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(գիտելիք և իմացություն) 
 ներկայացնել փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմ-

նական փուլերն ու օրինաչափությունները,  

 պարզաբանել փիլիսոփայության հիմնական բաժիններն 

ու հիմնախնդիրները, 

 բացատրել ճանաչողության հնարավորությունը, գիտա-

կան գիտելիքի հիմնավորումը և մեթոդաբանությունը, 

 քննարկել բարոյական վարքագիծը և կանոնները, մար-

դու էությունը,  

 մեկնաբանել կյանքի իմաստը, ազատությունը, օտարու-

մը և այլ հիմնախնդիրներ,      

 ներկայացնել հիմնավորման փաստարկներ ու հակա-

փաստարկներ: 

 

(կարողություններ)   

 կատարել եզրահանգումներ տեսությունների լավ կամ 

վատ աշխատանքի վերաբերյալ,  

 համադրել տեսակետների համոզիչ, հիմնավորված և 

արդյունավետ կողմերը, 

 առաջադրել հիմնախնդիրներ և ձևակերպել դրանցից 

բխող համապատասխան հարցեր, 

 բացահայտել տարբեր տեսությունների խոցելի տեղերը, 

այսինքն՝ հակափաստարկները: 
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թեմատիկ ծրագիր 

 Փիլիսոփայական պատմական դարաշրջանները և 

դրանց բնութագրերը: Փիլիսոփայություն և աշխարհա-

յացք։ 

 Գոյաբանության ընդհանուր հիմնահարցերը։  

 Շարժման, տարածության, ժամանակի, պատճառակա-

նության, օրենքի և օրինաչափության հարցադրումները։  



 Հոգևորի հիմնահարցը: 

 Լեզու և մտածողություն:  

 Ճանաչողության հնարավորության հիմնահարցը:  

  Զգայական իմացություն, ձևերը: Ռացիոնալ իմացու-

թյուն, ձևերը:  

 Ճշմարտության հիմնահարցը փիլիսոփայության մեջ:  

 Առօրյա և գիտական գիտելիք: Գիտական իմացության 

փորձնական և տեսական մակարդակները, մեթոդները: 

  «Փիլիսոփայական մարդաբանությունը» փիլիսոփայա-

կան գիտելիքի կառուցվածքում:  

 Մարդը որպես գիտական և փիլիսոփայական իմացու-

թյան առարկա:  

 Անձի սոցիալականացումը:  

 Բնությունը և հասարակությունը: Հասարակությունն 

իբրև համակարգ: Անհատը և հասարակությունը: 

Հասարակական ինստիտուտներ:  

 Ժողովրդավարության ժամանակակից ըմբռնումները: 

Քաղաքացիական հասարակություն:  

 Մշակույթի փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մշակույթ և 

քաղաքակրթություն: Քաղաքակրթությունների ապագա-

յի հիմնախնդիրները։ 
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