
    Перелік завдань для підсумкових контрольних робіт для екстернів 

Навчальні 

предмети 

2 клас Тематика 

контрольних та 

підсумкових робіт 

3 клас Тематика 

контрольних та 

підсумкових робіт 

4 клас Тематика 

контрольних та 

підсумкових робіт 

Інваріантивна складова  

Українська 

мова 

1.Д.р. «Звуки і 

букви,склад,наголос» 

2.Д.р. «Значення слова» 

3.Д.р. «Іменники» 

4.Д.р. «Прикметники» 

5.Д.р. «Дієслова» 

6.Д.р. «Числівники» 

7.Д.р. «Службові слова» 

8. Д.р. «Речення» 

9.Д.р. «Текст» 

10. Підсумок за рік 

1.Пригадай знання про 

звуки і букви. 

2.Спостерігаю за 

значенням слів. 

3.Досліджую будову 

слів. 

4.Дізнаюся більше про 

іменники. 

5.Досліджую 

прикметники. 

6.Розпізнаю 

числівники. 

7.Дізнаюся більше про 

дієслова. 

8.Розпізнаю службові 

слова 

9.Будую текст. 

10.Досліджую текст. 

11.Повторюю вивчення. 

Підсумок за рік 

1.Д.р. «Значення слова» 

2. Д.р. «Будова слова» 

3.Д.р. «Іменник» 

4. Д.р. «Прикметник» 

5. Д.р. «Числівник» і 

«Займенник» 

6. Д.р. «Дієслово» 

7. Д.р. «Прислівник» 

8.Д.р. «Речення» 

9. Д.р. «Текст» 

10.Підсумок за рік.  

Читання  

Літ. 

читання 

1.До школи,до книги,до 

друзів душа поривається 

знов! 

2.Читаємо і пізнаємо 

таємниці рідної мови. 

3.В кожній казці є 

урок,мов у квіточці 

медок. 

4.Щоб у серці жила 

Батьківщина. 

5.Зачарувала все зима. 

6.Світ дитинства у 

творах українських 

письменників. 

7.У колі літературних 

казок. 

8.Шевченкове слово. 

9.Надійшла весна 

прекрасна. 

10.Скільки на Землі іще 

красивого. 

11.Підсумок за рік. 

1.Здрастуй ,рідна 

школо і мій третій клас! 

2.Без слова  немає 

мови, а без мови-книги. 

3.Із джерел народної 

мудрості. 

4.Здійсниться все. 

Діагностична робота 

5.Як не любити свій 

край! 

6.Літературні казки. 

П’єса – казка . Байки. 

7.Поезії про дивосвіт 

природи. 

8. Все добре переймай,а 

недобре-виправляй.. 

9.Іскринки творчості. 

10.Підсумок за рік. 

1.Читаю і розповідаю про 

свої захоплення. 

2.Стародавній світ наших 

предків. 

2.Усна народна творчість 

4.Сторінками історії 

України 

5.Краса і добро 

6.Пишаємось рідною 

країною. 

7.Сторінки книжок 

українського 

письменника. 

8.Світ літературних 

байок,казок і п’єс. 

9.Чуємо весняні 

передзвони. 

10.Фантазуємо,творимо і 

мріємо. 

11. Підсумок за рік. 



Математик

а   

1.Повторення вивченого 

в 1 класі. 

2.Додавання і віднімання 

одноцифрових чисел. 

3.Додавання і віднімання 

двоцифрових чисел. 

4.Множення і ділення 

5.Повторення за рік. 

6. Підсумок за рік. 

  

1.Повторення 

вивченого в 2 класі. 

2.Табличне множення і 

ділення. 

3.Нумерація 3-

цифрових чисел. 

4.Додавання і 

віднімання в межах 

1000. 

5.Письмове додавання і 

віднімання. 

6.Множення і ділення в 

межах 1000. 

7.Множення і ділення з 

круглими числами. 

8.Позатабличне 

множення і ділення. 

Ділення з остачею. 

9.Повторення 

вивченого за рік. 

10.Підсумок за рік. 

1.Повторення вивченого у 

3 класі. 

2.Нумерація чисел у 

межах мільйона. 

Величини. 

3.Додавання і віднімання 

багатоцифрових чисел. 

4.Множення і ділення 

багатоцифрових чисел. 

5.Дроби.Швідкість. 

6.Множення і ділення 

багатоцифрових чисел. 

Швидкість 

7.Повторення за рік. 

8. Підсумок за рік.  

Іноземна 

(англійська 

мова) 

1.Знову до школи. 

 Мій клас 

(Повторення) 

2.Шкільний рюкзак. Моє 

шкільне приладдя. 

3.У зоопарку. Улюблені 

тварини. 

4.Моя кімната. Меблі. 

5.Моя вечірка. 

Структура have/has got 

6. Підсумок за рік.  

1. Повторення: 

привітання,знайомство,

правила читання. 

2.Розділ 1.Я,моя родина 

та друзі. Прийменники 

місця  

Розділ 2.Мій дім. 

Кімнати та меблі в них. 

Розділ 

3.Школа.Шкільні 

предмети. Моральні 

дієслова. 

6. Підсумок за рік. 

 

Повторення. Знайомство. 

Шкільне приладдя. 

Розділ1.Моє життя. 

Хоббі. Мої захоплення. 

Улюблені фільми. 

Розділ2.Мій дім. У 

помешканні. Меблі. 

Визначні місця Лондона. 

Розділ3.Давайте 

святкувати. Свята. На 

вечірці. Готуємось до 

свята. 

Розділ4.Здоров’я. Здорова 

їжа.  

Розділ5.Світ природи. 

Минулий час. Погода. 

Розділ6. Транспорт. 

Подорожі 

7. Підсумок за рік. 

 

Я 

досліджую 

світ  

 

 

 

 

1.Людина в суспільстві. 

2.Людина і природа 

восени. 

3.Людина і природа 

взимку.  

4.Людина і світ. 

1.Україна-це я ,Україна 

це ми. 

2.Природа – частина 

навколишнього 

середовища. 

3.ми всі різні: звичаї і 

традиції. Рослини. 

1.Людина в суспільстві 

2.Природа 

3.Людина і природа  

4.Людина і світ 

5.Людина і світ. Природа 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.Людина і природа 

навесні 

6.Людина і природа 

влітку 

7.Повторення за рік 

8. Підсумок за рік. 

  

4.Тварини 

Діагностична робота 

5.Гриби. 

6.Людина. Організм 

людини. 

7.Символіка. Що це 

таке? 

8.У природі все 

взаємопов’язане. 

9.Повторюю вивчене 

10. Підсумок за рік. 

6.Рослинництво і 

тваринництво рідного 

краю. 

7.Народні промисли 

Д.Т.України. 

8. Підсумок за рік.  

Інформатик

а 

1. Інформація 

 2. Пристрої 

 3. Об’єкти 

 4. Малюнки й моделі 

 5. Алгоритм 

6. Підсумок за рік.  

1.Інформація та 

повідомлення 

2.Комп'ютер та його 

складові 

3.Інтернет та мережі 

4.Текстовий редактор 

5. Підсумок за рік. 

1. 1. Інформація та пристрої 

2. Об’єкти та моделі 

3. Алгоритми 

2. 4. Програмування роботів 

5. Підсумок за рік. 

Мистецтво: 

обр.мистец

тво 

1.Тема:Осінні враження 

Завдання: зображення 

айстр або хризантем. 

2.Тема:Світ тварин у 

мистецтві.  

Завдання: виконання  

замальовок тварин з 

перездачею їхніх 

характерних рис 

3.Тема: Зимові фантазії 

Завдання: створення 

композицій «Веселі 

сніговими» (білий 

папір,кольоровий 

картон) аплікація 

4.Тема: «Чарівні 

перетворення» 

Завдання: зображення 

качечки,яка плаває,за 

мотивами української 

народної казки. 

5.Тема: «Зустрічаємо 

літо» 

Завдання:зображення 

будиночка чарівної 

Гармонії 

(фломастери,маркери) 

6.Тема:Свято мистецтва 

1.Тема:Краса народного 

мистецтва. 

Завдання: створення 

геометричного 

орнаменту у смузі. 

2.Тема:Чарівність 

графіки і вокальної 

музики. 

Завдання: «Пригоди 

Вітерця лінійки та 

штрихами». 

3.Тема:Зимові фантазії 

Завдання:створення 

композицій : 

«Зимова фантазія» 

4.Тема:Секрети жанрів 

й форм. 

Симетрія,асиметрія. 

Створення у певному 

форматі симетричної 

або асиметричної 

композицій. 

«Квіти на підвіконні». 

5.Тема:Тварини у світі 

мистецтва 

Завдання: зображення 

тварин у її середовищі 

(акварель або гуаш) 

6.Тема:Зустрічаємо літо 

1.Мистецтво Польщі,Чехії 

та Угорщини. 

Завдання: зображення 

натюрморту із фруктів 

або овочів. 

2.Дивовижна Іспанія 

Завдання:створення ескізу 

будинку за мотивами 

природних форм. 

3.Веселе Різдво в Україні. 

Завдання:виготовлення 

Різдвяної 

зірки(картон,кольоровий 

папір,матеріали на вибір) 

4.Казкові фантазії 

Завдання: створення 

макета казкового міста 

Кая та Герди 

5.Свято весняної природи 

Завдання: створення 

живописної композиції 

«Свято весняної 

природи». 

6.Секрети вишитого 

рушника  

Завдання створення 

стилізованого зображення 

птаха для вишитого 

рушника. 

7. Підсумок за рік. 



Завдання: висловлення 

рамок для кращих 

малюнків,аплікація 

7. Підсумок за рік. 

Завдання:створення 

ескізу оформлення 

святкового торту. 

7. Підсумок за рік. 

 

Дизайн і 

технології 

1.Україна-це я,Україна - 

це ми. 

2.Сад на підвіконні. 

Завдання:догляд за 

кімнатними рослинами 

3.Робота з папером 

Завдання: паперове 

дерево.         

4.Різноманітність рослин 

у природі 

Завдання:виготовлення 

декоративної квітки. 

5. Підсумок за рік. 

 

 

 

 

1.Україна-це я,Україна 

- це ми. 

Завдання: «Серветка 

для святкового столу» 

2.Сад на підвіконні. 

Завдання:догляд за 

кімнатними рослинами 

3.Робота з папером 

Завдання: паперове 

дерево.         

4.Різноманітність 

рослин у природі 

Завдання: створюємо 

павучка. Робота з 

текстильними 

матеріалами. 

5.Веселі павучки 

Завдання:робота з 

природними 

матеріалами 

6.Чому рослини і 

тварини потребують 

охорони 

Завдання:виготовлення 

декоративної квітки. 

7. Підсумок за рік. 

1.Україна-це я,Україна - 

це ми. 

Виставка творчих робіт 

2.Робота з папером 

Завдання: паперове 

дерево.         

3.Різноманітність рослин 

у природі 

Завдання:робота з 

природними матеріалами 

4.Чому рослини і тварини 

потребують охорони 

Завдання:виготовлення 

декоративної квітки. 

5. Підсумок за рік.  

Фізична 

культура 

1.Теоретико-методична 

підготовка. 

2.Культура рухів з 

елементами гімнастики. 

3.Рухова діяльність. 

4.Лазіння по 

гімнастичній лавочці. 

5.Легка атлетика  

6.Вправи з м’ячем 

7. Підсумок за рік.  

1.Ігри для активного 

відпочинку. 

2.Вправи для 

оволодіння навичками 

пересувань,стрибкові 

вправи. 

3.вправи для 

формування культури 

рухів з елементами 

гімнастики. Володіння 

м’ячем. 

4. Підсумок за рік. 

1.Формування культури 

рухів з елементами 

гімнастики 

2.Вправи для оволодіння 

навичками опанування 

м’яча .  

3.Стрибкові вправи. 

4.Формування правильної 

постави і профілактика 

плоскостопості. 

5. Підсумок за рік.  

Музичне 

мистецтво 

Тема1. Здрастуй, рідна 

школо! 

Основні поняття: 

ноти,нотний 

стан,скрипковий 

Тема1.Літні враження. 

Основні 

поняття:п’єса,програмн

а музика. 

Н.Май «Шкільна пісня» 

(спів) 

Тема1.Добрий 

день,матусю Україно! 

Основні поняття: 

гімн,кантата. 



 

ключ,інструментальна 

музика. 

Тема2.Барвисті ритми. 

Основні 

поняття:танець,гопак,по

лька,мазурка. 

Укр. народна пісня «Два 

півники». 

Тема3.Зимові фантазії. 

Основні поняття:колядки 

та щедрівки. 

Тема4.Подорожуємо до 

театру. 

Основні поняття: опера, 

балет, хор,соліст, 

мюзикл. 

О.Янушкевич «Пісня про 

зарядку» 

Тема5.Чарівні 

перетворення. Основні 

поняття: 

тембр,симфонічна 

казка,симфонічний 

оркестр, регістр. 

С.Прокоф’єв «Петрик і 

Вовк» (слухання) 

6. Підсумок за рік. 

 

Тема2.Розмаїття 

кольорів і мелодій. 

Основні 

поняття:вокальна та 

інструментна музика. 

Н.Май «Кап-кап». 

Тема3.Чарівність 

графіки та вокальної 

музики. Основні 

поняття:хор,ансамбль 

та групи. А.Мігай 

«Дощик»  

Тема4.Секрети жанрів і 

форм. Основні поняття: 

темп, варіації,капон, 

мюзикл. 

5. Підсумок за рік. 

 

М.Вербицький 

П.Чубинський «Гімн 

України» 

Тема2.Мистецтво 

Польщі,Чехії  та 

Угорщини  

Основні поняття: полька, 

мазурка, гардаш 

Тема3.До народних 

джерел. Основні 

поняття:календарно-

обрядові пісні. 

Тема 4. Ми-нащадки 

козаків. 

Основні поняття: 

історичні (козацькі пісні). 

Спів : А.Олейнікова «Ми-

нащадки козаків». 

5. Підсумок за рік. 

 


