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1-ші бейіндік пәні: «Математикалық модельдеудің заманауи әдістері»   

 

1. Модель және модельдеу дегеніміз не? 

2. Модельдеу мақсаты? 

3. Модельдеудің қандай түрлері бар? 

4. Аналогтық модельдеуге тән ерекшеліктер қандай? 

5. Когнитивтік, мағыналық, концептуалдық модельдер. 

6. Математикалық модель. Математикалық модельдеуде модельдің 

операторы ретінде не болуы мүмкін? 

7. Ақпараттық модельдерді не себептен математикалық модельдердің  бір 

түрі ретінде қарастыруға болмайды? 

8. Қандай классификациялық белгілер бойынша математикалық 

модельдерді бөлуге болады? 

9. Қарапайым және күрделі модельдер деп қандай модельдерді айтамыз? 

10. Жүйелерді модельдеудің күрделілігі нені білдіреді? 

11. Сызықтық және сызықтық емес модельдер және олардың айыр-

машылықтары қандай? 

12. Модельдеу параметрлері бойынша модельдердің қандай типтерін 

ажыратуға болады? 

13. Дескриптивтік, тиімдеу  модельдері. 

14. Стационар және стационар емес модельдер және олардыңайыр-

машылықтары неде? 

 

15. Модель өлшемі оның күрделілігіне қалай әсер етеді?Оның себебі неде? 

16. Модель параметрлерінің анықталмағындығы дегенде нені түсінеміз? 

17. Есептеу тәжірибесі деп неге айтылады? 

18. Математикалық модельдерді құру кезеңдерін атаңыз. 

19. Модельдеу мақсатын анықтау дегенде нені түсінеміз? 

20. Математикалық модельдеудегі негізгі принциптерді атаңыз. 

21. Математикалық модельдердегі тұйықтаушы қатынастар деп қандай 

қатынастарға айтылады? 
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22. Сақталу заңының жалпы математикалық сипаттаулы қандай? 

23. Вариациялық принциптің мағынасы неде? 

24. Модельдер иерархиясы дегенде нені түсінеміз? 

25. Дискрет модель деп қандай модельге айтылады? 

26. Регуляр, регуляр емес торлар деп қандай торларды айтамыз? 

27. Ақырлы айырымдар әдісінің мағынасы неде? 

28. Алгоритмнің дәлдігі дегенде нені түсінеміз? Мысалдар келтіріңіз. 

29. Үзіліссіз модельдерден дискрет модельдерге өтуде пайда болатын 

қателіктердің негізгі себептері неде? 

30. Алгоритмнің орнықтылығы деп неге айтылады? Мысалдар келтіріңіз. 

31. Есептеу алгоритмінің үнемділігі дегеніміз не?  

32. Алгоритмнің параллельденуі дегенде нені түсінеміз және оның ұтымды 

жақтары неде? 

33. Көбею периоды үзіліссіз және дискрет болған популяцияларға мысалдар 

келтіріңіз. 

34. Мальтус моделі қандай модель? 

35. Популяцияның табиғи өсуінің тума жылдамдығы деп неге айтылады? 

36. Ферхюльст-Пирл моделі қандай модель? 

37. «Жыртқыш-құрбан моделі.  

38. Лотка-Вольтерра моделі қандай модель? 

39. Өлшемсіз шамаларға өту тәсілінің мағынасы неде? 

40. Фазалық траектория дегеніміз не? 

41. Қауымдастық матрицасы нені сипаттайды? 

42. Ляпунов бойынша және асимптотикалық орнықтылық. 

43. Автономды жүйе деп қандай дифференциалдық теңдеулер жүйесіне 

айтылады? 

44. Центр, цикл дегеніміз не? 

45. Сызықтық емес модельдерді сызықтандыру тәсілінің мағынасы неде? 

46. Сызықтық емес модельдерді олардың сызықтық аналогтарымен зерттеу 

жолдары. Мысалдар келтіріңіз. 

47. Колмогоров моделі қандай модель? 

48. Экономикалық өсу моделі қандай модель?  

49. Өндірістік функция, Кобб-Дуглас функциясы қандай функция? 

50. Макроэкономикалық тепе-теңдік  күйінің теңдеуі. 

51. Математикалық модельдерің әмбебаптық қасиетінің мағынасы неде? 

52.  Модельдер аналогиясы дегенде нені түсінеміз? 

53. Тұтас ортаның математикалық моделін құрудың мағынасы неде? 

54. Массадан тығыздыққа өтудің артықшылық жағы неде? 

55. Тұтас ортаның қозғалыс заңы қалай анықталады? 

56. Тұтас ортаны сипаттаудың лагранждық және эйлерлік тәсілдері. 

57. Тұтас ортаның күштік және энергетикалық сипаттамалары. 

58. Тұйықтаушы қатынастар деп қандай қатынастарға айтылады? 

59. Жалпы түрдегі интегралдық сақталу заңдары. 
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60. Интегралдық сақталу заңдарын дифференциалдық түрге келтірудің  

жалпы жолы қандай? 

61. Массаның сақталу заңының дифференциалдық формасы. 

62. Үзілісті еместік теңдеуі қандай теңдеу? 

63. Импульстің интегралдық сақталу заңынан дифференциалдық формасы 

қалай алынады? 

64. Импульс моментінің интегралдық сақталу заңынан дифференциалдық 

формасы қалай алынады? 

65. Тұтас ортаның DM моделі. 

66. Қандай жағдайда жүйенің күйі берілген деп айтамыз? 

67. Күй параметрлері, күй кеңістігі деп неге айтылады? 

68. Макроскопиялық параметрлерді қалай енгізуге болады? Мысалдар 

келтіріңіз. 

69. Үдерістер мен циклдер деп неге айтылады? 

70. Керіленетін және керіленбейтін үдерістер деп қандай үдерістерге 

айтылады? Мысалдар келтіріңіз. 

71. Термодинамиканың бірінші бастамасын (заңын) сипаттаңыз. 

72. Жүйенің ішкі энергиясы түсінігі. Кеңістік пен уақыттың біртектілігі 

дегенде нені түсінеміз?  

73. Жүйенің термодинамикалық тең салмақты күйі деп қандай күйге  

айтамыз? 

74. Термодинамиканың екінші бастамасын (заңын) сипаттаңыз. 

75. Абсолют температура  және энтропия түсініктері. 

 

 

2-ші бейіндік пәні: «Сызықты емес шекара есептерді сандық шешу»  

 

1 Ғылыми және зерттеу есептерін шешудегі сандық әдістер рөлі. Машиналық 

арифметика. Қателіктер. 

2 Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйелерін шешу. Негізгі әдістердің 

артықшылықтары мен кемшіліктері (Крамер әдісі, кері матрица әдісі, Гаусс 

әдісі). 

3 Векторлар және матрицалар нормалары. Матрицаның шарттылық саны 

және оның интерпретациясы. 

4 Сызықтық емес теңдеулер.Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйелерін 

шешумен байланысы.Дихотомия әдісі. Ньютон әдісі.Хорда әдісі. 

5 Сызықтық емес теңдеулер. Мюллер әдісі. 

6 Сызықтық теңдеулер жүйелерін жай итерация әдісімен шешу. 

7 Сызықтық теңдеулер жүйелерін Зейдель әдісімен шешу. 

8 Жылдам түсу (градиентік) әдісі. 

9 Бірінші ретті бір өлшемді тасымал теңдеуі үшін бастапқы-шеттік және 

Коши есептерінің қойылымы. 

10 Жылуөткізгіштік теңдеуі үшін бастапқы-шеттік және Коши есептерінің 

қойылымы. 
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11 Толқындық теңдеу үшін бастапқы-шеттік және Коши есептерінің 

қойылымы. 

12 Лаплас және Пуассон теңдеулері үшін шеттік есептердің қойылымы. 

13 Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді сандық шешудің  

ақырлы айырымдық әдісінің мағынасы неде? 

14. Айырымдық схема (есеп) деп қандай есепке айтылады ? 

15. Тор, тор түйіндері, тор қадамы, бірқалыпты тор. 

16. Торлықфункция. hu][ - белгілеуненібілдіреді ? 

17. 
hh

h fuL  айырымдықесептің
hu шешімініңберілген fLu 

дифференциалдықесептіңu шешімінежинақталушартықандай ? 

18. 
hh

h fuL  айырымдықсхеманыңжинақталудәлдігі h  - қақатысты k  - ғатең , 

  - ғақатысты p -ғатеңдегендененітүсінеміз? 

19. 
hf  функцияның аталуы және ол қайдан пайда болады ?  

20. 
hh

h fuL   айырымдық схеманың орнықтылығының шарттары   

қандай ? 

21. Абсолют орнықты, абсолют орнықсыз, шартты орнықты       айырымдық 

схемалар. 

22.  Айырымдық схемалар орнықтылығының  қажетті шарттарын  алуға  

мүмкіндік беретін әдістерді атаңыз. 

23. Айқындалған, айқындалмаған айырымдық схемалар, шаблон       дегеніміз 

не ? 
24. Белгісіз коэффиценттер әдісінің мағынасы неде? 

25. Белгісіз коэффиценттер әдісінде ),( jih xxA  коэффициенттерді таңдап алу 

шарты қандай ? 

26. Аппроксимациялау қателігі нені анықтайды? hf  шама қалай аталады. 

27. Айырымдық схеманы аппроксимацияға зерттеу қалай жүргізіледі?  

28.  Айырымдық схемаларды орнықтылыққа зерттеуде қандай әдістер 

қолданылады? 

29. Максимум принципі. Максимум принципінің  айырымдық   

схемаларды орнықтылыққа зерттеуде қолданылуы. 

30. Айырымдық схемаларды орнықтылыққа зерттеуде спектрлік әдісті  қандай 

жағдайларда қолдануға болады?  Әдіс не себептен спектрлік деп аталады? 

31. 10 
h

a
r


  шарт қандай теңдеу үшін орнықтылық  шарты  

болады?  Осы шарт  және  har /   саны қалай аталады? 

32. Тоңазытылған коэффициенттер әдісінің мағынасы неде? 

33. Жай диффренциалдық теңдеулер үшін шеттік есептердің қойылымы. 

34. Шеттік есепті бастапқы есепке (Коши есебі) келтіру әдісі. 

35. Шеттік есепті  ақырлы айырымдар әдісімен шешу. 

36. Коллокация әдісі. 

37. Галеркин әдісі. 


