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1. Пәннің мақсаты математикалық біліктілікке қойылатын осы заманғы
талаптар математикалық анализді оқыту процесіне келесі мәселелерді алдыңғы
орынға қояды: іргелі математикалық дайындық деңгейін көтеру; математика
курсының қолданбалы бағытын күшейту; студенттерді қолданбалы есептерді
шешуде математикалық әдістерді қолдануға үйренуге бағыттау; студенттердің
логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамытуға, математикалық білімді
өз беттерінше кеңейтуге және тереңдетуге қол жеткізу.
Пәннің міндеті
−
Математикалық анализ курсының негізгі ұғымдарын және оның
әртүрлі салаларда қолданылуын оқып білу;
−
Классикалық
және қазіргі математикалық анализдің негізгі
ұғымдарын, заңдарын, теорияларын, сонымен қатар нақты есептердің шешу
әдістерін меңгеру;
- Игерілген математикалық әдістерді іскерлікпен қолдану;
- Студенттердің математикалық интуициясын дамыту;
- Студенттерді математикалық мәдениеттілікте тәрбиелеу;
- Студенттерге ғылыми көзқарас пен логикалық ойлау қабілеттерін
қалыптастыру.
2 Пререквизиттер
− Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және машықтар қажет:
− мектепте оқыған математика пәнінің негізі;
− сызықты алгебра
− аналитикалық геометрия
− математикалық талдау.
3 Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді
меңгеру үшін қажет: дифференциалдық және интегралдық теңдеулер,
векторлық және тензорлық талдау негіздері, математикалық физика әдістері.

4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
№
п/п

Тақырыптардың атауы

1 Көп айнымалы функцияның
дифференциалдық есептеулері
2 Көп айнымалы функцияның
интегралдық есептеулері
3 Қатарлар теориясы
Барлығы:

Сабақ түрлері бойынша қарымқатынастық сағаттар саны
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4.2 Пәннің тақырыптық мазмұны
1 тақырып Көп айнымалы функцияның дифференциалдық
есептеулері
Көп айнымалы функциясының анықтамасы. Анықталу облысы және
графигі. Көп айнымалы функцияның дербес туындылары мен дербес
дифференциалдары. Жоғары ретті дербес туындылар мен дифференциалдар.
Көп айнымалы функцияның экстремумы. Ең үлкен және ең кіші мәні. Шартты
экстремумы.
2 тақырып Көп айнымалы функцияның интегралдық есептеулері
Екі еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу
формулалары. Үш еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу
формулалары. Екі және үш еселі интегралдардың физикадағы және
геометриядағы қолданулары. Қисықсызықты интегралдар анықтамасы,
қасиеттері және есептеу формулалары. Қолданулары. Бет бойынша интегралдар
анықтамасы, қасиеттері және есептеу формулалары. Қолданулары.
3 тақырып Қатарлар теориясы
Сан қатарының анықтамасы, қосындысы және жинақталуының қажетті
және жеткілікті шарттары. Ауыспалы таңбалы қатарлар. Жинақталу белгісі,
қосындысы. Ауспалы қатардың абсолют және шартты жинақталуы.
Функцианалды қатарлар. Функцианалды қатарлардың жинақталу облысы.
Дәрежелік қатарлар. Жинақталу радиусы және жинақталу облысы. Элементар
функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. Дәрежелік қатарларды жуықтап
есептеуге қолдануы. Фурье қатары. Фурье коэффициенттері.
4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі
1 тақырып Көп айнымалы функцияның дифференциалдық қисаптау
Көп айнымалы функциясының анықтамасы. Анықталу облысы және
графигі. Көп айнымалы функцияның дербес туындылары мен дербес
дифференциалдары. Жоғары ретті дербес туындылар мен дифференциалдар.

Көп айнымалы функцияның экстремумы. Ең үлкен және ең кіші мәні. Шартты
экстремумы.
2 тақырып Көп айнымалы функцияның интегралдық қисаптау
Екі еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу
формулалары. Үш еселі интегралдың анықтамасы, қасиеттері және есептеу
формулалары. Екі және үш еселі интегралдардың физикадағы және
геометриядағы қолданулары. Қисықсызықты интегралдар анықтамасы,
қасиеттері және есептеу формулалары. Қолданулары. Бет бойынша интегралдар
анықтамасы, қасиеттері және есептеу формулалары. Қолданулары.
3 тақырып Қатарлар теориясы
Сан қатарының анықтамасы, қосындысы және жинақталуының қажетті
және жеткілікті шарттары. Ауыспалы таңбалы қатарлар. Жинақталу белгісі,
қосындысы. Ауспалы қатардың абсолют және шартты жинақталуы.
Функцианалды қатарлар. Функцианалды қатарлардың жинақталу облысы.
Дәрежелік қатарлар. Жинақталу радиусы және жинақталу облысы. Элементар
функцияларды дәрежелік қатарларға жіктеу. Дәрежелік қатарларды жуықтап
есептеуге қолдануы. Фурье қатары. Фурье коэффициенттері.
4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
Бақылау
Сағат
формалары
көлемі
сұрау,
15
Дәрістерді
пысықтау. Ауызша
Тақырыптар
бойынша аралық бақылау
қосымша материалдарды оқу.
2 Тәжірибелік
жұмыстарға Бақылау сұрақтар,
дайындалу
өткен тақырыптар
бойынша есептер
25
шығару
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Есептерді
өздік
20
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4 Үй тапсырмаларын орындау Есептерді
шешу,
орындалуын
тексеру,
аралық
бақылау
5 Бақылау
жұмыстарына аралық
бақылау,
10
дайындалу, баяндама(реферат) емтихан
жазу, тексерулерге қатысу
Барлығы
90
№
р/н
1

СӨЖ түрі

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1 тақырып Функцияның экстремумы, оның бар болуының қажетті және
жеткілікті шарттары. Шартты экстремум.

Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [4]
2 тақырып Екі еселі интегралдың геометриядағы және физикадағы
қолданылулары.
Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [4]
3 тақырып Қатарлардың қолданылулары.
Ұсынылатын әдебиет: [1], [2], [4]
5 Әдебиеттер тізімі
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университетi.-2006.-561 б.
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