
 

«Sosiologiya»fənni üzrə  imtahan sualları 

 

Sıra 

№ 

Suallar 

1 Sosiologiya elminin meydana gəldiyi tarixi şərait 

2 Sosioloji tədqiqatlarda əsas nəzəri prosedurlar 

3 İctimai rəyin sosiologiyası 

4 Cəmiyyət, sivilizasiya və sosial münasibətlər anlayışlarının qarşılıqlı 

əlaqəsi 

5 Qərbi Avropa ölkələrinə sosioloji fikir (Kont.Spenser, Şteyn və s.) 

6 O.Kont sosiologiya elminin banisidir. 

7 XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində sosiologiya elminin inkişaf 

xüsusiyyətləri 
8 Fenomenoloji sosiologiya nəzəriyyəsi və onun mahiyyəti 
9 Sosiologiyanın funksiyaları 

10 “Münaqişələrin sosiologiyası” cərəyanının mahiyyəti 
11 “Simvolik interaksionizm” cərəyanının mahiyyəti. 
12 ABŞ sosioloqlarının sosioloji  fikrin inkişafında rolu (R.M.Makayver, 

R.K.Merton, T.Parsons, P.A.Sorokin, N.Smelzer). 

13 XX əsr ABŞ sosiologiyası və onun mahiyyəti 
14 Cəmiyyət sosioloji kateqoriya kimi. 

15 Sosiologiyada “fəaliyyət nəzəriyyəsi” və onun mahiyyəti  
16 T.Parsons cəmiyyət tipləri haqqında 

17 Sosiologiya elminin tədqiqat metodları 

18 T.Parsons və onun “struktur-funksional təhlil” nəzəriyyəsinin mahiyyəti 
19 Cəmiyyətin tarixi tipləri və onların təsnifatı 

20 İctimai rəyin formalaşmasında KİV-in yeri və rolu 

21 Sosial struktur və onun mahiyyəti  
22 Sosial stratifikasiya və onun tarixi tipləri 
23 Sosial ərazi birliyi anlayışının mahiyyəti 
24 İdarəetmənin funksiyaları 

25 Şəhər sosioloji tədqiqatların obyektidir 

26 Sosial mobillik və onun növləri 
27 İdarəetmə və sosial informasiya 

28 Sosial idarəetmənin tipləri 
29 Sosial institut kimi təhsilin funksiyaları 

30 H.Spenser sosial institutların hansı növlərini göstərir 
31 Modal, ideal və bazis şəxsiyyət tiplərini fərqləndirin 

32 Sosial institutların funksiyaları 

33 Təhsil probleminin öyrənilməsində əsas istiqamətlər 
34 “Sosial institut” anlayışının mahiyyəti 
35 Sosial idarəetmənin avtomatlaşmasının (SİA) başlıca prinsipləri hansılardır 

36 Sosioloji proqnozlaşdırmanın əsas tipləri 



37 Ailə sosial institut kimi hansı mərhələlərdən keçir? 

38 Sosial ekologiyanın funksiyaları 

39 Mədəniyytin funksiyaları? 

40 Sosial proqnozlaşma nədir? 

41 Marks Veberə görə hakimiyyət hansı yolla qanunilik əldə edə bilər 
42 Kütləvi və submədəniyyətin dialektikası 

43 Ailə sosial institutdur 

44 Dinin ilkin – primitiv formaları hansılardır 

45 Dinin sosial funksiyaları (ideoloji, mənəvi, təsəlliverici, tənzimedici və 
dünyagörüşü) 

46 Müasir dövrdə ictimai həyatda dinin yeri və rolu (Ekumenizm, 

Sekulyarizasiya prosesi) 

47 Mədəniyyətin sosiologiyası 

48 Müasir dinlər (Buddizm, Xristianlıq, İslam) 

49 Boşanmanın hansı motivləri vardır? 

50 Ailənin funksiyaları hansılardır? 

  

  
 


