
ТЕЛЕКОМ’ЮТІНГ 
 

Таким буде майбутній світ 

Лише уявіть, як було б чудово використовувати «телеком’ютінг»
1
: не 

виходячи з дому переноситися на роботу по електронних каналах і 

виконувати всі свої обов’язки за допомогою комп’ютера або телефону. 

Більше не довелося б штовхатися у вщент наповненому автобусі або 

поїзді, витрачати нескінченні години на дорогу з роботи і на роботу. 

Ви могли б працювати, де вам заманеться. Тільки уявіть собі, які це 

відкриває можливості! 

Марія 

 

Світ – на грані катастрофи 

Скорочення часу на поїздку до роботи і назад та зменшення 

енергетичних витрат – безсумнівно хороша думка. 

Але така мета повинна бути досягнута за рахунок поліпшення 

громадського транспорту або за рахунок того, щоб робочі місця були 

наближені до місць проживання людей. 

Смілива думка про те, що телеком’ютінг стане частиною способу 

життя для кожного, призведе до того, що люди будуть все більш роз’єднані. 

Невже ми дійсно хочемо зовсім загубити почуття приналежності до людської 

спільноти? 

Роман 

 
1«Телеком’ютінг» – термін, який був введений Джеком Нільсом на початку 

1970-х років для опису ситуації, у якій працівники виконують свою роботу за 

допомогою комп’ютера, розташованого не в центральному офісі, а, 

наприклад, удома, і передають дані або документи в центральний офіс за 

допомогою засобів телефонного зв’язку. 

 

Використовуйте текст «Телеком’ютінг», щоб дати відповіді 

на наступні запитання. 

 

Запитання 1 

Як співвідносяться один з одним тексти «Таким буде майбутній 

світ» і «Світ – на грані катастрофи»? 

А. У цих текстах використані різні аргументи для того, щоб дійти до 

одного й того ж самого спільного висновку. 

В. Вищезазначені тексти написані в одному стилі, але присвячені 



зовсім різним темам. 

С. Ці тексти висловлюють одну й ту саму загальну точку зору, але 

доходять до різних висновків. 

D. Тексти висловлюють протилежні погляди на одну й ту ж саму 

тему. 

 

Запитання 2 

Який вид роботи буде важкий для виконання в умовах телеком’ютінга? 

Наведіть один приклад. Обґрунтуйте свою відповідь. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Варіанти правильної відповіді. 

Названо вид роботи і надано обґрунтоване пояснення того, чому 

людина, яка виконує таку роботу, не зможе це робити в умовах 

телеком’ютінга. 

У відповідях має бути уточнено, чому необхідно бути фізично 

присутнім на місці роботи для виконання певного виду роботи або вказано, 

чому умови телеком’ютінга в певних ситуаціях виявляться нездійсненними 

(наприклад, із-за місця розташування). 

- Будівельник. Важко працювати з деревиною або цеглою, коли 

знаходишся далеко від них. 

- Спортсмен. Для спорту необхідна фізична присутність на місці. 

- Слюсар. Неможливо відремонтувати труби, сидячи у себе вдома! 

- Копати канави, тому що там треба бути. 

- Медсестра. Через Інтернет не можна перевірити, як почуває себе 

пацієнт. 

 

 


