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RİYAZİYYATA AİD KİTABİN TƏQDİMATI

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında növbəti kitabın təqdimatı
riyaziyyatçılara töhfə olmuşdur
Noyabrın 7-də NDU-nun Elmi Kitabxanasında
“İnformatika” kafedrasının müdiri, riyaziyyat üzrə
fəlsəfə doktoru Elşən Məmmədovun və kafedranın
müəllimi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Məftun
İsmayılovun “Proqram paketlərindən istifadə
etməklə riyazi məsələlərin həlli” kitabının təqdimatı
olmuşdur. Tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin
rektoru, akademik İsa Həbibbəyli elm adamları üçün
yaradılan münbit şəraitdən, universitetin riyaziyyat
elminə verdiyi töhfələrdən, gələcək planlardan
danışmışdır. Rektor yeni kitabın elmi dəyərini
yüksək qiymətləndirərək müəlliflərə bundan sonrakı
fəaliyyətlərində uğurlar arzulamışdır.
Digər çıxış edənlər kitab haqqında ətraflı
məlumat vermiş, nəşrin əsas məziyyətlərindən
danışmış, təkliflər səsləndirmişlər.
Tədbirdə müəlliflərin həyat və yaradıcılığına həsr
olunmuş sərgi və slaydlar da nümayiş etdirilmişdir.
Sonda müəlliflər tədbirin təşkili üçün universitet və
kitabxana rəhbərliyinə minnətdarlıq etmişlər.
Qeyd edək ki, “Proqram paketlərindən istifadə

etməklə riyazi məsələlərin həlli” kitabı iki fəsildən
ibarətdir. Birinci fəsildə oxucular “Matchad
Professional” proqram paketi haqqında məlumatlandırılır, paketin riyaziyyatın ayrı-ayrı sahələrinə
tətbiq etmək üsullarını, hesablamaların nəticələrinin
qrafiki və mətn sənədləri şəklində hazırlanması və s.
üsullar ilə tanış olmaq imkanı əldə edirlər. İkinci fəsil
isə “Matlab 7” proqram paketinə həsr olunmuşdur.
Kitabda bu üsulların tətbiqinə dair nümunələr də
göstərilmişdir.

BİLİK YARIŞMASI
Noyabrın 14-də NDU-da Beynəlxalq tələbə həftəsinə həsr olunmuş “Nə? Harada? Nə zaman?” bilik
yarışması üzrə tələbələr arasında seçim turu keçirilmişdir
Tədbirdə universitetin tərbiyə işləri üzrə
prorektoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Məmməd Rzayev ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi kursunun bugünkü layiqli davamından, ölkədə
aparılan təhsil və gənclər siyasətinin uğurundan
danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, 1939-cu il
noyabrın 17-də Praqa şəhərində faşizm əleyhinə
mitinqdən sonra 9 tələbə və müəllim edam edilmişdir.
1941-ci ildən başlayaraq həmin gün Londonda
Beynəlxalq Tələbələr Günü kimi qeyd edilməyə
başlamışdır. İndi də bu gün bütün dünyada milli tələbə
birlikləri tərəfindən qeyd edilməkdədir. Ölkəmizdə
isə bu tarix ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1996-cı ildən bəri keçirilir.
Sonra universitet gənclər təşkilatının sədri Arzu Abdullayev yarışmanın şərtləri və qaydaları haqqında
ətraflı məlumat vermişdir.
Doqquz komandanın iştirakı ilə keçirilən yarışmada 45 tələbə iştirak etmişdir. Üç mərhələdə keçirilən
gərgin bilik yarışmasının qalibi olan “Əlincə” komandası Bakı şəhərində keçiriləcək final turuna vəsiqə
qazanmışdır.
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