հավելվածում և չեն հավակնում ամբողջական 

լինելուն: Ուշադրություն դարձրեք, որ միևնույն հմտությունը կարող է պատկանել երկու 

կամ մի քանի խմբերի, բայց պարզության համար նշված է միայն մեկում:  

 

Աղյուսակ 1. Փոխանցելի հմտությունների և կոմպետենցիաների մատրիցա 

հ/հ Կոմպետենցիայի տեսակ Փոխանցելի հմտություններ և 

կարողություններ 

1 Կարիերայի զարգացում  Կարիերայի պլանավորում և 

գնահատում  

 CV կազմում 

 Հարցազրույցի տեխնիկա 

 Ածխատանքի դիմում 

 Աշխատանք փնտրելը 



 Փաստաթղթավորման և ստուգման 

հմտություններ 

 Բացերի նույնականացման  և 

մշակման հմտություններ  

2 Ճանաչողական  Աբստրակցիա և ստեղծագործա-

կանություն 

  Վերլուծություն և   սինթեզ 

 Քննադատական մտածողություն 

 Կազմակերպում և 

օպտիմալացում 

 Խնդիրների լուծում 

3 Հաղորդակցում  Ակադեմիական գրագիտություն 

 Ֆորմալ նամակագրություն 

 Բանավոր ներկայացում 

  Գիտությունը ոչ տեխնիկական 

լսարանների համար 

 Գիտություն քաղաքականության 

մշակման համար 

 Սոցիալական մեդիա և 

վեբինարի օգտագործում 

4 Թվային   Տեղեկատվության 

հասանելիություն և որոնում 

  Տեղեկատվության ներկայացում 

և պատկերացում 

 Տեղեկատվության մշակում և 

փոխանակում 

 Ծրագրավորում 

 Ծրագրային ապահովման 

օգտագործում և մշակում 

5 Ձեռնարկչություն  Առևտրայնացում 

 Ձեռնարկչատիրություն 

 Նորարարություն 

 Մտավոր սեփականության 

իրավունք (IPR) 

 Գիտելիքների փոխանցում 

ոլորտի ներսում և ամբողջ 

տարածքում 

 Իրավական և բիզնեսի 

ստանդարտացում 

 Արտոնագրում 

6 Միջանձնային  Հակամարտությունների 

կառավարում 

 Կարգապահություն և 

համառություն 

 Բազմազանության 



իրազեկվածություն 

 Անկախություն և 

պատասխանատվություն 

 Առաջնորդություն 

 Բանակցություններ 

 Ցանցային կապ 

 Հռետորաբանություն և 

փաստարկում 

 Դիմացկունություն սթրեսներին  

 Պատասխանատվության  

ստանձնում 

 Թիմային աշխատանք 

7 Շարժունություն 

(միջոլորտային և միջազգային) 

 Միջմշակութային 

իրազեկվածություն 

  Միջմշակութային 

հաղորդակցություն 

  Միջոլորտային փորձ 

 Միջոլորտային 

իրազեկվածություն 

 Օտար լեզվի հմտություններ 

8 Հետազոտություն (ինտենսիվ և 

ոչ ինտենսիվ) 

  Քաղաքացիական գիտություն 

 Տվյալների վերլուծություն 

  Առարկայական գիտելիքներ և 

տերմինաբանություն 

 Էթիկա և ամբողջականություն 

  Դրամաշնորհային դիմում գրելը 

  Միջառարկայականություն 

 Գրականության օգտագործում և 

կառավարում 

  Բաց մատչելիության 

հրապարակում 

  Բաց տվյալների կառավարում 

 Բաց կրթություն 

 Բաց գնահատում 

 Բաց լիցենզավորում 

 Բաց մեթոդաբանություն 

 Բաց կոդ 

 Ծրագրի կառավարում 

 Ժամանակի կառավարում 

9 Դասավանդում և ղեկավարում  Դասընթացի մշակում և 

գնահատում 

 Քննության պատրաստում և 

գնահատում 

 Ուսանողների մենթորություն և 

ղեկավարում 



 Դասավանդման և 

ուսումնառության տեսություն և 

մեթոդներ  

 

5. Մեթոդաբանություն 

 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված փոխանցելի հմտությունների խմբավորման համար 

վերլուծվել են մի քանի միջազգային կազմակերպությունների զեկույցները և 

շրջանակները: Հմտությունները և կոմպետենցիաները խմբավորվել են համաձայն ՏՀԵԿ 

զեկույցի, որոշ փոփոխություններով՝ այս զեկույցին համապատասխանեցնելու 

նպատակով: 

 

6. Սահմանումները  

Աղյուսակ 2. «Հմտություններ» հասկացության սահմանումների ամփոփումը 

 

հ/հ Հասկացություն Սահմանում Հղում 

1 Հմտություններ «Հմտությունը գիտելիքը 

գործողությանն 

փոխանցելու 

կարողություն է, որը 

բերում է ցանկացած 

ներկայացվող մակարդակի 

վերջնարդյունքի»: 

«Վերաբերվում է 

որևէ մեկի  աշխատանքի 

կամ գործունեության մեջ 

ինչ-որ բաներ կատարելու 

ունակությանը…  

հմտությունը սոցիալական 

կառուցվածք ունի »: 

Bryson, J. Effective Library 

and Information Centre 

Management. (Routledge, 

2017). 

doi:10.4324/9781315256894 

2 Որակավորում «Պաշտոնական 

հմտություններ և 

վերարտադրելի 

ունակություններ, որոնց 

կարիքը մարդիկ ունեն  

մասնագիտական 

գործունեություն 

կատարելու համար: 

Դրանք վերաբերում են 

հատուկ 

առաջադրանքների և 

համատեքստերի, այնպես 

որ ՝ հաջող 

UniWiND GUAT. 

Competencies of Early Stage 

Researchers. Development of a 

Competency Model. 

(UniWiND Publications, 

2017). 



որակավորումը 

ծառայում է որպես 

հատուկ 

առաջադրանքների և 

համատեքստերի 

նախապատրաստում 

և սահմանում է 

անհրաժեշտ հիմքեր 

առաջադրանքների 

կատարման համար: 

Որակավորումները 

տալիս են ուսումնական 

միավորը հաստատող 

փաստաթղթեր՝ 

ինստիտուցիոնալորեն 

որոշված 

բովանդակություն, 

շրջանակ, տևողություն, 

ձևաչափ: 

Որակավորումը 

հետևաբար ընդունելի է »: 

3 Կոմպետենցիա «Նախադրյալներ՝ 

կազմված գիտելիքներից, 

հմտություններից, 

ունակություններից և 

վերաբերմունքից 

(արժեքների նկատմամբ)  / 

որակներ, որոնք 

հնարավորություն են 

տալիս մարդկանց 

տիրապետելու 

իրավիճակային զանազան 

մարտահրավերների: 

Այստեղ շեշտը դրվում է 

կոնկրետ իրավիճակում 

այդ նախադրյալները 

փոխանցելու 

կարողության վրա: 

 Որպես այդպիսին 

կոմպետենցիաները չեն 

հաստատվում այն 

եղանակով, ինչպիսին  

որակավորումներն են, 

բայց կարող են միայն 

հիմնավորված լինել»: 

UniWiND GUAT. 

Competencies of Early Stage 

Researchers. Development of a 

Competency Model. 

(UniWiND Publications, 

2017). 



4 Փոխանցելի 

հմտություններ 

«Փոխանցելի 

հմտությունները այն 

հմտություններն են, որոնք 

ձեռք են բերվել որևէ մի 

համատեքստում և  

օգտակար են մեկ ուրիշի 

համար: Դրանք կարող են 

ծառայել որպես կամուրջ 

ուսումնառությունից դեպի 

աշխատանք և մի 

կարիերայից մյուսը 

անցնելու համար, քանի որ  

հնարավորություն են 

տալիս կիրառել 

առարկայի և 

հետազոտության հետ 

կապված հմտություններ 

և արդյունավետորեն 

զարգացնել դրանք 

տարբեր աշխատանքային 

միջավայրերում»: 

«Ընդհանուր 

մասնագիտական 

կարողություններ, որոնք 

հավասարապես  

կիրառելի են բոլոր 

մասնագիտական 

ոլորտներում»: 

1. OECD. Transferable Skills 

Training for Researchers: 

Supporting Career 

Development and Research. 

(OECD Publishing, 2012). 

2. Bernstein, B. L. et al. in 

Globalization and its impacts 

on the quality of PhD 

education: Forces and formsin 

doctoral education worldwide 

5–30 (Sense Publishers, 2014). 

5 Ընդհանուր 

հմտություններ.  

 

«Մասնավորապես, դրանք 
ավելի բարձր կարգի 
այնպիսի 
Հմտություններ են 
(հաճախ իմացական), 
որոնք ենթադրաբար 
վերաբերվում են տարբեր 
սոցիալական 
բնագավառների կամ մի 
շարք զբաղմունքների 
ոլորտներին»:???? 
 

Bridges, D. Transferable 

skills: A philosophical 

perspective. Stud. High. Educ. 

18, 43–51 (1993). 

 

  



Հետազոտություն                                                                    Կարիերայի զարգացում                                          Թվային 
 

Քաղաքացիական                                                                                     Կարիերայի պլանավորում/գնահատում                                          Տեղեկատվության գնահատում/որոնում 

Տվյալների վերլուծություն                                                                        CV ստեղծում                                                                                         Տեղեկատվության ներկայացում           

Առարկայական իմացություն/                                                                 Հարցազրույցի տեխնոլոգիաներ                                                        Տեղեկատվության մշակում/փոխանակում 

Տերմինաբանություն                                                                                 Աշխատանք փնտրելու փաստաթղթեր                                             Ծրագրային ապահովման օգտագործում      

Էթիկա/ներգրավվածություն                                                                    Փաստաթղթավորման/ստուգման  

  Ծրագրավորում                                                                                        հմտություններ 

Դրամաշնորհային ծրագրերի  

ստեղծման իմացություն                                                                                                                                                                                                               Հաղորդակցում                                        
Միջառարկայնություն                                                                                                                                                                                                                                                              

Գրականության օգտագործում/                                                                                                                                                                                Ակադեմիական գրագիտություն  

Կառավարում                                                                                                                                                                                                                Պաշտոնական նամակագրություն  

Բաց մատչելիության                     Բանավոր պրեզենտացիա 

Հրապարակումներ                      Գիտությունը ոչ տեխնիկական ունկնդիրների  

Բաց տվյալների կառավարում                                                                                                                                                                                   համար 

Բաց կրթություն                                                                                                                                                                                                             Գիտություն քաղաքականություն  մշակելու   

Բաց գնահատում                                                                                                                                                                                                           համար     

Բաց հավատարմագրում                                                                                                                                                                                              Սոցիալական մեդիա/վեբինարի  օգտագործում 

Բաց մեթոդաբանություն 

Բաց աղբյուրներ                                                                                                                                                                                                                                            Միջանձնային 

Նախագծերի/ 

ժամանակի կառավարում                                                                                                                                                                                               Կոնֆլիկտների կառավարում 

                                                                                                                                                                                                                                              Կարգապահություն/համառություն 

     Շարժունություն                                                            Դասավանդում և ղեկավարում                                            Առաջնորդություն/թիմային աշխատանք 
                                                                                                                                                                                                                                               Բարեգործություն 

Միջմշակութային տեղեկացվածություն                                           Դասընթացի մշակում/գնահատում                                                            Հռետորական հմտ./փաստարկում   

Օտար լեզուների իմացություն                                                          Քննության նախապատրաստում/գնահատում                                          Դիմակայություն սթրեսներին            

Միջսեկտորային տեղեկացվածություն/                               Դասավանդման   և  ուսուցման   տեսություններ/  մեթոդներ                             Անկախություն/պատասխանատվություն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

փորձ                                                                                                         Ուսանողների մենթորություն/ղեկավարում                                               

                                                                                                                                                                                                           

  Ձեռնարկչություն                                                                   Ճանաչողական   

     Առևտրայնացում                                                                                                                                                                                                                          

Ձեռնարկչատիրություն                                                                                 Աբստրակտ մտածելու ունակություն/        

Նորարություն/գիտելիքների փոխանցում                                                 ստեղծագործականություն 

Մտավոր սեփականության իրավունք                                                       Վերլուծություն/սինթեզ 

Իրավաբանական/բիզնես ստանդարտացում                                           Քննադատական մտածողություն 

Պատենտավորում                                                                                          Կազմակերպչական/օպտիմալացման կարողություններ 

 

 ՓՈԽԱՆՑԵԼԻ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   

Երիտասարդ 

հետազոտողների 

համար 

 

 


