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ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

2018/2019 ուս.տարի, 1-ին կիսամյակ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

1. Թվային հաջորդականության գաղափարը:  
2. Սահմանափակ և ոչ սահմանափակ հաջորդականություններ: 
3.  Թվային հաջորդականության սահմանը:  
4. Սահման ունեցող հաջորդականության սահմանի միակությունը:  
5. Սահման ունեցող հաջորդականության սահմանափակությունը: 
6.  Սահմանային անցում հավասարություններում: 
7. Անվերջ մեծ և անվերջ փոքր հաջորդականություններ: 
8.  Անվերջ փոքր հաջորդականությունների հիմնական հատկությունները: 
9. Սահման ունեցող վերջավոր թվով հաջորդականությունների գումարի և արտադրյալի 

սահմանները:  
10. Սահման ունեցող երկու հաջորդականությունների քանորդի սահմանը: 
11. Կետում ֆունկցիայի սահմանի սահմանումները “հաջորդականության լեզվով” և “ε-δ” լեզվով: 

Նրանց համարժեքությունը (առ. ապացույցի):  
12. Միակողմյան սահմաններ: 
13.  Ֆունկցիայի սահմանը, երբ x ∞):  
14. Հաջորդականության սահմանի վերաբերյալ թեորեմների տարածումը կամայական 

արգումնետի ֆունկցիաների վրա: 

15. Առաջին նշանավոր սահմանը` :1x
xsinlim =  

16.  Երկրորդ նշանավոր սահմանը` e)x/11lim( x =+ (առ. ապացույցի):  
17. Անվերջ փոքր և անվերջ մեծ ֆունկցիաներ: Նրանց բաղդատումը: Ֆունկցիայի 

անընդհատությունը:  
18. Ֆունկցիայի խղման կետերը և նրանց դասակարգումը:  
19. Թեորեմ անըդհատ ֆունկցիայի նշանի կայունության մասին: 
20.  Հատվածում անընդհատ ֆունկցիայի հատկությունները (առ. ապացույցի):  
21. Հակադարձ ֆունկցիայի գաղափարը:  
22. Թեորեմ հակադարձ ֆունկցիայի գոյության և անըդհատությա մասին (առ. ապացույցի): 
23. Ածանցյալի սահմանումը:  
24. Թեորեմ կետում ածանցյալ ունեցող ֆունկցիայի անըդհատության մասին:  
25. Հակադարձ ֆունկցիայի ածանցյալը:  
26. Հիմնական տարրական ֆունկցիաների ածանցյալները: 
27. Գումարի, արտադրյալի և քանորդի ածանցյալները:  
28. Բարդ ֆունկցիայի ածանցյալը: 
29.  Աստիճանացուցչային ֆունկցիայի ածանցյալը: 
30.  Պարամետրական տեսքով տրված ֆունկցիաներ և կորեր:  
31. Պարամետրական տեսքով տրված ֆունկցիայի ածանցյալը: 
32. Ֆունկցիայի դիֆերենցիալը և նրա երկրաչափական իմաստը:  
33. Դիֆերենցման կանոնները: Բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցիալը: 
34.  Դիֆերենցիալի տեսքի անփոփոխելիությունը:  
35. Բարձր կարգի ածանցյալներ և դիֆերենցիալներ: 
36. Ֆերմայի, Ռոլի և Լագրաժի թեորեմաները: Նրանց երկրաչափական իմաստները:  



37. Կոշիի թեորեման: 
38. Անորոշությունների բացումը լոպիտալի կանոնով:  
39. Ֆունկցիայի հաստատուն լինելու պայմանը: 
40.  Ֆունկցիայի աճման և նվազման անհրաժեշտ և բավարար պայմանները: 
41.  Ֆունկցիայի էքստրեմումները:  
42. Էքստտրեմումի գոյության անհրաժեշտ և բավարար պայմանները:  
43. Էքստտրեմումի գոյության բավարար պայմանը երկրորդ կարգի ածանցյալի միջոցով: 
44. Ֆունկցիայի գրաֆիկի գոգավորությունը և ուռուցիկությունը:  
45. Ֆունկցիայի գրաֆիկի շրջման կետերը:  
46. Ֆունկցիայի գրաֆիկի ասիմպտոտները:  
47. Ֆունկցիայի հետազոտման և նրա գրաֆիկի կառուցման ընդհանուր սխեման: 
48. Մի քանիչ փոփոխականի ֆունկցիաներ:  
49. Երկու փոփոխականի ֆունկցիայի սահմանը և աընդհատությունը:  
50. Երկու փոփոխականի ֆունկցիայի մասնակի ածանցյալները:  
51. Բարձր կարգի մասնակի ածանցյալները: 
52.  Երկու փոփոխականի ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը և լրիվ դիֆերենցիալը:  
53. Ֆունկցիայի դիֆերենցելիության առաջին և երկրորդ անհրաժեշտ պայմանները:  
54. Ֆունկցիայի դիֆերենցելիության բավարար պայմանը (առ. ապացույցի):  

 

 

Կազմող՝                                                                Ռ.Շ. Նահապետյան 

Հաստատված է ամբիոնի   31.08.18թ.  թիվ 1 նիստում      

 

 

Մ և ԲԳ ամբիոնի վ/պ                                       Ռ.Շ. Նահապետյան         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




