
 

 

Ümumiməlumat Fənnin adı, kodu və 

kreditlərin sayı 

Diferensial tənliklər, MATH 331, 6 AKTS krediti 

Departament Riyaziyyat 

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri Yaz, 2018 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

Nəbiyev İbrahim  Mayıl  oğlu 

E-mail: nabievim@yahoo.com  

Telefon: (050) 3693498  

Mühazirə otağı/Cədvəl  

Konsultasiya vaxtı  

Prerekvizitlər Yoxdur 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü 

(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

1. Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений .- M. :  ГИТТЛ , 1952. 

2. Петровский И.Г. Лекции по теории   обыкновенных дифференциальных 

уравнений. – М.: Наука, 1970. 

3. Əhmədov Q., Həsənov K., Yaqubov M. Adi diferensial tənliklər.-Bakı: Maarif, 

1978. 

4. Məmmədov Y.Ə., Xankişiyev Z.F. Diferensial tənliklər. – Bakı: ADPU nəş., 

2009. 

5.  Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные 

уравнения. Примеры и задачи. - M. : Высщая школа,1989. 

6. Филиппов А.Ф. Сборник задач  по  дифференциальным уравнениям. – 

Mосква-Ижевск: 2004. 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə   

Qrup müzakirəsi  

Praktiki tapşırıqlar  

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Praktiki məsələ   

Davamiyyət  10 

Tapşırıq və testlər  20 

Kursişi (Layihə)   

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

  

Final imtahanı  40 

Digər   

Yekun  100 

Kursunməqsədləri 

 

• Tədris kursunun  təhsil fakültəsinin tələblərinə cavab verməsi. 

• Tələbələri  Diferensial  Tənliklər kursunun əsas anlayış və metodları ilə tanış etmək 

və öyrətmək. 

•Tələbələrə akademik yardım göstərilməsi , onların öz potensiallarını realizə etmə 

imkanlarının  daha  da təkmilləşdirilməsi. 

• Tələbələrin sonrakı inkişafları üçün  müəyyən bazanın yaradılması. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Diferensial  tənliklər kursuna aid zəruri məlumatların verilməsi; tələbələrə  diferensial  

tənliklər  kursuna aid orta və nisbətən yüksək çətinlikli məsələlərin həlli 

strategiyasının öyrədilməsi . 
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Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Dərslərdə iştirak etmək:Tələbələrdən dərs otaqlarına  diqqət göstərməsi və üzrlü 

səbəbdən (xəstəlik, ailə üzvlərindən birini itirdikdə və s.)  dərsdə iştirak edə bilmədikdə  

dekanlığı məlumatlandırmaları tələb olunur. Tələbənin 25% dərsdə iştirak etməməsi 

onun imtahandan kənarlaşdırılmasına səbəbolur. 

Gecikmə: Tələbə dərsə on (10) dəqiqədən artıq gecikərsə, onda onun otağa daxil olması 

və tələbələri narahat etməsi qadağan olunur. Bununla belə həmin tələbə ikinci qoşa 

saatda iştirak edə bilər. 

Hazırlaşma: Kursun stukturu onu fərdi öyrənməyə imkan verir və sinifdən kənar dərsə 

hazırlıq   mühümdür. Mühazirə materialı müzakirc olunan əsas məsələlər üzərində 

qurulur.  Mühazirədən sonra siz apardığınız qeydləri öyrənməli, verilən məsələlər və 

yoxlama sualları üzərində çalışmalısınız. 

Semestr ərzində müəyyən sayda  yoxlama olacaqdır. Bu yoxlamalar uyğun dərs 

zamanında keçiriləcəkdir. 

 İmtahanda iştirak qaydaları: Siz yekun imtahanında üzrlü səbəbdən iştirak edə 

bilməmisinizsə, bu halda imtahanı növbəti müddətdə verməlisiniz. Üzrlü səbəb 

olmadan imtahanda iştirak etmədikdə  imtahanın nəticəsi sıfır ilə qiymətləndirilir. 

İmtahan (keçmə / kəsilmə ): Tələbənin imtahanda uğur qazanması üçün onun 

göstəricisi ən az 60% olmalıdır. Tələbə  imtahanda müvəffəqiyyət qazanmadığı halda 

növbəti semestr və ya ildə  kursu təkrar keçməlidir.  

Aldadıcı / xoşagəlməz hərəkətlər: Yoxlama tapşırığı, Aralıq semestr imtahanı və 

Yekun imtahanı ərzində aldadıcı və ya digər xoşagəlməz hərəkətlər tələbənin  

imtahandan kənarlaşdırılmasına səbəb olur. Bu halda  tələbə avtomatik olaraq sıfır (0) 

alır. 

Peşəkarlığa doğru: Dərs saatı ərzində tələbəyaradıcı və professional mühitə aparan 

istiqamətdə hərəkət etməlidir. Mənasız  diskussiyalar və etik olmayan  hərəkətlər 

qadağandır. 

Kursun uğurlu alınması :Kursun uğurla başa çatmasından ötrü, tələbələr dərs saatı 

ərzindəaktiv iştirak etməli və diskussiyalara cəlb olunmalıdır. 

Öyrənmə və Öyrətmə üsulları:Kursun aktiv öyrənilməsi prosesinə üstünlük verilir. 

Mühazirələr, diskussiyalar, çalışmalar, tipik nümunələr. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

H
əf

tə
 

      ə  ə 

Tarix 

(planlaşdırılmı

ş) 

Fənnin mövzuları 

 

 

 

Dərslik/Tapşırıqlar   

1 15.02.18 

15.02.18 

Birtərtibli diferensial  tənliklər. 

Misal həlli 
 

2 22.02.18 

22.02.18 

Dəyişənlərinə ayrıla bilən diferensial tənliklər. 

Bircins tənliklər. Bircins tənliyə gətirilən tənliklər 
 

3 01.03.18 

01.03.18 
Birtərtibli xətti diferensial tənliklər. Bernulli tənliyi. 

Misal həlli 
Quiz (5 bal) 

4 08.03.18 

08.03.18 
Bayram 

Bayram 
 

5 15.03.18 

15.03.18 

Tam diferensialli  tənliklər. İnteqrallayıcı  vuruq. 

Koşi məsələsinin  həllinin varliği və yeganəliyi 
 



 

 

 

6 22.03.18 

22.03.18 

Bayram 

Bayram 
 

7 29.03.18 

29.03.18 

Törəməyə nəzərən  həll olunmamış diferensial tənliklər. 

Yüksək tərtiblii diferensial tənliklər 
Quiz (5 bal) 

8 05.04.18 

05.04.18 

İnteqrallana bilən və tərtibi azaldıla bilən bəzi yüksək 

tərtibli  diferensial tənliklər 
 

9 12.04.18 

12.04.18 

Yüksək tərtibli xətti bircins diferensial tənliklər. 

Qeyri-bircins xətti  tənliklər 
 

10 19.04.18 

19.04.18 

Sabit əmsallı  xətti  bircins tənliklər. 

Sabit əmsallı  xətti  qeyri-bircins  tənliklər 
 

11 26.04.18 

26.04.18 

İkitərtibli bircins tənliklərin həllərinin sıfırları. 

Şturm teoremi  
Quiz (5 bal) 

12 03.05.18 

03.05.18 

Sərhəd məsələləri. 

Sərhəd məsələsinin Qrin funksiyası vasitəsilə həlli 
 

13 10.05.18 

10.05.18 

Birtərtibli xətti bircins diferensial tənliklər sistemi. 

Misal həlli 
 

14 17.05.18 

17.05.18 

Xətti qeyri-bircins sistemlər. 

Sabitin variasiyası üsulu 
Quiz (5 bal) 

15 24.05.18 

24.05.18 

Sabit əmsallı xətti  diferensial tənliklər sistemi. 

Misal həlli 
 

  Final  imtahanı  


