
    Перелік завдань для підсумкових контрольних робіт для екстернів 

Навчальні 

предмети 

8 клас Тематика 

контрольних та підсумкових робіт 

9 клас Тематика 

Контрольних та підсумкових 

робіт 

Інваріативна складова 

Українська 

мова 

1.Синтаксис.Пунктуація.Словосполучення 

і речення. Просте речення. Двоскладне 

речення. 

2.Просте речення. Двоскладне речення. 

3.Односкладне речення. Повні і неповні 

речення. 

Просте ускладнене речення. Речення з 

однорідними членами. 

4.Речення з відокремленими членами. 

5.  Підсумкова контрольна робота 

1.Повторення §1-7,§8-11 

2.Складне речення 12-19 

3.Складнопідрядне 

речення §20-27 

4.Безсполучникове складне 

речення §28-36 

5.Повторення  

§37-40 
6.  Підсумкова контрольна 

робота. 

Українська 

література 

1.Усна народна творчість. Українські 

історичні пісні. «Зажурилась Україна» , 

«Та, ой,як крикнув же козак Сірко», !Ой 

Морозе,Морозенку», «Максим Козак 

Залізняк» , «Чи не той то Хміль», «За 

Сибіром сонце сходить». 

Пісні Марусі Чурай. Вивчити напам’ять 

Засвіт встали козаченьки». «Маруся 

Богуславка» 

2.Світ української поезії. Т.Шевченко 

«Думи мої,думи» «Мені однаково чи 

буду» «Ой три шляхи широкії» 

Л.Українка. «Хотіла б я піснею 

стати»(напам’ять) «Давня казка» 

В.Сосюра «Любіть Україну!» (напам’ять) 

В.Підпалий . Ідея людяності гуманізму в 

поезіях «Бачили: між трав зелених» , 

Зимовий етюд. Василь Голобородько «З 

дитинства в дощ» 

3.Із сучасної української поезії. 

В.Герасим’юк «Чоловічий танець» 

І.Малкович «З янголом на плечі», «3  

нічних молитов» 

Національна драма. 

Іван Карпенко-Карий «Сто тисяч» 

4.З української прози. 

Михайло Коцюбинський «Дорогою 

ціною»   

Олександр Довженко «Ніч перед боєм» 

Ніна Бісуя «Шпага Славка Шептало» 

Юрій Винничук «Місце для дракона» 

1.Усна народна творчість 

стор.5-64:аналіз творів 

+тести 

2.Давня література  

Ст..65-117 тести, відповіді на 

запитання 

3.Т.Квітка-Основ’яненко , 

І.Котляревський,П.Гулак - 

Артемовський ,Є.Гребінка. 

ст.118-151 

4.Т.Шевченко ст.192-250 

аналіз поетичних творів 

5.П.Куліш, 

М.Вовчок,П.Грабовський,М.

Старицький ст.251-330. 

6.  Підсумкова контрольна 

робота. 



5.  Підсумкова контрольна робота 

Зарубіжна 

література 

1.Священні книги людства як пам'ятки 

культури і джерело літератури. 

2.Античність 

3.Середньовіччя  

4.Відродження  

5.Бароко і класицизм 

6.Література ХХ-ХХІ ст. У пошуках себе і 

високого польоту 

7. Підсумкова контрольна робота  

1.Просвітництво  

2.Романтизм 

3.Романтизм.Нові обрії 

європейського роману  

4.Реалізм  

5.Нові тенденції у 

драматургії кінця ХІХ-

пол.ХХст. 

6.Література ХХ-ХХІст. 

Життя,історія,культура. 

7.Підсумкова контрольна 

робота 

Іноземна 

(англійська 

мова) 

Повторення: Літні канікули. Подорожі. 

Мої літні враження. 

1.Стиль життя. 

Риси характеру. Здорове харчування. Хобі 

та звички. Вільний час та захоплення 

підлітків. Модальні дієслова. Артиклі. 

2.Шкільне життя. 

Школа. Мої однокласники. Школи 

Британії. Минулий тривалий час. 

3.Шкільна бібліотека. 

Моя улюблена книга. Відомі англійські 

письменники і поети. 

Спеціальні запитання. Активний та 

пасивний стани. 

4.Музика. 

На концерті. Музичні виконавці. Види 

музики. Музичні інструменти. 

Сполучники. 

5.Підсумкова контрольна робота 

1.Професії  

2.Туризм 

3.Гроші.Покупки 

4.Злочин 

5.Наука 

6.Українські винаходи 

7.Підсумкова контрольна 

робота 

Алгебра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема1. Раціональні вирази 

Тема2. Квадратні корені. Дійсні числа 

Тема3. Квадратні рівняння. 

4. Підсумкова контрольна робота                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1.Нерівності .Головне в 

параграфі ,1(вивчити с.57) 

Тема2.Квадратна функція §2 

Функції. Найпростіші 

перетворення графіків. 

Тема3.Підсумкова 

контрольна робота 

Тема.4 Квадратичні 

нерівності та їх системи. 

Тема5.Числові послідовності 

Тема6.Основи 

комбінаторики,теорії 

ймовірностей та статистики 

Тема7.Підсумкова 

контрольна робота 

 



Геометрія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема1. Чотирикутники  

Тема2. Подібність трикутників. 

Тема3. Розв’язування прямокутних 

трикутників. 

Тема4. Многокутники. Площа 

многокутника. 

Тема5.Підсумкова контрольна робота 

 

 

 

 

 

  

Тема1.Розв’язування 

трикутників  

Тема2.Правильні 

многокутники  

Тема3.Декартові координати 

на площині  

Тема4.Вектори на площині  

Тема5.Геометричні 

перетворення  

Тема6.Повторення і 

систематизація навчального 

матеріалу 

Тема7.Підсумкова 

контрольна робота 

Інформатика 1.Кодування даних та апаратне 

забезпечення 

2.Алгоритми та програми (на прикладі 

мови Python) 

3.Підсумкова контрольна робота 

 

 

 

 

 

 

  

1. Розділ 1. Програмне 

забезпечення та 

інформаційна безпека 

2. Розділ 2. 3D-графіка 

3. Розділ 3. Опрацювання 

табличних даних 

4. Розділ 4. Бази даних. 

Системи керування базами 

даних 

Програмне забезпечення та 

інформаційна безпека 

Алгоритми та програми 

(Python) 

5.Підсумкова контрольна 

робота 

Основи 

правознавства 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тема1.Основні теорії 

держави і права 

1.Соціальні норми. 

2.Поняття та ознаки права. 

3.передумови виникнення 

держави. 

Тема2.Реалізація права 

1.Прововідносини 

2.Правопорушення 

3.Юридична 

відповідальність 

Тема3.Взаємозв’язок  

людини і держави 

1.Права людини 

2.Демократія 

3.Громадянство України 

4.Конституційні права 

5.Органи державної влади 



6.Правовий режим 

надзвичайного стану. 

4.Підсумкова контрольна 

робота 

Історія 

України  

1.Українські землі в складі Речі-

Посполитої 

2.Становлення козацтва (ХVІ –

пер.половина ХVІІ ст.) 

3.Національно-визвольна війна 

українського народу сер.ХVІІст. 

4.Козацька Україна наприкінці 50-р.р. 

ХVII ст.-на почат. ХVIIIст. 

5.Українські землі у 20-90р.р. XVIIIст. 

6.Підсумкова контрольна робота 

  

1.Тема1.Українські землі у 

складі Російської імперії 

наприкінці XVIII у першій 

половині XIX ст. 

Тема2.Українські землі у 

складі Австрійської імперії 

наприкінці XVIII -у першій 

половині XIX ст. 

Тема3.Повсякденне життя та 

культура України XVIII- 

першої половини XIX ст. 

Тема4.Украънські землі у 

складі Російської імперії в 

другій половині XIXст. 

Тема5.Українські землі у 

складі Австро-Угорщини в 

другій половині XIX ст. 

Тема6.Україна початку ХХ 

ст. перед викликами 

модернізації  

Тема7.Повсякденне життя та 

культура в середині XIX-на 

початку XX ст. 

8.Підсумкова контрольна 

робота 

Всесвітня 

історія 

1.Великі географічні відкриття та 

встановлення капіталістичних відносин. 

2.Високе Відродження. Реформація в 

Західній Європі. 

3.Франція,Англія в ХVІ-ХV 

4.Річ Посполитої. Міжнародні відносини в 

XVI-XVIIст. Тридцятилітня війна. 

5.Османська імперія. Держави Східної 

Європи XVII-XVIIIст. 

6.Епоха Просвітництва. Східний світ у 

XVI-XVIIIст. 

7.Підсумкова контрольна робота 

Тема1.Європа в час 

Французької революції 

Тема2.Європа та Америка в 

добу революції і 

національного об’єднання  

Тема3.Модернізація країн 

Європи та Америки  

Тема4.Міжнародні відносини 

Тема5.Розвиток культури та 

повсякденне життя. 

6.Підсумкова контрольна 

робота 

Біологія  1.Вступ.Обмін речовин та перетворення 

енергії в організмі людини. 

2.Травлення 

3.Дихання 

4.Транспорт речовин в організмі людини. 

5.Процеси виділення в організмі людини. 

Терморегуляція. 

Тема1.Хімічний склад 

клітини. 

Тема2.Структура клітини 

Тема3.Принципи 

функціонування клітин 



6.Опора та рух 

7.Зв’зок організму людини із зовнішнім 

середовищем. Нервова система. 

8.Зв’язок організму людини із зовнішнім 

середовищем. Сенсорні системи. 

9.Вища нервова діяльність 

10.Регуляція функцій організму людини. 

11.Розмноження та розвиток людини. 

12.Підсумкова контрольна робота 

 

Тема4.Збереження та 

реалізація спадкової 

інформації 

Тема5.Закономірності 

успадкування ознак 

Тема6.Еволюція органічного 

світу 

Тема7.Біорізноманітність 

Тема8.Надорганізмові 

біологічні системи 

Тема9.Біологія як основа 

біотехнології та медицини 

10.Підсумкова контрольна 

робота 

Мистецтво  1.Мистецтво античності-колиска 

європейської цивілізації 

Завдання:створення ілюстрації до міфів 

Давньої Греції в техніці «силует»  

2.Мистецькі перлини Візантії та Київської 

держави. 

Завдання: створити імітацію мозаїки за 

мотивами «Птахи» 

3.Шедеври Північного Відродження. 

Завдання:створити натюрморт-основу для 

обкладинки журналу,заставки 

кулінарного телешоу. 

4.Величність бароко: архітектура, 

скульптура, живопис. 

Завдання: намалювати ескіз інтер’єру в 

стилі бароко. 

5.Музика українського бароко. 

Завдання: створити фотоальбом 

архітектурних споруд нашого краю 

6.Класицизм: 

архітектура,скульптура,живопис. 

Завдання: створити графічний начерки 

будівель вашої місцевості ,у яких ви 

виявили ознаки стилю класицизму. 

7.Підсумкова контрольна робота 

1. 1.Стилі та напрямки 

мистецтва.  

Практична робота. Створити 

закладку із зображенням 

творів мистецтва різних 

стилів (колаж). 

2. 2.Модернізм: долаючи 

стереотипи. 

Практична робота. Створіть 

абстрактні композиції – 

імпровізації на теми 

улюблених музичних творів. 

3. 3.Екранні види мистецтва.  

Форми поширення 

мистецтва. 

4.Кінематограф: цілісність 

зображення і звуку. 

4. 5.Художні течії і напрямки в 

кінематографі. Телебачення: 

реальний та ілюзорний світ. 

Практичне завдання. 

Сторінками кіно (аплікація, 

колаж). 

5. 6.Підсумкова контрольна 

робота 

Географія Розділ1.Закономірності формування 

природи материків і океанів. 

Розділ2.Материки тропічних широт. 

Розділ3.Полярний материк планети 

Розділ4.Материки північної півкулі 

Розділ5.Океани 

Розділ6.Вплив людини на природу 

материків і океанів. 

7.Підсумкова контрольна робота 

Розділ1.Національна 

економіка та світове 

господарство 

Розділ2.Первинний сектор 

господарства 

Розділ3.Вторинний сектор 

господарства 

Розділ4.Третинний сектор 

господарства 



 

 

  

Розідл5.Глобальні проблеми 

людства 

6.Підсумкова контрольна 

робота 

Фізика 1. Температура. Внутрішня енергія. 

Теплопередача"  

2. Зміна агрегатного стану речовин. 

Теплові двигуни 

3.Підсумкова контрольна робота 

1.Магнітне поле. 

2.Світлові явища. 

3.Механічні 

явища,електромагнітні хвилі. 

4.Фізика атомного ядра. 

5.Рух і взаємодія. Закони 

збереження. 

6.Підсумкова контрольна 

робота 

Хімія 1.Поняття про лужні метали,інертні 

елементи,галогени. 

2.Будова атома. Склад атомних ядер. Стан 

електронів в атомі. Будова електронних 

оболонок атомів хімічних елементів 

3.Електронегативність елементів. 

Ковалентний зв'язок,полярний і 

неполярний,їх утворення. 

4.Йонний зв'язок,його утворення. 

Кристалічні гратки: атомні, йонні і 

молекулярні. Залежність фізичних 

властивостей відтінків кристалічних 

граток. 

5.Класифікація неорганічних сполук,їх 

склад і номенклатура. Фізичні і хімічні 

властивості,поширення в природі,способи 

добування,використання 

оксидів,кислот,основ і солей. Генетичні 

зв’язки між основними класами 

неорганічних сполук. 

6.Підсумкова контрольна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Будова молекули 

води,поняття про водневий 

зв'язок. Розчинення як 

фізико-хімічний процес. 

2.Розчинність речовин,її 

залежність від різних 

чинників,теплові явища при 

розчиненні. Розв’язування 

розрахункових задач за 

рівнянням реакції з 

використанням розчинів з 

певною масовою частиною 

розчинної речовини. 

3.Електромагніти і не 

електромагніти. 

Електролітична дисоціація 

кислот,лугів і солей у водних 

розчинах. Ступінь 

електролітичної 

дисоціації,сильні і слабкі 

електроліти. Реакція обміну 

між розчинами електролітів, 

йонно-молекулярні рівняння. 

4.Якісні реакції на деякі 

йони. 

Окисно-відновні 

реакції,складання окисно -

відновних реакцій методом 

електронного балансу. 

Екзоти ендотермічні реакції. 

Швидкість хімічної 

реакції,залежність від різних 

чинників. 

5.Метан,гомологи 

метану,їхні молекулярні 



формули і назви,фізичні і 

хімічні властивості. 

Поширення вуглеводнів у 

природі. 

6.Об’єми відношення газів у 

хімічних реакціях. Етен і 

етин як представники 

ненасичених вуглеводнів. 

Поняття про полімери на 

прикладі поліетилену. 

Етанол і гліцерил,етанова 

(отова) кислота,фізичні і 

хімічні 

властивості,застосування. 

Поняття про вищі карбонові 

кислоти,жири,їхня 

біологічна роль. 

Вуглеводи:глюкоза,сахароза,

крохмаль і 

целюлоза,формули і 

властивості . 

Поняття про амінокислоти. 

Білки як біологічні полімери. 

7.Підсумкова контрольна 

робота 

Основи 

здоров’я  

Тема№1.Безпека і здоров’я людини . 

1.Класифікація надзвичайних ситуацій. 

Основні положення законодавства 

України щодо порятунку і захисту людей. 

2.Сигнали оповіщення населення про 

надзвичайну ситуацію. Перша допомога 

при НС. 

3.Ризики воєнного часу. 

Захист під час обстрілів,бомбардувань. 

4.Невідкладна домедична допомога при 

кровотечах,опіках,отруєнні чадним газом. 

Тема№2.Фізична складова  здоров’я. 

1.Безпека харчування. Традиційні і 

сучасні системи харчування. 

2.Перша допомога при харчових 

отруєннях та кишкових інфекціях.                   

Тема№3.Психічна й духовна складові  

здоров’я. 

1.Формування самосвідомості у 

підлітковому віці. 

2.Фізіологічна,психологічна та соціальна 

зрілість. 

Тема№1.Безпека і здоров’я 

людини. 

1.Види техногенних 

аварій,які виникають в 

наслідок воєнних дій. 

2.Види й ознаки 

вибухонебезпечних 

предметів. 

3.Перша допомога у 

надзвичайних ситуаціях при 

кровотечах,при опіках, 

отруєнні чадним газом. 

4.Психологічна 

самодопомога . Техніки 

самодопомоги ,нервова 

релаксація. 

5.Міжнародне екологічне 

право. 

Тема№2.Фізична складова 

здоров’я. 

1.Складові особистої гігієни. 

2.Біологічні ритми. 

Раціональне харчування. 



 

3.Уміння вчитися. Складові уміння 

вчитися. 

Тема№4.Соціальна складова  здоров’я. 

1.Принципи рівноправного спілкування. 

Спілкування хлопців і дівчат. 

2.Безпека на дорозі. Регулювання 

дорожнього руху. Мотоцикл і безпека. 

3.Екологічна безпека. Забруднення 

води,атмосферне забруднення, 

забруднення грунтів. 

4.Вплив воєнних дій та терористичних 

актів. Хімічне,біологічне,радіологічне 

забруднення. 

5.Підсумкова контрольна робота 

Тема№3.Психічна й духовна 

складові здоров’я.  

1.Самореалізація у 

підлітковому віці. 

2.Формування самооцінки. 

Профорієнтація. 

3.Емоційне благополуччя. 

Самовиховання характеру. 

Тема№4.Соціальна складова 

здоров’я. 

1.Стосунки і рівні 

спілкування. 

2.Цінність родини. 

3.Вплив психоактивних 

речовин на здоров’я. 

4.ВІЛ/СНІД проблема 

людини і проблема людства. 

5.Підсумкова контрольна 

робота 

Фізична 

культура 

Тема1. Легка атлетика 

Тема2.Футбол 

Тема3.Гімнастика 

Тема4.Баскетбол 

Тема5.Футбол 

Тема6.Легка атлетика 

Тема1. Легка атлетика 

Тема2.Футбол 

Тема3.Гімнастика 

Тема4.Баскетбол 

Тема5.Футбол 

Тема6.Легка атлетика                   

Трудове 

навчання 

 

 

 

 

1.Об’єкт проектної діяльності «1 

Добір матеріалів, інструктажів та 

обладнання. 

Виконати ескіз малюнку «Підсвічник»  

2.Об’єкт проектної діяльності №2 

Добір матеріалів, інструктажів та 

обладнання. 

Виконати ескіз малюнку «Скринька» 

3.Об’єкт проектної діяльності №3 

Добір матеріалів,інструктажів та 

обладнання. 

Виконати ескіз малюнку «Світильника» 

4.Технологія побутової діяльності та 

самообслуговування 

Проект «Моя зачіска» 

 

1.Основи проектування, 

матеріалознавства та 

технології обробки. 

Об'єкт проектної діяльності 

№ 1: вироби в етнічному 

стилі. 

2.Об'єкт проектної діяльності 

№ 2: нове життя старим 

речам. 

Основна технологія: 

технологія ручної обробки 

деревини, технологія 

виготовлення швейних 

виробів машинним 

способом. 

3. Технологія побутової 

діяльності та 

самообслуговування. 

Проект: «Мій стиль» 

Технологія: технологія 

проектування власного 

стилю. 


