
    Перелік завдань для підсумкових контрольних робіт для екстернів 

Навчальні 

предмети 

5 клас Тематика 

контрольних та підсумкових робіт 

6 клас Тематика 

Контрольних та підсумкових 

робіт 

Інваріантивна складова 

Українська 

мова 

1.Лексикологія. Групи слів за 

значенням(синоніми, антоніми, 

омоніми, однозначні та багатозначні 

слова). Навести приклади, дати 

визначення. 

2.Фонетика.Класифікація 

приголосних звуків. Виконати 

фонетичний розбір слова Україна. 

3.Орфограма. Спрощення в групах 

приголосних. Винятки (спрощення на 

письмі не відбувається) 

4.Граматична основа речення  

Написати твір (10 речень) «Зима в 

Карпатах». У всіх реченнях 

підкреслити підмет і присудок. 

Контрольна робота 

5.Другорядні члени речення 

(додаток,означення,обставина) 

Способи 

вираження,питання,визначення. 

6.Речення з однорідними членами 

(без сполучників і зі сполучниками 

а,але,і). Навести приклади.(3 речення) 

7.Двокрапка і тире при 

узагальнюваних словах. Навести 

приклади речень до схем 

УС:О,О і О; О і О,О-УС 

8.Пряма мова. Діалог  

Скласти речення до схем «П» ,-а. 

Скласти діалог «Випадок на перерві»  

9. Підсумок за рік. 

  

1.Лексикологія  

Групи слів за походженням: 

власне українські й запозичені 

слова.Групи слів за вживанням: 

загально-вживані й стилістично 

забарвлені, діалектні, 

професійні слова, просторічні. 

Активна й пасивна лексика 

української мови : застарілі 

слова, неологізми. 

Правопис знака м’якшення й 

апострофа в словах 

іншомовного походження. 

2.Фразеологія .Фразеологізми, 

їх лексичне значення. Джерела 

українських фразеологізмів. 

3.Словотвір.орфографія. 

Основні способи 

словотворення. Словотвірний 

розбір слова. Творення 

складноскорочених слів та їх 

правопис. 

Зміни приголосних при 

творенні відносних 

прикметників із суфіксами –

ств(о), -зтв(о), утв(о). 

Складні слова. 

4.Морфологія. 

Іменник як частина мови. 

Рід,число,відмінки іменників. 

Поділ іменників на відмінки і 

групи. 

5. Підсумок за рік. 

Українська 

література 

1.Міфи і легенди давніх українців. 

Скласти план до твору «Про зоряний 

Віз». 

2.Народні казки 

Казка «Мудра дівчина». Написати 

характеристику героїні. 

3.Іван Франко «Фарбований лис». 

Образ Лиса,риси його характеру. 

1.Календарно-обрядові пісні. 

Провідні мотиви, лексичні 

особливості колискових. 

2.«Ой,у лузі червона калина 

похилилася» (С.Чорнецький і 

Г.Траху) Пісня, що стала 

народною. Вивчити напам’ять. 

3.М.Вороний. Поема «Євшан –

зілля» 



4.В.Симоненко. «Цар Плаксій та 

Лоскотон». Скласти план твору 

5.Що таке рима,строфа, порівняння, 

епітет? (правило – приклад)  

6.Чим літературний твір відрізняється 

від фольклорного? 

7.Прислів’я  та приказки. 

Навести приклади (по 2 вирази) яка 

різниця між прислів’ям та приказкою? 

8.»Повість минулих літ». 

Дати визначення  літопису. 

Перелічити героїв твору. 

9.Тарас Шевченко. «За сонцем 

хмаронька пливе», «Садок вишневий 

коло хати»  

Теорія літератури: персоніфікація, 

ліричний твір.Дати визначення  

10.Євген Гуцало «Лось». Добро і зло в 

творі. 

Творча робота. Дати характеристики 

образу Сашка із твору 

М.Вінграновського «Сіроманець» . 

Проаналізувати риси 

характеру,вчинки хлопця. 

11. Підсумок за рік. 

 

 

 

 

 

 

 

Роль слова,пісні,історії в житті 

кожної людини. 

4.В.Винниченко. «Федько-

халамимдник». Добро і зло в 

творі. 

5.Виписати художні засоби 

(тропи з поезії Л.Українки 

«Тиша морська», «Як 

дитиною,буваю..») 

6. Внутрішній світ Федька за 

твором В.Винниченка «Федько-

халамидник») 

7.Ірина Жиленко. «Жар-птиця». 

«Гном у буфеті». Поетичні 

роздуми про доброту, красу, 

людське щастя. 

8.Всеволод  Нестайко 

«Тореадори з Васюківки» 

Смішне, комічне в творі. 

9.Ярослав Стельмах  

«Митькозавр з Юрківки..» 

Допитливість, винахідливість, 

сміливість героїв. 

10.Гумористичні твори. Леонід 

Глібов«Муха і Бджола», «Жаба 

і Віл». Степан Руданський 

«Добре торгувалось», 

«Запорожці у короля». 

11.Визначення байки. Алегорія. 

Будова твору.  

12.Художні особливості 

гуморесок. 

13. Підсумок за рік. 

Зарубіжна 

література 

1.Вступ.роль книжки в третьому 

тисячолітті. 

2.Скарбниця  народних казок. 

3.Літературні казки світу  

Контрольна робота 

4.Сила творчої уяви 

5.У вирі захопливих пригод 

6. Підсумок за рік. 

1.Художній образ. Поняття про 

традиційний(«вічний»)  

2.Міфи народів світу. 

3.Людські стосунки. 

4.Поетичне бачення світу.  

5. Сучасна література  

 6. Підсумок за рік. 

Іноземна 

(англійська 

мова) 

Розділ 1 

У класі. Я, моя сім’я. 

Національності. 

Culture time:Україна. Великобританія  

Розділ 2. 

Мій дім. Мої речі. Розміщення кімнат 

у будинку. 

Розділ1. Я,моя родина,мої друзі. 

Уподобання моїх друзів. Про 

мене та мою родину. Ступені 

порівняння прикметників. 

Розділ2.Шкільне життя. 

Шкільні предмети. Школа та 

вчителі. 



Розділ 3 

Дозвілля. Харчування. Запрошення на 

вечірку. Злічувані та незлічувані 

іменники.  Culture time: Свята в США 

та Україні 

Розділ 4 

Мій робочий зошит тиждень. 

Розпорядок дня. Розклад уроків. 

Шкільні предмети. Culture time: 

Школи в Австралії. 

5. Підсумок за рік. 

Розділ3. Спорт. Види спорту. 

Мої спортивні уподобання. 

Відомі укр.спортсмени. 

Розділ4. Кафе та магазини. 

Покупки. 

Розділ5.Подорожі  

Розділ6.Країни 

7. Підсумок за рік. 

Математика  

 

Тема1. Натуральні числа і дії з ними. 

Геометричні фігури і величини. 

Тема2. Подільність натуральних 

чисел 

Тема3. Дробові числа та дії з ними. 

4. Підсумок за рік. 

  

Тема1. Подільність натуральних 

чисел 

Тема2.Звичайні дроби ти дії з 

ними 

Тема3. Відношення і пропорції  

Тема 4. Раціональні числа та дії 

з ними. 

Тема5. Вирази і рівняння  

6. Підсумок за рік. 

Інформатика 1.Власне цифрове середовище 

2.Комп'ютер та його складові 

3.Програмне забезпечення 

4.Пошук в інтернеті 

5.Текстові документи 

6.Алгоритми та програми 

(сайт code.org - курс 2) 

7. Підсумок за рік. 

1. 1.Комп’ютерна графіка 

2. 2.Комп’ютерні презентації 

3. 3.Алгоритми та програми 

4. Підсумок за рік.  

Вступ до 

історії України 

та 

громадянської 

освіти. 

Всесвітня 

історія 

Тема1.Науки,що вивчають минуле 

Тема2.Історичний час і простір. 

Тема3.Історична наука та історична 

пам'ять  

Тема4.Розвиток людства впродовж 

історії 

5. Підсумок за рік.  

Тема1.Первісні спільноти. 

Археологічні культури 

Тема2.Стародавні цивілізації  

Тема3.Антична цивілізація та їх 

сусіди 

Тема4.Витони європейської та 

інших сучасних цивілізацій 

5. Підсумок за рік. 

Біологія  - 1.Вступ 

2.Клітина 

3.Одноклітинні організми. 

Перехід до багатоклітинності. 

4. Рослини 

5.Різноманітність рослин 

6. Гриби 

7. Підсумок за рік. 

Етика 1.Унікальність і неповторність 

людини 

- 

http://code.org/


(Формування особистості,цінність 

людського життя. Гідність людини. 

Людські чесноти). 

2.Світ людських емоцій та почуттів 

(Емоції та почуття,їхнє значення в 

житті людини. Керування власними 

емоціями). 

3. Підсумок за рік. 

Музичне 

мистецтво 

Тема1.Походження мистецтва. 

Основні поняття:перші музичні 

інструменти стародавньої 

Греції(арфа,ліра,флейта)  

О.Янушкевич «Веселкова пісня» 

Тема2.Народне  мистецтво 

Основні поняття:народна 

пісня,родинно - побутові пісні. 

Тема3.Професійне мистецтво 

Основні 

поняття:композитор,авторська 

музика. 

С.Спорик «Мелодія». 

Тема4.Взаєиодія і синтез мистецтв. 

Основні поняття:народні музичні 

інструменти(сопілка,бубен,цимбали) 

5. Підсумок за рік. 

 

 

  

Тема1.Календарно-вокальні 

жанри. 

Основні поняття:жанр,камерна 

музика,камерний симфонічний 

оркестр,пісні-гімні. «Гімн 

України» 

Тема2.Хорова духовна музика 

Основні 

поняття:меса,літургія,хоровий 

концерт. 

Д.Бортянський (духовна 

музика) 

Тема3:Музичні жанри в театрі 

та кіно 

Основні 

поняття:увертюра,арія,акустика. 

Тема4.Симфонічна музика 

Основні 

поняття:симфонія,симфонічний 

оркестр,декорація,увертюра-

фантазія. 

5. Підсумок за рік. 

Труд.навч 1. Об’єкт проектної діяльності: проект 

№1. Рамка для фотографій. 

2. Об’єкт проектної діяльності.   Проект 

№2 .М’яка іграшка. 

3. Об'єкт проектно-технологічної 

діяльності учнів:  Проєкт3: Закладка 

для книг. 

4. Основна технологія: Технологія 

ниткографіки (ізонитка). 

1. Основи проектування, 

матеріалознавства та технології 

обробки. Об'єкт проектної 

діяльності № 1: рамка для фото. 

2. Об'єкт проектної діяльності  

3. № 2: панно, картина. 

Основна технологія: технологія 

ниткографія. 

4. Об'єкт проектної діяльності  

5. № 3: кухонне приладдя. 

6. Об'єкт проектної діяльності  

7. № 4: органайзер для рукоділля . 

Географія - 

 

 

 

  

Розділ1.Розвиток географічних 

знань про землю 

Розділ 2.Земля на плані та карті 

Розділ3.Оболонки землі 

Розділ4.Планета людей 

5. Підсумок за рік. 



 

Обр.мистецтво 1. Види і мова візуальних 

/образотворчих мистецтв 

Практична робота. Малювання за 

допомогою штрихів Тварин 

(графічний олівець кольорові олівці) з 

відтворенням їхніх характерів. 

2. Практична робота. Малювання  

осіннього пейзажу спорідненими  

кольорами (акварель по вологому). 

3. Види і мова візуальних/пластичних 

форм. 

Практична робота. Виконання 

начерків архітектурної споруди. 

4. Види і мова  візуальних / екранних   

мистецтв. 

Практична робота. Розробка цікавих 

незвичайних літер та створення з них 

назви улюбленого фільму. 

1. Жанри мистецтва. 

Практична робота. 

Анімалістичний жанр у 

декоративному мистецтві. 

2. Портретний жанр. 

Практична робота.  Лялька – 

уособлення образу людини. 

Символіка українських ляльок. 

3. Побутовий жанр: сюжетно – 

тематична картина. 

Практична робота. Натюрморт 

у різних видах мистецтва. 

4.  Жанри: історичний, 

міфологічний, релігійний, 

батальний. 

Практична робота. Міфологічна 

тематика.  

Довкілля 

 

 

  

                          І семестр 

1.Тема : Я в просторі 

2.Тема:Я-частина природи 

3.Тема:Я у світі 

4.Тема:Я на планеті Земля 

5.Тема:Я під небосхилом 

6.Тема:Я в лісі 

7.Тема:Я в полі 

8.Тема:Я в горах 

9.Тема:Я в пустелі 

10. Підсумок за рік. 

- 

Фізична 

культура 

Модуль І. Футбол 

Модуль ІІ. Легка атлетика 

Модуль ІІІ. Волейбол 

Модуль ІV. Гімнастика 

Модуль І. Футбол 

Модуль ІІ. Легка атлетика 

Модуль ІІІ. Волейбол 

Модуль ІV. Гімнастика 


