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1. Fənn üzrə mühazirələrin mövzuları 

№ Mövzu və ədəbiyyatın şifri 
Auditoriya 

saatları 
TSİ 

(saat) 

1 2 3 4 

1 

Ehtimal nəzəriyyəsinin əsas anlayışları. 

Ehtimal nəzəriyyəsinin predmeti və əsas anlayışları-təsadüfi sınaq, hadisə və 

onlar üzərində əməllər 

2 2 

2 

Diskret ehtimal fəzası 

Sonlu və yahesabi sayda nəticələrə malik sınaqların riyazi modeli diskret 

ehtimal fəzası. Xüsusi hal kimi klassik ehtimal sxemi 

2 2 

3 

Ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomatik qurulması. 

Ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomalar sistemi .  Ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomatik 

qurulması 

2 2 

4 

Şərti ehtimal. Asılı olmayan hadisələr. 

Şərti ehtimalın və asılı olmayan hadisələrin tərifi və xassələri . Tam ehtimal və 

Bayes düsturları 

2 2 

5 

Asılı olmayan sınaqlar ardıcıllığı. Bernulli sxemi. 

Asılı olmayan sınaqlar ardıcıllığının tərifi və onun qurulması. Xüsusi hal kimi 

Bernulli sxemi 

2 2 

6 
Bernulli sxemi üçün limit teoremləri 

Puasson teoremi. Müavr Laplasın lokal və inteqral teoremləri 
2 2 

7 

Diskret təsadüfi kəmiyyət və onun ehtimal paylanması.Ədədi 

xarakteristikalar. 

Sadə və diskret təsadüfi kəmiyyət və onların paylanması, Paylanma funksiyası 

və onun xassələri 

    

8 
Əsas bərabərsizliklər və onların tətbiqi 

Riyazi gözləmə , dispersiya və yuxarı tərtib momentlər və onların xassələri 
2 2 

9 
 İxtiyari təsadüfi kəmiyyət və onun paylanması 

2 2 



İxtiyari təsadüfi kəmiyyətin ümumi tərifi və onun paylanma funksiyası , 

paylanmanın növləri 

10 

İxtiyari təsadüfi kəmiyyətin ədədi xarakteristikaları. 

İxtiyari təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi,dispersiyası verilir və onların 

xassələri 

2 2 

11 
Riyazi statistikanın məsələləri və əsas anlayışları. 

Riyazi statistikanın əsas məsələləri, seçim və onun paylanması anlayışı 
2 2 

12 Poliqon və hisoqram anlayışı 2 2 

13 Dairəvi dioqramların qurulması 2 2 

14 Seçimin ədədi xarakteristikaları 2 2 
15 Kovariasiya və korrelyasiya əmsalı 2 2 

  Cəmi 30 30 

 

 

2. Seminar dərslərinin mövzuları və həcmi 

  

№ Mövzunun adı 
Auditoriya 

saatları 
TSİ 

(saat) 

1 
Mövzu 1. Ehtimal nəzəriyyəsinin əsas anlayışları-təsadüfi sınaq, hadisə və 

onlar üzərində əməllər 
2 2 

2 Mövzu 2. Klassik ehtimal sxemi 2 2 

3 Mövzu 3. Ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomatik qurulması 2 2 

4 
Mövzu 4. Şərti ehtimalın və asılı olmayan hadisələrin tərifi və xassələri . Tam 

ehtimal və Bayes düsturları. Puasson teoremi. Müavr Laplasın lokal və inteqral 

teoremləri  

2 2 

5  Kollokvium № 1 2 2 

6 
Mövzu 7. Sadə və diskret təsadüfi kəmiyyət və onların paylanması, Paylanma 

funksiyası və onun xassələri 
2 2 

7 
Mövzu 8. Riyazi gözləmə , dispersiya və yuxarı tərtib momentlər və onların 

xassələri 
2 2 

8 Mövzu 9. İxtiyari təsadüfi kəmiyyətin paylanmanın növləri 2 2 

9 
Mövzu 10. İxtiyari təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi,dispersiyası verilir və 

onların xassələri 
2 2 

10 Kollokvium № 2 2 2 

11 
Mövzu 11. Riyazi statistikanın əsas məsələləri, seçim və onun paylanması 

anlayışı 
2 2 

12 Mövzu 12. Poliqon və hisoqram anlayışı 2 2 
13 Mövzu 13. Dairəvi dioqramların qurulması 2 2 

14 
Mövzu 14. Seçimin ədədi xarakteristikaları. Kovariasiya və korrelyasiya 

əmsalı 
2 2 

15 Kollokvium № 3 2 2 



  Cəmi 30 30 

  

Sərbəst işlərin mövzuları və hazırlanma qaydaları 

№ Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri TSİ (saat) 

1 
Ehtimal nəzəriyyəsinin əsas anlayışları-təsadüfi sınaq, hadisə və onlar 

üzərində əməllər 
1 

2 Klassik ehtimal sxemi 1 

3 Ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomatik qurulması 1 

4 
Şərti ehtimalın və asılı olmayan hadisələrin tərifi və xassələri . Tam 

ehtimal və Bayes düsturları 
1 

5 Puasson teoremi. Müavr Laplasın lokal və inteqral teoremləri  1 

6 
Sadə və diskret təsadüfi kəmiyyət və onların paylanması, Paylanma 

funksiyası və onun xassələri 
1 

7 Riyazi gözləmə , dispersiya və yuxarı tərtib momentlər və onların xassələri 1 

8 İxtiyari təsadüfi kəmiyyətin paylanmanın növləri 1 

9 
İxtiyari təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi,dispersiyası verilir və onların 

xassələri 
1 

10 Riyazi statistikanın əsas məsələləri, seçim və onun paylanması anlayışı 1 
  Cəmi 10 

            Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir. 

            Sərbəst işlər 1-2 vərəq həcmində (şrift Times New Roman, Times Roman Azlat- 14, 

interval 1,5) referat şəklində hazırlanır. (Kağız üzərində və elektron formada). 

            Sərbəst işlərin qəbulu fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor saatlardan kənar 

saatlarda aparılır.  

            Kurs işlərin (layihələrinin) mövzuları 

             

            Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi 

            Semestr başa çatdıqda tələbənin topladığı balı müəyyənləşdirmək üçün müəllim 

yekun balın hesablanması cədvəlini doldurur. Bura daxildir: 

Sır

a 

№-

si 
Tələbəni

n S.A.A. 

Dərslərə 

davamiyyə

t (0-10) 

Sərbəst 

işlərin 

yerinə 

yetirilməs

i (0-10) 

Seminar 

(məşğələ) 

dərslərinin və 

kollokviumları

n nəticələri (0-

10/20/30) 

Kurs işi 

(layihəsi

) (0-10) 

Laboratoriy

a işləri (0-

10) 

Fənn 

üzrə 

yeku

n bal 

(0-

50) 

Müəllimi

n imzası 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2                 



            

Semestrin nəticələrinə görə tələbənin aldığı yekun bal imtahan balı ilə toplanılır və yekun 

nəticə maksimum 100 bala bərabərdir. 

            Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi 

Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir: 

  

51 baldan aşağı “qeyri-kafi” F 
51-60 bal “qənaətbəxş” E 

61-70 bal “kafi” D 

71-80 bal “yaxşı” C 

81-90 bal “cox yaxşı” B 
91-100 bal “əla” A 

Tövsiyə olunan ədəbiyyat 

Əsas ədəbiyyat 

  

1.  Əhmədova H.M.  Riyazi statistikanın elementləri. Bakı, Maarif, 2000, 80 s. 

2.  Əhmədova H.M.  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Bakı, Maarif, 2002, 520 s. 

3.  Rəhimov F.H. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Bakı, 2012, 275 s. 

4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд., перераб. и 

    доп. - М.: Юнити-Дана, 2004, 573 с. 

  

Əlavə ədəbiyyat 

  

5.Севастиянов Б.А.Курс Теории  вероятностей  и  математической  статистики М.1982. 

6. Боровков  А.А.Теория  вероятностей  М.2003 səh.55-60 

7. Ширяев А.Н.   Вероятность М.Наука,  1988 səh.173-176 

«Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika» fənninin İşçi-tədris proqramı (sillabusu) 050404, 

050407, 050410 – “İqtisadiyyat”, “Menecment”, “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” 

ixtisasının tədris planı və “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika” fənninin proqramı 

əsasında tərtib olunmuşdur. 



            İşçi-tədris proqramı (sillabus) “Dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları” 

kafedrasının iclasında müzakirə və təsdiq olunmuşdur. 

                        (“09” fevral 2018-ci il tarixli iclas, Protokol № 6) 

Fənn müəllimi: ________________   

Kafedra müdiri: ________________ i.ü.f.d., dos. E.A.Abasov  

                                            

İşçi-tədris proqramı (sillabus) “İnzibati idarəetmə” fakültəsinin Elmi Şurasının “13” 

fevral 2018-ci il tarixli iclasında bəyənilmiş və təsdiqə tövsiyə edilmişdir  (protokol № 6). 

  

            Fakültə Elmi Şurasının Sədri:  ____________    __X.M.Hüseynova, i.e.d., 

professor          

(imza)                   (s.a.a.a.a., elmi dərəcəsi və elmi adı)                  

  

Tövsiyyə olunub: 

DİA-nın Tədris Metodiki  Şurasının “___” fevral 2018-ci il tarixli  №__  protokolu 

 


	Əsas ədəbiyyat
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