
Розклад   уроків   5 – 11   класів   на ІІ семестр 2019 -2020 навчального року 
 

 

 5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 
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1 музика  фіз.культ.  укр.літерат українозна україн.мова англ.мова 

2 математ.  зар.літерат  біологія  географія укр.літерат.  україн.мова 

3 зар.літера математик  математик укр.мова курс біолог фізкультура 

4 природа укр.мова праця/інф. біологія фіз.культура географія   

5 укр. мова природа географія інф./праця англ.мова муз.мистецт 

6 фіз.культ.  англ.мова зар.літерат математик  географія фізика 

7   укр.мова  фізика   

 В
ів

т
о

р
о
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 0       

1 математ природа  укр.мова фіз.культ.  зар.літерат.  історіяУкраї 

2 розв.мов к математик  математик зар.літерат  інф/праця зар.літерат.  

3 англ.мова дивосв.літ. зар.літерат укр.літерат основи здор. біологія 

4 основ здор труд.навч. біологія укр.мова математика укр.літерат 

5 труд.навч фіз.культ. укр.літерат математик  біологія математика 

6 природа   англ.мова біологія    історУкраїн україн.мова 

7       

С
е
р
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а
 

0       

1 укр.літер.  Іст.Україн фіз.культ. географія хімія математика 

2 англ.мова укр.літерат географія образ.мист.  математика всесв.історія 

3 математ.  англ.мова укр.літерат основ.здор укр.мова фізика 

4 фіз.культ. осн.здоров англ.мова фізкультур літер.мозаїк труд.навчан 

5 Іст.Україн математ.   основ. здор труд.навч. фіз.культур україн.мова 

6  образмист інф./праця укр. мова всесв.історія основи здор. 

7     інфор/праця  

Ч
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0       

1 англ.мова муз.мистец інф./праця   укр.літерат англ.мова сход.орфогр 

2 інф/труд.н укр.мова образ.мист.  укр.мова математика  географія 

3 укр.мова сход.орфог всесв.істор. математик укр.літерат інформ.прац 

4 образмист інф./праця  математик всесв.істор.  фізика математика 

5 інф./праця англ.мова укр.літерат зар.літерат географія англ.мова 

6  інф./праця фіз.культу англ.мова фізкультура  хімія 

7    інф./праця  фізика 

П
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0       

1 укр.літера фіз.культ.  муз.мистец математик англ.мова біологія  

2 математ.  зар.літерат математик муз.мистец біологія укр.літерат 

3 укр.мова математик  розв.мовл.  англ.мова зар.літерат фіз.культур 

4 фіз.культ.  укр.літера іст.Україн.   географія муз.мистецт математика 

5 зар.літера укр.мова географія  фіз.культу математика образ.мисте 

6   англ.мова іст.Україн.   образ.мисте зар.літерат 

7       

 
  



 
 

 

 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10-А 11-А 11-Б 

 фіз. культ  математик  англ.мова труд.навч іст.Ук/алг  укр.л/вс.іс укр.л/вс.іс 

 труд.навч фізика  іст.Україн інформат  фіз.культу англ.мова мате мат. 

 фізика  зар.літерат укр.літер  іст.Україн  анг.м/техн інформа.  хімія  

 мистецтво  англ.мова математ. правознав гром освіт математи фізика 

 напис.тв(к) напис.тв(к)  правознав укр.мова математи фізика технології   

 всес.історія інформ (І) біологія укр.літер біологія технології  зар.літера 

 інформат. фіз. культ географія біологія МСП/ЗВ  історУкр   

         

 математик укр.літерат всес.істор.    осн.здоров анг.м/техн зар.літера математ. 

 географія укр.мова англ.мова фіз.культ. всес.істор. хімія/укрл хімія/укрл 

 іст.Україн світ.проф(к осн.здоров всес.істор.    мате /мат. хімія/ук.л фіз./астро 

 світ.проф(к  інформат.   фізкульту  англ.мова гром.освіт математ. хімія 

 біологія всес.історія мистецтво укр.літера хімія  фізика англ.мова 

 інформат. біологія фізика мистецтво мате /мате фіз.культ. фіз.культ. 

   зар.літерат інформат фізика біологія англ.мова  

        

 математик розв.мовле зар.літер біологія  ук.м/мате. технології  фізика 

 розв. мовл. хімія труд.навч зар.літера ук.м/мате.  фіз.культ. фіз.культ. 

 зар.літерат  труд.навча   біологія фізика географія хімія/укр. хімія/укр.  

 фізика математик укр.літера математ. укр.мова укр.м\біол Всес.істор. 

 англ.мова географія  хімія математ. укр.літер фізика біологія 

 фіз.культу англ.мова фізика хімія  фізика  біоло/ук.л укр.мова 

 хімія  фізкульту фіз.культ. фіз.культ. біоло/ук.л укр.мова 

         

 укр.літерат основ. здор математ. зар.літер  істор Укр. історУкра математи 

 основ. здор зар.літерат зар.літера іст.Україн      біологія  математ. анг.м/укр. 

 зар.літерат математик іст.Україн географія фізика біоло/ук.м укр.мова 

 англ.мова фізика курс біоло хімія  анг.м/техн біоло/ук.м укр.мова 

 укр.літерат фіз.культ. математ. курс біоло укр.л/мат хімія./істо біологія 

 біологія іст.Україн. укр.мова англ.мова  укр.л/мат укр.м/біол фізика 

  біологія хімія укр.мова географія фіз.культ. фіз.культ. 

        

 фіз.культу фіз.культу мате мат.  інформат укр.мова фізика/аст  Всесв.істо 

 математик  географія фізкульту  фізика укр.літер. історіяУк англ.мова 

 географія  хімія англ.мова математ. фізика аст географія інформат  

 хімія укр.літерат укр.мова математ. зар.літера біолог/анг укр.м/анг 

 математик  укр.літерат фізика фізкульту мате./англ укр.м/хім історія 

 укр.мова математик інформат синт.скл.р фіз.культ хім./укр.м  географія 

 укр.літерат      інформат підг. ЗНО підг. ЗНО  

 


