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Практикалық жұмыс №1. Пәнге қатысты соңғы 5 жыл ішінде басылып шыққан әдебиеттер туралы деректерді кестеге енгізу керек. Егерде .pdf 

форматта әдебиет табылса, кестеге енгізуге болады. Электронды нұсқасын кестемен бірге оқытушыға поштаға салып жібересіз. Кем дегенде 5-10 

атаудан тұратын болсын кесте. 

 

 «Кибернетикаға кіріспе» пәнінің қамтылуы  
 

№ Әдебиет атауы Автор (лар) Басылым түрі 

(оқулық, оқу 

құралы, 

әдістемелік 

нұсқаулар 

т.с.с.) 

Шы

ққа

н 

жыл

ы 

Баспана атауы Бетт

ер 

саны 

Шифр 

(кітапх

.) 

УДК № 

абонемент

а  

(№ 

корпуса) 

1. 1          

2.           

 

 



Тақырып 2.  

Тарихи анықтама: модельдеу негіздері, үрдістерді үлгілеу, тиімді шешімдер таңдау үлгілері 

Бекітілген жоспармен реферат әзірлеу. Рефератты плагиат жүйесінен өткізіп анықтамасымен 

бірге тапсыру. Реферат жоспары: 

Тақырып: Роботтық жүйені үлгілеу 

Рефератта қойылатын талаптар: 

1. Үлгілеу сипаттамасы, түрлері 

2. Роботтың математикалық, графикалық үлгілері 

3. Роботтың тиімді мінездемесі 

4. Әдебиеттер тізімі (5-7) 

5. Жалпы көлемі (2-4 бет) 

Тақырып 3.  

Сызықтық бағдарламалау. Графиктік симплекс әдіс 

Симплекс әдісі – функция тиімді мәнге жеткенге дейін сызықтық бағдарламалау шектеулер 

жүйесінің бір базистік шешімнен екінші базистік шешімге көшіп отыру әдісі.  

Сызықтық бағдарламалау есебінің қойылымы. Келесі теңсіздіктер жүйесінің   

шарттарына қанағаттандыратын 

 

сызықтық пішін тиімді мән алатын теріс емес айнымалылар  и  мәндерін табу керек  

 

Сызықтық пішін   графикалық түрде бір біріне параллельді сызықтар жиыны 

болып келеді. Сызықты пішін өзінің максималды немесе минималды мәнін көпбұрыштың 

шекті нүктелерінде алады.  

Тапсырма. Сызықтық пішін  максималдық мәнін жететін сызықтық 

бағдарламалау есебін графикалық әдіспен шешіңіз. Келесі шектеулерді ескере отырып: 

 

мұнда . 

 



 

Тақырып 4.  

Бүтінсандық бағдарламалау. Тармақтар және шекаралар әдісі 

Кейбір жағдайларда табылатын шешімдер бүтін болуына талап қойылады. Осы жағдайларда 

бүтінсандық бағдарламалау қолданылады. 

Есептің қойылымы: 

Келесі функцияның максимумын табу 

 
Шектеулер берілген жағдайда 

 
Айнымалылар бүтін болуы шарт. 

Тапсырма. Тармақтар мен шекаралар әдісі арқылы бүтінсандық бағдарламалау есебін 

шығарыңыз.  

Мақсаттық функция 

 
Шектеулер жүйесі: 

 
 

 

 

 

Тақырып 5.  

Тапсырма. Келесі матрицалық ойынның шешімін тауып, геометриялық интерпретациясын 

беріңіз.  

 

Тақырып 6.  

Excel бағдарламасында сызықтық бағдарламалау есептерін шешу технологиясы 

Тапсырма. Excel бағдарламасында келесі есептердің біреуін таңдап алып шешу алгоритмін 

көрсетіп беріңіз: 

1) Тиімді тамақтану есебі; 

2) Транспорттық есеп; 

3) Өндірістік есебі. 


