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1. Փիլիսոփայությանª որպես գիտելիքի հատուկ բնագավառի ձևավորումը: 

Փիլիսոփայության ձևավորման դրդապատճառները: Փիլիսոփայության 

առարկան, կառուցվածքը և գործառույթները:  

2. Աշխարհայացք, դրա էությունը, տարրերը և ձևերը: Աշխարհայացք և 

փիլիսոփայություն: 

3. Աշխարհի յուրացման դիցաբանական ձևի առանձնահատկությունները: 

Դիցաբանություն և փիլիսոփայություն: 

4. Աշխարհի յուրացման կրոնական ձևի առանձնահատկությունները: Կրոն և 

փիլիսոփայություն: 

5. Փիլիսոփայություն և գիտություն: Նմանությունները և տարբերությունները: 

6. Կրոնափիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները Հին Հնդկաստանում: 

7. Կրոնափիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները Հին Չինաստանում: 

8. Բնափիլիսոփայական միտքը Հին Հունաստանում:  

9. Մարդաբանական շրջադարձը Հին Հունաստանում (սոփեստներ, Սոկրատես): 

10. Պլատոնի և Արիստոտելի փիլիսոփայական հայացքները: 

11. Հունահռոմեական փիլիսոփայական միտքը հելլենիզմի դարաշրջանում: 

12. Միջնադարի փիլիսոփայության աստվածակենտրոն բնույթը: Քրիստոնեության 

արժեքային համակարգը: 

13. Բանականության և հավատի, կրոնի և գիտության հարաբերակցության հարցերը 

միջնադարյան փիլիսոփայության մեջ: 

14. Նոր ժամանակի փիլիսոփայական մտքի առանձնահատկությունները: Ֆ. 

Բեկոնի, Ռ. Դեկարտի և Ջ. Լոկի փիլիսոփայական հայացքները: 

15. Կանտի փիլիսոփայական հայացքները: 

16.  Հեգելի փիլիսոփայական հայացքները: Հեգելյան դիալեկտիկայի 

առանձնահատկությունները: 

17. Կյանքի փիլիսոփայության առանձնահատկությունները (Ա. Շոպենհաուեր, 

Ֆ.Նիցշե):   

18. Դ. Անհաղթի փիլիսոփայական հայացքները: 

19. Զարգացած միջնադարի հայ փիլիսոփայության առանձնահատկությունները: 

20. 18-19-րդ դդ. հայ փիլիսոփայության լուսավորական բնույթը: Ազգային 

գոյապայքարի տեսական հիմնավորումը:   

21. 20-րդ դարի հայ ազգայնական փիլիսոփայությունը (Լ. Շանթ, Գ. Նժդեհ, Հ. 

Ասատրյան, Շ. Նաթալի):  

22. Նախագոյի (սուբստանցիա) ըմբռնումը: Նախագոյի  ըմբռնման հիմնական 

փիլիսոփայական ուղղությունները (մատերիալիզմը և իդեալիզմը որպես 

մոնիզմի տարատեսակներ, դուալիզմ, պլուրալիզմ, դեիզմ, պանթեիզմ և այլն): 

23. Հոգեկանի էության և առաջացման հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ: 

Հոգեկանի ծագման նախադրյալները:  

24. Հոգեկանի և մարմնականի (ֆիզիոլոգիականի) փոխհարաբերության խնդիրը 

գիտության և փիլիսոփայության մեջ: 
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25. Հոգեկանի կառուցվածքը (անգիտակցականը, գիտակցականը  և 

ինքնագիտակցությունը): 

26. Աշխարհի ճանաչելիության խնդիրը փիլիսոփայության մեջ (իմացաբանական 

լավատեսություն, սկեպտիզիցմ, ագնոստիցիզմ):  

27. Իմացության օբյեկտը և սուբյեկտը: 

28. Իմացության զգայական և բանական աստիճանների տարրերն ու 

առանձնահատկությունները: 

29. Ճշմարտության ըմբռնումը: Ճշմարտության տարատեսակները 

(իմացաբանական, աշխարհայացքային- արժեքային, հարաբերական, բացարձակ 

և այլն): 

30. Գիտության և տեխնիկայի ըմբռնումները: Գիտության կառուցվածքային 

տարրերը և դասակարգումը: 

31. Գիտական հետազոտության ազատության և գիտնականի բարոյական 

պատասխանատվության հարաբերակցությունը: 

32. Հասարակության փիլիսոփայական ուսումնասիրության 

առանձնահատկությունները: Հասարակությունը որպես համակարգ: 

33. Հասարակական կյանքի սոցիալական ոլորտը: Ազգը, ազգայինը և ազգային 

մշակույթը գլոբալացվող աշխարհում:  

34. Հասարակական կյանքի տնտեսական ոլորտը: Տնտեսություն, 

քաղաքականություն և գաղափարախոսություն: 

35. Հասարակական կյանքի հոգևոր ոլորտը: Հոգևոր գործունեության մշակութային 

ձևերի դերը ոգեղեն անձնավորության ձևավորման գործում: 

36. Պատմության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: 

37. Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնման առանձնահատկությունները:  

38. Մարդու ծագման հիմնախնդիրը: Մարդու ձևավորման կենսաբանական և 

սոցիալ-մշակութային նախադրյալները (անտրոպոսոցիոգենեզ): 

39. Մարդը որպես կենսաբանականի, սոցիալականի և հոգևոր-բարոյականի 

միասնություն: 

40. Մարդու ազատության հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ: 

41. Կյանքի իմաստի ըմբռնումը:   

42. Էքզիստենցիալիզմի փիլիսոփայության առանձնահատկությունները: 

43. Ֆրոյդիզմը և ժամանակակից հետֆրոյդիզմի փիլիսոփայությունը: 

 


