
 
  8-а         8-б         9-а         9-б          10          11      

 

1.  хімія  українська мова  зарубіжна літерат.  алгебра  біологія  англійська мова      

2.  французька мова  хімія  інформатика  історія України  фізика  алгебра      

3.  фізика  алгебра  хімія  біологія  зарубіжна літерат.  українська мова      

4.  зарубіжна літерат.  фізична культура  англійська мова  фізика  географія  біологія      

5.  алгебра  географія  українська мова  англійська мова  алгебра  економіка      

6.  історія України  біологія  історія України  хімія  економіка  геометрія      

7.  мистецтво  біологія    інформатика  економіка  географія      

 8.          інформатика        

 

1.  геометрія  фран./англ. мова  алгебра  всесвітня історія  геометрія  географія      

2.  основи здоров’я    геометрія  українська літерат.  українська літерат.  українська мова  фізична культура      

3.  хімія  інформатика  французька мова  українська мова  фізична культура  алгебра      

4.  французька мова  хімія  географія  фізична культура  українська літерат.  англійська мова      

5.  інформатика  фран./англ. мова  геометрія  геометрія  історія України  географія      

6.  англійська мова  українська літерат.  фізична культура  зарубіжна літерат.  англійська мова  зарубіжна літерат.      

7.  фізична культура  історія України  основи здоров’я    французька мова  мистецтво  художня культура       

 8.            інформатика      

 

1.  алгебра  фізика  хімія  фізика  фізична культура  алгебра      

2.  трудове навчання  українська мова  фізика  хімія  біологія  алгебра      

3.  географія  зарубіжна літерат.  українська мова  інформатика  всесвітня історія  фізика      

4.  фізика  трудове навчання  алгебра  фізична культура  інформатика  українська літерат.      

5.  всесвітня історія  фізична культура  правознавство  українська літерат.  фізика  економіка      

6.  біологія  всесвітня історія  фізична культура  мистецтво  громадянс. освіта  економіка      

7.  біологія  мистецтво  мистецтво  правознавство  економіка  інформатика      

 8.      інформатика  трудове навчання          

 

1.  геометрія  фізика  алгебра  географія  географія  хімія      

2.  фізична культура  українська літерат.  геометрія  біологія  хімія  французька мова      

3.  українська мова  алгебра  фізика  історія України  українська мова  українська літерат.      

4.  алгебра  фран./англ. мова  зарубіжна літерат.  основи здоров’я    алгебра  історія України      

5.  географія  фран./англ. мова  історія України  алгебра  англійська мова  українська мова      

6.  англійська мова  фізична культура  всесвітня історія  геометрія  геометрія  біологія      

7.  українська літерат.  географія  трудове навчання  зарубіжна літерат.  французька мова  ЗВ      

          



 

 

1.  українська мова  англійська мова  фізика  алгебра  українська літерат.  англійська мова      

2.  зарубіжна літерат.  інформатика  українська літерат.  українська мова  громадянс.  освіта  геометрія      

3.  інформатика  геометрія  біологія  французька мова  фізика  фізична культура      

4.  фінансова грамот.  зарубіжна літерат.  біологія  англійська мова  алгебра  всесвітня історія      

5.  англійська мова  алгебра  французька мова  фізична культура  англійська мова  фізика      

6.  фізична культура  основи здоров’я    англійська мова  фізика  фізична культура  ЛіС      

7.  українська літерат.  фінансова грамотн.  фізична культура  година спілкування  ЗВ  ЗВ      

         

  


