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по горизонтали
3. Транспортний протокол  в Інтернет
5. Жаргонна назва  месенджера, що 

асоціюється з возом
6. Системи управління  навчальною  діяльнстю

по вертикали
1. Виправлення помилок в коді, налаштуваннях
2. Число,  яке  будучи  додано  або  відняте  з  

будь-якого  іншого  числа,  не  змінює  
значення  цього іншого числа

4. Об'єдннання різних інженерних дисциплін з 
розробки штучних систем



по горизонтали
7. Набір взаємозв'язаних дій, які перетворюють 

початкові дані у вихідні результати для 
досягнення певної мети

8. Сеанс звязку
9. Програміст, який знає довгострокові наслідки

різних технічних рішень. Може закладати 
архітектуру на виріст.

13. Програма, котра дозволяє прочитати HTML 
сторінку

15. Найменший  елемент  поверхні  візуалізації  
(як
правило, екрана дисплея), а також 
мінімальний адресований елемент 
двовимірного растрового зображення, колір, 
інтенсивність і яскравість якого можна задати
незалежно від інших точок.

17. Операційна система сучасних смартфонів
18. Програма в Unix , яка виконується в фоні
19. Точка  підключення  зовнішнього  пристрою  

(принтера,  ска-нера  та  ін.)  до  внутрішньої 
шини  процесора

23. Браузер, чия назва означає вид співу
24. Сайт або веб-сторінка, орієнтовані на 

конкретний пошуковий запит (або групу 
запитів)  і  створені  з  метою  зайняти  
високе  місце  серед  результатів,  що  
генеруються  пошуковими  системами  по  
даних  запитах

27. Один із співвласників Google
29.  Програма,

застосовувана розробниками ПЗ для пошуку 
й виправлення помилок у програмах

31.  Процес розділення програмного проекту на 
два окремі проекти

33. Пристрій  для  ручного   введення  символів  у 
комп’ютер.

34.  Набір інструкцій, які описують порядок дій 
виконавця, щоб досягти результату 
розв'язання задачі  за  скінченну кількість дій

37.  алфавітно-цифровий набір символів, що 
ідентифікує користувача комп'ютера або 
комп'ютерної мережі

39. Мережевий щоденник або журнал подій
40. Багаторазове повторення однакових або 

практично однакових повідомлень в форумі 
або листі

по вертикали
5. той хто вчиться програмувати
7. Об'єднання дій розробників, орієнтоване на 

створення програмного продукт у
10. новачок
11. Комп'ютерна програма (або макрос, або 

сценарій) деструктивної дії. 
12. Людина  або  організація,  залучені   до  всіх  

аспектів  процесу 
розробки  програмного забезпечення

14. Послідовність мікрокоманд (мікроінструкцій), 
які складають мікропрограму в пристрої  
мікропрограмного керування процесора. 
Кожній машинній команді процесора 
відповідає своя  мікропрограма

16. Процес  зміни  параметрів  одного  сигналу,  
званого несучою, 
відповідно до форми деякого іншого 
передаваного сигналу

20. Набір семантичних і синтаксичних правил, а 
також форматів (стандартів), які 
регламентують процедуру взаємодії 
однойменних рівнів двох різних рівноправних
об’єктів на основі обміну інформацією і 
дозволяють спростити складний процес 
взаємодії між об’єктами різних моделей і 
типів.

21. Формальна система, що використовується в 
теоретичній кібернетиці для дослідження 
визначення функції, застосування функції, та 
рекурсії

22. програма або програмно-апаратний 
пристрій, призначений для перехоплення і 
подальшого аналізу, або тільки аналізу 
мережного трафіку, призначеного для інших 
вузлів

25. Міра  внутрішньої  невпорядкованості  
інформаційної  системи,  наприклад,  
Інтернету.

26. Помилка в коді програми
28. веб-сайт, головний зміст якого — записи, 

зображення чи мультимедіа, що регулярно 
додаються

30. архітектура процесорів сучасних мобільних 
пристроїв

32. Режим перегляду веб-сторінки без 
підключення до інтернет



по горизонтали
42. комп'ютерна мережа, що складається з 

деякої кількості хостів, із запущеним  
автономним програмним забезпеченням

44. Простий алгоритм сортування
48. Операційна система , що є основою 

операційеної системи Андроїд
51. Користувач ПК
52. Назва мови програмування, що асоціюється 

зі змією
54. Філософський  термін,  що  позначає  поняття

 «сенс»,  «значення»,  «суть»  і  тісно  
пов’язаний з категоріями мислення і  буття

56. Як по українськи записати cookies
59. дані, призначені для управління конкретними

компонентами системи обробки інформації в
цілях реалізації певного алгоритму

61. Прізвище декана ІТМТ і ПІС?
62. сукупність імен, під якими користувач відомий

в комп'ютерній мережі
63. майже самостійний з достатньою кількістю 

знань розробник програмного  забезпечення
64. Прізвище декана ЕА
66. Програма для створення електронних 

презентацій
67. Завдання на сленгу програмістів

по вертикали
35. Тип баз даних
36. Автор  загальної класифікації архітектур 

ЕОМ за ознаками наявності паралелізму в 
потоках команд (інструкцій) і даних

38. проміжний буфер з швидким доступом
41. Жаргонна назва програміста
43. Хто такий QA?
44. Редактор тривимірної графіки
45. Найменша одиниця інформації 
46. Портофоліо по українськи
47. Випадкова або легко  усунена відмова  

устаткування обчислювальної системи
49. Система візуального програмування
50. мережевий етикет
53. не надто складна, але і  не надто легка гра, 

де є цікві фічі і ачівки, що постійно стимулює 
гравця переходити на новий рівень

55. Як по українськи сказати баг ?
57.  гравець, який ховається  за кутом (або 

просто пасе прохід, наприклад), за ящиком і у
всяких темних місцях в очікуванні, коли повз 
нього пробіжать противники,

58. Вільно поширюване (безкоштовне) 
ПЗ(жаргон)

60. Назва символу @ по українськи
65.  гравець, який не подає ознак життя


