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Завдання з дисципліни «Українська мова за проф. спрямуванням»

Тема 3: Автобіографія.
Завдання 1:
Виправити помилки в тексті автобіографій.
А) Я, Тимурова Анастасія Андріївна, народилася 5 травня 1984 року в м. Києві.
У 1991 році пішла в перший клас середньої школи № 300 м. Києва. Після закінчення 11
класів у 2002 році вступила до Київського міського педагогічного університету імені
Б.Грінченка за спеціальністю "Образотворче мистецтво", де і навчаюсь.
Склад сім'ї:
батько — Тимуров Андрій Павлович, живе окремо;
мати — Тимурова Галина Олександрівна, керівник гуртка "М'яка іграшка" ЦДЮТ
Деснянського району м. Києва.
(підпис)

19.12.02

Б) Я, Ягодкіна Олена Олександрівна, народилася 18 березня 1985 року в м. Києві.
У 1991 році пішла у перший клас школи-родини № 252 м. Києва. Потім у 1999 році
перейшла у середню школу № 256. Після закінчення 11 класів у 2002 році вступила до
Київського Міського Педагогічного Університету ім. Б. Д. Грінченка на педагогічний
факультет за спеціальністю "Образотворче мистецтво". Під час навчання у школі була президентом школи, та старостою класу, вела активну участь у громадському житті школи.
Склад сім'ї:
батько — Ягодкін Олександр Миколайович, менеджер;
мати —

Ягодкіна Олександра Яківна, лікар в міській лікарні;

сестра — Ягодкіна Марина Олександрівна, актриса.
18 грудня 2002 р.

(підпис)

_____________________________________________________________________________
_________

В) Я, Семенова Дарина Миколаївна, народилася 17 серпня 1982 року в місті Києві.
У 1989 році пішла в перший клас середньої загально-освітньої школи № 228, у 1991 році
перейшла до середньої загально-освітньої школи № 209. Закінчила її у 1999 році. Того ж
року поступила до ПТУ № 49, закінчила його у 2001 році. У 2002 році поступила до
Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка, де зараз навчаюсь.
Склад сім'ї: мати, Спірна Тетяна Юріївна, тимчасово не працює, розведена, батько,
Семенов Миколай Анатольович, відомостей не маю, сестра, Семенова Наталія Миколаївна,
навчається у 9 класі середньої загально-освітньої школи № 209.
9.09.2002 рік

(підпис)

________________________________________________________________________________
________

Завдання 2:
Відредагувати речення з автобіографій.
1. Я, Зелений О.М., народився 22.09.1979 р. в м. Умані Черкаської області. 2. На протязі
1988-96 рр. навчалася у середній школі № 143 м. Кіровограда. 3. У 1995 р. вступила на
спеціальність "менеджмент організації" Київського індустріального технікуму. 4. У 1999 р.
поступила в НПУ імені Драгоманова.

Завдання 3: Скласти автобіографію.

