
Українська мова  

Для студентів 1 курсу спеціальності «Дизайн інтер’єру» та «Декоративне 

мистецтво» (викл. Матій І.Б.) 

Стилістичне забарвлення граматичних форм. 

 Іменник як частина мови. Особливості відмінювання іменників.  

Авраменко О. Українська мова: с.55-56 (вправи), с. 65-70 (тестові завдання) 

Прикметник. Особливості  творення ступенів  порівняння прикметників 

Авраменко О.  Українська мова: с.74-80 (вправи та тестові завдання) 

Складні випадки правопису різних частин мови.  

Числівник як частина мови. Особливості відмінювання та їх зв’язок з 

іменниками 

Авраменко О. Українська мова: с.85-90 (вправи та тестові завдання) 

Займенник як частина мови. Розряди займенників. 

Авраменко О. Українська мова: с. 92-96 (вправи та тестові завдання) 

Тема для написання висловлення 

Доля людини. Від чого і від кого вона же лежить? Чому в одних вона 

складається вдало, щасливо, людину вважають улюбленцем долі, попереду в 

неї попереду довге, безхмарне, сповнене радості та успіхів життя. В іншої 

людини доля нелегка, готує їй чимало горя й випробувань, її часто 

переслідують невдачі. Дехто вважає, що від долі залежить все. Ну, майже 

все. Одні - щасливі, інші – ні – значить, доля така. А інші упевнені, що свою 

долю кожен будує сам і необхідно самому розпоряджатися своєю долею, 

принаймні усе робити для того, щоб добитися успіху. Недаремно кажуть, що 

сильного доля веде – слабкого волочить. А як ви дивитеся на цю проблему? 

Залікові роботи – тестові завдання після повернення до штатної роботи 

закладу 

 

Зв’язок:  viber (095-606-93-48)  

e-mail: innamatij@gmail.com 

 



 

 

Українська мова  

Для студентів 2 курсу спеціальності «Дизайн інтер’єру» та 

«Образотворче мистецтво» (викл. Матій І.Б.) 

Відокремлені члени речення. Пунктограми при відокремлених другорядних 

членах речення. 

Авраменко О. Українська мова: с.189-193, 194-198 (вправи та тестові 

завдання) 

Поняття складного речення. Види складних речень.  

Авраменко О. Українська мова: с.213-235 (вправи та тестові завдання) 

Складне безсполучникове речення. Розділові знаки у складному 

безсполучниковому реченні. Складне речення з різними видами зв’язку.  

Авраменко О. Українська мова: с.235-243 (вправи та тестові завдання) 

Тема для написання висловлення 

Відомо, що здоров’я  - найбільша цінність не лише окремої людини, а й 

цілого суспільства. Про є чимало людей, зокрема й молодих, які, отримуючи 

певну тимчасову насолоду, самі шкодять своєму здоров’ю, уживаючи 

алкоголь, наркотики, палячи тютюн тощо, та ще хизуються тим, що такі 

сучасні й цікаві для певних товариств. То чи є здоров’я найвищою цінністю 

для людини? А як уважаєте Ви? 

Залікові роботи – тестові завдання після повернення до штатної роботи 

закладу. 

 

Зв’язок:  viber (095-606-93-48)  

e-mail: innamatij@gmail.com 


