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У 3 семестрі студентом має бути виконана контрольна робота, у ході 

виконання якої студент повинен опрацювати основну та додаткову 

літературу з модуля № 1. Метою контрольної роботи є застосування 

отриманих теоретичних знань та формування навиків застосування офісних 

технології автоматизованої обробки текстових та графічних даних, 

використання електронних словників, систем машинного перекладу. 

Контрольна робота складається з трьох практичних завдань, пов’язаних 

між собою. У першому студент повинен коротко розкрити зміст 

теоретичного питання за тематикою модуля №1, друге завдання виконується 

засобами машинного перекладу, третє завдання полягає у створенні 

мультимедійної презентації за тематикою першого завдання.  

Загальний обсяг друкованих сторінок контрольної роботи складає до 15 

аркушів (А4), з них на виконання першого завдання відводиться до 10 

аркушів. Довільний текст для другого завдання, обсягом 300-350 слів 

англійською мовою, студент обирає самостійно відповідно до тематики 

першого завдання. У контрольній роботі спершу подається оригінал тексту, 

потім його переклад засобами машинного перекладу і його відредагована 

версія.  

Презентація до контрольної роботи складається з 7 слайдів з 

урахуванням титульного слайду. В презентації слід відобразити ключові 

моменти теоретичного питання. Важливо не перевантажувати презентацію 

текстовим та графічним матеріалами. 

Студент самостійно обирає тему для контрольної роботи. При цьому 

бажано уникати повторень. 

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи 

Завдання 1. 

Коротко розкрийте суть теоретичного питання – обсяг до 7 сторінок. 

Титульну сторінку оформіть за зразком. 

 Параметри сторінки: А4, книжкова орієнтація, ліве поле – 3 см, праве – 

1,5 см, інші поля – 2 см. 

 Додайте колонтитули: 

• верхній – тема завдання, Times New Roman 12, жирний курсив, 

вирівнювання за правим краєм, всі відступи – 0; 

• нижній – Прізвище та ініціали, № групи, Times New Roman 12, 

вирівнювання за центром, всі відступи – 0; 

• на титульній сторінці колонтитули відсутні. 

 На першій сторінці створіть автоматичний зміст над текстом завдання. 

Форматування: Times New Roman 14, відступ першого рядка – 1 см, 

інтервали до і після абзацу – 0, міжрядковий інтервал – 1,5, 

вирівнювання за шириною. 



 Форматування основного тексту: Times New Roman 14, відступ 

першого рядка – 1 см, інтервали до і після абзацу – 0, міжрядковий 

інтервал – 1, вирівнювання за шириною. 

 Для заголовків встановити форматування: Times New Roman 14, 

жирний, відступ першого рядка – 0 см, вирівнювання за центром, 

інтервал після – 6 пт, до – 12 пт. Всі заголовки в роботі одного рівня. 

 За необхідності можна додати в текст малюнки, але не більше одного 

на сторінку. Для малюнка встановіть обтікання текстом по контуру та 

вирівняйте його за правим краєм. 

 Посилання та список використаних джерел оформити стилем APA (слід 

послуговуватися функцією автоматичного створення).  

 

Завдання 2. 

Під час виконання цієї частини контрольної роботи студент повинен 

особливо уважно поставитися до власних назв, імен та термінів у тексті, 

перевірити як вони повинні подаватися у 

перекладі. Варто використовувати 

довідкові джерела: одномовні словники, 

словники термінів (Мультитран) та інші 

(наприклад, Reverso Context). 

Сервіс машинного перекладу студент 

обирає самостійно. 

При редагуванні машинного 

перекладу (не плутати з форматуванням) 

спершу потрібно активувати режим правок на вкладці рецензування 

(Рецензирование → Исправления) для запису всіх внесених студентом змін. 

 

Завдання 3. 

Ґрунтуючись на теоретичному матеріалі Завдання 1 створіть презентацію з 10 

слайдів. Перший слайд – титульний, на ньому вказуєте назву роботи та свої 

дані; на останньому слайді – «Дякую за увагу!». Ефекти анімації та переходи 

між слайдами налаштовуєте на власний розсуд. 

 Створіть колонтитули для презентації: вкажіть своє прізвище та 

ініціали і номер слайду. Титульний слайд без колонтитулів. 

 Не перевантажуйте слайди текстом –  використайте, де можливо, 

схеми, таблиці або малюнки. 

 

 

Перелік теоретичних питань до першого завдання контрольної роботи: 

Hardware 

1. Raspberry Pi: що, як і для чого 

2. Архітектура мікропроцесорів 

3. Технологія SSD 



4. Сучасні мейнфрейми 

5. Квантовий комп’ютер: загальний опис 

6. «Прошивка» апаратного забезпечення (firmware) 

 

Software 

1. Альтернативні операційні системи 

2. Різниця між UX та UI дизайном 

3. Видавничі платформи: коротка характеристика 

4. Системне програмне забезпечення: утиліти 

5. Системи Text-to-Speech 

6. Принцип роботи компілятора 

 

Cyberspace 

1. Віртуальна реальність (VR) vs. доповнена реальність (AR). 

2. Політика приватності: як не перетворитися на параноїка? (на прикладі 

Google account або Facebook) 

3. Історія створення комп’ютерних вірусів. 

4. Використання мов розмітки даних (на прикладі CSS або HTML, XML, 

LaTeX). 

5. Інтернет речей: що це? 

6. Протоколи передачі даних. 

7. Концепція розвитку інтернет-технологій Web 3.0. 

8. Історія появи Інтернет. 

9. Соціальна платформа Reddit. 

10. Системи IM (або на прикладі конкретного клієнта, або загальний 

опис) 

11. YouTube чи TikTok 

12. Безпека в мережі: паролі, анонімайзери, vpn 

13. Хмарні технології для звичайного користувача 

14. Криптовалюта: її види і сфери використання 

 

Machine Learning 

1. Нейронні мережі в системах машинного перекладу 

2. Алгоритми машинного навчання 

3. Штучний інтелект: від ідеї до втілення 

4. Технології розпізнавання облич 

5. Голосове керування 

6. Що таке Big Data? 



Додаток 1 

Зразок оформлення титульної сторінки КР 
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