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1. Elmin fəlsəfəsinin predmeti və əsas konsepsiyaları 
 

Elmin üç cəhəti: Elm idrak fəaliyyəti kimi, elm sosial institut kimi, 
mədəniyyətin xüsusi forması kimi. Elmin müasir fəlsəfəsi elmi idrakın ümumi 
qanunauyğunluqlarını onun tarixi inkişaf və dəyişən sosial-mədəni konteksində 
öyrənir. Elmin təhlilinə təkamül yanaşması. Elmin tədqiqinə məntiqi-epistemoloji 
yanaşma. Elmin fəlsəfəsində pozivistik istiqamətlər. Elmin postpozivistik 
fəlsəfəsində fəlsəfi problemlər meydanının genişləndirilməsi. K.Popper, İ.Lakatos, 
T.Kun, P.Feyerabend, M.Polani konsepsiyaları. Elmin inkişaf tədqiqinə sosioloji və 
kulturoloji yanaşma. Elmi fəaliyyətin mexanizminin başa düşülməsində internalizm 
və eksternalizm problemi. 

  

2. Müasir sivilizasiyanın mədəniyyətində elm 
 

 Sivilizasiya inkişafının ənənəvili və texnoqen tipləri və onların baza dəyərləri. 
Elmi səmərəliliyin dəyəri. 

Elmi idrakın xüsusiyyətləri. Elm və fəlsəfə. Elm və incəsənət. Elm və gündəlik 
idrak. Müasir təhsildə və şəxsiyyətin formalaşmasında elmin rolu. Cəmiyyətin (elm 
dünyagörüşü, məhsuldar və sosial güc kimi) həyatında elmin funksiyaları. 

  
3. Elmin yaranması və tarixi təkamüldə onun əsas mərhələləri 

 

Sözün həqiqi mənasında ilkin elm və elm. Biliklərin törənməsinin iki 
strategiyası: praktiki təcrübənin ümumiləşdirilməsi, istehsalın tarixən yaranmış olan 
formalarının və gündəlik təcrübənin çərçivələrindən kənara çıxışını təmin edən nəzəri 
modellərin qurulması. 

Antik polisin mədəniyyəti və nəzəri elmin birinci formalarının qurulması. Antik 
məntiq və riyaziyyat. Elmi düşüncənin məntiqi normalarının inkişafı və orta əsr 
universitetlərində elmin təşkili. Qərb və şərq orta əsr elmi. 

 Yeni Avropa mədəniyyətində təcrübə elmin formalaşması. Riyaziləşdirilmiş və 
təcrübə bilik ideallarının formalaşması: R. Bekon, U. Okkam Oksford məktəbi. 
Eksperimental metodun yaranması və onun təbiətin riyazi təsviriylə birləşməsinin 
ilkin şərtləri: Q.Qaliley, F. Bekon, R.Dekart. Yeni Avropa mədəniyyətində elmi 
dünyagörüşün rolu. eksperimental metodun sosiomədənyaranmasının ilkin şərtləri və 
onun təbiətin riyazi təsviri ilə birləşməsi. 

Peşəkar fəaliyyət kimi elmin formalaşması. Elmin texnoloji tətbiqləri. Texniki 
elmlərin formalaşması. 

Sosial və humanitar elmlərin formalaşması. Sosial-tarixi tədqiqatın 
dünyagörüşünün əsasları. 

 
 



4. Elmi biliyin strukturu 
 

 Elmi bilik mürəkkəb inkişaf edən sistem kimi. Elmi biliyin tiplərinin 
müxtəlifliyi. Empirik və nəzəri səviyyələr, onların fərqləndirməsinin meyarları. 
Elmin empirik və nəzəri dilinin xüsusiyyətləri. 

Empirik biliyin strukturu. Sınaq və müşahidə. Təsadüfi və sistematik 
müşahidələr. Sistematik müşahidədə cihazlar funksiyasında təbii obyektlərin tətbiqi. 
Bu müşahidələr empirik bilik tipi kimi. Empirik asılılıq və empirik faktlar. Faktın 
formalaşması prosedurları. Faktın nəzəri yüklənməsi problemi. 

Nəzəri biliklərin strukturu. İlkin nəzəri biliklər və qanunlar. Nəzəriyyələrin 
inkişafı. 

Nəzəriyyənin daxili təşkilinin elementi kimi nəzəri modelləri. Nəzəri biliklərin 
hipotetik-deduktiv konsepsiyasının məhdudluğu. Nəzəriyyənin deduktiv 
genişlənməsində konstruktiv metodların rolu. Məsələlərin həlli prosesi kimi 
nəzəriyyənin genişlənilməsi. Nəzəriyyə tərkibində məsələlərin həllinin paradiqmal 
nümunələri. Nümunələrin genezis problemləri. Nəzəri biliyin riyaziləşdirilməsi. 
Nəzəriyyənin riyazi aparatının interpretasiya növləri. 

Elmin əsasları. Tədqiqatın ideal və normaları və onların sosial-kulturoloji 
ölçüləri. Sistem və normalar fəaliyyət üsullarının sxemi kimi. 

Aləmin elmi təsviri və tarixi formaları. Aləmin elmi şəklinin funksiyaları 
(aləmin elmi təsviri ontologiya kimi, biliklərin sistemləşdirmə forması kimi, tədqiqat 
proqramı kimi). 

Aləmin elmi təsvirinin operasional əsasları.  
Elmin fəlsəfi əsasları. Elmi biliklərin əsaslandırılmasında fəlsəfi ideya və 

prinsiplərin rolu. Fəlsəfi ideyalar elmi axtarışların evristikası kimi. Fəlsəfi 
əsaslandırma elmi biliklərin mədəniyyətə daxil edilmə şərti kimi. Məntiq və elmin 
metodologiyası. Elmi idrakın üsulları və onların təsnifatı. 

  
5. Elmin dinamikası yeni biliyin törəməsi prosesi kimi 

 

Yeni biliyin törəməsi mexanizmlərinin tarixi dəyişkənliyi. Elmin əsaslarının və 
təcrübənin qarşılıqlı əlaqəsi yeni fənlərin əmələ gəlməsinin başlanğıc mərhələsi kimi. 
Təsnifat problemi. Emprik faktların elmin əsaslarına əks təsiri. 

İlkin nəzəri model və qanunların formalaşması. Nəzəri axtarışlarda 
analogiyaların rolu. Nəzəri biliklərin əsaslandırılması qaydaları. Kəşf və əsaslandırma 
məntiqləri. Elmi anlayışların inkişaf mexanizmləri. 

İnkişaf etmiş elmi nəzəriyyənin təmərküzləşməsi. Nəzəriyyənin klassik və qeyri-
klassik variantlarının formalaşması.  

Elmdə problem şəraiti. Problemlərdən xüsusi məsələlərin əmələ gəlməsi. Yeni 
nəzəriyyələrin təsiri altında elmin əsaslarənən inkişafı. 



Yeni nəzəri təsəvvürlərin mədəniyyətə daxil edilməsi. 
   

6. Elmi ənənələr və elmi inqilablar. Elmi rasionallığın tipləri 
 

Ənənəvi və yeni yaradılan biliklər arasında qarşılıqlı əlaqə. Elmi inqilablar 
elmin əsaslarının yenidən qurulması kimi. Elmi inqilabların tipologiyası. Elmi 
inqilabların fənlərarası mexanizmləri. Qlobal elmi inqilabların sosial-kulturoloji 
kökləri. Fəlsəfi biliklərin proqnostik rolu. Fəlsəfə yeni tip sistem obyektlərinin 
mənimsədilməsi üçün zəruri koteqorial strukturların generasiyası kimi. 

Elmi inqilablar biliklərin inkişafında bifurkasiya nöqtəsi kimi. Biliklərin qeyri-
xətti inkişafı. Elmi inkişafın strategiya seçimində mədəni ənənələrin selektiv rolu. 
Elm tarixinin potensial imkanlar problemi. 

Qlobal inqilablar və elmi rasionallıq tipləri. Elmi rasionallıq tiplərinin tarixi 
əvəzləmələri: klassik, qeyri-klassik, post qeyri-klassik elmlər. 

   
7. Elmin inkişafının müasir mərhələsinin xüsusiyyətləri.  

Elmi-texniki inkişafın perspektivləri 
 

Müasir, postklassik elmin əsas xüsusiyyətləri. Müasir elmilərin differsasiyası və 
inteqrasiyasının müasir prosesləri. Fənn və problem yönümlü tədqiqatların əlaqəsi. 
Özü inkişaf edən “sinergetik” sistemlərin və yeni strategiyalı elmi axtarışların 
mənimsənilməsi. Tarixi inkişaf edən sistemlər haqqında müasir təsəvvürlərin 
inkişafında qeyri-xətti dinamikanın və sinergetikanın rolu. Qlobal evolyusionizm 
təkamülün və sistem yanaşmaların sintezi kimi. Qlobal evolyusionizm və dünyanın 
müasir elmi şəkili. Təbii-elmi və sosial-humanitar biliyin ideallarının yaxınlaşması. 
Tədqiqat fəaliyyətinin strategiyalarının seçiminin prosesinə sosial dəyərlərin əlavə 
etməsi (qoşması).XX əsrin sonlarında elmin yeni etik problemləri. Elmdə və yüksək 
texnologiyalarda nəzarətin humanitar problemləri. Elmi-texniki proyektlərin ekoloji 
və sosial-humanitar ekspertizası. Ekoloji etika və onun fəlsəfi əsasları. 
V.İ.Vernadskinin biosfer, texnosfer və noosfer barədə təlimi. Müasir qərb 
fəlsəfəsində ekoloji etika problemləri (B.Kallikot, O.Leopold, R.Attfild). 

Postklassik elm və texnogen sivilizasiyalarda dünyagörüş. Elmlər və para 
elmlər. Mədəni inkişafın yeni tiplərinin axtarışı və mədəniyyətdə elmin yeni 
funksiyaları Elmi rasionallıq və mədəniyyətlərin dialoq problemi. Müasir qlobal 
böhranların aradan qaldırılmasında elmin rolu.  

 
8. Elm sosial institut kimi 

 

Elm sosial institutunun tərifinə müxtəlif yanamalar. Elmi fəaliyyətin institut 
formasının tarixi inkişafı. Elmi birliklər və tarixi formaları (XVII əsrin alimlər 
respublikası, elmin dissiplinar təşkili dövrünün elmi birlikləri; XX yüzilliyin elminin 



fənlərarası birliklərinin formalaşması. Elmi məktəblər. Elmi kadrların hazırlanması. 
Elmi biliklərin ötürülməsi üsullarının tarixi inkişafı (əlyazma nəşrlərindən müasir 
kompüterlərə qədər). Elmin kompüterləşməsi və sosial nəticələri. Elm və iqtisadiyyat. 
Elm və hakimiyyət. Elmi tədqiqatların aşkarlıq və məxfilik problemi. Elmin dövlət 
tənzimi problemi. 
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