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Математикалық анализ 

 

Санды функция және оның берілу тәсілдері. Функцияның анықталу және 

мәндер жиыны.  

Функцияның  шегі және оның негізгі анықтамалары мен қасиеттері. 

Функциялардың шектері жөніндегі негізгі теоремалар. Бір айнымалылы 

функцияның нүетедегі үзіліссіздігі және оның анықтамалары, қасиеттері және 

теоремасы.  

Функцияның нүктедегі туындысы, оның геометриялық және физикалық 

мағынасы. Функция дифференциалы. Дифференциалдың геометриялық 

мағынасы. Дифференциалдық есептеудің негізгі теоремалары. Бір айнымалылы 

функциясының жоғарғы ретті туындысы және дифференциалдары. Параметр 

арқылы берілген функциялар және олардың дифференциалдануы әдістері. 

Функцияны зерттеу. 

Алғашқы функция және анықталмаған интегралдың қасиеттері. 

Анықталмаған интегралдарды шешеу әдістері.  Бөлшек-рационал , 

тригонометриялық функцияларды интегралдау әдістері. Риман интегралы. 

Анықталған интегралдардың негізгі анықтамалары және шешу әдістері. I және 

II текті меншіксіз интегралдар. 

Сандық қатар және оның жинақтылығының қажетті шарттар. 

Жалпыланған гармониялық қатар. Жинақталатын сандық қатардың кейбір 

қасиеттері. Оң мүшелі қатарлардың жинақтылық белгілері. Функциялық 

қатарлар: функциялық қатарлардың бірқалыпты жинақтылығы. Элементар 

функцияларды Тейлор және Маклорен қатарына жіктеу. Функциялық қатарды 

мүшелеп дифференциалдау. Функциялық қатарды мүшелеп интегралдау. 

Дәрежелік қатардың жинақталу жиыны. Негізгі теоремасы  мен формуласы. 

Дәрежелік қатарлардың бірқалыпты жинақталуы, қосындысының үзіліссіздігі. 

Дәрежелік қатарларды мүшелеп интегралдау және дифференциалдау. 

Көп айнымалылы функциясының нүктеде дифференциалдануының 

жеткілікті шарты. Көп айнымалылы функцияның жоғары ретті дербес 

туындылары, дифференциалдары.  

 

 

Дифференциалдық теңдеулер 

 

Бірінші ретті дифференциалдық теңдеулердің жалпы анықтамасы мен 

қасиеттері. Интегралдық қисықтар. Дифференциалдық теңдеулердің түрлері. 

Біртекті  және біртекті емес теңдеулер және олрадың интегралдау әдістері. 

Бірінші ретті сызықтық біртексіз және біртекті  дифференциалдық теңдеулер, 

олрады шешу әдістері.  



Бернулли теңдеуі. Бірінші ретті сызықтық теңдеулерге келтірілетін 

дифференциалдық теңдеулер. Толық дифференциалдық теңдеулер. Жалпы 

интегралы. Туынды арқылы шешілмеген дифференциалдық теңдеулер. 

Лагранж және Клеро теңдеулері.  

Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер. Жалпы ұғымдар және 

анықтамалар. Жоғары ретті сызықтық дифференциалдық теңдеулердің шешімі 

туралы теорема.  Коэффициенттері айнымалылы жоғары ретті сызықтық 

дифференциалдық теңдеулер. Жалпы ұғымдар, анықтамалар. Функциялар 

жүйесінің сызықтық тәуелсіздігі және тәуелділігі. Анықтамалар.  

Вронский анықтауышы. Лиувилль-Остроградский формуласы (жоғары 

ретті дифференциалдық теңдеулерге). Коэффициенттері айнымалылы  n-ші 

ретті сызықтық біртексіз дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі. Эйлер 

теңдеуі. Дифференциалдық теңдеулерінің сызықтық біртекті жүйесінің 

сипаттауыш теңдеуі. Шешімдерінің фундаментальды  жүйесі бойынша теңдеуді 

құру.  

 

 

Аналитикалық геометрия және сызықтық алгебра. 

 

Матрица анықтамасы, матрицалардың түрлері. Матрицаларға 

қолданылатын амалдар және олардың қасиеттері. Матрица қасиеттері. Матрица 

анықтауыштары және қасиеттері. Алмастыру мен қойылымның жұп-тақтығы. 

n-ші ретті анықтауыштар.  Минор және алгебралы толықтауш..   

Кері матрицалар.  

n өлшемді векторлық кеңістік. Векторладың сызықтық тәуелділігі және 

тәуелсіздігі. Матрицаның рангісі және басты теоремалары.  

Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі және оларды шешу әдістері.  

Біртекті және біртексіз жүйелер. Олрады шешу әдістері.  

Комплекс сандар. 

Бір айнымалыдан тәуелді көпмүшеліктер және олардың түбірлері мен 

теоремасы. Ең үлкен ортақ бөлгіш, ең кіші ортақ еселік және Евклид алгоритмі. 

Көпмүшелікті  x–a екімүшелік  дәрежеге  жіктеу. Рационалды сандар және 

алгебралық сандар өрісіндегі рационалды сандар. Алгебралық сандар өрісі.  

Сызықтық кеңістік. Сызықтық кеңістіктің қасиеттері. Сызықтық кеңістіктің 

базисі және өлшемі.  

     Түзудің теңдеулері. Түзудің бағыттаушы косинустары. Екі түзудің бір 

жазықтықта жату шарты. Екі түзудің арасындағы бұрыш. Екі түзудің параллель 

және перпендикуляр болу шарттары. Түзу мен жазықтықтың қилысуы. Түзу 

мен жазықтықтың арасындағы бұрыш. Түзу мен жазықтықтың параллель және 

перпендикуляр болу шарттары. Кеңістіктегі нүктенің түзуден қашықтығын 

анықтау. Екі түзудің ең қысқа арақашықтығын анықтау. Екінші ретті беттердің 

жалпы теңдеуі. Сфералық бет. Сфералық беттің түзумен қиылысуы. Екі 

вектордың скаляр көбейтіндісі және оның координаталық формасы. Екі 

вектордың векторлық көбейтіндісі. Кеңістіктегі нүктенің және вектордың 

осьтердегі проекциясы. Жазықтықтың векторлық және нормаль теңдеулері. 



Берілген нүктеден өтетін және берілген векторға перпендикуляр жазықтықтың 

теңдеуі. Кесінділермен берілген жазықтықтың теңдеуі. 
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