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1. Fənn üzrə mühazirələrin mövzuları 

№ Mövzu və ədəbiyyatın şifri 
Auditoriya 

saatları 
TSİ 

(saat) 

1 2 3 4 

1 
Müəyyən inteqral. 

Müəyyən inteqralın həndəsi mənası. Müəyyən inteqralın xassələri. 
2 2 

2 

Müəyyən inteqralınhesablanması metodları. 

Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralda dəyişənin əvəz olunması və 

hissə-hissə inteqrallama 

2 2 

3 

Müəyyən inteqralın təqribi hesablanması metodları. 

Müəyyən inteqralın təqribi hesablanması.Düzbucaqlar, trapeslər və 

parabolalar düsturları. 

2 2 



4 

Birinci növ qeyri-məxsusi inteqrallar 

Qeyri-məxsusi inteqrallar.Birinci növ qeyri-məxsusi inteqrallar və onların 

hesablanması. 

2 2 

5 
İkinci növ qeyri –məxsusi inteqrallar 

İkinci növ qeyri –məxsusi inteqralların hesablanması. 
2 2 

6 
Müəyyən inteqralın tətbiqləri. 

Müəyyən inteqralın bəzi həndəsi tətbiqləri. 
2 2 

7 

Çoxdəyişənli funksiyalar. 

Çoxölçülü fəzada nöqtələr çoxluğu. Çoxdəyişənli funksiyaların limiti. 

Təkrar və ikiqat limitlər. Çoxdəyişənli funksiyaların kəsilməzliyi. 

2 2 

8 

Çoxdəyişənli funksiyaların törəmələri və diferensialı. 

Çoxdəyişənli funksiyaların xüsusi törəmələri və diferensialı. Çoxdəyişənli 

mürəkkəb funksiyaların diferensiallanması. 

2 2 

9 

Yüksək tərtibli törəmələr. 

Çoxdəyişənli qeyri-aşkar funksiyaların törəməsi. Yüksək tərtibli xüsusi 

törəmələr. Yüksək tərtibli diferensiallar. 

2 2 

10 
İstiqamət üzrə törəmə. 

İstiqamət üzrə törəmə anlayışı. Qradiyent.Teylor düsturu. 
2 2 

11 

Çoxdəyişənli funksiyaların ekstremumları. 

Çoxdəyişənli funksiyaların ekstremumları anlayışı. Çoxdəyişənli 

funksiyanın lokal ekstremumunun zəruri və kafi şərtləri. Şərti ekstremum. 

Laqranj  üsulu. 

2 2 

12 

Ədədi sıralar. 

Müsbət hədli sıraların yığılma şərtləri.Müqayisə əlaməti, Dalamber 

əlaməti, Koşi əlaməti, Koşinin inteqral əlaməti. 

2 2 

13 
Mütləq və şərti yığılan sıralar. 

İşarəsini dəyişən sıralar. Mütləq və şərti yığılan sıralar anlayışı. 
2 2 

14 

Funksional sıralar. 

Funksional sıralar anlayışı və onların yığılması. Müntəzəm yığılma. 

Veyerştrass teoremi. Funksional sıra cəminin kəsilməzliyi, hədbəhəd 

diferensiallnması və inteqrallanması (isbatsız) 

2 2 

15 
Qüvvət sırası. Qüvvət sırası, onun yığılması. Abel teoremi, qüvvət 

sırasının yığılma radiusu.Teylor sırası və onun qalıq həddinin 

qiymətləndirilməsi. Sıralar vasitəsi ilə müəyyən inteqralların hesablanması. 
2 2 

  Cəmi 30 30 

  



  

2. Seminar dərslərinin mövzuları və həcmi 

  

№ Mövzunun adı 
Auditoriya 

saatları 
TSİ 

(saat) 

1 

Mövzu 1. Müəyyən inteqral. Əyrixətli trapesin sahəsinin tapılması.İnteqral 

cəmi anlayışı. İnteqral cəminin həndəsi mənası. Müəyyən inteqral anlayışı və 

onun həndəsi mənası. Müəyyən inteqralın varlığı haqqında zəruri şərt. 

Müəyyən inteqralın fiziki mənası.  

2 2 

2 
Mövzu 2.Müəyyən inteqralın xassələri. Müəyyən inteqral haqqında teorem. 

Müəyyən inteqral-yuxarı sərhəddin funksiyası kimi. Müəyyən inteqralın 

xassələrindən istifadə edərək onun hesablanması. 

2 2 

3 
Mövzu 3.Nyuton-Leybnis düsturu. Nyuton-Leybnis düsturundan istifadə 

edərək  müəyyən inteqralın hesablanması. 
2 2 

4 
Mövzu 4.Müəyyən inteqralın dəyişənin əvəz olunması və hissə-hissə 

inteqrallanması. Müəyyən inteqralda dəyişənin əvəz olunması düsturları. 

Müəyyən inteqralda hissə-hissə inteqrallama düsturları. 

2 2 

5 Kollokvium № 1 2 2 

6 

Mövzu 5. Füqurların sahəsinin və fırlanma cisimlərinin həcminin 

hesablanması.  Əyrixətli trapesin absis oxu ətrafinda fırlanmadan alınan 

cisimlərin həcminin hesablanması. Əyrixətli trapesin ordinat oxu ətrafinda 

fırlanmadan alınan cisimlərin həcminin hesablanması. 

2 2 

7 
Mövzu 6.Qeyri-məxsusi inteqrallar. Sonsuz sərhədli qeyri-məxsusi 

inteqralların hesablanması.Kəsilmə nöqtələri olan qeyri-məxsusi inteqralların 

hesablanması. Qeyri-məxsusi inteqralların yığılmasının tədqiqi. 

2 2 

8 

Mövzu 7. Çoxdəyişənli funksiyalar. Çoxdəyişənli funksiyaların limiti. 

Təkrar və ikiqat limitlər Çoxdəyişənli funksiyaların xüsusi törəmələrinin və 

diferensialının hesablanması. Çoxdəyişənli mürəkkəb funksiyaların 

diferensiallanması. 

2 2 

9 

Mövzu 8. İstiqamət üzrə törəmə, qradiyent. Yüksək tərtibli 

törəmələr. Çoxdəyişənli qeyri-aşkar funksiyaların törəməsinin hesablanma 

qaydaları. Yüksək tərtibli xüsusi törəmələr alınması. Yüksək tərtibli 

diferensialların hesablanmasına aid çalışma həlli. 

2 2 

10 Kollokvium № 2 2 2 

11 

Mövzu 9. Çoxdəyişənli funksiyanın lokal ekstremumu. Çoxdəyişənli 

funksiyanın lokal ekstremumunun zəruri və kafi şərtləri. Şərti ekstremum. 

Laqranj  üsulu. Çoxdəyişənli funksiyanın ekstremumunun tapılması 

məsələləri. 

2 2 

12 

Mövzu 10. Ədədi sıralar. Müsbət hədli sıraların yığılma şərtləri.Müqayisə 

əlaməti, Dalamber əlaməti, Koşi əlaməti, Koşinin inteqral əlaməti.Mütləq və 

şərti yığılan sıralar.İşarəsini dəyişən sıralar. Mütləq və şərti yığılan sıralar 

anlayışı. 

2 2 

13 
Mövzu 11.Funksional sıralar. Funksional sıralar anlayışı və onların 

yığılması. Müntəzəm yığılma. Veyerştrass teoremi. Funksional sıra cəminin 

2 2 



kəsilməzliyi, hədbəhəd diferensiallnması və inteqrallanmasına dair çalışma 

həlli. 

14 
Mövzu 12. Qüvvət sırası.Teylor sırası. Sıralar vasitəsi ilə müəyyən 

inteqralların hesablanması. 
2 2 

15 Kollokvium № 3 2 2 
  Cəmi 30 30 

  

Sərbəst işlərin mövzuları və hazırlanma qaydaları 

№ Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri TSİ (saat) 
1 Müəyyən inteqralın tətbiqi ilə bəzi fiqurların sahəsinin hesablanması. 1 

2 Müəyyən inteqralın hesablanması  metodları. 1 

3 
Müəyyən inteqralın tətbiqi ilə bəzi fırlanmadan alınan fiqurların həcminin 

hesablanması. 
1 

4 
Müəyyən inteqralın tətbiqi ilə bəzi fırlanmadan alınan fiqurların səthinin 

sahəsinin hesablanması. 
1 

5 Qeyri-məxsusi inteqralların yığılmasının araşdırılması. 1 

6 
Çoxdəyişənli funksiyaların xüsusi törəmələrinin və diferensialının 

hesablanması. 
1 

7 Yüksək tərtibli xüsusi törəmələrin və diferensialların hesablanması. 1 

8 Çoxdəyişənli funksiyanın ekstremumunun tapılması. 1 

9 
Funksional sıra cəminin kəsilməzliyi, hədbəhəd diferensiallnması və 

inteqrallanmasınası. 
1 

10 Sıralar vasitəsi ilə müəyyən inteqralların hesablanması. 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 

            1. 

2. 

            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 
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«Riyazi analiz - 2» fənninin İşçi-tədris proqramı (sillabusu) 050509 «Kompüter elmləri» 

ixtisasının tədris planı və “Riyazi analiz - 2” 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: ________________ f.-r.ü.f.d., dos. Ə.Ə.Rəcəbli 

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) 

      “15” fevral 2018-ci il                    

  

Tövsiyyə olunub: 

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

 


