
    Перелік завдань для підсумкових контрольних робіт для екстернів 

Навчальні 

предмети 

11 клас Тематика 

Контрольних та підсумкових робіт 

Інваріантивна складова 

Українська 

мова 

1.Риторика як наука і мистецтво слова. Інвенція. Диспозика. Методи 

викладу матеріалу. 

2.Авторське мистецтво в Україні. Техніка підготовки акторського 

виступу. 

3.Контрольний твір-відгук про твір мистецтва ,кінофільм(телепередачу) 

у публіцистичному стилі. 

4.Найважливіші відомості з синтаксису. Речення як основна 

комунікативна одиниця. Граматика основа підмета. Різновиди 

складеного присудку(складений дієслівний і складений іменний). 

5.Пряма і непряма мова. Цитування. Наприклад  

6.Основні пунктограми у простому реченні. 

7.тире між підметом і присудком у простому реченні. 

8.Будова тексту. 

9.Стилі мовлення. Лексика. Синоніми,антоніми та інші лексичні групи. 

10.Підсумкова контрольна робота 

Українська 

література 

1."Розстріляне відродження». Стильове розмаїття мистецтва 1920-х 

років. 

2.Феномен «Кларнетизму» Вітаїстичність в поезії П.Тичини 

3.Микола Хвильовий « Я(Романтика)» Проблеми внутрішнього 

роздвоєння людини між гуманізмом революції. 

4.В.Підмогильний . Перший урбаністичний роман "Місто". Морально - 

етичні колізії твору. 

5.Сатирична комедія Миколи Куліша «Мино Мозайло». Про серйозне 

легко. 

6.І.Багряний «Тигролови» Жанрові особливості першого укр. 

пригодницького роману. 

7.О.Довженко «Зачарована Десна» Поєднання минулого і сучасного в 

творі. Два ліричні героя: малий Сашко і зріла людина,митець. 

8. Григір Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном» «Вічна» тема 

«любовного трикутника». 

9.Поезія Ліни Костенко «Страшні слова,коли вони мовчать» «Хай буде 

легко..» Роман « Маруся Чурай»/(духовне життя нації крізь призму 

нещасливого кохання) 

10.Підсумкова контрольна робота 

Зарубіжна 

література 

1.Література.Мораль.Людяність. 

Літературні премії світу,письменники-лауреати та їхній внесок у 

боротьбу за мир і духовність. 

2.Золоті сторінки далеких епох. 

(Й.Тете «Фауст») 

3.Модерніська проза  п.ХХст. Ф.Кафка «Перевтілення», А.Камю «Чума» 

4.Шедеври європейської лірики І пол..ХХст. (Гійом Аполлістер, Р.М. 

Рільке, Гарсія Лорка) 

Контрольна робота:  



1.Доведіть тезу про те,що художня література є важливим чинником 

впливу на особистість та суспільство. 

2.Розкрийте зміст фастівського вислову «Спинися,мить!» (за трагедією 

Й.Тете «Фауст») 

3.Захист позиції «Людина в цьому світі-самотня комаха». 

5.Антиутопія у світовій літературі.(Дж.Орвелл «Скотоферма») 

6.Проблема війни і миру в літературі ХХ ст.(Б.Брехт «Матінка Кураж та 

її діти»,Г.Белль «Подорожній,коли ти прийдеш у Спа..»,Пауль Уелан 

«Фуга смерті») 

7.Людина та пошуки сенсу існування в прозі 2п.ХХ ст. 

(Е.Хемінгуей «Старший і море», Я.Кавабата «Тисяча журавлів» , 

Г.Маркес «Старичан із крилами») 

8.Провідні тенденції драматургії 9.пол.ХХст.(Ф.Дюрренматт «Гостина 

старої дами», М.Фріш «Санта-Крус», Е.Йонеско «Носороги») 

Контрольна робота: 

1.Що таке антиутопія? Чому цей жанр набув інтенсивного розвитку в 

літературі міжвоєнної доби? 

2. «Театр абсурду» як явище театрального авангарду в 1950-60 р.р., його 

провідні ознаки. 

3.Твір «Чому ангели почали старіти?» за оповіданням Гарсіа Маркеса 

«Старичан із крилами». 

(Підручник Є.Волощук 2019)   

Іноземна 

(англійська 

мова) 

1.Шкільне життя 

2.Робота і професії 

3.Родина і професії. 

4.Харчування 

5.Природа і дозвілля 

6.Мистецтво  

7.Молодь і молодіжна культура. 

8.Наука і технологічний прогрес 

9.Україна у світі. 

10.Підсумкова контрольна робота 

Математика  

 

          Алгебри і початки аналізу 

1.Показникова функція  

2.Логарифмічна функція 

3.Інтеграл і його застосування  

4.Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл. 

5.Елементи комбінаторики,теорії ймовірностей і математичної 

статистики  

6.Перестановки.Розміщення.Комбінації 

7.Підсумкова контрольна робота 

                  Геометрія  

1.Многогранники  

2.Тіла обертання §5 

3.Об’єми геометричних тіл 

4.Підсумкова контрольна робота  

Інформатика 1. Основи безпеки інформаційних технологій 

2 . Забезпечення безпеки інформаційних технологій 



3.Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж  

4.Підсумкове тестування 

Історія:Україна 

і світ 

1.Вступ. Уроки  другої світової війни  

2.Подвоєнне врегулювання  

3.Світ у пошуках нових моделей розвитку 

4. Україна в період «відлиги». 

5. Формування постіндустріального суспільства  

6. Революційні зміни в Європі. Проголошення незалежності України.  

7. Україна в сучасному світі 

8. Підсумкова контрольна робота 

Мистецтво  1. 1.Арабо – мусульманський  культурний регіон. 

Архітектура арабського Сходу. 

Синтез декору й архітектурної споруди. Каліграфія. 

2. 2.Музика європейського культурного регіону 

3.Видатні архітектурні пам’ятки на території України. 

4. Українське документальне кіно 5.Підсумкова контрольна робота  

Біологія 1.Адаптації 

2. Біологічні основи здорового способу життя 

3.Екологія  

4. Сталий розвиток та раціональне природокористування 

5.Застосування результатів біологічних досліджень у медицині,селекції 

та біотехнології. 

6.Підсумкова контрольна робота  

Географія 1.Топографія та картографія 

2.Загальні закономірності географічної оболонки. 

3.Загальні суспільно-географічні закономірності світу. 

4.Суспільна географія України. 

5.Підсумкова контрольна робота 

Фізика 1.Електродинаміка. 

2.Електромагнітизм. 

3.Електромагнітні коливання та хвилі. 

4.Оптика. 

5.Атомна та ядерна фізика. 

6.Підсумкова контрольна робота 

Астрономія 1. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері    

2. Методи та засоби астрономічних досліджень   

3. Наша планетна система   

5.Підсумкова контрольна робота 

Хімія 1.Електронні формули атомів І-,р-,d- елементів та їхні графічні варіанти. 

2.Ковалентний, йонний і металічний зв’язки. Оборотні хімічні процеси. 

Хімічна рівновага. Принцип Ле Шетельє. 

3.Обчислення за хімічним рівнянням відносного виходу продукту 

реакції. 

4.Фізичні властивості та алотропія Карбону,Сульфуру,Фосфору. 

5.Окисно – відновні властивості неметалів. 



 

6.Кислоти,взаємодія нітратної і концентрованої сульфітної кислот з 

металами. 

7.Обчислення кількості речовини маси або об’єму продукту за 

рівнянням реакції,якщо  одну з вихідних речовин взято з показником. 

8.Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості солі,середні і кислі,їхні 

хімічні властивості. 

9.Поняття про твердість(жорсткість) води і способи її усунення. 

10.Якісні реакції на деякі йони. 

11.Генгетичні зв’язки між основними класами географічних сполук. 

12.Роль хімії у розв’язанні продовольчої,сировинної,енергетичної та 

екологічної проблем. 

13.Підсумкова контрольна робота 

Фізична 

культура 

№1 Легкоатлетичні види спорту, які включені до Олімпійських літніх ігор 

№2 Спортивні ігри, а саме: волейбол, баскетбол, футбол у заохочуванні 

на заняттях фізичною культурою 

№ 3 Фізична культура, як чинник здорового способу життя (підсумкова 

робота). 

Захист України 

(хлопці)  

1.Стройова підготовка та прикладна фізична підготовка  

2.Вогнева підготовка  

3.Тактична підготовка  

4.Основи цивільного захисту  

5.Домедична допомога 

6. Підсумкова контрольна робота 


