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Մարդ և հասարակությունՄարդ և հասարակությունՄարդ և հասարակությունՄարդ և հասարակություն    բաժնի թեմաների բաժնի թեմաների բաժնի թեմաների բաժնի թեմաների 
ուսումնասիրումը հասարակագիտությանուսումնասիրումը հասարակագիտությանուսումնասիրումը հասարակագիտությանուսումնասիրումը հասարակագիտության    դասինդասինդասինդասին    

ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    
Ալավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան Հրաչյա    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հասարակական հարաբերություններ, կարծրատիպ, 

նախապաշարմունք, ավանդական ընտանիք, ազատական ընտանիք, ինքնու-
թյուն, կոնֆլիկտ 

Մարդ և հասարակություն բաժնի ուսուցման համար պետական պլանավոր-
մամբ տրամադրվում է 8 դասաժամ: Հասարակագիտություն առարկայի ուսուցա-
նումը հանրակրթական դպրոցում սկսվում է 8-րդ դասարանից1: Դրա համար 
ցանկալի է առաջին դասի ներածական մասը տրամադրել առարկայի էությունը 
վերհանելուն. աշակերտներին բացատրել, թե ինչ է հասարակագիտությունը, 
ինչով է արդիական հասարակագիտություն սովորելը, ինչ է տալիս այն մարդուն, 
ինչ է այն ուսումնասիրում, գիտելիքի ինչ տարրեր է այն պարունակում: Առար-
կայի մասին գաղափար կազմելուց հետո ուսուցիչը կարող է անցում կատարել 
բուն թեմային [1, 4]:  

Առաջին երկու դասերի թեման է Մարդը և նրան շրջապատող բնական ու 
հասարակական միջավայրը: Առաջին դասը մարդն է, մարդու հիմնախնդիրը: 
Ուսուցիչը դասն սկսում է՝ աշակերտներին ներկայացնելով դասի նպատակը, 
նշում, որ սովորելով այս դասը՝ նրանք կկարողանան վերլուծել մարդ, բնություն և 
հասարակություն հասկացություններն ու մեկնաբանել բնության, մարդու և հա-
սարակության փոխկապվածությունը, ինչպես նաև կկարողանան ամբողջական 
պատկերացում կազմել հասարակություն-բնություն հարաբերությունների մա-
սին` մտորելով այն խնդրի շուրջ, թե մարդկային հասարակությունն ինչպիսի վե-
րաբերմունք պետք է դրսևորի բնության հանդեպ, որպեսզի վերջինս շարունակի 
գոյատևել իր բազմազանության և ներդաշնակության մեջ, և որպեսզի հաջորդ սե-
րունդները հնարավորություն ունենան ապրելու մաքուր և անվտանգ միջավայ-
րում: Այնուհետև ուսուցիչը դասը շարունակում է խմբային աշխատանքով: Դա-
սարանը բաժանվում է 4-5 հոգանոց խմբերի, որոնց ժամանակ է տրամադրում, 
որպեսզի նրանք փորձեն գտնել մարդու ընդհանուր սահմանումը` պատասխա-
նելով ո՞վ է մարդը հարցին: Եթե աշակերտները դժվարանան գտնել սահմանումը, 
ապա ուսուցիչը օգնելու համար հարցնում է, թե ինչով է մարդը տարբերվում կեն-
դանիներից: Այս խմբերը գրի են առնում մարդու տարբերակիչ բնութագրերը, 
ապա դրանցից ընտրում 1-2 ամենակարևորը: Այնուհետև խմբերը դասարանին են 
ներկայացնում իրենց գրի առած սահմանումները կամ տարբերակիչ բնութագրե-
րը: Ուսուցիչը կարող է առաջարկել, որ դասի տեքստը կարդալիս աշակերտները 
համեմատեն իրենց գտած սահմանումները իմաստասերների առաջարկած գա-
ղափարների հետ: Ապա ուսուցիչը ընդհատվող դասախոսության միջոցով բա-

                                                                 
1 Այս թեմայի ուսուցման ընթացքում ուսուցչին օգնում են առարկայի չափորոշիչը և 

ծրագիրը [3], ինչպես նաև Ս.Խաչատրյանի և ուրիշների հեղինակած ձեռնարկը [2]: 
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ցատրում է, թե ովքեր են իմաստասերները, ինչու են նրանք ուսումնասիրում 
մարդուն, ինչպիսի բնութագրեր են տալիս մարդուն. գործող մարդ, բանական 
մարդ և ստեղծագործ մարդ: Կարելի է նաև մի փոքր պատմական էքսկուրս կա-
տարել նախնադարյան վայրենի մարդուց դեպի քաղաքակիրթ մարդը՝ բացատրե-
լով, որ թեպետ մարդու էությունը նույնն է մնացել, այնուամենայնիվ իր որոշ 
հատկություններով մարդը պատմության ընթացքում զարգացում է ապրել:  

Այս ամենից հետո կատարվում է անդրադարձ. ուսուցիչը աշակերտների 
հետ վերլուծում է այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ դասի ընթացքում` շեշտելով յու-
րաքանչյուր պահի կարևոր եզրակացությունը: Դասի վերջում հանձնարարվում է 
տնային աշխատանք. Ինչ է նշանակում լինել մարդ վերնագրով փոքրիկ շարադ-
րություն: 

2-րդ դասի թեման Մարդուն շրջապատող բնական ու հասարակական 
միջավայրն է: Դասն սկսվում է տնային աշխատանքների ամփոփմամբ: Աշա-
կերտները կարդում են իրենց գրած շարադրությունները: Հնարավոր է, որ աշա-
կերտներից մեկը գրած լինի ընտանիքի, հասարակության, մեկ ուրիշը` մարդ-
բնություն հարաբերությունների, երրորդը՝ կարևորի մարդու հատկանիշները և 
այլնի մասին: Ուսուցիչը, հենվելով այդ ամենի վրա, անցում է կատարում օրվա 
դասի թեմային: Կարճ դասախոսությամբ ուսուցիչը աշակերտներին ներկայաց-
նում է, թե ինչ է բնությունը, ինչ դեր ունի այն յուրաքանչյուրիս կյանքում, և թե կա-
րող է արդյոք հասարակությունը գոյություն ունենալ առանց բնության: Ցանկալի է 
դասի այս հատվածը իրականացնել խմբային բանավեճ-քննարկմամբ: Ուսուցիչը 
դասարանը բաժանում է հինգ խմբի, և յուրաքանչյուր խումբ հանդես է գալիս 
որպես մեկ տեսակետի պաշտպան ու բերում փաստարկներ այդ տեսակետի 
օգտին: Աշակերտների տեսակետները լսելուց հետո ուսուցիչն ավելացնում է, որ 
մարդը, մարդկային հասարակությունն ու մշակույթը միաժամանակ և՛ հակա-
դրվում են բնությանը, և ՛չեն կարող գոյություն ունենալ առանց բնության, քանի որ 
իրենց կենսագործունեության թե՛ նյութական, թե՛ հոգևոր հիմքերը գտնում են 
բնության մեջ: Մարդու և բնության այսպիսի հակասական հարաբերությունը 
հիմք է տվել իրարամերժ մոտեցումների: Ոմանք բնությունն ընկալում են որպես 
հասարակությունից ցածր գտնվող իրականություն: Դրանից արվել է եզրակացու-
թյուն, որ մարդը պետք է տնօրինի բնական երևույթները, կարողանա դրանք կա-
ռավարել ու «կատարելագործել» իր հայեցողությամբ: Սակայն կա նաև հակադիր 
մոտեցումը, երբ բնությունն ընկալվում է որպես կատարելություն, որը գերազան-
ցում է թե՛ մարդուն, թե՛ նրա ստեղծած մշակույթը: Հետևապես, մարդն անդադար 
կարիք ունի սովորելու բնությունից, ենթարկվելու վերջինիս: 

Կարելի է աշակերտների հետ քննարկել նաև այս երկու մոտեցումները: Վեր-
ջում կարևորելով դասի արդյունքները` ուսուցիչը հանձնարարում է տնային 
առաջադրանք. Փոքրիկ շարադրություն Եթե ես լինեի ամենազոր… թեմայով՝ պա-
տասխանելով ի՞նչը կփոխեիք բնության և բնության հանդեպ մարդու վերաբեր-
մունքի մեջ հարցադրմանը:  

3-րդ դասի թեման Մարդու պահանջմունքներն է: Դասն սկսվում է տնային 
աշխատանքի ընթերցմամբ և ամփոփմամբ: Կարելի նոր դասի համար կիրառել 
Ձնագնդի մեթոդը: Սկզբում տրվում է անհատական հանձնարարություն. Յուրա-
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քանչյուր աշակերտ մտածում է, թե լիարժեք ապրելու համար ինքն ինչի կարիք 
ունի, և գրում է 6 կարևոր հանգամանք: Ապա զույգերով են աշխատում: Կարդում 
են իրենց գրած ցուցակներն ու դրանցից ընտրում 6 հանգամանք: Այնուհետև միա-
վորվում են քառյակներում` դարձյալ ընտրելով 6 կարևոր հանգամանք, ապա՝ 
ութնյակներով: Դրանից հետո բարձրաձայն ընթերցվում է ստացված պատասխա-
նը` 6 կարևոր հանգամանք լիարժեք և վստահ ապրելու համար: 

Աշխատանքն ամփոփելուց հետո ուսուցիչն ինտերակտիվ դասախոսության 
միջոցով ցույց է տալիս, որ այդ վարժության ժամանակ սովորողները գործ ունեին 
պահանջմունքների հետ: Ուսուցիչը վերլուծում է պահանջմունքների տեսակները 
և դասարանի հետ քննարկում նյութական և ոչ նյութական պահանջմունքները: 
Ապա աշակերտների հետ միասին ուսուցիչը խմբավորում է նյութական և ոչ 
նյութական պահանջմունքները T –աձև աղյուսակի տեսքով [4, 128]. 

 
նյութական ոչ նյութական 

հագուստ      հարգանք 
մեքենա սեր 
սնունդ արժանապատվություն 

                
 Որպես տնային առաջադրանք` աշակերտներին հանձնարարվում է կազմել 

իրենց պահանջմունքների անհատական բուրգը.  
 
 
 
 
 
 
 
  
      
Չորրորդ դասի թեման է՝ Հասարակության սոցիալական կազմը. խմբեր, 

շերտեր, համայնքներ: Դասի սկզբում ուսուցիչը աշակերտներին ներկայացնում է 
դասի նպատակը` ասելով, որ այս դասը սովորելով՝ նրանք կամբողջացնեն իրենց 
պատկերացումները հասարակության սոցիալական կազմի մասին, կկարողանան 
տարբերակել հասարակության մեծ ու փոքր սոցիալական խմբերը, նկարագրել 
այս կամ այն հասարակությունը կազմող սոցիալական շերտերն ու խավերը: 
Կվերլուծեն համայնք հասկացությունը և կմտորեն իրենց համայնքի խնդիրների 
մասին: 

Դասը նպատակահարմար է սկսել` դիմելով համագործակցային մեթոդին` 
ցույց տալու համար մարդկանց խմբային փոխկախվածությունը: Դրա համար 
ուսուցիչը դասարանը բաժանում է խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրին տալիս է 
նույն հանձնարարությունը: Կարևորն այն է, որ անհրաժեշտ լինի դրանք կատա-
րել միացյալ ուժերով: 
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Ուսուցիչը խմբերին հանձնարարում է թղթից երկրաչափական որևէ մարմին 
պատրաստել, ասենք՝ շեղանկյուն: Կարևոր է, որ աշակերտները ժամանակի մեջ 
տեղավորվելու համար կատարեն աշխատանքի բաժանում. մեկը թուղթը կտրի, 
մյուսը սոսնձի, երրորդը չափումները կատարի և այլն: Աշխատանքը վերջացնե-
լուց հետո ուսուցիչը հարցնում է աշակերտներին, թե հնարավոր էր արդյոք միայ-
նակ կատարել, և որքանով այն արդյունավետ կլիներ: Այստեղ կարևոր է, որ աշա-
կերտները հասկանան խմբի դերը, միավորվելը և խմբով միասին աշխատելու 
նպատակը: Նման գործնական աշխատանքի շնորհիվ սովորողներն ակնառու 
պատկերացնում են մարդկանց` խմբի մեջ միավորվելու կարևորությունը: 

Դասի ավարտին հանձնարարվում է տնային առաջադրանք:   
Հինգերորդ դասին քննարկվելու է Հասարակական հարաբերություններ և 

գործընթացներ թեման: Դասի սկզբում ուսուցիչը ներկայացնում է դասի նպատա-
կը և նշում, որ սովորելով այս դասը՝ աշակերտները կհասկանան հասարակական 
հարաբերությունների կարևորությունը մարդու կյանքում, կտարբերակեն ընկե-
րության տեսակները` ընկերություն` հիմնված օգուտի վրա, ընկերություն` 
հիմնված հաճույքի վրա, ընկերություն` հիմնված բարիքի վրա: Դասն սկսվում է 
դասագրքում գրված օրինակի քննարկմամբ. պատկերացնենք մի նորածին երե-
խա, որի մայրը հոգացել է միայն նրա` երեխայի ֆիզիոլոգիական պահանջմունք-
ները: Այդ երեխան տնից դուրս չի եկել, չի շփվել որևէ մեկի հետ և արդեն 6 տարե-
կան է [3, 37]: 

Օրինակը ընթերցելուց հետո ուսուցիչը աշակերտներին հարցնում է, թե ին-
չով կտարբերվի այդ երեխան սովորական 6 տարեկան երեխայից: Աշակերտների 
կարծիքները լսելուց հետո ուսուցիչն ամփոփում է՝ նշելով, որ 6 տարեկան երե-
խան ի վիճակի չի լինի խոսել, խաղալ, հաղորդակցվել: Այստեղ շեշտը դրվում է 
հասարակական հարաբերությունների կարևորության վրա:   

Դասի՝ ընկերության 3 տեսակների մասին հատվածն անցկացվում է խմբային 
աշխատանքի եղանակով: Դասարանը բաժանվում է 4-5 հոգանոց խմբերի, և յու-
րաքանչյուր խմբի հանձնարարվում է ուսումնասիրել ընկերության տեսակներից 
մեկը: Քննարկումից հետո ցանկալի է աշակերտներից իմանալ, թե իրենք ընկե-
րության որ տեսակի կողմնակից են, ինչ սկզբունքով են ընկերներ ընտրում: 

Խմբային աշխատանքով անցկացվում է նաև Հասարակական գործընթացներ 
ենթաթեման: Այստեղ կարևոր է, որ երեխաները դասագրքում նշված տեխնոլո-
գիական զարգացման օրինակից բխեցնեն, որ վերջին տասնամյակներում զար-
գացման տեմպերն աննախադեպ են: Դասի վերջում տրված մտորելու հարցերը և 
առաջադրանքը հանձնարարվում է տանը կատարել: 

Վեցերորդ դասին քննարկվելու է Համակեցություն, հակամարտություն և հա-
մագործակցություն թեման: Ուսուցիչը դասը սկսում է Բեռնարդ Շոուի աֆորիզ-
մով. Ենթադրենք՝ ես ունեմ մեկ խնձոր, դուք էլ ունեք մեկ խնձոր: Փոխանակելուց 
հետո երկուսիս մոտ կմնա մեկ խնձոր: Եթե ես ունեմ մեկ գաղափար, դուք էլ 
ունեք մեկ գաղափար: Գաղափարների փոխանակումից հետո յուրաքանչյուրս 
կունենա երկու գաղափար [5, 44]:  

Այն ցույց է տալիս, որ եթե մարդիկ կիսեն իրենց գիտելիքները, համագոր-
ծակցեն, ապա զարգացումը կլինի անխուսափելի:  
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Հակամարտություն (կոնֆլիկտ) թեմայի քննարկման ժամանակ ուսուցիչը 
նշում է, որ հակամարտությունները միայն բացասական երևույթներ չեն: Շատ 
դեպքերում կորֆլիկտները կարող են բացահայտել քողարկված խնդիրներ և հան-
գեցնել դրանց լուծմանը: Կարևորն այն է, որ աշակերտները հասկանան, որ շատ 
դեպքերում կոնֆլիկտների բացակայությունը կարող է լինել առկա խնդիրների 
քողարկման հետևանք: 

Կարելի է բերել օրինակ համագործակցության վերաբերյալ: Միջնադարում 
գոյություն ունեին մանուֆակտուրաներ, որտեղ աշխատանքը կատարվում էր հա-
մագործակցության միջոցով և աշխատանքի հստակ բաժանմամբ: Բնականաբար, 
այս պարագայում և՛ աշխատանքի արդյունքն էր որակյալ, և՛ աշխատանքն էր 
ավելի արագ կատարվում: Այսինքն՝ գալիս ենք այն եզրակացման, որ համատեղ 
աշխատանքը արդյունավետ է և հանգեցնում է հաջողության: 

 Յոթերորդ դասի թեման է՝ Ինքնություն և մշակույթ: Ուսուցիչը դասն սկսում 
է` աշակերտներին բացատրելով, թե ինչ է ինքնությունը: Ինքնությունն ինչ-որ 
մեկի՝ հենց ինքը լինելու հատկությունն է: Այն որոշակիանում է այս կամ այն խմբի 
կամ տեսակի հետ: Ինքնությունը պարզելու համար կարևոր են նմանություններն 
ու տարբերությունները: Այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ ժամանակակից աշխար-
հում տեղի են ունենում էական փոփոխություններ, որոնք ազդում են ինքնության 
վրա: Ժամանակակից աշխարհում մարդու կրթությունը, մտածողությունը, նա-
խասիրությունները շատ ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում մարդու ինքնու-
թյան վրա, քան նրա ծննդավայրը. կարևոր չէ՝ մարդը ծնվել է գյուղում, թե քաղա-
քում:  

Դասի կարևոր թեմաներից մեկը Կարծրատիպերն են: Քանի որ ժամանակա-
կից աշխարհում կարևորվում է մարդկանց անհատականությունը, էական է, որ 
երեխաները հասկանան կարծրատիպերի իմաստը և դրանից խուսափելու ան-
հրաժեշտությունը: 

Դասի մյուս ենթաթեման Մշակույթն է: Այս հասկացությանը աշակերտները 
ծանոթ են պատմության դասերից: Այդ պատճառով էլ այս դասին չի խոսվում 
մշակույթի կոնկրետ դրսևորումների մասին: Կարևոր է մշակույթի հինգ ուղղու-
թյունների հատվածը. սրանք, ըստ էության, այն գործիքներն են, որոնք երեխանե-
րին կօգնեն համեմատել աշխարհի տարբեր ժողովուրդների մշակույթները: 
Որպես տնային առաջադրանք՝ հանձնարարվում է դասագրքում նշված աղյուսա-
կը լրացնել և հիմնավորել:  

Այս բաժնի վերջին` ութերորդ դասը Ընտանիք և ազգ թեման է: Դասի նպա-
տակը` սահմանել ընտանիք հասկացությունը, տարբերակել ընտանիքի տեսակ-
ները, հասկանալ ազգի ձևավորման դինամիկան, արժևորել ազգայինի և համա-
մարդկայինի դերը համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ: 

Ընտանիքի տեսակները քննարկելու համար կարելի է կատարել խմբային 
աշխատանք: Ուսուցիչը դասարանը բաժանում է երկու խմբի: Խմբերից մեկին 
հանձնարարում է դիտարկել ընդլայնված ընտանիքը, մյուսին` միջուկայինը: 
Որպես հանձնարարություն՝ ուսուցիչը առաջարկում է ընտանիքի յուրաքանչյուր 
տեսակի առավելություններն ու թերությունները նշել T-աձև աղյուսակի միջոցով: 

Ութերորդ դասից հետո նախատեսված է գործնական աշխատանք` Համայն-
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քի սոցիալական քարտեզի կազմում թեմայով: Այն հիմնականում աշակերտները 
կատարելու են արտադասարանական աշխատանքի ժամին: Ուսուցիչը կարող է 
ամփոփիչ դասերի համար հատկացված ժամերից մեկը հատկացնել երեխաների 
կատարած աշխատանքների ներկայացմանը: Այս աշխատանքը անելու համար 
հանձնարարությունը ցանկալի է տալ չորրորդ դասից հետո, որպեսզի երեխանե-
րը ժամանակ ունենան պատրաստվելու և իններորդ դասից հետո ներկայացնելու: 

Այսպիսով, Մարդ և հասարակություն բաժնի թեմաների ուսուցման գործըն-
թացում կարևոր է փոքր խմբերով աշխատելը, ինչը աշակերտներին հնարավո-
րություն է տալիս համատեղ քննարկելու որոշ հիմնահարցեր, տիրապետելու թի-
մով աշխատելու հմտություններին: Ժամանակակից խնդիրները կարող են ան-
մշակ լինել, բայց դրանց քննարկումը կնպաստի սովորողների ստեղծագործա-
կան, քննադատական հմտությունների զարգացմանը: Բանավեճերը, քննարկում-
ները, ստեղծագործական ազատությունը արդյունավետ դասավանդման նախա-
պայմաններից են: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Գևորգյան Հ. և ուրիշներ, Մարդ և հասարակություն գիտամեթոդական վեր-
լուծական ամսագիր, Երևան, 2008թ., 125 էջ: 

2. Խաչատրյան Ս. և ուրիշներ, Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմ-
նահարցեր, ձեռնարկ մանկավարժների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 
2005թ.: 

3. Հասարակագիտություն առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր, Տիգրան Մեծ, 
Երևան, 2008թ.: 

4. Ղազինյան Գ., Խաչատրյան Ս., Վաղարշյան Ա., Պետրոսյան Ս., Հասարակա-
գիտություն, ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դաս.,Երևան, 2013թ., 95 էջ: 

5. Պետրոսյան Ս., Խաչատրյան Ս., Հասարակագիտություն, դասագիրք 8-րդ 
դասարանի համար, Երևան, 2013թ., 159 էջ:  
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Изучение тем раздела Изучение тем раздела Изучение тем раздела Изучение тем раздела Человек и обществоЧеловек и обществоЧеловек и обществоЧеловек и общество    
на уроке обществознанияна уроке обществознанияна уроке обществознанияна уроке обществознания    

Погосян ТатевикПогосян ТатевикПогосян ТатевикПогосян Татевик    
Алавердян ГрачьяАлавердян ГрачьяАлавердян ГрачьяАлавердян Грачья    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: общественные отношения, стереотип, предубеждение, 

традиционная семья, либеральная семья, идентичность, конфликт 
В процессе изучения тем раздела Человек и общество важна работа в малых 

группах, которая дает возможность совместно обсуждать некоторые вопросы, 
способствует формированию навыков групповой работы. Современные проблемы 
могут быть неисследованными, но их обсуждение способствует развитию креатив-
ности и навыков критического мышления. Дискуссии, обсуждения, творческая 
свобода являются важными предпосылками для эффективности преподавания. 
 
 
 
 

The Study of The Study of The Study of The Study of Man and SocietyMan and SocietyMan and SocietyMan and Society    SSSSection’section’section’section’s    
    Topics in Social Science ClassesTopics in Social Science ClassesTopics in Social Science ClassesTopics in Social Science Classes    

Poghosyan TatevikPoghosyan TatevikPoghosyan TatevikPoghosyan Tatevik    
Alaverdyan HrachyaAlaverdyan HrachyaAlaverdyan HrachyaAlaverdyan Hrachya    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: social relations, stereotype, prejudice, traditional family, liberal family, 

identity, conflict 
When studying topics of the Chapter Man and Society, it is important to work in 

small groups which will enable students to carry out joint discussions on some issues and 
develop team work skills. Current issues may be unstructured; however, their discussion 
may enhance the learners’ creative and critical skills. Debates, discussions, individual 
creative thinking are prerequisites for effective teaching and learning.      
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