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5-А 5-Б 6 7 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10 11 

фізкультура англ.мова укр.літ укр.мова укр.літ географія хімія математика біологія фізика 

англ.мова інформатика укр.м. математика фізика нім.мова математика хімія англ.мова укр.мова 

інформатика математика англ.мова укр.літ трудове трудове фізика укр.мова математика зв 

математика укр.мова історія зар.літ біологія хімія нім.мова фізика зар.літ англ.мова 

інформатика укр.літ зар.літ англ.мова укр.мова осн.зд трудове трудове фізика зар.літ 

укр.літ інформатика фізкультура хімія нім.мова укр.літ зар.літ укр.літ зв технолог 

  етика фізкультура інформ біологія географія нім.мова технолог укр.мова 

    інформ      
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трудове трудове математика біологія математика історія інформ англ.мова фізкультура математика 

трудове трудове укр.мова фізика історія математика англ.мова інформ хімія біологія 

укр.мова історія укр.літ трудове англ.мова фізкультура укр.мова математика математика зар.літ 

укр.літ математика біологія англ.мова географія інформ укр.літ фізкультура зар.літ укр.літ 

природа укр.мова географія математика зар.літ англ.мова математика інформ укр.мова історія 

осн.зд фізкультура трудове історія хімія фізика біологія зар.літ історія укр.літ 

  трудове  осн.зд зар.літ інформ осн.зд укр.літ  

     інформ фізкультура    

С
Е

Р
Е

Д
А

 

математика англ.мова анг/інф географія математика креслення математика фізика біологія укр.мова 

укр.мова математика анг/інф фізкультура креслення хімія фізика географія укр.мова укр.мова 

англ.мова укр.мова математика укр.мова укр.мова історія фізкультура математика географія фізика 

зар.літ природа фізкультура укр.літ укр.літ математика осн.зд укр.мова історія математика 

фізкультура зар.літ історія музика фізика інформ зар.літ укр.літ англ.мова економіка 

музика етика об.мист осн.зд фізкультура інформ нім.мова біологія фізика англ.мова 

    біологія фізкультура право інформ укр.літ худ.культ 

       інформ  фізкультура 
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природа музика зар.літ географія історія укр.літ фізика креслення фізкультура інформ 

укр.мова математика математика біологія мистецтво математика креслення хімія зар.літ інформ 

математика англ.мова географія зар.літ математика укр.мова англ.мова математика укр.мова історія 

історія об.мист укр.мова математика фізкультура фізика мистецтво англ.мова укр.літ математика 

об.мист фізкультура музика укр.мова зар.літ нім.мова хімія історія ЗВ зар.літ 

етика осн.здор. мист.спіл фізика нім.мова мистецтво географія фізкультура інформ хімія 

   об.мист хімія географія історія фізика інформ зв 

      інформ    
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укр.мова фізкультура біологія математика історія математика інформ нім.мова географія укр.літ 

математика укр.літ укр.мова англ/інф фізкультура історія математика біологія укр.мова англ.мова 

англ.мова укр.мова математика англ/інф математика фізкультура укр.мова зар.літ право екологія 

зар.літ природа англ.мова фізкультура інформ укр.мова укр.літ історія математика біологія 

фізкультура зар.літ осн.зд хімія інформ англ.мова історія географія англ.мова укр.літ 

  фізкультура історія англ.мова зар.літ біологія мистецтво укр.літ історія 

    географія біологія фізкультура право  фізкультура 

       фізкультура   


