
Затверджую Погоджую

Керівник ЗЗСО              І.Б.Мадай Голова ПК           Г.В.Ярмола

5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б 9-В 10-А 10-Б 11-А 11-Б
1 укр.мова анг.мова зар.літ біологія укр.мова зар.літ фізика англ.мовафізика зар.літ матем. матем. укр.моваангл.мовагеогр. геогр. біологія укр.мова укр.мова
2 укр.літ. укр.мова осн.зд. зар.літ. укр.літ. матем. музика хімія зар.літ. фізика укр.моваангл.моваангл.мовазар.літ. матем. матем. фізика англ.м. укр.літ.
3 матем. зар.літ. укр.мова музика зар.літ. анг.мова анг.мовафізика матем. біологія фізкульт.укр.моваукр.літ. хімія зар.літ. фізкульт.фізкульт.матем. геогр.
4 анг.мова матем. матем. матем. інф./інф укр.моваукр.мовагеогр. укр.моваматем. зар.літ. хімія зар.літ. фізика біологіяукр.мовагеогр. фізкульт. фізкульт.
5 христ.ет. фізкульт. обр.мист. укр.мова матем. укр.літ. хімія укр.моваінф./інф. укр.мовафізика фізкульт.фізика матем. англ.моваангл.мовагр. осв. геогр. історія
6 інф./ анг.мова геогр. англ.мовафізкульт.фізкультбіолог. фізкульт.укр.літ. укр.літ. христ.ет.хімія укр.мовафізика фізика інф./інф.історія мист.
7 фізкульт. інф./ христ.ет. інф./ фізкульт.укр.літ. фізкульт.укр.літ. англ.м мист. англ.м.
8 христ. ет інф./
0
1 зар.літ. природа матем. укр.мова музика фізкульт.укр.моваісторія англ.мова  /інф. географіябіологія хімія матем. біологіяісторія укр.моваукр.мова фізика
2 матем. фізкульт. музика історія матем. укр.моваукр.літ. зар.літ географ. матем. англ.моваукр.мовафізика мист. історія укр.мовабіологія хімія астрон.
3 укр.мова укр.мова фізкульт. анг.мова укр.мова матем. зар.літ. інф./інф. хімія історія фізика осн.зд. укр.моваосн. зд. матем. біологія історія укр.літ укр.мова
4 обр.мист.зар.літ. укр.мова осн.зд. геогр. укр.літ. матем. фізкульт.фізиа укр.мовахімія історія біологіяматем. тред.навч.укр.літ. інф./інф.фізика історія
5 труд.навч.матем. анг.мова укр.літ. історія обр.мистосн.зд. фізика матем. англ.мовафізкульт.зар.літ історія інф./інф.хімія фізика укр.літ біологія матем.
6 труд.навч.христ.ет зар.літ обр.мист.осн.зд. геогр. хімія матем. історія географіятруд.навч.матем. фізкульт.укр.моваінф./інф.фізкульт.фізкульт.історія біологія
7 фізкульт. історія труд.навчангл.моваобр.мист.хімія труд.навінф./інф.історія укр.моваінф./інф.зар.літ. фізкульт. фізкульт.
8 христ.ет.інф./інф.
1 укр.мова музика укр.мова історія біологія христ.ет.фізика геогр. географ. географіяукр.моваінформ. матем. фізкульт.англ.мовагеогр. фізика історія англ.м.
2 укр.літ. анг.мова укр.літ. укр.мова геогр. історія геогр. матем. христ.ет.фізкульт.біологія матем. біологіяісторія фізика матем. геогр. фізика матем.
3 анг.мова матем. природа геогр. матем. анг.мова матем. укр.моваукр.моваісторія мист. біологія укр.мовафізика інф./інф.історія англ.м матем. фізика
4 природ. обр.мист.фізкульт. укр.літ. історія біологія фізкультукр.літ. біолог. матем. географіяфізика труд.н. інф./інф.матем. англ.моваукр.моваматем. історія
5 фізкульт. укр.мова інф./інф. матем. фізкульт. труд.навчбіологія фізкульт.укр.літ. фізика христ.ет.історія географіяматем. укр.літ. гр.освітаматем. англ.м. укр.літ.
6     /інф. інф./ матем. анг.мова англ.моватруд.навчанг.мова фізкульт.христ.ет. історія укр.мовамист. біологіяукр.мовафізика історія зах.Укр. зах.Укр.
7 фізкульт. історія труд.навч.труд.навч. фізкульт.англ.мовахрист. ет.фізкульт. матем. астроном.інф./
8 христ.ет.
1 фізкульт. укр.мова історія христ.ет. укр.мова осн.зд. матем. історія укр.мовазар.літ матем. географіяінф./інф.хімія геогр. біологія гр. осв. мист. зар.літ.
2 історія матем. анг.мова біологія осн.зд. укр.мовазар.літ. матем. історія укр.моваматем. хімія фізика зар.літ. мист. гр.освітаматем. фізкульт. фізкульт.
3 метем. осн.зд. труд.навч анг.мова укр.літ. матем. укр.мовазар.літ матем. фізкульт.фізкульт.історія історія географіязар.літ. матем. укр.мовахімія укр.мова
4 зар.літ. історія труд.навч фізкульт. христ.ет. анг.мова укр.літ. біолог. хімія матем. англ.моваматем. матем. укр.моваісторія укр.моваукр.літ зах.Укр. зах.Укр.
5 осн.зд природа христ.ет. укр.літ. труд.навч.фізкульт.історія музика англ.мовабіологія зар.літ. англ.моваангл.мовафізкульт.матем. англ.моваісторія матем. матем.
6 укр.мова     /інф. матем. труд.навч.геогр. обр.мист.осн.зд. зар.літ. англ.моваісторія мист. фізкульт.англ.моваправо хімія англ.м біологія христ.ет.
7 музика христ.ет.обр.мист. історія осн.зд. правознавствотруд.навчфізкульт.зах.Укр. зах.Укр. інф./ хімія
8 христ.ет.
1 анг.мова укр.мова матем. зар.літ. англ.мовабіологія геогр. англ.мовабіолог. інф./ укр.моваукр.моваматем. фізика англ.мовазар.літ. укр.моваінф./ фізика
2 фізкульт. анг.мова укр.мова матем. укр.мова зар.літ матем. хімія осн.зд. англ.моваінф./інф.географіяісторія біологіяфізика фізкульт.фізкульт.укр.мова матем.
3 матем. укр.л природа тред.навчзар.літ. укр.моваанг.моваматем. укр.моваосн.зд. матем. інформ. осн.зд. історія хімія укр.мовафізика укр.літ біологія
4 музика фізкульт. укр.літ. тред.навчобр.мист.матем. біологія фізкульт.матем. хімія англ.мовазар.літ матем. право осн.зд. зах.Укр. зах.Укр. фізика англ.м.
5 природ. труд.навч.фізкульт. інф./інф. матем. інф./інф. фізкультукр.мовамузика фізкульт.біологія англ.мовазар.літ. географіяправо матем. хімія англ.м. мист.
6 труд.навч фізкульт.    /інф. укр.літ. англ.мовамист. інф./інф.фізкульт.географіяангл.моваукр.літ. історія матем. зар.літ хімія
7 труд.навч.фізкульт.      /інф. хімія фізика христ.ет.фізкульт.
8
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