
    Перелік завдань для підсумкових контрольних робіт для екстернів 

Навчальні 

предмети 

10 клас Тематика 

контрольних та підсумкових робіт 

Інваріантивна складова 

Українська 

мова 

1.Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні. Українське 

законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовні обов’язки 

громадян. 

Написане есе «Українська мова в колі слов’янських мов» 

2. Основні етапи  формування і розвитку української національної мови( 

З історії розвитку української мови). 

3.Фонетика української літературної мови як учення про її звукову 

систему. Класифікація голосних і приголосних звуків. Асимілятивні, 

дисимілятивні процеси,подовження,спрощення у групах,приголосних. 

Метатеза. 

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і 

словотворенні. Чергування голосних. 

4.Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил 

української літературної вимови. 

Фонетика. Українська орфоепія. 

5.Українська графіка. Українська орфографія. 

Лексикологія української мови. Семасіологія  як учення про значення 

слів і виразів. 

Контрольний твір-роздум на суспільно-політичну тему в 

публіцистичному стилі. «Значення української мови для кожного 

українця.» 

6.Фразеологія як розділ мовознавства. 

7.Українська лексикографія. 

8.Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і 

творення слів. 

9.Українська морфологія. Іменник. Прикметник. Займенник. Числівник. 

Дієслово 

10. Дієприкметник. Дієприслівник. Прислівник. Службові частини мови 

Контрольна робота. Написання есе «Моє щастя» 

11.Підсумкова контрольна робота 

Українська 

література 

1.Реалістична українська проза. 

Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість письменника. 

«Кайдашева сім’я»- соціально-побутова повість - хроніка. 

Панас Мирний. Основне про життєвий і творчий шлях. «Хіба ревуть 

воли,як ясла повні?»-перший український соціально-психологічний 

роман.  

2.Театр корифеїв. 

Іван Карпенко-Карий. Основне про життєвий і творчий шлях.  

Комедія «Мартин Боруля». 

3.Титан духу і думки. 

Іван Франко. Багатогранність діяльності. 

Лірика збірки «З вершин і низин»: 

«Сікетинська мадонна» , «Гімн» («Замість пролога»). 



Збірка «Зів’яне листя» : «Ой ти,дівчино,з горіха зерня», «Чого являєшся 

меня..» . Філосовська поезія «Легенда про вічне життя». 

Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Новела  «Сойчене 

крило» 

4.Підсумкова контрольна робота 

Зарубіжна 

література 

1.Оригінальна і перекладна література в сучасному світі. 

2.Золоті сторінки далеких епох 

(Гомер «Одіссея» ,Дантес «Божесвенна комедія» , І.Шекспір «Гамлет») 

3.Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму ХІХст. 

(Е.Т.А. Гофман,Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» , В.Вітмен 

«Листя трави») 

Контрольна робота: 

Що таке оригінал і «перегляд»? 

1.Назвати види переглядів. У чому специфіка художнього перегляду? 

2.Чому Гамлет став «вічним» образом? 

(за трагедією І.Шекспіра «Гамлет») 

3.Написати есе «Повторність прихована та видима» (за казкою-новелою 

Е.Т.А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер») 

4.Роман ХІХ ст. Різновиди роману ХІХст. Національна своєрідність 

(О.Уайльд «Портрет Доріана Грея»),Ф.Стендаль «Червоне і чорне» 

5.Перехід до модернізму, взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. 

(Ш.Бодлер,Поль Верлен, Ар.Рембо) 

6.Драматургія к. ХІХ –п.ХХст. 

(М.Метерлінк «Синій птах») 

7.Сучасна література в юнацькому читанні (Мо Янь «Геній»)\ 

Контрольна робота: 

1.Назвати характерні ознаки реалістичного роману та різновиди роману 

ХІХст. 

2.Написати твір на тему «Портрет,ширма й ніж Доріана Грея»(за 

романом О.Уайльда «Портрет Доріана Грея») 

3.Висловити свою позицію щодо питання «Яку роль відіграє поезія в 

нашому житті?». 

(Підручник О.М. Ніколенко 2018)           

Іноземна 

(англійська 

мова) 

Розділ1.Люди та відносини. Що впливає на особистість. Риси характеру. 

Справжній друг. 

Розділ2.Вибір професії . Професії в Україні. Трудові уміння  та навички. 

Розділ3.Шкільне життя. Система освіти в Україні. Система освіти у 

Британії та США. 

Розділ4.Національна кухня. Корисна та шкідлива їжа. Написання 

рецепта. Меню. 

Розділ5.Технології  комунікації 

Розділ6.Наша планета Земля. 

Розділ7.Мистецтво  

Розділ8.Чи ти любиш спорт? 

9.Підсумкова контрольна робота 

Математика  

 

                      Алгебра 

Тема1. Функції,їхні властивості та графіки. 

 Тема2. Тригонометричні функції 



Тема3. Похідна та їх застосування 

4.Підсумкова контрольна робота 

                     Геометрія  

Тема1.Паралельність у просторі. 

Тема2. Перпендикулярність у просторі. 

Тема3. Координати та вектори в просторі. 

4.Підсумкова контрольна робота 

Інформатика 1.Інформаційні технології у суспільстві 

2.Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних 

3.Системи керування базами даних 

4.Мультимедійні та гіпертекстові документи 

Історія:Україна 

і світ 

1.Перша світова війна 

2.Розпад імперій та утворення національних держав 

1. 3.Облаштування повоєнного світу:між демократією та авторитаризмом 

2. 4.Тоталітарні режими як виклик людству   

3. 5.Україна і світ напередодні другої світової війни. Початок війни . 

4. 6.Друга світова війна: розгортання, перебіг та результат  

7.Підсумкова контрольна робота 

Громадянська 

освіта 

1.Особистість та її ідентичність 

2. Права й свободи людини 

3. Людина в соціокультурному просторі 

4. Демократичне суспільство та його цінності 

5. Світ інформації та мас-медіа 

6. Взаємодія громадян і держави в досягненні 

суспільного добробуту 

7.Україна, Європа, світ 

8. Підсумкова контрольна робота 

Мистецтво  1.Африканський культурний регіон. 

2.Величні цивілізації. Доколумбова  Америка. 

3.Далекосхідний культурний регіон. 

1. 4.Індійський культурний регіон 

Гармонія архітектури, що вражає. 

2. 5.Індійський кінематограф. 

6.Підсумкова контрольна робота  

Біологія 

 

  

1.Вступ. 

2.Біорізноманіття 

3.Обмін речовин і перетворень енергії 

4.Спадковість і мінливість 

5.Підсумкова контрольна робота  

Географія 1.Європа 

2.Азія 

3.Океанія 

4.Америка 

5.Африка 

6.Україна в міжнародному просторі 

7.Підсумкова контрольна робота 



 

Фізика 1.Механіка. Кінематика. 

2.Механіка.Динаміка 

3.Механічні коливання та хвилі. 

4.Молекулярна фізика. 

5.Основи термодинаміки . 

6.Електричне поле. 

7.Підсумкова контрольна робота 

Хімія 1.Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови 

молекул. Класифікація вуглеводнів. Виведення молекулярної формули 

речовини за загальною формулою гомологічного ряду і густиною або 

відносною густиною. 

2.Загальна формула молекулярні і структурні формули,структурна 

ізомерія,систематична номенклатура,хімічні властивості методи 

одержання і застосування алканів,алкенів,алкінів та аренів. 

3.Вивід молекулярної формули речовини за масою,об’ємом або 

кількістю речовини реагентів або продуктів реакції. 

4.Поняття про функціональну (характеристичну) групу. 

5.Загальні і структурні формули,структурна ізомерія,систематична 

номенклатура,фізичні і хімічні властивості ,добування і застосування 

алканів,гліцерилу,фенолу,альдегідів,карбонових кислот,естерів. Жири. 

Класифікація жирів,хімічні властивості. 

6.Вуглеводи класифікація. Молекулярна формула,фізичні і хімічні 

властивості глюкози,сахарози (цукрози),крохмалю і целюлози. 

7.Аміни,анілін,амінокислоти,білки,їх властивості і будова. 

Полімери,реакції полімеризації і поліконденсації. 

8.Пластмаси, каугуки і гума,синтетичні волокна,їх будова і властивості. 

9.Підсумкова контрольна робота 

Фізична 

культура 

№1 Легкоатлетичні види спорту, які розвивають швидкість, спритність 

№ 2  Різновиди футболу та правила гри 

№3 Поняття про фізичну культуру, як чинник здорового способу життя 

(підсумкова робота) 

Захист України  

(дівчата) 

1.Основи медичних знань і домедичної допомоги 

2.Основи цивільного захисту 

3. Підсумкова контрольна робота 

Захист України 

(хлопці)  

1. 1.Основи національної безпеки України  

2. 2.Збройні Сили України на захисті Вітчизни  

3. 3.Стройова підготовка та прикладна фізична підготовка  

4. 4.Вогнева підготовка  

5. 5.Тактична підготовка  

6. 6.Основи цивільного захисту  

7. 7.Домедична допомога  

8. Підсумкова контрольна робота 


