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                                                                                                                  Elmi işlər üzrə prorektor, 
 prof._________A.R.Həsənov 
«____»__________2020-ci il 

 
FƏLSƏFƏ 

fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 1 
 

1. Fəlsəfə və elm, onların əlaqəsi. Fəlsəfənin funksiyaları. 
2. Fəlsəfə və elmdə zaman və məkan problemi. 
3. Varlığın dərkində hissi və rasional təfəkkür və onların əlaqəsi. Empirizm və rasionallıq. 
4. Elm və onun cəmiyyətdə rolu. 
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FƏLSƏFƏ 

fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 2 
 

1. Fəlsəfə və mifologiya. 
2. Mahiyyət problemi və şüurun mənşəyi. 
3. Həqiqət problemi. 
4. Qərb fəlsəfəsində pozitivist istiqamətlər və onun formaları. 
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FƏLSƏFƏ 

fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 3 
 

1. Antik fəlsəfənin xüsusiyyətləri. 
2. Şüurun quruluşu. İnsan psixikasında şüurluluq və şüursuzluq. 
3. İntuisiya və dərketmədə onun rolu. 
4. Ekzistensialist fəlsəfə. 
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FƏLSƏFƏ 

fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 5 
 

1. İntibah dövrünün fəlsəfəsi. 
2. Dialektik və metafizik təfəkkür üslubu. Sofistika və eklektika. 
3. Üsul anlayışı. Nəzəriyyə və üsulların münasibəti. Üsulların təsnifat problemi. 
4. Müasir qərb fəlsəfəsi. 
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FƏLSƏFƏ 

fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 6 
 

1. 17-ci əsr ingilis materializmi (Bekon, Qobbs, Lokk). 
2. Dialektika konseptual sistem kimi. 
3. Elmi təfəkkürün empirik və nəzəri səviyyələri. 
4. Dünya görüş anlayışı. Dünya görüş tipləri. 
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fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 4 
 

1. Orta əsr fəlsəfi fikrinin xüsusiyyətləri . 
2. Dil və təfəkkür. Süni intellektin yaranma perspektivliyi . 
3. Metodologiya anlayışı. Elm fəlsəfi-metodoloji təhlil kimi. 
4. Neootomistik fəlsəfə. 
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BİLET № 8 
 

1. 18-ci əsr fransız materializminin əsas xüsusiyyətləri. 
2. Fəlsəfi kateqoriyalar. Kateqoriyaların mənşəyi, inkişafı və funksiyaları.  
3. Tarixi və məntiqi üsullar, onların qarşılıqlı əlaqəsi və təfəkkür prosesində rolu.  
4. Elmin imkan və sərhəd problemləri. 
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fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 9 
 

1. Kantın fəlsəfi təlimi. 
2. Sinergetika özünütəşkil proseslərinin öyrınilməsində postsistem yanaşma kimi.  
3. Müşahidə və təcrübə dərketmə prosesində.  
4. Sistem yanaşma və onun ümumelmi mahiyyəti. 
 

«Dil və ictimai fənlər» kafedrasının professoru, fil.e.d.                        Cahangir Məmmədov 
 

 
                                                                                                                 «TƏSDİQ EDİRƏM» 

                                                                                                                  Elmi işlər üzrə prorektor, 
 prof._________A.R.Həsənov 
«____»__________2020-ci il 

 
FƏLSƏFƏ 

fənni üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 7 
 

1. R.Dekard fəlsəfəsi . 
2. Qanun anlayışı. Qanunların təsnifatı . 
3. Analiz və sintez, induksiya və deduksiya ümumi məntiqi üsullar kimi. 
4. Sinergetika metodoloji yanaşma kimi. 
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BİLET № 10 
 

1. Hegel fəlsəfəsi. 
2. Səbəb və nəticə kateqoriyası. 
3. Abstraktdan konkretə doğru nəzəri üsul kimi. 
4. Elmi inkişafın kumulyativ və antikumulyativ nəzəriyyələri, bunların sistem 

xüsusiyyətləri. 
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BİLET № 11 
 

1. L.Feyerbaxın antropoloji materializmi. 
2. Zərurət və təsadüflülük kateqoriyaları və onların qarşılıqlı əlaqəsi. 
3. Elmi biliklərin əsas formaları (fakt, problem, hipoteza, nəzərə). 
4. Təbiət elmlərinin birliyi problemi. Təbiət və texniki elmlərin qarşılıqlı əlaqəsi. 
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BİLET № 12 
 

1. Bəhmənyarın fəlsəfi görüşləri. 
2. Mahiyyət və forma kateqoriyalarının münasibəti. 
3. Təbiət və cəmiyyət. Qlobal ekoloji böhran. 
4. Texnika fəlsəfi refleksiya obyekti kimi. 
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BİLET № 13 
 

1. Fəlsəfədə varlıq anlayışı. Aləmin birlik problemi. 
2. Mahiyyət və hadisə kateqoriyası və onların əlaqəsi. 
3. Cəmiyyət tam sistem kimi və onun şərhinə yanaşmalar. 
4. Mühəndis təfəkkürü və cəmiyyətin inkişafının texnogen təsviri. Texniki inkişafın 

nəticələrinin qiymətləndirmə meyarları. 
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BİLET № 14 
 

1. Fəlsəfənin əsas məsələsi və onun müxtəlif şərhləri. 
2. Gerçəklik və imkan kateqoriyalarının qarşılıqlı əlaqəsi. 
3. Cəmiyyət tam sistem kimi və onun şərhinə müxtəlif yanaşmalar. 
4. Şüurun çoxölçülülüyü, quruluşu və polifunksionallığı haqqında koqnitiv elmlərin 

fəlsəfəsi. 
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BİLET № 15 
 

1. Materiya anlayış. Materiya və hərəkətin münasibəti. Materiyanın hərəkət formaları və 
qarşılıqlı əlaqəsi. 

2. Praktikanın fəlsəfi anlamı. Dərketmə fəaliyyətindi praktikanın rolu. 
3. Cəmiyyətin mənəvi həyatı. İctimai şüur və onun strukturu. 
4. Müasir texnogen sivilizasiyasında antropoloji böhran. 
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