
Աշխեն Վլադիմիրի Տոնոյան 

 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ      Լենինական, 16.05.1973թ.  

Կրթություն 

1991-1995- Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական                      

ինստիտուտ, որակավորումը՝ մանկավարժ, հոգեբան: 

1994-1995- ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոն և Կոնեկտիկուտի Համալսարանի 

Ընկերային դպրոց, սոցիալական աշխատող: 

1999 նոյ.-դեկ.- Լոնդոնի տնտեսագիտության համալսարան, սոցիալական 

աշխատանքի պրակտիկայի կազմակերպիչ: 

2003-2004- ԵՊՀ, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերով նախարարություն, 

Կրթությամբ զարգացման  ակադեմիա, սոցիալական աշխատանք մասնագիտությամբ 

վերապատրաստող դասախոս: 

2016, մարտ- ԳՊՄԻ,  դասավանդման մեթոդիկա: 

2014-2015- ԳՊՄԻ, Արևածագ ՀԿ., Perkins international: Կույր, կույր-խուլ, բազմակի 

արատներով երեխաների հետ աշխատանքի վերաբերյալ Համալսարանական 

սեմինարներ, 4 փուլ, 15 կրեդիտ /երեխայի զարգացում և բազմակի արատներ, 

զգայական խանգարումներ, գնահատում, հաղորդակցում, ուսումնական ծրագիր և 

ներառական կրթություն/: 

2015- Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան, ASPIRE, 

1,5կրեդիտ/45ժամ դասընթաց/ կրթական յուրահատկություններ ունեցող 

ուսանողների հետ աշխատանքի հմտություններ /աուտիզմ, զգայական 

խանգարումներ, ուշադրության պակասի և գերակտիվության համախտանիշ, 

ֆիզիկական արատներ/: 



2016 նոյեմբեր- 2017մայիս- Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

ազգային կենտրոն հիմնադրամ, 2016թ. «Մասնագիտական կրթության որակի 

ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» եռափուլ 

վերապատրաստման դասընթացներ, որպես որակի ապահովման աջակից: 

2017 հունիս- Խ. Աբովյանի անվան Մանկավարժական համալսարան, ՏԵՄՊՈՒՍ 

ԱՐՄԵՆՔԱ նախագիծ դասախոսական կազմի վերապատրաստում, Կրթության 

որակի ապահովում / կրթական ծրագրեր, դասավանդման և ուսումնառության 

մեթոդներ/: 

2017 օգոստոս- Հայկական Կարիտաս բարեսիրական կազմակերպություն 

«Տարեցների տնային խնամքի կազմակերպում», Փրինսթոնի (Princeton University), 

մասնավոր հետազոտական համալսարան,   Փրինսթոն,  Նյու Ջերսի,,  , ԱՄՆ, տարեց 

և ծեր անձանց բժշկա-սոցալական խնամքի կազմակերպում: 

 

Գիտական աստիճանը և կոչում- դասախոս 

 

Աշխատանքային փորձ 

2017 սեպտ.- Շիրակի պետական համալսարան, ‹‹Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի 

և սոցիալական աշխատանքի ››  ամբիոնի դասախոս: 

2016 մարտ– 2017 մայիս- ԳՊՄԻ-ի որակի ապահովման կենտրոնի աշխատակից, 

հարցումների իրականացման գծով պատասխանատու: 

1996 – 2017-ԳՊՄԻ, «Մանկավարժության և սոցիալական աշխատանքի» ամբիոնի 

դասախոս: 

2016-2017- Հայկական Կարիտաս բարեսիրական կազմակերպություն, 

«Տարեցների տնային խնամքի կազմակերպման համընդհանուր ծրագիր», ծրագրի 

գնահատում, տարեցների խնամքի համընդհանուր, ազգային մոդելի մշակում 

ծրագրի փորձագետ: 

1999-2014- ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ամբիոնի Հեռաուսուցման լաբորատորիայի 

Գյումրու մասնաճյուղ` դասախոս: Դասավանդում՝«Սոցիալակա աշխատանք 

խոցելի խմբերի հետ», «Սոցիալական աշխատանքի ուղղությունները», «Միջազգային 

սոցիալական աշխատանք»: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%A9%D5%B8%D5%B6_(%D5%86%D5%B5%D5%B8%D6%82_%D5%8B%D5%A5%D6%80%D5%BD%D5%AB)
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%B5%D5%B8%D6%82_%D5%8B%D5%A5%D6%80%D5%BD%D5%AB
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%84%D5%86


Ուսանողների մասնագիտական պրակտիկայի, հետազոտական 

աշխատանքների ղեկավարում: 

2014 հոկտեմբեր-նոյեմբեր- Հայ Առաքելական եկեղեցու Սոցիալ-կրթական 

կենտրոն, Տնային խնամքի կազմակերպում ծրագրում «Տարեցների խնամքի 

կազմակերպում և իրականացում» -դասավանդում, գործնական աշխատանքների 

իրականացում: 

2003-2007- Հայ ժողովրդավարական ֆորում հասարակական 

կազմակերպություն, Գյումրու մասնաճյուղ «Հղի կանանց աջակցության» ծրագիր, 

Հղի կանանց կրթական խմբի վարող-սոցիալական աշխատող, գնահատումների, 

հետազոտությունների իրականացում, անհատական, խմբային, համայնքային 

սոցիալական ծրագրերի իրականացում, սոցիալ-հոգեբանական 

խորհրդատվություն, սոցիալական դեպքերի վարում: 

2007-2008-«Աջակից» հկ «Բռնությունների կանխարգելում» ծրագիր, 

վերապատրաստող դասախոս: Դասավանդում և նյութերի տպագրում: «Երեխաների 

հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայի շուրջ 

նախակրթարանների մանկավարժների վերապատրաստում: 

2006-2007- Հայկական Կարիտաս բարեսիրական կազմակերպություն 

«Տարեցների տնային խնամքի կազմակերպում» ծրագիր, վերապատրաստող 

դասախոս: Դասավանդում և նյութերի տպագրում: Վերապատրաստել ծրագրում 

ընդգրկված սոցիալական աշխատողներին ու սոցիալական խնամքի 

մասնագետներին: 

2003-2004- Կրթությամբ զարգացման ակադեմիա «Սոցիալական աշխատող-2003» 

ծրագիր, վերապատրաստող դասախոս: Վերապատրաստել Շիրակի և Արմավիրի 

մարզերում սոցիալական ոլորտի աշխատողներին, վարել դասընթացներ և 

գործնական պարապմունքներ: 

2001-2002- Գյումրու «Արաքս» համայնքային կենտրոն, սոցիալական աշխատող: 

Հաղորդակցման, կրթական խմբի վարող, գնահատումների, հետազոտությունների 

իրականացում, անհատական, խմբային, համայնքային սոցիալական ծրագրերի 

իրականացում, ռեսուրս շտեմարանի ստեղծում: 

1998-2002- ‹‹Քրիստոնեական մշակութային միջազգային ծառայություններ» 

Գյումրու մասնաճյուղ, կազմակերպիչ: Կազմակերպել խմբակների 



գործունեությունը, իրականացնել շահակիցների և նրանց ընտանիքների կարիքների 

գանահատումներ, ուղեգրել համապատասխան ծառայություններ: 

1995-1999-Գյումրու «Արշալույս» հատուկ կարիքներով կանանց հկ: Փոխօգնող-

ինքնօգնող խմբի վարող, սոցիալական աշխատող: 

1997-1998- Գյումրու սոցիալական ծառայությունների տարածքային 

գործակալություն, առաջին կարգի մասնագետ: Ընտանիքների փաստագրում, 

հաշվառում աղքատության ընտանեկան նպաստ համակարգում: 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

 Դասավանդում եմ «Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք», 

«Սոցիալական աշխատանք խոցելի խմբերում», «Սոցիալական դեպքի 

կառավարում», «Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաները», բակալավրի 

կրթական ծրագրում, ‹‹Սոցիալական աշխատանքի արդի հիմնախնդիրները›› 

մագիստրոսական կրթական ծրագրում: 

 Ուսանողների ավարտական, հետազոտական աշխատանքների, 

ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարում: 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

 Գիտական հետազոտությունների շրջանակը «Համայնք-դպրոց կապի 

զարգացման միտումները հայ հասարակության փոխակերպման  

պայմաններում»: 

 Խոցելի խմբերի հետ սոցիալական աշխատանքի ժամանակակից 

տեխնոլոգիաները: 

 

Պարգևներ 

2014-ԳՊՄԻ պատվոգիր, կրթության զարգացման գործում բարեխիղճ և անմացորդ 

աշխատանքի համար: 

1999-Ամերիկյան Կարմիր Խաչի Հայաստանյան ներկայացուցչություն, 

շնորհակալագիր պոտենցիալ շահառուների կարիքավորության չափանիշների 

հետազոտության ընթացքում ցուցաբերած օժանդակության համար: 



Հրատարակումներ 

Ավելի քան 11 տպագրված մենագրություններ և գիտահետազոտական 

հոդվածներ: 

 

Անձնական տվյալնե /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային 

հասցե/ 

Ամուսնացած եմ, ունեմ 3 երեխա, /հեռ. 094823832, 043823832, էլ. հասցե` 

ashkhentonoyan@yahoo.com/: 

 


