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Fənnin təsviri 

Fənn (adı, krediti) Sosial statistika, 4 kredit  

Fakültə Pedaqoji 

İxtisas Sosial iş 

Səviyyə (bakalavriat, 

magistratura) 
Bakalavriat 

Kurs II 

Semestr I 

Təlimçi Hüseyn Mərdan oğlu Hacıyev 

e-mail h.haciyev.eesmn@gmail.com 

Telefon 060-377-37-27 

Dərsgünlərivəsaatları V gün 2-ci və 3-cü saat 

Tədrisdili Azərbaycandili 

Baza/ Seçmə Baza 

Tələbolunandərsliklərv

ədərsmaterialları 

1. Sosial-iqtisadi statistika (ali məktəblər üçün dərslik) S.M.Yaqubov və 

A.C.Məmmədov Bakı 2008 

2. Sosial-iqtisadi statistika O.Q.Məmmədli, N.Ə.Cavadov, X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 

3. Sosial-iqtisadi statistika O.Q.Məmmədli, N.Ə.Cavadov, X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 

 

4. Statistika E.A,Abasov, S.A.Bəşirova Bakı 2015 

 

 

 

İstifadə ediləcək web 

səhifələr 

www.ekitab.net 

www.e-derslik.edu.az 
 

Fənnin xülasəsi 

Cəmiyyətdə mövcud olan istənilən varlıqların statistikası öyrənildiyi kimi sosial 

statistika fənni də insan həyatı və cəmiyyət üçün digər lazımı sahələrin təhlil 

edilməsi mühim amildir. 

Fənnin məqsədləri 

 

Sosial statistika statistik təhlillərin aparılması, Azərbaycan Respublikası ilə digər 

ölkələr arasında müqayisəli təhlillərin edilməsi və həmçinin əhalinin həyat 

səviyyəsini öyrənməyə kömək edir. 

Öyrənmə nəticələri 

 

Fənnin nəzəri və praktik səviyyədə öyrənilməsinin tərkib hissəsi olan psixoloji, 

pedaqoji, didaktik, kommunikativ məsələlərdən baş çıxarmaq bacarığı. 

Mövzulara sərbəst yanaşma və müxtəlif sahələr üzrə müqayisəli təhlil etmək 

bacarığı. 

Tədris metodları 

Mühazirə 
Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar 

verilir. 

Qrupmüzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar 
verilir və müzakirəsi aparılır. 

Təcrübiməşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və 

video fayllar) nümayişi ilə izah edilir. 

http://www.ekitab.net/
http://www.e-derslik.edu.az/


 
 

Simulyasiya 

Aralıq və yekun imtahan zamanı 

tələbələrin mənimsənilməsəviyyəsi 

yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir 
və simulyasiya proqramlarından istifadə 
edilərək nəticələr qeyd edilir 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş (oyunlar 

üçün materiallar, testlər) və vizual (slayd-

lar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim 

metodlarından istifadə edilir 

Qiymətləndirmə 

Mövzununmənimsənilməsi 
Faiznisbəti (%) 

vəyabal 

Ballarınmaksimummiqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə 

maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu 

halda, ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çoxyaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 

 

100 bal (100%) 

 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzuları: 

1.Sosial statistika Statistika elminin bir qoludur. 

2.Sosial-iqtisadi statistikanın vəzifələri 

3.Əmək qabiliyyətli əhali ilə məşğul şəxlərin fərqi 

4.Azərbaycan Respublikasında və digər ölkələrdə statistika işinin təşkili 

5.Əmək bazarının təhlil edilməsi 

6.Orta aylıq əmək haqqının hesablanması qaydası 

7.Qiymətin növləri 

8.Əhalinin demoqrafik vəziyyəti 

9.Azərbaycanda statistika orqanları 

10.Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsi 

11. İşsiz şəxslərin statistikası 

12.İnsanların yaş kateqoriyasına görə statistik təhlili 

13.İnkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin məşğulluğunun statisstikası 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir. 

Qaydalar        Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 



 
 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-

məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Mühazirə 

Həftə Tarix  Mövzular  
Dərslik / Tapşırıq / 

Ədəbiyyat 

1 
16.09.2

022 

Sosial statistika və onun göstəricilər sistemi 

Plan: 

1.Sosial statistikanın tədqiqat predmeti 

2.Əhalini xarakterizə edən göstəricilər sistemi 

3.Əmək bazarı və əmək ehtiyyatları sistemi 

Sosial statistika sahəsində 

müasir seçmə metodlarına 

əsaslanmaqla 

müəssisə və əhali 

müayinələrində seçmə 

məcmunun 

əlaqələndirilməsinə və 

rotasiyaya dair 

müqəddimə 

 

2 
16.09.2

022 

Sosial-iqtisadi statistikanın ümumi məsələləri 

Plan: 

1.Sosial-iqtisadi hadisə və proseslərin statistik 

qiymətləndirilməsinin zəruriliyi 

2.Sosial-iqtisadi statistikanın obyekti və predmeti 

3.Sosial-iqtisadi statistikanın nəzəri əsasları 

1. Sosial-iqtisadi statistika 

(ali məktəblər üçün 

dərslik) S.M.Yaqubov 

və A.C.Məmmədov 

Bakı 2008 səh 5-9 

2. Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

20-26 

 

3 
23.09.2

022 

Əhali  və əmək ehtiyatları statistikası 

Plan: 

1.Əhali və əmək ehtiyatları statistikasının əsas 

anlayışları. 

2.Əhalinin sayı və tərkib göstəriciləri 

3.Əhalinin təbii hərəkətlərinin öyrənilməsi 

4.Əmək ehtiyatlarıının təbii hərəkətinin öyrənilməsi 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

82-112 

2. Sosial-iqtisadi statistika 

(ali məktəblər üçün 

dərslik) S.M.Yaqubov 

və A.C.Məmmədov 

Bakı 2008 səh 30-44 



 
 

4 
30.09.2

022 

Azərbaycan Respublikasında statistika işinin təşkili 

Plan: 

1.Azərbaycan Respublikasında statistika işinin təşkili 

prinsipləri 

2.Vahid uçot və statistika sistemi 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

40-52 

 

5 
07.10.2

022 

Əmək bazarının statistikası 

Plan: 

1.Əmək bazarı statistikasının əsas anlayışları 

2.İqtisadi fəal əhali, məşğulluq və işsizlik onları ifadə 

edən göstəricilər 

3.Əhalinin məşğulluq statusuna görə təsnifləşdirilməsi. 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

147-154 

2. Sosial-iqtisadi statistika 

(ali məktəblər üçün 

dərslik) S.M.Yaqubov 

və A.C.Məmmədov 

Bakı 2008 səh 49-59 

 

6 
14.10.2

022 

Əmək haqqı və iş qüvvəsinin dəyəri statistikası 

Plan: 

1.Əmək haqqı statistikasının vəzifələri 

2.Əmək haqqı fondunun tərkibi 

3.Əmək haqqının dinamikasının göstəriciləri 

4.İş qüvvəsinin dəyərinin və ya ona sərf edilən 

xərclərin müəyyən edilməsi 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

193-213 

2. Sosial-iqtisadi statistika 

(ali məktəblər üçün 

dərslik) S.M.Yaqubov 

və A.C.Məmmədov 

Bakı 2008 səh 64-79 

7 
21.10.2

022 

Qiymət statistikası 

Plan: 

1.Qiymət statistikasının vəzifələri 

2.Qiymətin növləri və qiymət statistikasının 

göstəricilər sistemi 

3.Qiymətlər üzərində müşahidənin aparılması 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

II hissə Bakı 2014 səh 

40-46 

2. Sosial-iqtisadi statistika 

(ali məktəblər üçün 

dərslik) S.M.Yaqubov 

və A.C.Məmmədov 

Bakı 2008 səh 157-167 

8 
28.10.2

022 

Əhalinin siyahıya alınması 

Plan: 

1.Əhalinin siyahıya alınmasının metedoloji məsələləri 

2.Əhalinin siyahıya  alınması ilə əlaqədar hazırlıq 

işlərinin aparılması 

3 Siyahıya almanın növləri və aparılması metodikası 

1. Sosial-iqtisadi 

statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

129-135 



 
 

9 
04.11.2

022 

Əmək normaları statistikası 

Plan: 

1.İş vaxtı və ondan istifadə göstəriciləri 

2.Əmək münaqişələri statistikası 

3.Əmək miqrasiyası statistikası 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

175-189 

 

10 
11.11.2

022 

Milli hesablar sistemi 

Plan: 

1.Milli hesablar sisteminin meydana gəlməsi 

2.Təsərrüfatçılıq edən subyektlərin qruplaşdırılması 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

214-219 

11 
18.11.2

022 

Milli hesablar sistemində əsas gəlir göstəriciləri 

Plan: 

1.Milli hesablar sistemində əsas gəlir göstəriciləri 

statistikasının vəzifələri 

2.Milli hesablar sistemində gəlir göstəriciləri 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

299-313 

 

12 
25.11.2

022 

Milli sərvət statistikası 

Plan: 

1.Milli sərvət və onun təsnifləşdirilməsi 

2.Milli sərvətin tərkib hissələrinin qiymətləndirilməsi 

3.Milli sərvət statistikasının təkminləşdirilməsi 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

I hissə Bakı 2014 səh 

314-331 

13 
02.12.2

022 

Əhalinin həyat səviyyəsi statistikası 

Plan: 

1.Əhalinin həyat səviyyəsini ifadə edən göstəricilər 

2.Ev təsərrüfatının gəlirləri göstəriciləri 

3.Əhalinin pul gəlirlərindən istifadə olunması və 

istehlak xərclərinin quruluşu 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

II hissə Bakı 2014 səh 

188-217 

 

14 
09.12.2

022 

Pul tədavülü və kredit statistikası 

Plan: 

1.Pul tədavülü və kredit statistikasınınn vəzifələri 

2.Pul tədavülü və kredit statistkasının metedoloji 

əsaslarının beynəlxalq standartları 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

II hissə Bakı 2014 səh 

119-135 

 

15 
16.12.2

022 

Fond bazarı statistikası 

Plan: 

1.Fond bazarı anlayışı və statistikasının vəzifələri 

2.Fond indekslərinin hesablanması 

1.Sosial-iqtisadi statistika 

O.Q.Məmmədli, 

N.Ə.Cavadov, 

X.N.Cavadzadə (dərslik)  

II hissə Bakı 2014 səh 

137-144 

 



 
 

 

Seminar 

№ Mövzuların adı Saat Tarix Qeyd 

1. Sosial statistika və onun göstəricilər sistemi 2 23.09.2022  

2. Sosial-iqtisadi statistikanın ümumi məsələləri 
2 

30.09.2022 

 

 

3. Əhali  və əmək ehtiyatları statistikası 
2 07.10.2022 

 

4 Azərbaycan Respublikasında statistika işinin təşkili 2 14.10.2022  

5 Əmək bazarının statistikası 2 21.10.2022  

6 Əmək haqqı və iş qüvvəsinin dəyəri statistikası 2 28.10.2022  

7 Qiymət statistikası 2 4.11.2022  

8 Əhalinin siyahıya alınması 2 11.11.2022  

9 Əmək normaları statistikası 2 18.11.2022  

10 Milli hesablar sistemi 2 25.11.2022  

11. Milli hesablar sistemində əsas gəlir göstəriciləri 2 02.12.2022  

12 Milli sərvət statistikası 2 09.12.2022  

13. Əhalinin həyat səviyyəsi statistikası 2 16.12.2022  

14 Pul tədavülü və kredit statistikası 2 23.12.2022  

15 Fond bazarı statistikası 2 23.12.2022  

 Cəmi: 30   

Fənn müəllimi:                                H.M.Hacıyev 

 

 


