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I. Fənn haqqında məlumat 

 

Fənnin adı:   Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 

Tədris yükü (saat) cəmi:  45,     mühazirə  30,    seminar 15,   praktik  (laboratoriya)  _____ 

Tədris ili  2021 – 2022,  Semestr  Payız,   Bölmə   Azərbaycan,    Kurs  II,    Təhsil   Bakalavr 

Kredit sayı (hər 15 saata 1 kredit)  3  kredit 

Müəllim:  Rövşən Telman oğlu Əliyev,  riyaziyyat elmləri doktoru, professor 

Məsləhət günləri və saatları:  III, V günlər, saat: 12:00-13:00  

E-mail ünvanı: rovshan.aliyev@teams.dia.edu.az 

İş telefonu: (+99412) 492 63 61 

 

II. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

 

III. Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1. Боровков  А.А.Теория  вероятностей. Москва, 2003 

2. Гнеденко  Б.В. Курс Теория  вероятностей. Москва, 1999 
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3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математической статистикa. Москва, 2003. 

4. Гмурман В.Е.Pуководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике. Москва, 1979 

5. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и математическая статистика. Москва, 2004 

6. Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika.  Bakı, 2012 

7. Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika,  Bakı, 2002 

8.  Прохоров А.В., Ушаков В.Г., Ушаков Н.Г. Задачи по теории вероятностей. Москва, 1986 

9.  Prasanna Sahoo. Probability theory and mathematical statistics. University of Louisville, 

Louisville, USA, 2013, 675 p. 

 

Əlavə: 

1. Севастьянов Б.А.Курс Теории  вероятностей  и  математической  статистики. Москва, 1982 

2. Лагутин М.Б. Нагладная математическая статистика. Москва, БИНОМ, 2007. 

3. Şahbazov Ə. Ehtimal  nəzəriyyəsi və  riyazi  statistika. Bakı, 1976 

4. Ross S. A First Course in Probability. New York: Macmillan, 1988, 530 p. 

 

IV. Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və hansı 

vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) 

 

Kursun qısa təsviri: 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müasir riyaziyyatın intensiv inkişaf edən və geniş tətbiq 

sahələrinə malik qollardan biridir. Bu nəzəriyyə bizi əhatə edən aləmdə baş verən təsadüfi hadisə və 

proseslərin riyazi modelini qurur və onların tabe olduqları qanunauyğunluqları aşkar edir. Ehtimal 

nəzəriyyəsində riyaziyyatın müxtəlif sahələrinin (kombinatorika nəzəriyyəsinin, riyazi analiz, 

funksional analiz, cəbr və məntiq nəzəriyyəsi və s.) anlayış və metodlarından geniş şəkildə istifadə 

olunur. Lakin Ehtimal nəzəriyyəsi özünə məxsus cəhətlərə malikdir, belə ki, bu nəzəriyyə fizika, 

biologiya, iqtisadiyyatla yanaşı, həm də maliyyə riyaziyyatı, aktuar riyaziyyatı, bank işinin təşkili və 

s. kimi mühüm və aktual (müasir) müxtəlif tətbiq sahələrinə malikdir. Bu tətbiq sahələrində 

meydana çıxan məsələlərin əksəriyyəti riyazi qoyuluşa malik olmurlar. Bu məsələlərin riyazi 

modelini qurmaq üçün güclü ehtimal–nəzəri intusiyaya malik olmaq və müxtəlif riyazi metodlardan 

istifadə etmək lazım gəlir. Riyazi statistikada öyrənilən məsələlər müəyyən mənada ehtimal 

nəzəriyyəsinin tərs məsələləridir. Buna görə riyazi statistikada ehtimal nəzəriyyəsinin  

anlayışlarından və metodlarından geniş istifadə olunur. 

Kursda bakalavr proqramı üzrə tərtib edilmiş materiallar öyrədilir. 

Kursun məqsədi: 



Fənnin tədrisində məqsəd Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsas anlayışları və nəzəri 

əsaslarını öyrətmək, həmçinin müxtəlif tətbiq sahələrində meydana çıxan məsələlərin ehtimal-

statistik modellərin qurulmaı və alınmış nəticələrin təhlil olunması  bacarığını yaratmaqdan 

ibarətdir.  Bu fənn ehtimal-statistik  qərar qəbul etmə metodlarının əsasını təşkil edır. Fənnin 

tədrisində məqsəd Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsas anlayışları və nəzəri əsaslarını 

öyrətmək, həmçinin müxtəlif tətbiq sahələrində meydana çıxan məsələlərin ehtimal-statistik 

modellərin qurulmaı və alınmış nəticələrin təhlil olunması  bacarığını yaratmaqdan ibarətdir.  Bu 

fənn ehtimal-statistik  qərar qəbul etmə metodlarının əsasını təşkil edır. 

 

Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun adı və qısa icmalı Mühazirə  Saat 

I Mövzu №1. Ehtimal nəzəriyyəsinin 

predmeti və ilkin anlayışları. 

Qısa icmalı: 

Ehtimal nəzəriyyəsinin predmeti və əsas 

anlayışları – stoxastik eksperiment (təsadüfi 

sınaq), hadisə və onlar üzərində əməllər şərh 

edilir. Hadisənin tezliyi və tezliklərin 

dayanıqlığı xassəsi verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2012, səh.3-8. 

2. Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.12-23. 

3.Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.12-18 

     



II Mövzu №2. Diskret elementar hadisələr 

fəzasında ehtimalın təyini. Klassik ehtimal. 

Qısa icmalı: 

Sonlu və ya hesabi sayda nəticələrə malik 

sınaqların riyazi modeli diskret ehtimal 

fəzası vasitəsilə təsvir edilir. Xüsusi hal kimi 

klassik ehtimal sxemi şərh edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.18-27 

2. Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2012 səh.9-14. 

3.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.25-47. 

   

III Mövzu №3. Kolmoqorov aksiomları. 

Ehtimalın xassələri. 

Qısa icmalı: 

Ehtimal nəzəriyyəsinin aksiomalar sistemi 

şərh edilir və Ehtimal nəzəriyyəsinin 

aksiomatik qurulmasının zərurəti 

əsaslandırılır. Ehtimalın əsas xassələri isbat 

olunur. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.18-22 

2. Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2012 səh.15-18. 

3.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.72 -80. 

   

IV Mövzu №4. Şərti ehtimal. Asılı olmayan 

hadisələr. Tam ehtimal və Bayes düsturları.  

Qısa icmalı: 

Şərti ehtimalın və asılı olmayan hadisələrin 

tərifi və xassələri verilir, tam ehtimal və 

Bayes düsturları şərh olunur. 

   



Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.38-51 

2. Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2012,  səh.20-23. 

3.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.82-94. 

V Mövzu №5. Asılı olmayan sınaqlar 

ardıcıllığı. Bernulli sxemi.  Bernulli sxemi 

üçün təqribi düsturlar. 

Qısa icmalı: 

Asılı olmayan sınaqlar ardıcıllığının tərifi və 

onun qurulması şərh edilir.Xüsusi hal kimi 

Bernulli sxemi öyrənilir. 

Puasson teoremi isbat edilir. Müavr Laplasın 

lokal və inteqral teoremləri misallarla şərh 

edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Боровков  А.А.Теория  вероятностей  

М.2003 səh.21-24 

2.  Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2012, səh.25-29. 

3. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.68-73 

3.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.99-105. 

   



    VI Mövzu №6. Təsadüfi kəmiyyət və onun 

ehtimal paylanması funksiyası. Əsas diskret 

paylanmalar.  

Qısa icmalı: 

Təsadüfi kəmiyyət  və onun paylanma 

funksiyası anlayışı daxil edilir. Əsas diskret  

paylanmalar olan cırlaşmış paylanma, 

Bernulli paylanması, Binomial paylanma, 

Puasson paylanması, həndəsi paylanma şərh 

olunur. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.89-92, 144-148 

2.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.106-125. 

   

VII Mövzu №7.  Əsas mütləq kəsilməz 

paylanmalar.  

Qısa icmalı: 

Mütləq kəsilməz paylanma anlayışı daxil 

edilir. Əsas mütləq kəsilməz olan müntəzəm 

paylanma, eksponensial paylanma, Qamma-

paylanma, Normal paylanması və s. şərh 

olunur. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2012,  səh.35-38. 

2.  Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.155-161. 

3.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.159-170. 

   

     VIII Mövzu №8.  Təsadüfi vektor anlayşı. 

Təsadüfi kəmiyyətlərin asılı olmazlığı. 

Qısa icmalı: 

 Təsadüfi vektor anlayşı, çoxölçülü diskret 

və mütləq kəsilməz paylanma anlayışları 

verilir. Mühazirədə həmçinin təsadüfi 

   



kəmiyyətlərin asılı olmazlığı şərh olunur. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2012, səh.40-43. 

2. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.179-183, 196  

3.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.171-182. 

IX Mövzu №9.  Təsadüfi kəmiyyətin ədədi 

xarakteristikaları: Riyazi gözləmə,  

dispersiya və onların tətbiqləri. Çebışev 

bərabərsizliyi. 

Qısa icmalı: 

 Riyazi gözləmə və dispersiya anlayışları 

verilir və onların müxtəlif nəzəriyyələrdə 

tətbiqləri verilir. Həmçinin ehtmal 

nəzəriyyəsində mühüm əhəmiyyəti olan  

Çebışev bərabərsizliyi isbat olunur. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.97-106 

2.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.200-216, 

231-240. 

   

   X Mövzu №10.    Yüksək tərtib momentlər.  

Kovariasiya və korelyasiya əmsalı. 

Qısa icmalı: 

Yüksək tərtib momentlər daxil edilir. Moda 

və median, assimmetriya əmsalı və eksses 

anlayışları şərh olunur. Kovariasiya və 

korelyasiya əmsalı anlayışları verilir, onların 

mühüm xassələri şərh edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.118-124 

2.  Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

   



riyazi statistika,  Bakı, 2012, səh.45-49. 

3.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.243-255. 

XI Mövzu №11.  Ehtimal nəzəriyyəsinin limit 

teoremləri: Böyük ədədlər qanunu. Mərkəzi 

limit teoremi. 

Qısa icmalı: 

Ehtimal nəzəriyyəsində mühüm yer tutan 

böyük ədədlər qanunun tərifi verilir, 

mahiyyəti şərh olunur.  Çebışev, Markov  və 

Xinçin teoremi isbatsız olaraq verilir. Asılı 

olmayan və eyni paylanmaya malik təsadüfi 

kəmiyyətlət ardıcıllığı üçün mərkəzi limit 

teoremi (Levi-Xinçin teoremi) şərh olunur.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.223-230 

2.Rəhimov F.H.  Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2012,  səh.67-70. 

3.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.307-311, 

371-373 

   

XII 

 

  Mövzu №12.  Riyazi statistikanın 

məsələləri və əsas anlayışları.  

Qısa icmalı: 

Riyazi statistikanın məsələləri haqqında 

məlumat verilir və əsas olan seçim, 

variyasiya sırası, statistik sıra, tezliklər 

poliqonu, histoqram kimi   anlayışlar şərh 

olunur. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.273-276  

2.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.451-456. 

 

   

XIII Mövzu №13.  Seçimin xarakteristikaları.   

Qısa icmalı: 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçimin orta qiyməti, dispersiyası, modası, 

medianı, asimmetriya əmsalı, ekssesi, 

korrelyasiya əmsalı kimi xarakteristikaları 

şərh olunur.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.276-279  

2.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.457-465. 

XIV  Mövzu №14.  Statistik qiymət və onun 

xassələri.  

Qısa icmalı: 

Seçimin xarakteristikaları    anlayışlar şərh 

olunur. 

Nöqtəvi statistik qiymət anlayışı verilir və 

onun xassələri izah olunur.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.295-298 

2.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.471-477. 

   

XV  Mövzu №15. Naməlum parametrlərin 

qiymətləndirilməsi metodları.  

Qısa icmalı: 

Naməlum parametrlərin nöqtəvi 

qiymətləndirilməsi metodları – momentlər, 

maksimal doğruyaoxşarlıq, ən kiçik 

kvadratlar üsulları şərh olunur və mövzü ilə 

bağlı misallar göstərilir. Həmçinin etibarlı 

interval və etibarlı ehtimal anlayışları veilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər 

və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.   Kремер Н.Ш. Теория  вероятностей и 

математическая статистика, М.,2004, 

с.298-3032. 

2.Əhmədova H.M. Ehtimal nəzəriyyəsi və 

riyazi statistika,  Bakı, 2002, s.500-503. 

   



İmtahanın keçirilməsi forması: - şifahi. 

 

V. Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

A) Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal. 

Dərsə davamiyyətə görə 10 bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

10 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 

fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). Əgər fənnin tədrisi yalnız 

mühazirə, seminar (məşğələ) şəklində nəzərdə tutularsa bu zaman 

davamiyyətə və sərbəst işə ayrılmış ballar istisna olmaqla qalan 30 bal 

tədrisin bu növ göstəricilərinə görə hesablanır. 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 

 

 

B) Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C) Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal əla A 

81 – 90 bal çox yaxşı B 

71 – 80 bal yaxşı C 

61 – 70 bal kafi D 

51 – 60 bal qənaətbəxş  E 

51 baldan aşağı qeyri-kafi  F 

 

 

Müəllim:      Rövşən Telman oğlu Əliyev                      İmza: 

                             (adı, atasının adı, soyadı) 

 

 

Tarix:   10   sentyabr  2021-ci il 

 


