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Група №11 

Урок №45-46 

Тема уроку: « Internet and Modern Life.» 

Мета уроку: Вдосконалювати навички усного мовлення та письма. Розвивати 
культуру спілкування та мовленнєву реакцію учнів. 

Матеріали уроку: 

1. Списати лексику з перекладом та вивчити. 
Useful words 

1. Prevail – домінувати, бути частим 
2. Arise – виникати, з'являтися e.g. a problem has arisen – виникла проблема 
3. Substantial – міцний, щільний 
4. Associate – об'єднувати 
5. Reduce – зменшувати 
6. Available – доступний 
7. Implement – впроваджувати, починати щось використовувати 
8. Efficiency [ɪˈfɪʃnsi] – ККД 
9. Determine – визначати, вимірювати, обчислювати 
10. Rapid – швидкий 
11. Occur – траплятися, відбуватися 
12. Considerable – значний, великий, важливий 
13. Oversee – спостерігати, випадково помітити 
14. Reduce – зменшувати 
15. Demand – вимагати 
16. Maintain – підтримувати (в хорошому стані) 
17. Sophisticated [səˈfɪstɪkeɪtɪd] – складний 
18. Simultaneously [ˌsɪmlˈteɪnɪəsli] – одночасно 
19. Respond − відповідь 
20. Sufficient [səˈfɪʃnt] – достатній 

 
Idioms 

• bells and whistles – привабливі, але найчастіше непотрібні налаштування 
• all-singing, all-dancing – остання версія з найновішими налаштуваннями 
• cutting edge – новітній, на піку актуальності, прогресивний 
• get your wires crossed – не розуміти одне одного 
• hold the wire – не класти слухавку, залишитися на зв'язку 
• on the leading edge – використовувати новітні технології, які зараз доступні 
• а silver surfer – користувач інтернету похилого віку 
Зверніть увагу! В інтернеті – on the Internet 
 
Найкумедніша частина у вивченні англійської, якщо ви програміст, – 
жаргон 



 
Жаргон – це технічна термінологія і лексика, характерна для певної сфери. 
 
1. Yoda conditions – оскільки цей персонаж часто використовував інверсію – 

«безпечний» стиль запису виразів порівняння при програмуванні на мовах 
з Сі-синтаксисом: 5 == a замість а == 5.  

2. Mad girlfriend bug – відбувається щось дивне, але програмне забезпечення 
«говорить», що все в нормі. 

3. Loch [lɒk] Ness Monster bug – неполадка, яку одного разу бачила одна 
людина. Loch from Scottish Gaelic – озеро. 

4. Hydra – при спробі виправити недолік з'являються два нових. 
5. Common Law Feature – несправність, яка тримається настільки довго, що 

вже вважається нормою. 
6. Hindenbug – вірус, що знищує дані. 
7. Jenga code – вся програма «посипалася» в результаті зміни одного блоку. 
8. Rubberducking – розмова з колегами-інженерами для вирішення проблеми. 

Походить від Rubber duck debugging (метод качечки) – психологічний 
метод налагодження коду, описаний у книзі «The Pragmatic Programmer». 
Суть методу – докладно розповісти про проблему вигаданому / реальному 
каченяті, щоб самому прийти до вирішення. Ще можна ставити йому 
запитання, адже в правильно сформульованому запитанні міститься 
половина відповіді, що направляє в потрібне русло. 

9. Unicorny (unicorn – єдиноріг) – щось на початковій стадії розробки, 
практично ще в задумі. 

10. Heisenbug – при спробі вивчити програмну помилку вона зникає або 
змінюється. Походить від «принципу невизначеності Гейзенберга» 
(heisenbug – гра слів), що в квантовій механіці означає несподівану зміну 
об'єкта в результаті самого факту спостереження. 
 
2. Скласти письмово 10 речень на професійну тематику з 

використанням лексики завдання 2.  
 

д/з:   виписати, перекласти та вивчити лексику із  завдання 2. 

Виконані завдання надсилати згідно розподілу підгруп:   

Россоха Н.М- nataross2017@gmail.com 
 
Карнах Е.В.- emiliya.karnakh@gmail.com 
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