
 

 

 

Արաքսիա Հովհաննեսի Սվաջյան 

Գիտական կոչում  

Գիտական աստիճան 

Դոցենտ  

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու 

Կրթություն Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 

Օլիգոֆրենոմանկավարժ, լոգոպեդ որակավորում  

Աշխատանքային փորձ  

/Պաշտոն, 

կազմակերպության 

անվանում/ 

 

 2020թ. առ այսօր 

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի 

տնօրեն 

 2019թ. 

ՀՀ ԱՍՀՆ հաշմանդամության ֆունկցիոնալ գնահատման 

բարեփոխման ծրագրի համակարգող, խորհրդական 

 2019թ. 

Վորլդ Վիժն Հայաստան, Կյանքի դժվարին իրավիճակում 

գտնվող երեխաների համար սոցիալական ամբողջական 

ծառայությունների փաթեթի մշակում փորձագետ   

 2019թ. 

Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ, Կրթություն բոլորի 

համար ծրագրի փորձագետ դասընթացավար 

 2019թ. 

Երեխաների պաշտպանության ցանց, Inspire ծրագրի 

փորձագետ, Ընտանիքներն իրականացնում են 

փոփոխություններ, դասընթացավար 

 2019թ. 

Erasmus+ Պորտուգալիա Ավեյրոյի համալսարան, 

դասավանդողների շարժունակության ծրագիր 

 2019թ.  

Erasmus+ Ֆինլանդիա Օուլուի համալսարան, 

դասավանդողների շարժունակության ծրագիր 

 2018թ. 

Խնամքի Փոքր խմբային տան մոդելի նախագծում փորձագետ  

Unicef 



 

 

 2016-2018թթ. 

ՀՊՄՀ-ԱՄՆ Միննեսոտայի համալասարանի հետ համատեղ 

«Ներառական կրթության բարեփոխումներին ընդառաջ» 

ծրագրի փորձագետ ՀՊՄՀ-Unicef 

 2017թ. 

Արև երեխայի զարգացման հիմնադրամի տնօրեն 

 2016-2017թթ. 

ՀՊՄՀ-Unicef  «Գործող և ապագա մասնագետների 

կարողությունների զարգացման» ծրագրի փորձագետ, 

վերապատրաստող  

 2015թ. 

Վորլդ ՎԻժն Հայաստան «Խոցելի երեխաների սոցիալական 

ներառում» ծրագրի փորձագետ, Երեխայի և Ընտանիքի 

աջակցության կենտրոնի մոդելի մշակում 

 2014-2017թթ. 

Արև երեխայի զարգացման կենտրոնի տնօրեն 

 2015թ. 

Վորլդ ՎԻժն Հայաստան, Տավուշի, Սյունիքի, Արագածոտնի 

տարածաշրջանային զարգացման ծրագրերի երեխաների 

պաշտպանության և կրթության ոլորտի վերապատրաստող 

 2013-2019թթ. 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական 

համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի «Մակվարժություն» 020 

մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար 

 2012-թ. 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական 

համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ 

 2010-2013թթ. 

Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, ԵՀ ծրագիր 

«Հայաստանում երեխաների հանդեպ բռնության նվազեցում», 

վերապատրաստող  

 2009-2018թթ. 

Մանկական Զարգացման Հիմնադրամ, հատուկ մանկավարժ, 

լոգոպեդ, փորձագետ, վերապատրաստող 

 2008-2012թթ. 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական 

համալսարանի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի 



 

 

դասախոս 

 2007-2009 թթ. 

Հրաչա ԱՃառյան հանալսարանի մանկավարժության 

ամբիոնի դասախոս 

 2004-2007թթ. 

Վորդ Վիժն կազմակերպության Երեխաների 

պաշտպանության ծրագրի 

Բժշկահոգեբանամանկավարժական հաձնաժողովի 

գնահատման թիմի փորձագետ 

 2003-2005թթ. 

Վորդ Վիժն կազմակերպություն. Մալաթիայի մանկական 

կենտրոն. հատուկ մանկավարժ, լոգոպեդ 

 2002թ.  

Արբես առողջության կենտրոն. Լոգոպեդ 

 2000- 2003թթ. 

Երևանի թիվ 275 մ/մանկապարտեզ. հատուկ մանկավարժ, 

լոգոպեդ. 

 2000-2007թթ.  

Վորլդ Վիժն Միջազգային կազմակերպություն. «Ներառական 

կրթության»  ծրագրի փորձագետ հատուկ մանկավարժ, 

լոգոպեդ 

Վերապատրաստումներ  2019թ. 18.12-19.2019թ. 

«Պեկինի գործողությունների ծրագրի միջոցով ներառական 

զարգացման ապահովում» խորագրով տարածաշրջանային 

ֆորում, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն, 

Գուանչժոու 

 2019թ. 13-15.09  

Աուտիզմ Եվրոպա միջազգայի կոնգրես, Նիցցա, Ֆրանսիա   

 2019թ. 20.05-25.05 

 Ավեյրոի համալսարան, Պորտուգալիա , Erasmus +   

 2019թ. 01.04-17.04   

Ֆինլանդիա, Օուլուի համասարան, Erasmus + Project 

 2018թ. 21-22.11  

Խոսքի եւ ձայնի խանգարումներ, տեսություն եւ պրակտիկա», 



 

 

Պորտուգալիա 

 2018 թ.20.11  

«Զարգացման բարդ խանգրաումներ՝ պոտենցիալ  եւ 

հնարավորություններ» Պորտուգալիա 

 2018թ. 19-20.11  

«Ինչպես դառնալ տառաճանաչ եւ գրքասեր», Պորտուգալիա 

 2018 թ. 

ԱՄՆ Մինեսսոտիայի համալասրան «Ներառական 

կրթության փորձի ուսումնասիրություն» 

 2017թ. 25.10-01.11 

 Արաբկիր ԲԿ «Վարքի կիրառական վերլություն թերապիայի 

կիրառումը աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ»   

 2017 թ. 

ԱՄՆ Մինեսսոտիայի համալասրան «Ներառական 

կրթության փորձի ուսումնասիրություն»  

 2016թ. 

  ՀՊՄՀ Ներառական կրթության բարեփոխումներ 

 2015թ. 30.09-03.10 

 ՀՊՄՀ Այլընտանքնային հաղորդակցման տեխնոլոգիներ 

 2015թ. 5.10-9.10  

ՀՊՄՀ Այլընտանքնային հաղորդակցման միջոցների 

կիրառումը ներառական կրթության համակարգում 

 2015թ. 

 «Երեխաների պաշտպանություն, հոգեսոցիալական 

աջակցություն», Իսրայել, Հաիֆա, MASHAV 

 2015թ. 

 «Ներառական կրթության մարտահրավերները» միջազգային 

կոնֆերանս, Երևան 

 2014թ. 

«Գործառույթների միջազգայի դասակարգման կիրառումը» 

Arbes առողջության կենտրոն 

 2014թ. 

«ԱՍՀՆ հաշմանդամության ճանաչման բարեփոխումներ» 



 

 

Unicef Հայաստան, Երևան 

 2014թ. 

«Դպրոցկան հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» 

միջազգային կոնֆենանս, Երևան 

 2013թ. 

«Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային 

կոնվենցիաների իրականացումը, Դասեր հարավային 

Կովկասի և Մոլդովայի փորձից» Միջազգային գիտաժողով, 

Վրաստան, Թբիլիսի 

 2013թ. 

«Հատուկ կրթության համակարգը Գերմանիայում» 

Հատուկ,զարգացման և վերականգնողական կրթության 

ինստիտուտ, Գերմանիա, Ռոստո, Daad 

 2012թ. 

«Զարգացման մանկաբուժությունը այսօր և վաղը» 

միջազգային գիտաժողով, Արաբկիր առողջության կենտրոն, 

Երևան 

 2011թ. 

«Իրավունքի և հոգեբանության խաչմերուկում» միջազգային 

գիտաժողով, Երևան 

 2010թ. 

«Հատուկ կարիքներ ունեցող երիտաասարդների ներառումը 

արվեստի և մշակութային միջոցառումների միջոցով» 

միջազգային գիտաժողով, Unicef Հայաստան, Երևան 

 2012թ. 

«PECS Նկարների փոխանակման հաղորդացման 

համակարգ», Ինտրա հոգեբանական կենտրոն Երևան 

 2011թ. 

«Проблемы формирования и реализации потенциала личности 

в современной Росии», VIII международной научно-

практической конференция, Уфа, 2011 

 2011թ. 

«Ծրագրի նախագծի մշակում», Փրոջեքթ Հարմոնի, Երևան 

 2010թ. 

«Հատուկ մանկավարժության և հատուկ հոգեբանության 



 

 

հիմնահարցեր», միջազգային կոնֆերանս, Ռուսաստան, 

Մոսկվա 

 

 

 2010թ. 

«Հատուկ կարիքներով երեխաների կրթության 

կազմակերպումը», Բուժական մանկավարժության կենտրոն, 

Ռուսաստան, Մոսկվա 

 2010թ.  

«Երեխաների զարգացման նախադրյալներ» Վորլդ Վիժն 

Հայաստան, Երևան 

 2009թ  

«Հատուկ մանկավարժություն» 3 շաբաթյա դասընթաց /ԱՄՆ, 

Դետրոյթ/ 

 2009թ. 

«Զարգացման մանկաբուժություն» Արաբկիր բժշկական 

կենտրոն 

 2007թ. 

«Կիրառական վարքի վերլուծության թերապիան աուտիզմ 

ունեցող երեխաների հետ», Երեխաների զարգացման 

միջազգային կենտրոն, Երևան 

 2005թ.  

«Աուտիզմով և զարգացման բազմակի արատներով 

երեխաների հաղորդակցման ունակությունների զարգացման 

օրիգինալ մեթոդներ», Բուժական մանկավարժության 

կենտրոն, Ռուսաստան, Մոսկվա 

 2004թ. 

«Աուտիկ երեխաների հետ Թիչ թերապիան», Արբես 

առողջության կենտրոն, Երևան 

 2004թ.  

«Կիրառական վարքի վերլուծության թերապիան աուտիկ 

երեխաների հետ», Արբես առողջության կենտրոն, Երևան 

 2004թ. 

«Օգնություն աուտիկ երեխաներին», Արբես առողջության 



 

 

կենտրոն, Երևան 

 2003թ. 

«Ներառական ուսուցման կազմակերպում», Հույսի կամուրջ, 

Երևան 

 

 10-14.09.2002թ., 22-24.09.2203, 25-29.09.2003թ.  

«Ընկալման զարգացում և հաղորդակցման ուսուցում», 

«Լսողության խանգարումներով երեխաների հետ թերապիա» 

ԱրԲես առողջության կենտրոն, Երևան  

 2003թ.  
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