
                           РОЗКЛАД УРОКІВ ДЛЯ 2-12 КЛАСІВ ЗНВК 67                          ЗАТВЕРДЖЕНО
у ІІ семестрі 2021-2022 навчальному році (з 10 січня 2022) Директор                       Олена МАЛИШ

наказ від ____.____.2022 № ____

2-А 8-А
№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

1 08.00-08.45 Англ.мова Укр.мова Англ.мова фізкультура Англ.мова 1 08.00-08.45 - географія (406) історія (404) українська  мова (208) англійська  мова (302,408)
2 09.00-09.45 Укр.мова Укр.мова Укр.мова Математика Муз. мистецтво 2 09.00-09.45 фізична культура (с.з.) географія (406) історія (404) українська  мова (208) фізична культура (с.з.)
3 10.05-10.50 Математика Математика Математика Укр.мова Математика 3 10.05-10.50 біологія (209) українська літ.(208) фізична культура (с.з.) фізика (210) алгебра (405)
4 11.10-11.55 Укр.мова Всесвіт Укр.мова Всесвіт фізкультура 4 11.10-11.55 біологія (209) українська літ.  (208) хімія (211) фізика (210) алгебра (405)
5 12.10-12.55 інформатика фізхвилинки фізкультура Арт - технол. додатковий 5 12.10-12.55 англійська  мова (302,408) нім мова/фр мова (304/305) хімія (211) геометрія (405) зарубіжна література (204)

6 13.10-13.55 англійська  мова (302,408) нім мова/фр мова (304/305) англійська  мова (302,408) геометрія (405) зарубіжна література (204)
2-Б 7 14.10-14.55 історія України інформатика (309, 310) англійська  мова (302,408) основи здоров'я (407)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 8 15.10-15.55 праця (майст) інформатика (309, 310) класна година (408)
1 08.00-08.45 Укр.мова Укр.мова Укр.мова Англ.мова Всесвіт
2 09.00-09.45 Укр.мова Математика Математика Математика Математика 8-Б
3 10.05-10.50 Математика Фізкультура Фізкультура Укр.мова Муз.мистецтво № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ
4 11.10-11.55 інформатика Англ.мова Укр.мова Всесвiт Арт-технології 1 08.00-08.45 Хімія (211) мистецтво (207) алгебра (405) українська мова (206) фізична культура (с.з.)
5 12.10-12.55 Всесвіт Укр.мова Англ.мова фізхвилинки додатковий 2 09.00-09.45 хімія (211) геометрія (405) алгебра (405) українська мова (206) Украінська література (206)

3 10.05-10.50 Украінська література( 206) геометрія (405) географія (406) інформатика (309, 310) фізика 
2-В 4 11.10-11.55 фізична культура (с.з.) фізика географія (406) інформатика (309, 310) історія (404)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 5 12.10-12.55 алгебра (405) англ мова/нім мова (302/301) зарубіжна література (204) алгебра (405) Геометрія (405)
1 08.00-08.45 ЯДС Читання Читання ЯДС ЯДС 6 13.10-13.55 алгебра (405) анг мова/нім мова (302/301) біологія (209) біологія (209) Історія (405)
2 09.00-09.45 Математика Математика Математика Читання Математика 7 14.10-14.55 праця (майстерня ) основи здоров'я (407) Класна година зарубіжна література (204)
3 10.05-10.50 Укр.мова Укр.мова Укр.мова Технології Укр мова 8 15.10-15.55 Історія (404) Фіз-ра
4 11.10-11.55 ОТМ додатковий Музика англ.франц.мова Англ.франц.мова
5 12.10-12.55 англ.франц.мова Фізкультура Фізкультура Інформатика Фізкультура 8-В

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

3-А 1 08.00-08.45 Історія ( 404) зарубіжна література (205) українська література (206) інформатика (309, 310) інформатика (309, 310)
№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 2 09.00-09.45 мистецтво (207) алгебра (204) зарубіжна література (205) геометрія (401) фізика (210)

1 08.00-08.45  Фізкультура Укр.мова Фізкультура Укр.мова Англ.мова 3 10.05-10.50 анг.мова/фр.мова (301/305) алгебра (204) історія (404) геометрія (401) фізика (210)
2 09.00-09.45 Англ.мова Укр.мова Математика Англ. мова Математика 4 11.10-11.55 біологія (407) праця (майст) українська література (206) фізична культура (с.з.) хімія (211)
3 10.05-10.50 Математика Математика Укр.мова Математика Всесвіт 5 12.10-12.55 біологія (407) географія (406) фізична культура (с.з.) українська мова (206) хімія (211)
4 11.10-11.55 Укр.мова Муз.мистецтво Укр.мова Всесвіт Арт-технології 6 13.10-13.55 основи здоров'я (407) географія (406) рос мова/фр мова (205/305) українська мова (206) рос мова/фр мова (205/305)
5 12.10-12.55 Укр.мова Всесвіт Арт-технології Фізхвилинки Інформатика 7 14.10-14.55 фізична культура(с.з) історія (404) класна година (401) англ мова/фр мова (301/305)
6 13.10-13.55 Додатковий 8 15.10-15.55

3-Б 8-Г
№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

1 08.00-08.45 Укр.мова читання укр.мова ЯДС укр. мова 1 08.00-08.45 фізична культура (с.з.) мистецтво (ІІ, 205) англ. мова (ІІ,205)
2 09.00-09.45 Англ/нім.мова фізкультура Англ/нім.мова Математика інформатика 2 09.00-09.45 географія (ІІ,205) фізика (ІІ,205) хімія (ІІ,  205) інформатика (ІІ,206) географія (II,205)
3 10.05-10.50 Математика Математика Математика фізкультура Англ/нім.мова 3 10.05-10.50 російська  мова (ІІ, 205) біологія (ІІ, 205) геометрія (ІІ,205) історія (ІІ,205) праця (майст)
4 11.10-11.55 фізкультура Укр.мова читання ОТМ Математика 4 11.10-11.55 історія  (ІІ,205) Зарубіж.література(ІІ,205) геометрія (ІІ,205) зарубіжна література (ІІ,205) алгебра (ІІ,205)
5 12.10-12.55 читання ЯДС ЯДС муз.мистецтво Технології 5 12.10-12.55 українська мова (ІІ,205) фізика (ІІ, 205) українська літ -ра (ІІ,205) російська мова (ІІ, 205) алгебра(ІІ,205)
6 13.10-13.55 додатковий 6 13.10-13.55 інформатика  (ІІ,205) фіз -ра ( с/з) хімія (ІІ, 205) англійська мова (II,205) основи здоров'я (205)

7 14.10-14.55 українська мова (ІІ,205) біологія (205) українська літ-ра (ІІ,205) фізична культура (с.з.)
3-В 8 15.10-15.55 Виховна година ( ІІ, 205)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

4 11.10-11.55 Фізкультура фізкультура інформатика 9-А
5 12.10-12.55 Фізкультура Музика ЯДС ЯДС ЯДС № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ
6 13.10-13.55 Читання Математика Математика Математика Математика 1 08.00-08.45 біологія (407) географія(ІІ,207) географія (ІІ,207) правознавство (404)
7 14.10-14.55 англ.м./франц.м. Укр мова Укр мова ОТМ Укр мова 2 09.00-09.45 фізика (210) історія (404) фізкультура (с.з) хімія (211) нім мова/фр мова (304/305)
8 15.10-15.55 Математика англ.м./франц.м. Технології англ.м./франц.м. Читання 3 10.05-10.50 фізика (210) українська мова (208/404) фізика (210) хімія (211) нім мова/фр мова (304/305)
9 16.10-16.55 Укр мова Читання додатковий 4 11.10-11.55 зарубіжна література (204) українська мова (208/404) інформатика (309, 310) геометрія (ІІ,205) фізична культура (с.з.)

5 12.10-12.55 англійська  мова (404/301) історія (404) інформатика (309, 310) геометрія (ІІ,205) основи здоров'я (407)
4-А 6 13.10-13.55 англійська  мова (404/301) алгебра (ІІ,205) англійська  мова (404/211) праця (майстерні) українська література (203)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 7 14.10-14.55 біологія (407) фізкультура(с.з) англійська  мова (404/211) англійська  мова (404/206) українська література (203)
1 08.00-08.45 Укр.мова укр.мова Укр.мова укр.мова Всесвіт 8 15.10-15.55 алгебра(ІІ, 205) класна година(404) зарубіжна література (204)
2 09.00-09.45 фізкультура Інформатика Математика математика Математика
3 10.05-10.50 математика математика англ.мова муз.мистецтво англ.мова 9-Б
4 11.10-11.55 укр.мова англ.мова Укр.мова Всесвіт арт - технол. № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ
5 12.10-12.55 Всесвіт Укр.мова арт - технол. фізкультура фізхвилинки 1 08.00-08.45 інформатика (ІІ,206/309) іноземна мова (301, 302, 305) мистецтво (207) біологія (209) основи здоров'я (407)
6 13.10-13.55 додатковий 2 09.00-09.45 інформатика (ІІ,206/309) іноземна мова (301, 302, 305) українська мова (203/208) біологія (209) історія (404)

3 10.05-10.50 українська література (208) алгебра (401) українська мова (203/208) праця (майст) зарубіжна література (205)
4-Б 4 11.10-11.55 алгебра (401) алгебра (401) історія (404) геометрія (401) геометрія (401)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 5 12.10-12.55 алгебра (401) світова література (205) історія (404) географія (ІІ,207) геометрія (401)
1 08.00-08.45 Укр.мова Укр.мова Укр.мова англ./ нім.мови читання 6 13.10-13.55 фізична культура (с.з.) право (404) алгебра (401) хімія (211) фізика (210)
2 09.00-09.45 Математика Математика Інформатика фізкультура Математика 7 14.10-14.55 фізика (210) фізична культура (с.з.) хімія (211) фізика (210)
3 10.05-10.50 читання ЯДС Математика укр.мова. фізкультура 8 15.10-15.55 українська література (208) класна година (301) фізична культура (с.з.)
4 11.10-11.55 англ./нім.мови. фізкультура англ./нім.мови. Математика ЯДС
5 12.10-12.55 ЯДС технології ОТМ читання музичне мистецтво 9-В

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

4-В 1 08.00-08.45 фізика (304) Англ/франц.мови (303,305) біологія (304) хімія (211)
№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 2 09.00-09.45 історія (304) Англ/франц. мови (303,305) біологія (304) географія (304) хімія (211)

1 08.00-08.45 Укр.мова фізкультура англ./франц.мови. Читання фізкультура 3 10.05-10.50 історія (304) фізкультура (с/з) мистецтво (207) алгебра (304) правознавство (304)
2 09.00-09.45 англ./франц.мови. Математика Математика математика Математика 4 11.10-11.55 геометрія (304) фізика (304) фізкультура (с/з) алгебра (304) зарубіжна література (205)
3 10.05-10.50 фізкультура Укр.мова інформатика ОТМ укр.мова 5 12.10-12.55 геометрія (304) українська мова (304) праця (майстерні) основи здоров'я (304) фізична культура (с.з.)
4 11.10-11.55 Математика Читання муз.мистецтво читання 6 13.10-13.55 зарубіжна література (304) українська література (304) Інформатика (309/310) українська мова (304) інформатика (309, 310)
5 12.10-12.55 ЯДС технології ЯДС англ./франц.мови. ЯДС 7 14.10-14.55 географія (304) ІІ мова Англ., рос. (208, 304) українська література (304) класна година (304)

8 15.10-15.55 фізика (304) ІІ мова Англ.рос.(208, 304)
5-А

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 10-А
1 08.00-08.45 англійська  мова (302) англійська  мова (302) українська мова (208) англійська  мова (302) математика (401) № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ
2 09.00-09.45 праця (майстерня) природознавство (ІІ, 207) зарубіжна література (204) інформатика (309, 310) українська мова (208) 1 08.00-08.45 алгебра (202) біологія (407) зарубіжна література (204) географія (406)
3 10.05-10.50 праця (майстерня) німецька мова (304) математика (401) природознавство (ІІ, 207) українська література (208) 2 09.00-09.45 історія (402) біологія (407) історія (402) фізична культура (с.з.) фізика (408)
4 11.10-11.55 музика (207) фізична культура (с.з.) основи здоров'я (209) німецька мова (304) історія (ІІ, 204) 3 10.05-10.50 фізична культура (с.з.) фізика (ІІ,206) геометрія (202) нім мова/фр мова (304/305) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
5 12.10-12.55 українська література (208) зарубіжна література (204) англійська  мова (302 каб) українська мова (208) фізична культура (с.з.) 4 11.10-11.55 інформатика (ІІ,206/309) фізична культура (с.з.) громадянська освіта (402) історія (402) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
6 13.10-13.55 математика (401) математика (401) фізична культура (с.з.) англійська  мова (302) 5 12.10-12.55 хімія (211) українська мова (203/206) громадянська освіта (402) англійська  мова (301,303) англійська  мова (301,303)
7 14.10-14.55 класна година (302) 6 13.10-13.55 алгебра (202) українська мова (203/206) українська література (206) англійська  мова (301,303) англійська  мова (301,303)

7 14.10-14.55 англійська  мова (301,303) нім мова/фр мова (304/305) українська література (206) класна година (204) географія (406)
5-Б 8 15.10-15.55 фізика (ІІ,205) нім мова/фр мова (304/305) спецкурс (202)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 9 16.10-16.55 спецкурс (202)
1 08.00-08.45 історія (ІІ, 204) математика (203) англ мова/нім мова (ІІ,202/304)ОТМ (к/зал) математика (201)
2 09.00-09.45 зарубіжна література (206) українська мова (203) математика (201) українська мова (203) українська мова (203) 10-Б
3 10.05-10.50 англ мова/рос мова (203/204) фізична культура (с.з.) англ мова/рос мова (202/204) англ мова/рос мова (203/204) зарубіжна література (206) № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ
4 11.10-11.55 праця (майстерня) англ мова/нім мова (ІІ,202/304) українська література (203) природознавство (ІІ, 207) музичне мистецтво (207) 1 08.00-08.45 історія (404) алгебра (202) геометрія (202)
5 12.10-12.55 праця (майстерня) природознавство (ІІ, 207) основи здоров'я (209) фізична культура (с.з.) фізична культура (с.з.) 2 09.00-09.45 фізична культура (с.з.) алгебра (202) громадянська освіта (402) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
6 13.10-13.55 українська література (203) інформатика (309, 310) класна година (310) математика (401) 3 10.05-10.50 інформатика (ІІ,206/310) англ мова/нім мова (302/301) українська література (203) громадянська освіта (402)
7 14.10-14.55 4 11.10-11.55 українська мова (203/206) зарубіжна література (204) українська література (203) англ мова/нім мова (302/301)

5 12.10-12.55 українська мова (203/206) фізика (ІІ,205) фізична культура (с.з.) фізика (408)
5-В 6 13.10-13.55 історія (404) хімія (211) біологія (407) фізика (408)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 7 14.10-14.55 географія (406) біологія (407)
1 08.00-08.45 англ./франц.мова (202,ІІ/305) ОТМ (ІІ, 204) математика (203,ІІ) інформатика І група(ІІ,206) англ мова/фр мова (ІІ,202/305) 8 15.10-15.55 класна година (406)
2 09.00-09.45 українська літ-ра (ІІ,205) праця (майстерня) англ мова/фр мова (ІІ,202/305)фізична культура (с.з.) математика (ІІ,203)
3 10.05-10.50 математика (ІІ,203) природознавство (ІІ, 207) основи здоров'я (ІІ,207) музичне мистецтво (207) фізична культура (с.з.)
4 11.10-11.55 українська мова (ІІ,205) російська  мова (205) російська мова (205) зарубіжна літ-ра (206) природознавство (ІІ, 207)
5 12.10-12.55 зарубіжна літ-ра (206) математика (ІІ,203) історія (ІІ, 204) українська.мова (ІІ,205) українська мова(205,ІІ) 10-В
6 13.10-13.55 праця (майстерня) класна година (ІІ,204) українська мова (ІІ,205) інформатика  ІІ гр.. (ІІ,206) українська літ-ра(205,ІІ) № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ
7 14.10-14.55 праця (майстерня) 1 08.00-08.45 географія (406) фізика географія (406) біологія (407) фізика 

2 09.00-09.45 алгебра (401) фізика українська мова історія (404) алгебра (401)
6-А 3 10.05-10.50 алгебра (401) англ мова/фр мова (408/305) українська мова громадянська освіта (402) алгебра (401)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 4 11.10-11.55 хімія (211) англ мова/фр мова (408/305) алгебра (401) біологія (407) українська література 
1 08.00-08.45 зарубіжна література (205) українська мова (206) англійська  мова (408) фізична культура (с.з.) образотворче мистецтво (206) 5 12.10-12.55 інформатика (ІІ,206) геометрія (405) алгебра (401) фізична культура (с.з.) українська література 
2 09.00-09.45 математика (405) німецька мова (304) англійська  мова (408) математика (405) біологія (407) 6 13.10-13.55 спецкурс геометрія (405) громадянська освіта (402) геометрія (405) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
3 10.05-10.50 географія (406) історія (404) українська мова (206) українська мова (206) українська мова (206) 7 14.10-14.55 спецкурс зарубіжна література (205) історія (404) історія (404) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
4 11.10-11.55 англійська  мова (408) математика (405) математика (405) історія (404) географія (406) 8 15.10-15.55 фізична культура (с.з.) класна година (407) фізична культура (с.з.)
5 12.10-12.55 фізична культура (с.з) фізична культура (с.з.) українська література (206) англійська  мова (408) німецька мова (304)
6 13.10-13.55 інформатика (ІІ, 206/309) біологія (407) праця (майстерня) англійська  мова (408) українська література (206)
7 14.10-14.55 основи здоров'я (209) праця (майстерня) зарубіжна література (205) 10-Г
8 15.10-15.55 класна година (405) № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

1 08.00-08.45 фізична культура (с.з.) історія (404) алгебра (202) громадянська освіта (402) фізична культура (с.з.)
6-Б 2 09.00-09.45 біологія (407) хімія (211) алгебра (202) біологія (407) українська література (403)

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 3 10.05-10.50 біологія (407) географія (406) біологія (407) біологія (407) українська література (402)
1 08.00-08.45 англ мова/нім мова (208/201) українська мова (201) праця (майстерня) математика (201) математика (201) 4 11.10-11.55 географія (406) географія (406) українська мова (402) англійська  мова (304) фізика (408)
2 09.00-09.45 географія (201) основи здоров'я (201) праця (майстерня) ОТМ (201) географія (406) 5 12.10-12.55 географія (406) англійська  мова (304) українська мова (402) громадянська освіта (402) геометрія (202)
3 10.05-10.50 фізична культура (с.з.) інформатика (309/310) англ мова/рос мова (210/201) фізична культура (с.з.) біологія (407) 6 13.10-13.55 історія (404) фізика (ІІ,205) історія (404) зарубіжна література (205) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
4 11.10-11.55 зарубіжна література (201) історія (201) українська мова (201) англ мова/нім мова (201/208) українська мова (201) 7 14.10-14.55 інформатика (ІІ,206) фізика (ІІ,205) географія (406) спецкурс (406) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
5 12.10-12.55 математика (201) біологія (201) українська література (201) історія (404) зарубіжна література (201) 8 15.10-15.55 інформатика (ІІ,206) фізична культура (с.з.) класна година (202)
6 13.10-13.55 музичне мистецтво (207) фізична культура (с.з.) математика (201) українська мова(208) українська література (201)
7 14.10-14.55 класна година (201) англ мова/рос мова (208/201)

11-А
6-В № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 1 08.00-08.45 біологія (209) хімія (211) фізика (210)
1 08.00-08.45 українська мова (210) інформатика (309, 310) англ мова/рос мова (208/210) фізична культура (с.з.) основи здоров'я (210) 2 09.00-09.45 інформатика (309) англійська  мова (302) хімія (211) астрономія (210) алгебра (202)
2 09.00-09.45 українська література (210) англ мова/рос мова (208/210) математика (210) англ мова/фр мова (ІІ,210/305)зарубіжна література (210) 3 10.05-10.50 історія (402) англійська  мова (302) іноземна мова (303,304,305) географія (406) алгебра (202)
3 10.05-10.50 музичне мистецтво (207) математика (210) праця (майстерня) зарубіжна література (210) географія (210) 4 11.10-11.55 історія (402) геометрія (202) іноземна мова (303,304,305) англійська  мова (302) англійська  мова (302)
4 11.10-11.55 математика (210) біологія (210) праця (майстерня) ОТМ (к.з.) біологія (210) 5 12.10-12.55 зарубіжна література (204) фізика (210) фізична культура (с.з.) біологія (209) англійська  мова (302)
5 12.10-12.55 фізична культура (с.з.) історія (210) англ мова/фр мова (ІІ,210/305)математика (210) українська мова (210) 6 13.10-13.55 українська мова (208) фізика (210) українська література (208) іноземна мова (303,304,305) фізична культура (с.з.)
6 13.10-13.55 географія (210) фізична культура (с.з.) виховна година (210) історія (210) 7 14.10-14.55 українська мова (208) українська література (208) виховна година (402) історія (402)
7 14.10-14.55 українська мова (210) українська література (403) 8 15.10-15.55 спецкурс (204) фізична культура (с.з.) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
8 15.10-15.55 9 16.10-16.55 спецкурс (204)

7-А 11-Б
№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

1 08.00-08.45 зарубіжна література (204) українська мова (203) інформатика (309, 310) українська мова (203) геометрія (201) 1 08.00-08.45 фізика (210) геометрія (401)
2 09.00-09.45 англійська  мова (302,408) фізична культура (с.з.) географія (406) англійська  мова (302,408) англійська  мова (302,408) 2 09.00-09.45 зарубіжна література (205) фізика (210) геометрія (401) географія (406) фізична культура (с.з.)
3 10.05-10.50 англійська  мова (302,408) алгебра (201) фізична культура (с.з.) англійська  мова (302,408) хімія (211) 3 10.05-10.50 алгебра (405) хімія (211) іноземна мова (303,304,305) алгебра (405) українська мова (203)
4 11.10-11.55 українська література (203) фізика (210) основи здоров'я (407) біологія (209) зарубіжна література (204) 4 11.10-11.55 алгебра (405) хімія (211) іноземна мова (303,304,305) алгебра (405) українська мова (203)
5 12.10-12.55 біологія (209) алгебра (201) німецька мова (304) геометрія (201) історія (ІІ,204) 5 12.10-12.55 історія (402) геометрія (401) українська література (203) фізика (210) історія (402)
6 13.10-13.55 фізика (210) праця (майстерня) німецька мова (304) географія (406) музичн. мистецтво (207) 6 13.10-13.55 історія (402) біологія (209) українська література (203) фізика (210) алгебра (405)
7 14.10-14.55 хімія (211) історія (ІІ,204) українська література (203) фізична культура (с.з.) 7 14.10-14.55 фізична культура (с.з.) фізична культура (с.з.) інформатика (310) біологія (209) алгебра (405)
8 15.10-15.55 виховна година (203) 8 15.10-15.55 спецкурс (202) класна година (209) інформатика (310) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)

7-Б 11-В
№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ

1 08.00-08.45 ОТМ (к.з.) українська мова (403) основи здоров'я (407) хімія (211) українська мова (403) 1 08.00-08.45 біологія (209) фізика (210) географія (406) історія (402)
2 09.00-09.45 зарубіжна література (204) українська література (403) фізична культура (с.з.) музичне мистецтво (207) англ мова/нім мова (ІІ,202/301) 2 09.00-09.45 біологія (209) фізика (210) українська література (403) історія (402)
3 10.05-10.50 історія (ІІ,204) фізична культура (с.з.) алгебра (201) українська мова (403) зарубіжна література (204) 3 10.05-10.50 українська література (403) іноземна мова (303,304,305) українська література (403) українська мова (403/ІІ,205)
4 11.10-11.55 фізика (210) інформатика (309, 310) англ мова/нім мова (ІІ,202/301)українська література (403) геометрія (201) 4 11.10-11.55 фізична культура (с.з.) іноземна мова (303,304,305) хімія (211) українська мова (403/ІІ,205)
5 12.10-12.55 фізика (210) праця (майстерня) алгебра (201) географія (406) геометрія (201) 5 12.10-12.55 фізика (210) алгебра (202) хімія (211) геометрія (202)
6 13.10-13.55 біологія (209) англ мова/рос мова (202/204) географія (406) фізична культура (с.з.) історія (ІІ,204) 6 13.10-13.55 фізика (210) алгебра (202) інформатика (309, 310) ЗУ/ОМЗ (ІІ,207/209)
7 14.10-14.55 англійська  мова (302,408) біологія (209) класна година (403) 7 14.10-14.55 зарубіжна література (205) фізична культура (с.з.) інформатика (309, 310) класна година (303)

7-В
№ уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ 12-А

1 08.00-08.45 фізика (210) фізична культура (с.з.) фізична культура (с.з.) англ мова/фр мова (ІІ,202/305) українська мова (403) № уроку час проведення ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П'ЯТНИЦЯ
2 09.00-09.45 фізика (210) біологія (209) українська мова (203) геометрія (201) алгебра (201) 7 13.10-13.55 математика (203,ІІ)
3 10.05-10.50 геометрія (201) музичне мистецтво (207) хімія (211) біологія (209) фізична культура (с.з.) 8 14.10-14.55 математика (203,ІІ) математика (203,ІІ) історія (204,ІІ)
4 11.10-11.55 англ мова/фр мова (ІІ,202/305)українська література (403) українська література (403) географія (406) зарубіжна література (207) 9 15.10-15.55 біологія (203, ІІ)) фізика (203,ІІ) історія (204,ІІ) англійська мова (202,ІІ)
5 12.10-12.55 українська мова (403) інформатика (309, 310) основи здоров'я (407) російська мова (204) ОТМ (к.з.) 10 16.10-16.55 зарубіжна літ-ра (205,ІІ) українська мова (205,ІІ) українська літ-ра (205,ІІ) англійська мова (202,ІІ)
6 13.10-13.55 історія (ІІ,204) праця (майстерня) російська мова (204) зарубіжна література (207) історія (ІІ,204) 11 17.10-17.55 українська літ-ра (205,ІІ)
7 14.10-14.55 алгебра (201) географія (406) класна година (403)


