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HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM 

 

NỘI DUNG ÔN TẬP 

CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC MÁC- LÊ NIN 

 

 

 VẤN ĐỀ 1:  VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC- MỐI QUAN HỆ BIỆN 

CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

1. Triết học? Vấn đề cơ bản của triết học:  

- Triết học là gì?  

- Vấn đề cơ bản của triết học 

- Nguồn gốc, đối tượng nghiên cứu của triết học 

- Chức năng của triết học 

- Hai phương pháp đối lập trong lịch sử triết học 

 

2. Vấn đề quan hệ giữa vật chất và ý thức 

- Quan điểm của triết học Mác- Lênin về vật chất. Ý nghĩa phương pháp 

luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.   

- Quan điểm của triết học Mác- Lê nin về ý thức. Ý nghĩa phương pháp 

luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.  

- Quan điểm của triết học Mác- Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa 

vật chất và ý thức.Ý nghĩa phương pháp luận và ý nghĩa thực tiễn của 

vấn đề nghiên cứu. 

VẤN ĐỀ 2: NỘI DUNG CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

1. Nội dung 2 nguyên lý của phép biện chứng duy vật  

- Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến 

- Nguyên lý về sự phát triển. 

2. Nội dung các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật: 

- Cặp phạm trù Cái chung- cái riêng 

- Cặp phạm trù nguyên nhân- kết quả 

- Cặp phạm trù tất nhiên- ngẫu nhiên 

- Cặp phạm trù nội dung- hình thức 

- Cặp phạm trù bản chất- hiện tượng 

- Cặp phạm trù khả năng- hiện thực 

3. Nội dung 3 quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật: 

- Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những sự thay 

đổi về chất và ngược lại, ý nghĩa phương pháp luận. 
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- Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Ý nghĩa phương 

pháp luận. 

- Quy luật phủ định của phủ định, ý nghĩa phương pháp luận 

4. Vận dụng ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu các nội 

dung của phép biện chứng duy vật để nghiên cứu, xem xét các vấn đề 

trong thực tiễn xã hội hiện nay? 

VẤN ĐỀ 3: LÝ LUẬN NHẬN THỨC 

1. Vấn đề thực tiễn, vai trò của thực tiễn đối với nhận thức, ý nghĩa 

phương pháp luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 

2. Vấn đề con đường biện chứng của sự nhận thức, ý nghĩa phương pháp 

luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. 

 

VẤN ĐỀ 4: QUAN ĐIỂM DUY VẬT VỀ LỊCH SỬ 

1. Phương thức sản xuất, các yếu tố cấu thành của phương thức sản 

xuất? Sự nhận thức và vận dụng vấn đề này ở Việt Nam hiện nay? 

2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của 

LLSX. Sự nhận thức và vận dụng quy luật này ở Việt Nam hiện 

nay? 

3.  Vấn đề cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng? Mối quan hệ biện 

chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Ý nghĩa 

phương pháp luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu? 

4. Vấn đề tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Mối quan hệ biện chứng 

giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội? Ý nghĩa phương pháp luận và 

ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nghiên cứu? 

5. Quan điểm của triết học Mác- Lênin về nhà nước- Liên hệ với thực 

tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay? 

6. Quan điểm của triết học Mác- Lênin về con người, Bản chất con 

người? Liên hệ với vấn đề phát huy vai trò của nguồn lực con 

người trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay 

 

 

TÀI LIỆU ÔN TẬP: 

1. Sách, văn kiện: 

- Văn kiện các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; 

- Giáo trình triết học của Bộ giáo dục- Đào tạo ban hành; 

- Các giáo trình, sách tham khảo liên quan đến môn triết học Mác- Lênin do 

Học viện Chính trị quốc gia biên soạn; 
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2. Nguồn báo chính thống và website: (để cập nhật những thông tin thời sự 

mới nhất về tình hình quốc tế và Việt Nam) 

- Báo và tạp chí đối ngoại thuộc Thông tấn xã; 

- Báo Thế giới và Việt Nam – Bộ Ngoại giao; 

- Nhân dân 

- Tạp chí Cộng sản 

- Tạp chí nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu Biển Đông 

- Website Bộ ngoại giao 


