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1. Fənn üzrə mühazirələrin mövzuları 

  

№ Mövzu və ədəbiyyatın şifri 
Auditoriya 

saatları 
TSİ 

(saat) 

1 2 3 4 

1 

İkiqat inteqral. 

Lövhənin kütləsi haqda məsələ. İkiqat inteqral anlayışı. İkiqat inteqralın 

hesablanması. İkiqat inteqralın xassələri. 

2 2 

2 
İkiqat inteqralda dəyişənin əvəz olunması. 

İkiqat inteqralın bəzi tətbiqi məsələləri və onların hesablanması. 
2 2 

3 

 Üçqat inteqral. 

Üçqat inteqral və onun hesablanması. Üçqat inteqralda dəyişənin əvəz 

olunması. 

2 2 

4 

Əyrixətli inteqrallar. 

I növ əyrixətli inteqrallar  və onların hesablanması. I növ əyrixətli 

inteqralın müstəvi əyrisi üzrə hesablanması. I növ əyrixətli inteqralın fəza 

əyrisi üzrə hesablanması. 

2 2 

5 
II növ əyrixətli inteqrallar  

II növ əyrixətli inteqralların hesablanması. 
2 2 

6 

Qeyri-məxsusi inteqrallar. 

Qeyri-məxsusi inteqral anlayışı. I və II növ qeyri-məxsusi inteqrallar, 

onların əsas xassələri və yığılma əlamətləri (isbatsız) 

2 2 

7 

Parametrlərdən asılı inteqrallar. 

Parametrlərdən asılı məxsusi ve qeyri məxsusi inteqral, onların əsas 

xassələri(isbatsiz) Təkrar limitlərin bərabərlikləri. İnteqralaltında parametrə 

görə limitə keçmə. Parametrlərdən asılı inteqralın diferensiallanması. 

2 2 

8 
Kompleks ədədlər. 

2 2 



Kompleks ədədin həndəsi təsviri və triqonometrik şəkli. Eyler 

düsturları.Kompleks ədədin n-ci dərəcədən kökü. Kompleks ədədlər 

ardıcıllığı. 

9 
Oblast, bir və çoxrabitəli oblast. 

Oblast, bir və çoxrabitəli oblast anlayışı.  Jordan əyrisi. 
2 2 

10 

Kompleks dəyişənli funksiya. 

Kompleks dəyişənli funksiya,onun həqiqi və xəyali hissəsi. Kompleks 

dəyişənli funksiyanın limiti və kəsilməzliyi. 

2 2 

11 
Kompleks dəyişənli funksiyanın diferensiallanması. 

Kompleks dəyişənli funksiyanın törəməsi. Koşı-Riman şərtləri. 
2 2 

12 

Analıtık funksiya. 

Analıtık funksiya və onun xassələri. Analıtık funksiyanın sonsuz 

diferensiallanması. 

2 2 

13 
Törəmənin arqumenti və modulu. 

Törəmənin arqumenti və modulunun həndəsi mənası. Konform inikas. 
2 2 

14 

Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralı.  

 Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralı  və onun əsas xassələri. 

Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralının hesablanması. 

2 2 

15 
Koşi inteqralı. 

Koşi inteqralı (düsturu).Koşi teoremləri. 
2 2 

  Cəmi 30 30 

  

2. Seminar dərslərinin mövzuları və həcmi 

  

№ Mövzunun adı 
Auditoriya 

saatları 
TSİ 

(saat) 

1 
Mövzu 1. İkiqat inteqral. İkiqat inteqralın hesablanmasına aid çalışma 

həlli.İkiqat inteqralda dəyişənin əvəz olunması. İkiqat inteqralın bəzi tətbiqi 

məsələləri və onların hesablanmasına aid çalışma həlli. 

2 2 

2 
Mövzu 2. Üçqat inteqral. Üçqat inteqral və onun hesablanmasına aid 

çalışma həlli.. Üçqat inteqralda dəyişənin əvəz olunmasına aid çalışma həlli. 
2 2 

3 
Mövzu 3. Əyrixətli inteqrallar. I və II növ əyrixətli inteqrallar  və onların 

hesablanmasına aid çalışma həlli. I növ əyrixətli inteqralın müstəvi əyrisi üzrə 

hesablanması. 

2 2 

4 
Mövzu 4 . Əyrixətli inteqralın fəza əyrisi. I növ əyrixətli inteqralın fəza 

əyrisi üzrə hesablanması. Qrin düsturunun tətbiqi ilə II növ əyrixətli inteqralın 

hesablanmasına aid çalışma həlli.. 

2 2 



5 Kollokvium № 1 2 2 

6 
Mövzu 5. Qeyri-məxsusi inteqrallar. I və II növ qeyri-məxsusi inteqrallara 

aid     çalışma həlli. 
2 2 

7 

Mövzu 6. Parametrlərdən asılı adi və məxsusi , qeyri məxsusi 

inteqral. Parametrdən asılı adi inteqralın hesablanması. Parametrdən asılı 

məxsusi və qeyri-məxsusi inteqralların hesablanması. Təkrar limitlər. 

Parametrlərdən asılı inteqralın diferensiallanması (Leybnis düsturu). 

Ümumiləşmiş Leybnis düsturu. 

2 2 

8 Mövzu 7. Teylor sırası.Kompleks ədədlər ardıcıllığı. Eyler düsturları. 2 2 

9 

Mövzu 8. Kompleks dəyişənli funksiya.Kompleks dəyişənli funksiya,onun 

həqiqi və xəyali hissəsinin hesablanması..Kompleksdəyişənli funksiyanın 

limiti və kəsilməzliyi. Kompleks dəyişənli funksiyanın törəməsi. Koşı-Riman 

şərtləri. 

2 2 

10 
Mövzu 9. Analıtık funksiya. Funksiyanın analıtık olması şərtləri. Analıtık 

funksiyanın diferensiallanması. 
2 2 

11 Kollokvium № 2 2 2 

12 
Mövzu 10. Törəmənin arqumenti və modulu.Törəmənin arqumenti və 

modulunun həndəsi mənası. Konform inikas. 
2 2 

13 
Mövzu 11. Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralı.   Kompleks dəyişənli 

funksiyanın inteqralı  və onun əsas xassələri. Kompleks dəyişənli funksiyanın 

inteqralının hesablanması. 

2 2 

14 Mövzu 12.Koşi inteqralı.Koşi inteqralı düsturu.Koşi teoremləri. 2 2 

15 Kollokvium № 3 2 2 
  Cəmi 30 30 

  

Sərbəst işlərin mövzuları və hazırlanma qaydaları 

№ Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri TSİ (saat) 
1 İkiqat inteqral və onun hesablanması. 1 

2 Üçqat inteqralın hesablanması. 1 

3 Qeyri-məxsusi inteqralın hesablanması. 1 
4 Funksiyanın Makleron sırasına ayrılışı. 1 

5 Funksiyanın Teylor sırasına ayrılışı. 1 

6 Furyenin triqonometrik sırası. 1 

7 Birinci növ əyrixətli inteqral. 1 
8 İkinci növ əyrixətli inteqral. 1 

9 Analtik funksiyaə 1 

10 Füqurların həcminin hesablanması üçün üçqat inteqral. 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: 

Sıra 

№-

si 
Tələbənin S.A.A. 

Dərslərə 

davamiyyət 

(0-10) 

Sərbəst 

işlərin 

yerinə 

yetirilməsi 

(0-10) 

Seminar 

(məşğələ) 

dərslərinin və 

kollokviumların 

nəticələri (0-

10/20/30) 

Kurs işi 

(layihəsi) 

(0-10) 

Laboratoriya 

işləri (0-10) 
Fənn 

üzrə 

yekun 

bal 

(0-

50) 

Müəllimin 

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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