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Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний 

час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим 

навчальним планом і становить не менше 1/3 та не більше 2/3 загального 

обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення дисципліни. 

Така робота спрямована на самостійне вивчення студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни, формування в них умінь і 

навичок щодо практичного застосування теоретичних знань курсу й 

досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері. 

 Зміст самостійної роботи студента з курсу «Українська мова» визначено 

робочою навчальною програмою дисципліни навчально-методичними 

матеріалами та завданнями.  

Самостійна робота з дисципліни «Українська мова» передбачає:  

1) опрацювання нового навчального матеріалу з кожної теми, поданого 

на заняттях викладачем;  

2) самостійне вивчення окремих тем або питань, передбачених 

програмою; вивчення рекомендованої літератури;  

3) виконання письмових домашніх завдань;  

4) підготовку до усних виступів на практичних заняттях; 

5) письмове укладання й оформлення запропонованих документів чи 

наукових праць; 

6) відновлення конспектів навчально-наукових текстів; 

7) підготовку до модульних контролів (модульних контрольних робіт 

№1, №2); 

8) підготовку до підсумкового контролю; 

9) виконання індивідуальних навчальних завдань; 

10) контрольну перевірку кожним студентом особистих знань за 

запитаннями для самостійного поглибленого вивчення й 

самоконтролю;  



11) можливі укладання тез для студентської наукової конференції 

«Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес» та 

підготовку до виступу на засіданнях цієї конференції, оформлення 

презентації;  

12) можливу підготовку до участі в Міжнародному конкурсі з 

української мови ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської молоді 

ім. Т. Шевченка, Всеукраїнської студентської олімпіади. 

Вивчення дисципліни потребує від студентів інтенсивної самостійної 

роботи щодо опанування спеціальною літературою, матеріалом конспекту, 

користування науково-навчальними й довідковими джерелами (словниками) 

для пошуку відповідей на запропоновані викладачем завдання для самостійної 

роботи.  

Самостійно працювати над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни студенти можуть у бібліотеці НТУ «ХПІ», навчальних 

аудиторіях, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах. Цю роботу за 

потреби проводять відповідно до заздалегідь складеного графіку, що гарантує 

можливість індивідуального доступу студента до визначених програмою 

дидактичних засобів. Графік доводять до відома студентів на початку 

поточного семестру.  

Якщо в студентів виникають проблеми з вибором наукових джерел, 

розумінням наукової інформації, передбачено консультації викладача. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом 

для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час практичних занять. Методичні матеріали для самостійної роботи 

студентів передбачають можливість проведення самоконтролю з боку 

студента.  

 

 

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Змістовий модуль №1 

Наукове і ділове спілкування як складники фахової діяльності 

Тема 1.1. Державна мова – мова професійного спілкування 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особливості мовної політики в Україні. 

2. Система стилів української літературної мови. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на запитання: 

1. Що таке мовна політика?  

2. Що розуміють під поняттям «державна мова»? 

3. Які документи визначають правовий статус української мови та інших мов 

в Україні? 

4. Коли українська мова отримала статус державної? 

5. Який статус мають інші мови, поширені та території України? 

 2. З’ясуйте, до яких стилів належать уривки: 

 А …Прокинулось усе. Обізвалась трава голосами тисячі своїх жильців: 

коників, метеликів, жуків; окликнулись луки сотнями перепелів; луги, 

струшуючи срібну росу, розлягалися співами своїх соловейків, голосним 

кукуванням сивих зозуль, журливим туркотанням горлиць, тоді як в повітрі 

бриніла дзвінка жайворонкова пісня… крикнув бугай у болоті – і замовк; 

сумно роздався його голосний поклик на всю околицю – і затих.  

 Б. Зараз мова C++ широко використовується для розробки 

програмного забезпечення, будучи однією з найпопулярніших мов 

програмування. З її допомогою створюють операційні системи, різноманітні 

прикладні програми, драйвери пристроїв, ігри тощо. 

 В. Місцеве самоврядування в Україні – це ґарантоване державою право 

та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 

об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування 



вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. 

 Г. Ним постало все, і ніщо, що постало, не постало без нього. 

 Д. – Паночку, – зітхнувши важко, вимовив він, – хай уже я один в одвіті 

буду… Он дочка в мене… Пустіть її, лебедику! 

– Дочка? І гаразд, що дочка! Хіба дочці не можна з батьком кумувати? – питає 

пан. 

– Вона молода, паночку, дурна!.. Як батько накаже, то як його не послухати? 

Простіть на сей раз… 

 Е. Екстремісти також потрібні. Не ті, що стріляють, а ті, що думають. 

Без екстремальних, крайніх поглядів не може з’явитися середнє, тобто 

оптимальне, рішення, як кажуть математики, або зважений підхід, як кажуть 

політики. Саме з таких позицій видається можливим у пропонованих читачеві 

коротких нотатках з натури (а вона така неповторно розмаїта!) пройтись по 

широкому колу думок, аби ще раз замислитись над причинами феноменальної 

кризи, в якій ми опинилися. 

 Є. До Василя Стефаника   

28 жовтня 1902 р. 

Високоповажний добродію! 

 Ніяк не можу погодитися з думкою, що у збірнику на честь Куліша не 

буде Вашої, хоч би й маленької, новелки! Терпеливо чекав я два місяці 

обіцяного оповідання, та вже й третій місяць минув, а від Вас як нема нічого, 

так немає. Прошу й благаю: дозвольте нам бачити Вас дорогим гостем у 

нашому альманахові…. 

З високим поважанням Ваш щирий М. Коцюбинський. 

 3. Відредагуйте типові мовні звороти офіційно-ділового і наукового 

стилів та складіть з ними речення. 

 На протязі року, ціль нашого дослідження, являється прикладом, 

приймати участь, підводити підсумки, працювати по схемі, добре відношення 

до своїх обов’язків, по вказівці керівника, винести подяку. 



 4. Схарактеризуйте слова з погляду їх стильової приналежності. Які 

слова можуть вживатися в різних стилях? 

 Вікно, плазма, шпрехати, атом, бараболя, сунути, браузер, хата, 

викрутаси, ректи, колія, програмне забезпечення, артист, гомоніти, мережа, 

син. 

 

Тема 1.2. Наукова література як основне джерело фахових знань 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Стандартні звороти наукового стилю. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповідь на питання. 

1. Які стандартні звороти використовуються для вираження теми наукового 

джерела? 

2. За допомогою яких лексичних засобів у науковому джерелі окреслюється 

коло досліджуваних проблем? 

3. Наведіть приклади стандартних мовних зворотів для вираження 

узагальнення, підсумку, висновку? 

 2. Оберіть правильну відповідь. 

1. В якому з наведених зворотів вказується на предмет дослідження наукового 

джерела? 

А. Стаття призначена для … 

Б. Роботу присвячено… 

В. Автор узагальнює … 

Г. Дослідники зазначають … 

2. Який із зворотів вказує на зв'язок досліджуваної проблеми із попередніми 

науковими роботами? 

А. Автор підкреслює… 

Б. Актуальною проблемою є … 

В. Цю проблему досліджувати такі науковці … 

Г. Вважаємо, що … 



Тема 1.3. Письмова репрезентація результатів наукових досліджень  

Питання для самостійного опрацювання 

1. Оформлення інших видів наукових праць (стаття, тези, рецензія). 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання: 

1. Що таке наукова стаття? 

2. Який обсяг наукової статті? 

3. З яких елементів складається наукова стаття? 

4. Які типи речень переважно використовуються в науковій статті? 

5. У якому з наукових жанрів (стаття, тези, рецензія) доречно розміщувати 

таблиці, графіки, діаграми? 

6. Яка різниця між науковою статтею та тезами? 

7. Від чого залежить обсяг рецензії? 

 2. Оберіть правильну відповідь. 

1. Мовний зворот  «Проблему досліджували …» вживається для: 

А. Зазначення теми дослідження 

Б. Узагальнення, висновків 

В. Зв'язку з попередніми дослідженнями 

Г. Наведення прикладів. 

2. Обов’язковими елементами рецензії є: 

А. Тема, методи дослідження, список джерел. 

Б. Тема, актуальність дослідження, оцінка. 

В. Цитати, огляд літератури, висновки. 

Г. Таблиці, посилання на авторитетні джерела, список літератури. 

3. Визначення якого жанру наукової літератури наведено: «Критичний відгук 

на  науковий  твір з метою рекомендації його до друку, захисту. Обов'язково 

містить зауваження, пропозиції та висновки фахівця щодо поданої на розгляд 

роботи». 

А. Стаття 

Б. Тези 



В. Реферат 

Г. Рецензія 

4. Тези – це: 

А. Стисла характеристика змісту книги, статті.  

Б. Публікація, де подаються кінцеві або проміжні результати дослідження, 

висвітлюються пріоритетні напрямки розробок ученого, накреслюються 

перспективи подальших напрацювань. 

В. Коротке формулювання основних положень доповіді, лекції, статті тощо. 

Г. Скорочений запис певної інформації (лекції, друкованого джерела), що 

дозволяє його авторові одразу чи через деякий час із необхідною повнотою 

відновити інформацію. 

5. В якому із жанрів наукової літератури застосовується такий зворот: 

«Недоліками роботи є …» 

А. В тезах 

Б. В науковій статті 

В. В конспекті 

Г. В рецензії 

 3. Напишіть тези за темою «Сучасні  мови програмування». 

 4. Напишіть рецензію до тексту. 

Мови програмування 

Мова програмування – це формальна знакова система, що призначена 

для опису алгоритмів у формі, зручній для виконавця. Мова програмування 

визначає набір лексичних, синтаксичних правил, які використовуються під час 

складання комп’ютерної програми. Вона дозволяє програмісту точно 

визначити те, на які події буде реагувати комп’ютер, як будуть зберігатись і 

передаватись дані, а також які саме дії слід виконати над цими даними за 

різних обставин. Від природних мов вoни вiдрiзняються обмeжeною кількістю 

«слiв» і дуже суворими прaвилами зaпису кoманд. 

Можна сформулювати вимоги до мов програмування і класифікувати 

мови за їх особливостями. Основні вимоги до мов програмування:  



- наочність –  використання у мові вже існуючих символів, добре 

відомих і зрозумілих як програмістам, так і користувачам ПК;  

- єдність – викoристання тих самих символів для позначення тих самих 

або споріднених понять у різних частинах алгоритму, кількість цих символів 

має бути мінімальною;  

- гнучкість – можливість відносно зручного, нескладного опису 

поширених прийомів математичних обчислень за допомогою наявного в мові 

обмеженого набору образотворчих засобів;  

- модульність – можливість опису складних алгоритмів у вигляді 

сукупності простих модулів, які можуть бути складені окремо і використані в 

різних алгоритмах;  

- однозначність – недвозначність запису будь-якого алгоритму.   

На сьогодні у світі існує декiлька сoтень мoв прoграмування. Кожна має 

свою галузь зaстосування. Зaлежно вiд ступeня дeталізації приписiв зaзвичай 

визнaчається рiвень мoви прoгрaмувaння –  чим мeнша дeтaлiзaцiя, тим вищий 

рiвeнь мoви. Зa цим критeрієм мoжна виокремити нaступні рiвні мoв 

прoгрaмувaння: мaшиннi, мaшиннo-opіентіpовані (aсемблери), мaшинно-

нeзалежнi (мoви висoкого рiвня).  

Під час прогрaмування мaшинною мoвою прогрaміст має тримaти пiд 

cвoїм кoнтрoлeм кoжну кoмaнду, викoристовувати всi мoжливості мaшинних 

oперацій. Aле прoцec нaписaння прoгрaми нa мaшиннiй мoві дужe 

трудoмicткий i виcнaжливий, прoгрaмa виxoдить грoмiздкoю. Кoли пoтрiбнo 

мaти eфeктивну прoгрaму, зaмiсть мaшинних мoв викoристoвують близькi дo 

ниx мaшиннo-oрiєнтoвaнi мoви (aсемблери). 

За дoпoмoгoю мoв низькoгo рiвня ствoрюються дужe eфeктивнi та 

кoмпaктнi прoгрaми. З іншого боку, нeoбхiднo дoбрe рoзумiти будoву 

кoмп'ютeрa. Пoдiбні мoви зaзвичaй викoристовуються для нaписaння 

нeвeликих за розміром систeмних дoдaткiв, драйверів, пристрoїв.  

Moви висoкoгo рiвня характеризуються ступенем близькості до 

природної мови, і звільняють програміста від технічних особливостей 



конкретних комп’ютерів. Важливою перевагою мoв висoкого рiвня є їхня 

унiверсальність, незалежність від комп’ютера. Програма, написана такою 

мовою, може виконуватися на різних машинах. Під час переходу на інший 

комп’ютер програма не вимагає перероблення. Такі мови – це не лише спосіб 

cпілкування людини з мaшинoю, aле й людей між собою. Програма, написaна 

мoвою висoкого рiвня, лeгко може бути зрозуміла будь-якому фахівцю, що 

знає мову і характер завдання. 

Винахід мов програмування вищого рівня, а також їх постійне 

вдосконалення та розвиток, дозволило людині не лише спілкуватися з 

машиною і розуміти її, а й використовувати комп’ютер для складних 

розрахунків у галузі літакобудування, ракетобудування, медицини і навіть 

економіки. Але й за дoпoмoгoю мoв низькoгo рiвня ствoрюються дужe 

eфeктивнi та кoмпaктнi прoгрaми, які в чомусь переважають мови високого 

рівня. 

Тема 1.4. Правила оформлення наукових праць 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Розділові знаки в реченнях із цитатами 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання: 

1. Що таке цитата? 

2. Які є види цитат? 

3. Як оформлюється пряма цитата? 

4. Як оформлюється непряма цитата? 

 2. Поставте розділові знаки в реченнях з прямими цитатами. 

  1. Р. Смелянський у своїй науково-дослідній роботі вказує З точки зору 

надійності, існуючі контролери не здатні протистояти загрозам, пов’язаним з 

відмовами контролерів і їх додатків, оскільки такі механізми в них не 

закладені. 2. Для реалізації широкосмугових мультимедійних сервісів у мережі 

мають бути встановлені додаткові мультимедійні сервери аплікацій і 

абонентські пристрої вважають Гольдштейн А. Б. та Соколов Н. А. 3. Автор 



статті стверджує Більшість існуючих ПЗ для створення сучасних систем 

надання телекомунікаційних послуг написана мовами високого рівня: С, C++, 

Python, Java, Rybu. 4. В одному повідомленні ІMS можуть міститися дані про 

декілька TAS, які надають певні послуги різним типам абонентських пристроїв 

підкреслює В. Поповський у книзі «Телекомунікаційні системи та мережі». 5. 

А. Голишко наводить таке визначення Сервісна архітектура являє собою набір 

логічних функцій, які можна поділити на три рівні: рівень транспорту та 

абонентських пристроїв і шлюзів, рівень управління сеансами й рівень 

серверів аплікацій.  

 3. Прямі цитати із завдання 2 перетворіть на непрямі та запишіть, 

розставляючи розділові знаки.  

 

Тема 1.5. Теоретичні засади діловодства 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Класифікація документів.  

2. Мовні кліше офіційно-ділового стилю. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання. 

1. За якими критеріями класифікують документи? 

2. Які розрізняють документи  

- за походженням? 

- за місцем виникнення? 

- за напрямком? 

- за формою? 

- за терміном виконання? 

- за складністю? 

- за технікою відтворення? 

- за призначенням? 

3. Що таке мовні кліше? 

4. Які мовні кліше властиві офіційно-діловому стилю? 



 2. Оберіть правильну відповідь. 

1. До документів щодо особового складу належать: 

А. Заява, резюме, характеристика; 

Б. Договір, заява, пропозиція; 

В. Скарга, довідка, резюме; 

Г. Лист, угода, розписка. 

2. Довідково-організаційні документи – це: 

А. Пояснювальна записка, доручення, заява; 

Б. Діловий лист, оголошення, контракт; 

В. Довідка, пояснювальна записка, запрошення; 

Г. Резюме, протокол, угода. 

3. До обліково-фінансових документів належать: 

А. Звіт, пояснювальна записка, доручення; 

Б. Акт, доручення, розписка; 

В. Договір, заява, оголошення; 

Г. Службова записка, резюме, акт. 

4. Правила, інструкція належать до: 

А. Організаційних документів; 

Б. Розпорядчих документів; 

В. Документів щодо особового складу; 

Г. Обліково-фінансових документів. 

5. Вказівка, наказ, постанова належать до: 

А. Документів щодо особового складу; 

Б. Обліково-фінансових документів; 

В. Розпорядчих документів; 

Г. Організаційних документів. 

6. Договір, трудова угода належать до: 

А. Розпорядчих документів; 

Б. Організаційних документів; 

В. Документів щодо особового складу; 



Г. Господарсько-договірних документів. 

7. В офіційно-діловому стилі використовуються такі мовні кліше: 

А. автор зауважує, можна зробити висновок; 

Б. згідно з розпорядженням, у попередніх дослідженнях йдеться; 

В. взяти до уваги, укласти договір; 

Г. на думку автора статті, з боку адміністрації. 

8. Мовні кліше в офіційно-діловому стилі виконують таку функцію: 

А. сприяють швидкому і точному складанню документа; 

Б. надають документу емоційного забарвлення; 

В. передають найголовнішу інформацію; 

Г. надають документу образності.  

 

Тема 1.6. Правила укладання ділових паперів 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Пояснювальна записка. Правила оформлення пояснювальної записки. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Що являє собою пояснювальна записка? 

2. Причини яких дій, фактів пояснюються у цьому документі? 

3. Кому адресується пояснювальна записка? 

4. Які реквізити має пояснювальна записка? 

5. Що зазначається у реквізиті «адресант»? 

6. До якого виду документів за призначенням належить пояснювальна 

записка? 

 2. Оберіть правильну відповідь. 

1. Пояснювальна записка має такі реквізити: 

А. Назва, текст, дата, підпис. 

Б. Адресат, адресант, назва, текст, дата, підпис. 

В. Назва, текст, засвідчення керівника, дата, підпис. 

Г. Адресант, адресат, текст, дата, підпис. 



2. У тексті пояснювальної записки зазначається: 

А. Факти, події, що призвели до порушення дисципліни; 

Б. Інформація про передання коштів від однієї особи до іншої; 

В. Прохання особи щодо здійснення своїх прав; 

Г. Повідомлення про подію, що відбудеться. 

3. Пояснювальна записка складається: 

А. за власним бажанням; 

Б. у разі непередбачуваних обставин; 

В. на вимогу керівника; 

Г. для реалізації своїх інтересів. 

4. Реквізит «адресат» пишеться у: 

А. Називному відмінку; 

Б. Родовому відмінку; 

В. Знахідному відмінку; 

Г. Давальному відмінку. 

 3. Складіть пояснювальну записку на ім’я директора вашого 

інституту.  

 

Тема 1.7. Нормативність фахового мовлення 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Особливості деяких норм української літературної мови: орфоепічні норми 

(правила наголошування деяких термінів); орфографічні норми (написання 

термінів разом, окремо або через дефіс); лексичні норми (розрізнення 

термінів-паронімів); стилістичні норми (тавтологія і плеоназм). 

Практичні завдання та вправи 

 1. Перепишіть терміни, поставте наголос. 

 Фаховий, обладнання, мережа, жалюзі, інструмент, симетрія, експерт, 

середина, каталог, завдання, показник.  

 2. Поясніть, яке значення мають терміни залежно від наголосу. 

Складіть з ними речення: 



 Сенсо́рний – се́нсорний, типовий – типовий, частковий – частковий, 

відомості – відомості. 

 3. Перепишіть терміни, розкриваючи дужки. 

 Електронно(обчислювальний), введення(виведення), міні(комп’ютер), 

регістр(пам’ять), після(програма), блок(схема), база(зміщення),  

командо(контролер), взаємо(блокування), десятково(двійковий), 

дельта(маршрутизація), електронно(оптичний), згортка(розгортка), 

інженерно(технічний), крос(транслятор), регістр(пам’ять), крос(система), 

швидко(дія), після(друк), багато(задачність), швидко(дійний), диско(вод), 

крос(асемблер), тест(програма), програма(консультант), блок(маркер), 

після(редагування). 

 4. Користуючись словником, з’ясуйте різницю у значенні слів. 

Складіть з ними речення. 

  Показник – покажчик, адрес – адреса, адресат – адресант, ведучий – 

провідний, виборний – виборчий, виключний – винятковий, відділення – 

відділ – відділок, відноситися – ставитися – належати, відносно – стосовно, 

постанова – установа, ідеальний – ідеалістичний, професійно – 

професіонально, тема – тематика, вимога – вимогливість, аргументування – 

аргументація, витрата – втрата. 

 5. Сталі словосполучення наукового стилю замініть однослівними 

відповідниками. Наприклад: значна кількість – чимало, багато. 

 Незначна кількість, у більшості випадків, у противному випадку, у 

даному випадку, на даний момент, на сьогоднішній день, у найближчому 

майбутньому, до останнього часу, кількісний склад, науковий співробітник, 

складова частина, основні положення, набути характеру, збільшити в три рази. 

 6. Відкоригуйте словосполучення. 

 Відшкодувати шкоду, внести внесок, забезпечити безпеку, корисне 

використання, широко поширений, громадянське суспільство, організувати 

організацію, дивний парадокс, маршрут руху, промислова індустрія. 

 7. Запишіть речення, уникаючи тавтології. 



 1. Тривалість заняття в нашому університеті триває 1 год. 15 хв. 2. 

Приймаючи на роботу нових співробітників, необхідно при їх прийомі 

враховувати ступінь володіння комп’ютером. 3. Користь від використання 

нового ноутбука не підлягає сумніву. 4. Залучення та використання сучасних 

інформаційних технологій в процесі навчального процесу має як позитивні, 

так і негативні наслідки. 5. У своєму дослідженні дослідник стверджує, що для 

реалізації мультимедійних сервісів у мережі мають бути встановлені додаткові 

сервери і пристрої. 

 

Змістовий модуль №2 

Основи термінологічної та лінгвістичної підготовки фахівця 

Тема 2.1. Теоретичні засади термінознавства 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Зв’язки термінознавства з іншими науковими дисциплінами. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання: 

1. На стику яких наук виникло термінознавство? 

2. Чому важко визначити поняття «термін»? 

3. З якими лінгвістичними науками пов’язано термінознавство? 

4. З якими науками, які ви вивчаєте, пов’язано термінознавство? Аргументуйте 

свою відповідь. 

5. Як з термінознавством пов’язані такі науки, як лексикографія та 

термінографія? Запишіть вихідні дані п’ятьох термінологічних словників за 

вашою спеціальністю. 

 2. Подані терміни запишіть у два стовпчики – загальнонаукові та 

вузькогалузеві. 

  Система, процесор, мови програмування, аналіз, двигун, асемблер, 

проєктування, системний блок, мінікомп’ютер, стандарти, монітор, фірма-

виробник, магнітна стрічка, класифікація, машина, потенційні можливості 



комп’ютера, пристрій, диск, відеогра, IP-мережа, мова моделювання, 

дослідження, програмне забезпечення, розроблення. 

 3. Випишіть з тексту терміни свого фаху та з’ясуйте їх дефініції за 

словником.  

Історія створення Linux 

У 1983 році Річард Столмен заснував проект GNU, для того щоб 

створити повноцінну Unix-подібну операційну систему і наповнити її лише 

відкритим програмним забезпеченням. На початок 1990-х проєкт зібрав майже 

всі необхідні компоненти цієї системи: бібліотеки, компілятори, текстові 

редактори, командну оболонку Unix, — за винятком основного компоненту — 

ядра. У 1990 році почалося розроблення ядра GNU Hurd на основі мікроядра 

Mach, однак робота тривала із серйозними перешкодами і просувалася досить 

повільно.  

1991 року Лінус Торвальдс, фінський студент Університету Гельсінкі, як 

своє хобі розпочав розроблення іншого ядра. Спершу Торвальдс 

використовував на своєму комп'ютері Minix — спрощену Unix-подібну 

операційну систему, розроблену Ендрю Таненбаумом для навчання. Однак 

Таненбаум не дозволив іншим розширювати його операційну систему, що 

спонукало Торвальдса створити заміну для Minix.  

Спершу Торвальдс назвав своє ядро «Freax», що є схрещенням слів 

«free» та «freek», плюс додання літери «Х», котра часто використовується у 

іменах Unix-подібних операційних систем. Назву «Linux» придумав Арі 

Лемке, котрий на той час адміністрував FTP-сервер мережі фінських 

університетів, він дав назву «Linux» мережі, з якої проект Торвальдса був 

уперше доступний для завантаження.  

Лінукс є Unix-подібною операційною системою, однак її код не було 

запозичено з оригінальної Unix. На початку для налаштування та встановлення 

Лінукс був потрібен комп'ютер під керівництвом Minix. Перші версії Лінукса 

також вимагали наявності на твердому диску іншої операційної системи для 

здійснення завантаження, але пізніше з'явилися незалежні завантажувачі на 



кшталт LILO. Функціональність Лінукс швидко перевершила можливості 

Minix, Торвальдс та інші ранні розробники ядра адаптували свою роботу для 

компонентів GNU та програмного забезпечення користувача задля створення 

завершеної, повнофункціональної, вільної операційної системи.  

Сьогодні Торвальдс продовжує координувати процес розроблення ядра, 

а інші підсистеми (такі, як компоненти GNU) розвиваються окремо (робота 

над ядром Лінукс не є частиною проекту GNU). Різні спільноти й компанії 

комбінують і поширюють усі ці компоненти разом із додатковим прикладним 

програмним забезпеченням, знані як дистрибутиви Лінукс. 

4. Запишіть 15 термінів свого фаху з дефініціями. 

 

Тема 2.2. Шляхи виникнення нових термінів 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Правопис термінів іншомовного походження. 

2. Скорочування складних і складених термінів у науковому тексті, вимоги до 

їх творення та правопису. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Які особливості правопису голосних в термінах іншомовного походження 

ви знаєте? 

2. Які є особливості правопису іншомовних префіксів? 

3. В яких випадках в термінах іншомовного походження пишеться м’який 

знак? 

4. В яких випадках в термінах іншомовного походження пишеться апостроф? 

5. Чи відбувається спрощення приголосних в термінах іншомовного 

походження на письмі? 

6. В яких термінах іншомовного походження зберігається подвоєння 

приголосних? 

7. Коли відбувається подовження приголосних в термінах іншомовного 

походження? 



8. Що таке складні терміни? Наведіть приклади складних термінів за фахом. 

9. Що таке складені терміни? Наведіть приклади складених термінів за фахом. 

2. Запишіть терміни, замість крапок поставте літери І чи И. 

Д…ск, с…стема, інд…катор, ідент…фікація, …тегрований, 

комп…ляція, клав…атура, арх….тектура, алгор…тм, модуляц…я, мон…тор, 

в…ртуальний, перефер…йний, п…ксель, моб…льний, оптим…зація, 

прогам…ст., ред…рект, репл…кація, рес…вер, рутк..т, сн…фер, спул…нг, 

арх….тектура. 

3. Запишіть терміни, поставте, де потрібно, апостроф або м’який 

знак. 

Зв…язаний, пам…ять, віртуал…ний, об…єкт, пул..т, панел…, 

кабел…ний, коаксеал…ний, об…єм, модул…ований, обчислювал…ний, 

з…єднувач, роз…єднувати, запам…ятовувал…ний, комп…ютер.  

 4. Перепишіть складні терміни, відкриваючи дужки.  

Компакт(диск), диско(вод), відео(інформація), кнопка(прапорець), 

мікро(схема), багато(компютерний), кольоро(корекція), відео(сигнал), 

чат(форум), людино(машина), мейн(фрейм), апаратно(залежний), 

відео(контролер), мікро(процесор), флеш(пам'ять), електронно(променевий), 

гіпер(текстовий), введення(виведення), міні(комп’ютер), багато(задачний). 

 5. Запишіть терміни, вставте, якщо потрібно, замість крапок 

приголосні. З’ясуйте, в яких випадках відбувається подвоєння приголосних. 

 Аб…ревіатура, компрес…, ап…лікація, ас…емблер, ас…иміляція, 

профес…ія, ак…умулятор, ил…юстрація, парал…ель, арк…отангенс, тон…а, 

пас…ив, регрес…, кор…ектор, ир…егулярний, стрес…, ан…отація, 

ас…истент, ас…ортимент, ат…естація, ба…лон, ком…ентарий, конгрес…, 

дискус…ія, прес…-конференція, шас…і, прогрес…ивний, кристал…, нет…о. 

 6.  З поданого списку випишіть терміни з елементами греко-

латинського походження, з’ясуйте їхні дефініції. 

 Гігабайт, дисплей, псевдовипадкові числа, драйвер, делфі, деструктор, 

дефрагментація, евристика, ідентифікатор, рефакторинг, сервер, фреймворк, 



алгоритм, архіватор, інтерфейс, макет, макрос, форматування, кластер, диск, 

антивірусна програма, монітор, відеопам’ять, аудіоадаптер, діапазон, графіка, 

клавіатура, принтер, файл.  

 7. Запишіть терміни, вставте, якщо потрібно, замість крапок 

приголосні. З’ясуйте, в яких випадках відбувається подовження 

приголосних. 

 Модифікован…ий, ідентифікован…ий, модульован…ий, 

традиційн…ий, комп’ютеризован…ий; модулюван…я, ізолюван…я, 

ідентифікуван…я, деталізуван…, оптимізуван…я, координуван…я, 

компілюван…я.  

 

Тема 2.3. Термінологічне планування в Україні 

1. Сучасна українська термінологія: історія, стан, проблеми, перспективи. 

Видатні термінознавці України. 

2. Опанування 50 фахових термінів з дефініціями. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання. 

 1. З чого почався розвиток української термінології?  

2. Яку роль відігравало Товариство ім. Т. Шевченка у розвитку українського 

термінознавства? 

3. Назвіть етапи термінотворчої діяльності в сучасній Україні та наведіть 

стислу характеристику кожного з них. 

4. Які тенденції термінотворчої діяльності спостерігаються зараз в Україні? 

5. На які два основні підходи зорієнтовані прихильники сучасних 

термінотворчих традицій? Чому? Наведіть приклади. 

6. Яку загрозу для термінотворчого процесу несуть англіцизми? Наведіть 

приклади. 

7. Назвіть видатних термінознавців України. 

 2. Прочитайте текст. Випишіть з тексту терміни свого фаху, 

з’ясуйте їх походження (питомі чи запозичені) та дефініції. 



Програмування 

В загальному розумінні процес програмування – це створення програм 

для комп'ютерів. Якщо розглядати детальніше, то програмування або 

кодування означає створення конкретних програм або інструкцій певною 

мовою програмування. Люди, які складають інструкції, називаються 

програмістами або на жаргоні програмістів – кодерами. Кодери створюють 

програми найчастіше за певним алгоритмом, тобто у них є певний план, метод 

вирішення поставлених завдань. Люди, які продумують і розробляють 

алгоритм, називаються алгоритмістами, математиками або фахівцями 

предметної галузі. 

В цілому, програмування – це всі види діяльності кодерів і 

алгоритмістів, які створюють нові та підтримують діючі програми на ЕОМ. 

Вся діяльність, завдяки якій в комп'ютері підтримуються в робочому стані 

програми, оновлюються їхні версії і створюються нові програми, і є 

програмування. Зараз термін «програмування» замінюють більш сучасною 

назвою – програмна інженерія або інженерія ПО. Основні сучасні завдання 

програмної інженерії – це аналіз завдань, постановка, розроблення проєкту 

програми, створення і побудова алгоритму, розроблення потрібної структури 

даних, написання відповідних текстів для програм, перевірка і випробування 

програм, документування, конфігурування, дороблення, супровід. 

Для того щоб на ЕОМ записати программу, необхідно використовувати 

спеціальну мову. Транслятор – спеціальний інструмент, за допомогою якого 

програміст може записати потрібну програму на ЕОМ. Саме завдяки 

транслятору програма буде зрозумілою, і легко читатиметься комп'ютером. 

На сьогоднішній день популярним є інтегроване середовище 

розроблення програмного забезпечення, до складу якого входить редактор для 

введення, а також редагування текстів програм, налагодження пошуку і 

виявлення помилок у програмах, компонування збірки програм за допомогою 

декількох модулів. 



У середовищі програмування текстовий редактор має функціональну 

специфіку, засоби створення візуального інтерфейсу, індексацію імен, 

відображення документації. Завдяки текстовому редактору здійснюється набір 

і редагування тексту програми, який називається вихідним кодом, а в 

середовищі професіоналів називають ''вихідник''. За допомогою мови 

програмування для вихідного коду визначається синтаксис і початкова 

семантика. Зазвичай, семантика програмування розширюється текстом 

програми, додатковими бібліотеками та іншим програмно-апаратним 

оточенням, де виконується програма. За допомогою компілятора мова 

програмування перетворюється на спеціальні коди, які ЕОМ або його 

компоненти розуміють, і згідно з кожним кодом виконують відповідну 

програму. Інтерпретатор може діяти за двома напрямками – або явно не 

перетворювати мову програмування на спеціальний код для ЕОМ, або робити 

це неявно, у процесі виконання програми. 

Весь процес програмування умовно можна поділити на декілька певних 

стадій: аналіз; проєктування – створення алгоритму, розроблення його 

комплексу; кодування і компіляція – створення тексту програми та його 

перетворення на зрозумілий для машин код за допомогою компілятора; 

тестування та налагодження, тобто перевірка помилок в програмі та їх 

усунення; випробування програми. 

 3. Випишіть зі словників 50 термінів свого фаху з дефініціями.   

 

Тема 2.4. Теоретичні питання перекладознавства 

1. Способи перекладання (транскодування, калькування, описове 

перекладання). 

2. Перекладацькі трансформації.  

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання. 

1. За яких причин використовуються різні способи перекладання термінів? 

2. Що таке транскодування? Назвіть його види. 



3. Який з видів транскодування, з вашої точки зору, є більш поширеним на 

сучасному етапі розвитку термінології. Наведіть приклади. 

4. В якому випадку транскодований термін супроводжується описовим 

перекладом? 

5. Що таке калькування? Наведіть приклади. Чи поширений цей спосіб 

перекладання на сучасному етапі? 

6. Що таке описове перекладання? Наведіть приклади.  

7. Чому описове перекладання вважається не дуже зручним способом 

перекладання? 

8. Назвіть перекладацькі трансформації. З якою метою вони 

використовуються? 

9. Що таке вилучення та додавання? Наведіть приклади.  

10. Що таке конкретизація та генералізація? Наведіть приклади. 

11. Що таке антонімічний переклад? Які види він має? 

 2. Визначте, які види транскодування були застосовані під час 

перекладання термінів. 

 Аssembler – асемблер,  sematics of programming – семантика 

програмування, compiler – компілятор, programmer – програміст, code – код, 

algorithm – алгоритм, coding – кодування, compilation – компіляція, modeling – 

моделювання, disk – диск, processor – процесор, operating system – операційна 

система, functionality – функціональність, adapret – адаптер.  

 3. Визначте, який з видів антонімічного перекладу використано. 

 Тo continue – не зупинятися, unabbreviated – повний, unallowed – заборо-

нений, to not defuse – залишати із запальником (бомбу), not disaggregative – 

цільний, small – невеликий, unabolished – такий, що залишається чинним, to 

disappear never – завжди залишатися, to ignore – не помічати, not impossible – 

можливий. 

 4. Визначте, який спосіб було використано під час перекладання 

термінів. 



 Оutscriber – вихідний пристрій відтворення даних, access code – код 

доступу, central processing unit – центральний процесор, closed file – закритий 

файл, cold boot – "холодний" запуск, disk operating system – дискова операцiйна 

система, floating – point arithmetic –  константа з плаваючою крапкою, hard disk 

– жорсткий диск, motherboard – базова плата, mouse – миша, random access 

memory – пам’ять з випадковим доступом або оперативна пам’ять. 

 

Тема 2.5. Словники у професійному мовленні 

1. Особливості творення й уживання назв осіб за родом діяльності (професією, 

посадою, званням), назв знарядь праці, пристроїв, деталей. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Які суфікси є продуктивними у словотвірних типах іменників чоловічого роду 

на позначення людей за родом діяльності, фахом?  

2. Які іншомовні суфікси ви знаєте у словотвірних типах іменників чоловічого 

роду на позначення людей за родом діяльності, фахом? 

3. За допомогою яких суфіксів від іменників чоловічого роду утворюються 

іменники на означення осіб жіночої статі? 

4. Які українські суфікси використовуються для творення найменувань знарядь? 

5. Які іншомовні суфікси застосовуються для найменувань знарядь? 

6. Наведіть приклади назв знарядь, утворених безафіксним способом. 

 2. Визначте суфікси, за допомогою яких утворено назви осіб за родом 

діяльності, запишіть відповідні назви осіб чоловічого роду, виділіть суфікси. 

 Авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, програмістка, співачка, 

студентка, фігуристка, верстальниця, набірниця, порадниця, учениця, 

кравчиня, плавчиня, продавчиня, майстриня, філологиня, поетеса. 

 3. Визначте суфікси, за допомогою яких утворено назви осіб за родом 

діяльності, запишіть, де можливо, відповідні назви осіб жіночого роду, 

виділіть суфікси. 



 Шахтар, килимар, ковзаняр, фахівець, динамівець; олійник, кулеметник, 

прозаїк, бригадир, таксист, шахіст, комерсант, курсант, кореспондент, виробник, 

візник, ремонтник, рятівник, заготівник, аналітик, верстальник; ткач, заспівувач, 

перекладач, збирач, діяч; співець, борець, знавець, продавець, переможець, 

висуванець; лікар, бунтар, маляр, кресляр, дизайнер, репетитор, тренер, диктор, 

делегат, практикант. 

 4. Визначте спосіб, за яким утворені назви знарядь праці. Виділіть 

суфікси. 

  Тепломір, лічильник, холодильник, молоток, напилок, кип’ятильник, 

двигун, покажчик, маховик, тепломір, газогенератор, ізоляція, модулятор, ДВЗ, 

ОЗП, тахометр, апаратура, випромінювач. 

  

Тема 2.6. Граматичні труднощі перекладання термінів 

1. Основні помилки під час перекладання термінів. 

2. Редагування науково-технічних текстів.  

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Які є проблеми перекладання омонімічних термінів? 

2. Які види термінологічної омонімії ви знаєте? 

3. Як виникають омонімічні терміни-абревіатури?  

4. У яких значеннях в українській мові вживають активні дієприкметники?  

5. У яких значеннях в українській мові вживають пасивні дієприкметники?   

6. Вживання яких прийменників викликає труднощі? 

7. В яких значеннях вживається прийменник при? 

8. В яких значеннях вживається прийменник для? 

9. Які правила вживання прийменників у/в ви знаєте? 

10. Які правила вживання прийменників з/із/зі ви знаєте? 

 2. Від поданих конструкцій утворіть, де можливо, активні 

дієприкметники теперішнього часу та введіть їх у словосполучення. 

Наприклад: Пристрій, що друкує – друкувальний пристрій. 



Пристрій, що зчитує – 

Хвиля,  що біжить –  

Комп’ютер, що працює швидко –  

Послідовність, що зростає – 

Пристрій, що копіює –  

Сила, що рухає –  

Пристрій, що декодує –  

Корпус, що поглинає шум –  

Алгоритм, що моделює –  

Пристрій, що сканує –  

Струм, що пульсує –  

Екран, що засліплює  – 

  3. Від поданих дієслів  утворіть, де можливо, пасивні дієприкметники та 

введіть їх у словосполучення. Наприклад: Аналізувати (факт) – 

аналізований факт. 

Вентилювати (машина) –  

Інтегрувати (технології) –  

Викликати (програма) –  

Допускати (напруга) –  

Вимірювати (величина) –  

Споживати (потужність) –  

Коректувати (план) –  

Визначати (поняття) –  

Очікувати (струм) –  

 4. Оберіть правильний варіант вживання словосполучень. 

Майстер з обслуговування комп’ютерів –  майстер по обслуговуванню 

комп’ютерів; по підрахункам – за підрахунками; за ознакою – по ознаці; по 

своїм властивостям – за властивостями; по сукупності – за сукупністю; за 

схемою – по схемі; по напрямку – у напрямку; у міру того, як – по мірі того, 

як; по закінченню – після закінчення; за формулою – по формулі; фахівець з  



ремонту – фахівець по ремонту; при взаємодії – під час взаємодії; під час 

використання – при використанні; по досягненні – після досягнення; ні при 

яких умовах – за жодних умов; за швидкості – при швидкості; у порівнянні – 

при порівнянні. 

5. Відредагуйте словосполучення з прийменниками. 

Вибір програми по замовчанню, сортувати по типу, вирівняти по 

ширині, задати поcлідовність по рядках, при можливості, при установці, Y при 

змінній X набуває значень, помилка при роботі з клавіатурою, програма 

незмінна при виконанні, помилка при невдалій спробі, неузгодженість при 

оновленні даних. 

 6. Відредагуйте текст. 

На сьогодні можна виділити декілька мов програмування, впливаючих 

на програмну індустрію: Visual Basic, C, C++, Object Pascal, Java, C#, Eiffel, 

Оберон. Кожну з них можна використовувати в тій чи іншій мірі в якості 

алгоритмічної мови. Алгоритмічна мова вирізняється від мови програмування. 

Еволюція мов програмування привела до того, що поняття алгоритмічної мови 

змінилося поняттям мови програмування, яке далі розчинилося у середовищі 

реалізації (середовище трансляції, виконуюча система, набір стандартних 

бібліотек). При реалізації алгоритму в межах певного середовища багато уваги 

вимагає вивчення середовища, а не тільки підтримуючої мови програмування. 

За технічними деталями часто втрачається розуміння ідеї алгоритму. А без 

цього перенести алгоритм на іншу мову і застосувати його буде доволі тяжким 

завданням. Разом з тим алгоритмічна мова не повинна бути абстрактною, адже 

перевірку рішень часто потрібно виконувати дослідним шляхом. Реально 

існуюча алгоритмічна мова має опиратися на невелику кількість базових 

понять і бути достатньо виразною для подачі різного роду алгоритмів. Мова 

повинна бути лаконічною, доступною на більшості поширених комп’ютерних 

платформ. Більшість алгоритмічних мов, таких як С, Паскаль, були створені у 

60-70 рр. ХХ ст. На протязі цього часу з’являлися нові мови, принесені ними 



ідеї були закладені у сучасні мови програмування (так трапилося із 

концепцією об’єктно-орієнтованого програмування).  

 7. Перекладіть текст українською мовою за допомогою он-лайн 

перекладача та відредагуйте його. 

 In 1837, Charles Babbage proposed the first general mechanical computer, the 

Analytical Engine. The Analytical Engine contained an ALU (Arithmetic Logic 

Unit), basic flow control, punch cards (inspired by the Jacquard Loom), and 

integrated memory. It is the first general-purpose computer concept that could be 

used for many things and not only one particular computation. Unfortunately, 

because of funding issues, this computer was also never built while Charles Babbage 

was alive. In 1910, Henry Babbage, Charles Babbage's youngest son, was able to 

complete a portion of this machine and perform basic calculations. In 1890, Herman 

Hollerith developed a method for machines to record and store information on punch 

cards for the US census.  

 Hollerith's machine was approximately ten times faster than manual 

tabulations and saved the census office millions of dollars. Hollerith would later 

form the company we know today as IBM. 

 

Тема 2.7. Граматичні труднощі вживання термінів  

і загальновживаних слів у наукових текстах 

1. Прикметники й займенники в наукових і ділових текстах.  

2. Особливості використання дієслівних форм у мовленні фахівця. Способи 

вираження наказу. 

Практичні завдання та вправи 

 1. Дайте відповіді на питання. 

1. Чи можуть прикметники у термінологічних словосполученнях змінювати свій 

розряд – переходити з якісних у відносні та навпаки? Наведіть приклади. 

2. Якій формі ступенів порівняння (складній чи складеній) віддається перевага  в 

науковому та діловому мовленні? 



3. Чи можуть прикметники втратити значення вищого ступеня у складі 

термінологічних словосполучень? Наведіть приклади. 

4. З якими прийменниками та сполучниками вживаються прикметники вищого 

ступеня? Наведіть приклади. 

5. Від яких прикметників не можна утворити ступені порівняння? Наведіть 

приклади. 

6. Які помилки найчастіше трапляються під час відмінювання прикметників? 

7. Які помилки найчастіше трапляються під час застосування займенників? 

8. Які форми наказового способу прийнято вживати у діловому мовленні? 

9. Які форми майбутнього часу прийнято вживати у діловому мовленні? 

  2. Утворить від дієслів всі форми наказового способу. 

 Переглядати, перевіряти, підкреслити, дивитися, знайти, виправити, 

відремонтувати. 

 3. Трансформуйте подані вирази, використовуючи прикметникові 

словосполучення. 

 Правила по службі; довідка про оплату податку; відомості, які 

подаються щомісячно; підпис, зроблений своєю рукою; видання, які 

передплачуються; умова перед укладанням договору; договір між двома 

сторонами. 

 4. Утворіть, де можливо, ступені порівняння прикметників. Складіть 

з ними речення офіційно-ділового та наукового стилів. 

 Високий, комп’ютерний, широкий, маленький, інтегрований, великий, 

низький, новий, сучасний, розвинутий, системний, старий, мережевий. 

 5. Відредагуйте словосполучення з займенниками. 

 Дякую вас, в другий раз, по якійсь причині, без чий-то допомоги, ні один з 

нас, на моїм, їх обладнання, був відсутній якійсь час, цеї домовленості, котрогось 

із присутніх, любúй фахівець, один і той же документ. 

 6. Перекладіть текст українською мовою за допомогою он-лайн-

перекладача та відредагуйте його. 

Сomputer science 



 Сomputer science, the study of computers and computing, including their 

theoretical and algorithmic foundations, hardware and software, and their uses for 

processing information. The discipline of computer science includes the study 

of algorithms and data structures, computer and network design, modeling data and 

information processes, and artificial intelligence. Computer science draws some of 

its foundations from mathematics and engineering and therefore incorporates 

techniques from areas such as queueing theory, probability and statistics, 

and electronic circuit design. Computer science also makes heavy use of hypothesis 

testing and experimentation during the conceptualization, design, measurement, and 

refinement of new algorithms, information structures, and computer architectures. 

Сomputer science is considered as part of a family of five separate yet interrelated 

disciplines: computer engineering, computer science, information systems, 

information technology, and software engineering. 

 This family has come to be known collectively as the discipline of computing. 

These five disciplines are interrelated in the sense that computing is their object of 

study, but they are separate since each has its own research perspective and 

curricular focus. (Since 1991 the Association for Computing Machinery [ACM], the 

IEEE Computer Society [IEEE-CS], and the Association for Information Systems 

[AIS] have collaborated to develop and update the taxonomy of these five 

interrelated disciplines and the guidelines that educational institutions worldwide 

use for their undergraduate, graduate, and research programs.)  

 The major subfields of computer science include the traditional study 

of computer architecture, programming languages, and software development. 

However, they also include computational science (the use of algorithmic techniques 

for modeling scientific data), graphics and visualization, human-computer 

interaction, databases and information systems, networks, and the social and 

professional issues that are unique to the practice of computer science. As may be 

evident, some of these subfields overlap in their activities with other modern fields, 

such as bioinformatics and computational chemistry. These overlaps are 

the consequence of a tendency among computer scientists to recognize and act upon 
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their field’s many interdisciplinary connections. Computer science emerged as an 

independent discipline in the early 1960s, although the electronic digital 

computer that is the object of its study was invented some two decades earlier. The 

roots of computer science lie primarily in the related fields of mathematics, electrical 

engineering, physics, and management information systems.  Mathematics is the 

source of two key concepts in the development of the computer—the idea that all 

information can be represented as sequences of zeros and ones and the abstract 

notion of a “stored program.” In the binary number system, numbers are represented 

by a sequence of the binary digits 0 and 1 in the same way that numbers in the 

familiar decimal system are represented using the digits 0 through 9. The relative 

ease with which two states (e.g., high and low voltage) can be realized in electrical 

and electronic devices led naturally to the binary digit, or bit, becoming the basic 

unit of data storage and transmission in a computer system. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

Завдання для самостійної роботи (індивідуальне 

домашнє завдання) 

Теми рефератів (доповідей) 

Місце української мови серед інших мов світу. 

Виникнення української мови та писемності.  

Мова як суспільне явище. Функції мови.  

Мовне законодавство та мовна політика. 

Становлення й розвиток наукового стилю 

української мови. 

Особливості наукового тексту. 

Мовна й наукова картини світу. 

Правила оформлення бібліографічного опису книги. 

 

 

 

8 тиждень 
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10 

11 

 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

16 

 

 

17 

18 

 

19 

20 

21 

22 

Становлення й розвиток офіційно-ділового стилю 

української мови. 

Класифікація документів. 

Тенденції розвитку української мови на сучасному 

етапі. 

Сучасна українська літературна мова: виникнення, 

ознаки, значення. 

Функціональні стилі української літературної мови. 

Мовна норма. Типи норм української літературної 

мови. 

Лексичний склад української мови: слово, лексичне 

значення, багатозначні слова й контекст. 

Класифікація лексики української мови (групи слів 

за значенням, походженням, сферою й частотою 

використання). 

Молодіжний сленг як мовне явище. 

Інновації в системі української мови та тенденції її 

розвитку в І пол. ХХІ ст. 

Мовна інтерференція: причини виникнення, види. 

Суржик як соціолінгвістичне явище. 

Український мовний етикет, його особливості. 

Національна мова як компонент бізнес-культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

24 

25 

 

26 

 

27 

 

Мовне планування в Україні. 

Термінологічне планування в Україні. 

Термінологічні стандарти як дієвий інструмент 

поліпшення якості фахових текстів. 

Організація термінологічних досліджень у 

Науковому товаристві імені Тараса Шевченка. 

Сучасні проблеми й перспективи українського 

термінознавства.  

15 тиждень 



28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

34 

 

35 

36 

37 

38 

39 

 

40 

41 

42 

43 

 

44 

45 

 

Термін як основа лексичного складу наукового 

стилю. 

Термінологічні запозичання в мові науки й техніки: 

причини, джерела, функції. 

Проблеми лінгвістичного впорядкування 

терміносистем української мови. 

Номенклатурні знаки: визначення, історія вивчення, 

типи. 

Актуальні проблеми сучасного термінознавства. 

Види лінгвістичних словників. 

Класифікація термінологічних словників. 

Українська термінографія за роки незалежності: 

здобутки й прорахунки. 

Хімічна термінологія української мови. 

Українська комп’ютерна термінологія. 

Українська машинобудівна термінологія. 

Термінологія охорони навколишнього середовища. 

Українська електротехнічна термінологія в її 

історичному розвитку. 

Українська економічна термінологія. 

Українська фізична термінологія. 

Українська математична термінологія. 

Українські й міжнародні організації зі стандартизації 

науково-технічної термінології. 

Проблеми комп’ютерного перекладання.  

Труднощі перекладання російських дієприкметників 

українською мовою. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ 



Змістовий модуль 1 

Наукове і ділове спілкування як складники фахової діяльності (16 год.) 

1. Що таке мовна політика? Які її завдання в Україні? Які закони про мову 

функціонують у нашій державі?  

2. Які є функціональні стилі сучасної української літературної мови? Назвіть 

сферу вживання, призначення, ознаки, мовні засоби, підстилі кожного з них. 

3. Що таке стандартні звороти наукового стилю української літературної 

мови? Для чого їх застосовують у наукових текстах? Наведіть приклади 

таких зворотів. 

4. Що таке стаття? Що таке тези доповіді? Що таке рецензія. Укажіть їх 

структуру, призначення, вимоги до їх оформлення. 

5. Що таке посилання (покликання) у наукових текстах? Для чого їх 

уживають? Як правильно оформлювати цитати в професійних текстах? 

Наведіть приклади.  

6. Укажіть параметри класифікації ділових паперів. Назвіть види документів 

за цими параметрами. 

7. Що таке мовні кліше офіційно-ділового стилю мовлення? Наведіть 

приклади. Для чого їх застосовують у ділових паперах? 

8. Що таке пояснювальна записка? Назвіть її реквізити. Укажіть правила її 

оформлення. Укладіть зразок пояснювальної записки. 

9. Що таке мовна норма? Які типи мовних норм знаєте? Наведіть приклади. 

Змістовий модуль 2 

Основи термінологічної та лінгвістичної підготовки фахівця (16 год.) 

1. Що таке термінознавство? З якими науками пов’язане термінознавство? 

Відповідь аргументуйте. 

2. Назвіть правила правопису термінів іншомовного походження. Наведіть 

приклади термінів свого фаху.  

3. Розкажіть про скорочування складних і складених термінів у науковому 

тексті, вимоги до їх творення та правопису. 



4. Розкажіть про сучасний стан, історію, проблеми, перспективи розвитку 

сучасної української термінології, видатних термінознавців України. 

5. Випишіть 50 фахових термінів з дефініціями і вивчіть їх напам’ять. 

6. Розкажіть про способи перекладання (транскодування, калькування, 

описове перекладання). Наведіть приклади. 

7. Розкажіть про перекладацькі трансформації. Наведіть приклади. 

8. Особливості творення й уживання назв осіб за родом діяльності (професією, 

посадою, званням), назв знарядь праці, пристроїв, деталей. Наведіть 

приклади. 

9. Що таке редагування наукових текстів? Які види помилок трапляються під 

час перекладання термінів? Наведіть приклади. 

10. Розкажіть про правила утворення та використання прикметникових, 

займенникових, дієслівних форм у мовленні фахівця. Наведіть приклади. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком, що 

містить індивідуальні заняття, консультації, перевірку виконання 

індивідуальних завдань, перевірку й захист завдань, запланованих на 

поточний контроль тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

1) за засвоєнням теоретичного матеріалу: а) консультації: індивідуальні 

(запитання – відповідь); б) групові (розгляд типових ситуацій-прикладів); 

2) за засвоєнням практичного матеріалу: консультації індивідуальні й 

групові; 

3) для комплексного оцінювання засвоєння програмного матеріалу: 

а) індивідуальне здавання виконаних робіт; б) підготовка виступу на 

практичному занятті. 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Рекомендована література 



Базова література 

1 Писарська Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

письмове ділове мовлення: навч. посібник / Н. В. Писарська. – Х.: НТУ 

«ХПІ», 2016. – 114 с.  

2 Методичні вказівки до практичних занять та самостійних робіт з 

дисципліни «Українська мова» для студентів усіх спеціальностей 

«Долаймо суржик!» / уклад. Дяченко О.В., Гомон А.М.− Харків: НТУ 

«ХПІ», видавництво «Форт», 2019. – 56 с.  

3 Заверющенко М.П. Офіційно-діловий стиль: правила укладання 

документів різних видів»: навч. посібник щодо самостійної роботи / М. П. 

Заверющенко, О. М. Кримець, С. М. Чернявська, О. В. Шокуров.− Харків: 

НТУ «ХПІ», 2019.– 140 с.  

4 Методичні вказівки для студентів і викладачів з дисциплін «Українська 

мова» «Метод проектного навчання у контенті комунікативно-інтенційної 

моделі як нової еволюційної освіти» / уклад. Полянська І.В., Чернявська 

С.М., Шевченко В.Ф.− Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 27 с.  

5 Гомон А.М. Оброблення наукової інформації: навчально-методичний 

посібник з дисципліни «Українська мова» для студентів I курсу всіх 

спеціальностей / А.М. Гомон А.М., Кримець О.М.− Харків: НТУ «ХПІ», 

2019.− 106 с.  

6 Методичні вказівки до практичних занять та самостійних робіт з 

дисципліни «Українська мова» для студентів усіх спеціальностей 

«Основні труднощі з ортографії та пунктуації сучасної української мови» 

/ уклад. Гомон А.М. , Дяченко О.В.− Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 36 с.  

7 Методичні вказівки до практичних занять та самостійних робіт з 

дисципліни «Українська мова» для студентів і курсантів 1-го курсу 

технічних спеціальностей «Культура усного професійно-ділового 

спілкування» / уклад. Снігурова І.І., Писарська Н.В., Бєлова К.В., Дяченко 

О.В.− Харків: НТУ «ХПІ», 2020.– 45 с.  



8 Методичні вказівки до практичних занять та самостійних робіт з 

навчальної дисципліни «Українська мова для курсантів та студентів 1-го 

курсу «Наукова комунікація як складник фахової діяльності» / уклад. 

Бєлова К.В., Писарська Н.В., Снігурова І.І., Дяченко О.В.− Харків: НТУ 

«ХПІ», 2020. – 30 с.  

9 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Українська мова» для студентів 1-го курсу нефілологічних 

спеціальностей та курсантів ВІТВ «Правила укладання ділових паперів» / 

уклад. Снігурова І.І., Писарська Н.В., Бєлова К.В., Дяченко О.В. − Харків: 

НТУ «ХПІ», 2020.– 33 с.  

10 Бєлова К.В. Українська мова для військовослужбовців: навчальний 

посібник / К. В. Бєлова, І. І. Снігурова, О. В. Дяченко, Н. В. Писарська .− 

Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 161 с. 

 

Допоміжна література 

11 Корж А. Українська мова професійного спрямування: навч. посібник / А. 

Корж.− Київ: : Центр навчальної літератури, 2019.− 296 с.  

12 Українська мова за професійним спрямуванням / за ред. д-ра філол. наук, 

професора С.М. Луцак .− Київ: Медицина, 2017.− 360 с.  

13 Тетарчук І. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний 

посібник для підготовки до іспитів / І. Тетарчук, Т. Дякив.− Київ: Центр 

навчальної літератури, 2020.− 186 с.  

14 Плотницька І.М. Ділова українська мова / І.М. Плотницька.− Київ: : Центр 

навчальної літератури, 2019.− 256 с. 

15 Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова.− Київ: : Центр 

навчальної літератури, 2019.− 416 с.  



16 Методичні вказівки до курсу для самостійної роботи студентів всіх 

спеціальностей «Фахова українська мова та основи ділової комунікації» / 

укл.: Зіневич Л.В., Красавіна В.В. − Чернігів : ЧНТУ, 2018. − 39 с.  

17 Бабакова О.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / уклад. О.В. 

Бабакова, З.О. Митяй, О.Г. Хомчак.− Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 

2018.− 151 с.  

18 Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник, 

5-те вид., виправ. і доповнен / С.В. Шевчук, І.В. Клименко.− К.: Алерта, 

2019.− 640 с.  
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http://www.mova.info  
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