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Prerekvizitlər MATH 220 

Tədris dili Azərbaycan dili 

Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

 1. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. -М.: 
Наука, Физматлит, 1980.   

 2. Краснов М.И., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Функции комплексного 
переменного. Задачи и примеры с подробными решениями. . -М.: Наука, 
Физматлит, 1981.   

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  5 

Tapşırıq və testlər  20 (4 quiz) 

Kurs işi (Layihə)   

Aktivlik  5 

Prezentasiya/Qrup 
müzakirə 

  

Final  imtahanı  40 

Digər   

Yekun  100 

Kursun təsviri  

Kursun məqsədləri  
 

• Tədris kursunun Təbiət elmləri və mühəndislik fakültəsinin tələblərinə 

 cavab verməsi. 

• Tələbələri kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsinin   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. 



 

 

 

Kompleks dəyəşənli funksiyalar nəzəriyyəsi. 

H
əf

tə
 

 

 
 
Tarix 
(planlaşdırılmış) 

 
 

Fənnin mövzuları 
 

Dərslik/Tapşırıqlar   

1 10. 02.2020 Kompleks  ədədlər və onlar üzərində əməllər. 
 

 13. 02.2020  Kompleks  ədədlər və onlar üzərində əməllər. 
 

2 17.02.2020  Kompleks dəyişənli funksiyalar. 
 

 20.02.2020  Kompleks dəyişənli funksiyalar. 
 

3 24. 02.2020 Kompleks ədədlər ardıcıllığının limiti  
 

 27.02.2020 Kompleks ədədlər ardıcıllığının limiti  
 

4 02.03.2020 .Kompleks dəyişənli  funksiyanın limiti  
 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kompleks dəyişənli funksiyalar  nəzəriyyəsi   kursuna aid zəruru məlumatların 
verilməsi; tələbələrə bu   kursa aid orta və nisbətən yüksək çətinlikli məsələlərin həlli 

strategiyasının  öyrədilməsi . 

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 səbəb olur. 

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. 

 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.  

Peşəkarlığa doğru: Dərs saatı ərzində tələbə yaradıcı 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 
ərzində aktiv iştirak etməli və diskussiyalara cəlb olunmalıdır. 

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

Mühazirələr, diskussiyalar, çalışmalar, tipik nümunələr.  

  



 

 

 05.03.2020  Kompleks dəyişənli  funksiyanın  kəsilməzliyi 
 

5 09.03.2020  Bayram 
Quiz (5 bal) 

 12.03.2020 Kompleks dəyişənli  funksiyanın  diferensiallanması 
 

6 16.03.2020  Koşi-Riman şərtləri 
 

 19.03.2020  Kompleks dəyişənli  funksiyanın  inteqrallanması.  
 

7 23.03.2020 Novruz bayramı 
 

 26.03.2020 Kompleks dəyişənli  funksiyanın  inteqrallanması 
 

8 30.03.2020  Koşi inteqral formulu. 
Quiz (5 bal) 

 02.04.2020  Koşi inteqral formulu. 
 

9 06.04.2020 Aralıq imtahanı 
 

 09.04.2020  Kompleks oblastlarda  sıralar. 
 

10 13.04.2020  Kompleks dəyişənli  funksiyanın  sıfırları. 
 

 16.04.2020  Kompleks dəyişənli  funksiyanın  sıfırları. 
 

11 20.04.2020  Kompleks dəyişənli  funksiyanın  izolə edilmiş 
məxsusi nöqtələri.  

 23.04.2020  Kompleks dəyişənli  funksiyanın  izolə edilmiş 
məxsusi nöqtələri. Quiz (5 bal) 

12 27.04.2020  Kompleks dəyişənli  funksiyaların  çıxıqları 
 

 30.04.2020  Kompleks dəyişənli  funksiyaların  çıxıqları 
 

13 04.05.2020 Çıxıqlar haqqında Koşi teoremi. 
 

 07.05.2020 Çıxıqların  müəyyən inteqralların hesablanmasına 
tətbiqi.  

14 11.05.2020 Loqarifmik çıxıq. 
 

 14.05.2020  Argument prinsipi. 
 

15 18.05.2020 Ruşe teoremi. 
Quiz (5 bal) 

 21.05.2020 Ruşe teoremi və tətbiqləri 
 

16 25.05.2020 Ramazan bayramı 
 

 28.05.2020 Bayram 
 

 TBA                   Final İmtahanı 
 

 


