
“FƏLSƏFƏ” fənnindən  

Doktoranturaya  qəbul imtahanı sualları 

 

1. Cəmiyyət həyatında  fəlsəfə və  fəlsəfə biliklərin spesifikliyi. 

2. Fəlsəfə və dünyagörüşü. Dünyagörüşü anlayışı, onun məzmunu, strukturu və 

tipləri.  

3. Fəlsəfi biliklərin mənəvi mənbəyi – mifologiya, dini etiqad və elmin rüşeymləri.  

4. Varlıq  probleminin fəlsəfi mahiyyəti. Varlıq və onun formaları.  

5. Materiyanın fəlsəfi anlamı.   

6. Materiyanın atributları: hərəkət, məkan və zaman.  

7.Təbiət fəlsəfi düşüncənin predmetidir. 

8. Ekoloji  problemlərinin, sosial-fəlsəfi və etik-humanist  aspektləri.  

9. Müsir elmi –texniki tərəqqi və təbiət 

10. Təbiət və cəmiyyətin  qarşılıqlı vəhdəti 

11.Qədim Hind və Çin  fəlsəfəsi.        

12. Qədim Azərbaycan fəlsəfəsi: zərdüştlük və manilik.   

13.  Antik yunan fəlsəfəsi.  

14. Avropanın orta əsrlər fəlsəfəsi.  

15.  İntibah dövrü Avropa  fəlsəfəsi.  

16.Yeni dövr Avropa fəlsəfəsi. 

17.  Orta əsrlər Azərbaycan fəlsəfəsi  

18.Orta əsrlər Azərbaycan poetik fəlsəfi  

19 Azərbaycan maarifçilik fəlsəfəsi. 

20. Müasir dövr fəlsəfəsi. 

21.Dialektika inkişaf haqqında təlimdir.  

22. İnkişaf ideyası. İnkişaf və tərəqqi 

23.Dialektikanın kateqoriyaları: təkcə, xüsusi və ümumi, mahiyyət və hadisə, 

məzmun və forma kateqoriyaları. 

24.Dialektikanın kateqoriyaları: səbəb və nəticə, zərurət və təsadüf, imkan və 

gerçəklik kateqoriyaları.  

25. Qanun anlayışı. İnkarı inkar qanunu (Dialektik sintez qanunu). 

26.Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərinin qarşılıqlı surətdə bir-birinə keçməsi 

qanunu (Kəmiyyətin keyfiyyətə və əksinə keçməsi qanunu). 

27 .Əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu (Dialektik ziddiyyətlər qanunu). 

28. Fəlsəfədə insan problemi.Antropososiogenezin mahiyyəti.  

29 İnsanda təbii (bioloji) və ictimai (sosial) tərəflər.  

30. Fəlsəfə, insan və bəşəriyyət 

31. Cəmiyyət  idrakın obyektidir.  

32. Cəmiyyətin sosial  strukturu. Siniflərin yaranması.  

33. Cəmiyyətin  siyasihəyatı.Dövlət , onun tarixi tipləri və siyasi rejim. 

34.Cəmiyyətin iqtisadi həyatı 

35. Şüur, onun mənşəyi və mahiyyəti. 

36.. İctimai şüur anlayışı, onun formaları 

37 İdrak fəlsəfi təhlilin predmetidir. 

38 Elm idrakın metodları və formaları. 

39. Mədəniyyət və sivilizasiya. 

40 Sosial proqnozlaşdırma və müasir dövrün qlobal problemləri. 



41. İnsanın  mənəvi təcrübəsində həyat və ölüm problemi 

42.Din və müasir gənclik 

43. Fəlsəfə milli-mənəvi dəyərlərin qoruyucusudur 

44. Fərd, fərdiyyət və şəxsiyyət anlayışı 

45. Fəlsəfə dünənin, bugünün və sabahın elmidir 

46. Fəlsəfə və gənc nəslin  mənəvi yetkinliyi 

47. İnsanların tarixi birliyi: qəbilə, tayfa, xalq, millət 

48. Gender problem  və  Azərbaycan  reallığı 

49. İslamın ümumbəşəri əxlaqi dəyərləri 

50. Tarixi keçmişə və milli ənənələrə hörmət dövrün tələbidir 

 

 

 
 


