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 Кл

с 
№ ПОНЕДІЛОК каб ВІВТОРОК каб СЕРЕДА каб  ЧЕТВЕР каб П’ЯТНИЦЯ каб 

1 я досліджую світ 35 фізична культура 35 я досліджую світ 35 навчання грамоти 
(українська мова)  

35 я досліджую світ 35 

2 фізична культура сп.з українська мова 
(читання) 

35  навчання грамоти 
(українська мова) 

35 музичне мистецтво акт.з  навчання грамоти 
(українська мова) 

35 

3 англійська мова 35 математика 35 математика 35 англійська мова 35 математика 35 
4 математика 35 навчання грамоти 

( українська мова) 
35 українська мова 

(читання) 
35 фізична культура сп.з дизайн і технології 35 1-

А
 к
л
а
с
 

5 українська мова 
(читання) 

35   образотворче мистецтво 35     

1 я досліджую світ 33 навчання грамоти 
(українська мова) 

33 я досліджую світ 33 навчання грамоти 
(читання) 

33 я досліджую світ 33 

2 математика 33 математика 33 математика 33 англійська мова 33 навчання грамоти 
(читання) 

33 

3 фізична культура сп.з фізична культура сп.з образотворче мистецтво 33 фізична культура сп.з математика 33 
4 навчання грамоти 

(читання) 
33 навчання грамоти 

(читання) 
33 англійська мова 33 навчання грамоти 

(українська мова) 
33 дизайн і технології 33 1-

Б
 к
л
а
с
 

5     навчання грамоти (читання) 33 музичне мистецтво акт.з   

1 я досліджую світ 27 навчання грамоти 
( українська мова) 

27 образотворче мистецтво 6 я досліджую світ 27 я досліджую світ  27 

2 англійська мова 27 фізична культура сп.з англійська мова 27 фізична культура сп.з навчання грамоти 
(українська мова) 

27 

3 математика 27 математика 27 математика 27 музичне мистецтво акт.з математика 27 
4 українська мова 

(читання) 
27 українська мова 

(читання) 
27 навчання грамоти 

( українська мова) 
27 українська мова 

(читання) 
27 українська мова 

(читання) 
27 2-

А
 к
л
а
с
 

5   інформатика 21 фізична культура сп.з дизайн і технології 27 англійська мова 27 

1 фізична культура 26 я досліджую світ 26 я досліджую світ 26 образотворче 
мистецтво 

6 я досліджую світ 26 

2 навчання грамоти 
( українська мова) 

26 математики 26 фізична культура сп.з навчання грамоти 
( українська мова) 

26 українська мова 
(читання) 

26 

3 математика 26 українська мова 
(читання) 

26 навчання грамоти 
( українська мова) 

26 українська мова 
(читання) 

26 математика 26 

4 українська мова 
(читання) 

26 фізичне виховання сп.з математика 26 англійська мова 26 англійська мова 26 

2-
Б

 к
л
а
с
 

5 англійська мова 26 музичне мистецтво акт.з інформатика 21   дизайн і технологія 26 



 

Кл № ПОНЕДІЛОК каб ВІВТОРОК каб СЕРЕДА каб  ЧЕТВЕР каб П’ЯТНИЦЯ каб 

1 літературне читання 24 українська мова 24  літературне читання 24 я у світі 24 літературне читання 24 
2 математика 24 математика 24 англійська мова 24 українська мова 24 математика 24 
3 українська мова 24 інформатика 21 математика 24 образотворче мистецтво 6 українська мова 24 
4 фізична культура сп.з музичне мистецтво 6 трудове навчання 24 природознавство 24 основи здоров’я 24 
5 англійська мова 24 природознавство 24   фізична культура сп.з англійська мова 24 3-

А
 к
л
а
с
 

6     фізична культура сп.з     

1 літературне читання 34 я у світі 34 математика 34 основи здоров’я 34 англійська мова 34 
2 математика 34 математика 34 англійська мова 34 образотворче мистецтво 6 математика 34 
3 українська мова 34 українська мова 34 фізична культура сп.з українська мова 34 літературне читання 34 
4 англійська мова 34 літературне читання 34 українська мова 34 інформатика 21 музична мистецтво 6 
5 природознавство 34 фізична культура сп.з   фізичне виховання сп.з трудове навчання 34 3-

Б
 к
л
а
с
 

6           

1 англійська мова 32 літературне читання 32 українська мова 32 фізична культура сп.з англійська мова 32 
2 математика 32 математика 32 математика 32 природознавство 32 українська мова 32 
3 українська 

мова 
32 музичне мистецтво 6 англійська мова  32 українська мова 32 математика 32 

4 інформатика 21 природознавство 32 фізична культура сп.з образотворче мистецтво 6  літературне читання 32 
5 я у світі 32 трудове навчання 32  літературне читання 32   основи здоров’я 32 

4-
А

 к
л
а
с
 

6 фізична культура сп.з         

1 англійська мова 36 літературне читання 36 фізична культура сп.з природознавство 36 англійська мова 36 
2 математика 36 математика 36 літературне читання 36 українська мова 36 математика 36 
3 українська мова  36 українська мова  36 математика 36 літературне читання 36 музичне мистецтво 6 
4 трудове навчання 36 інформатика 21 образотворче мистецтво 6 я у світі 36 українська мова 36 
5 фізична культура сп.з природознавство 36 англійська мова 36 основи здоров’я 36   4-

Б
 к
л
а
с
 

6   фізична культура сп.з       



 

Кл № ПОНЕДІЛОК каб ВІВТОРОК каб СЕРЕДА каб  ЧЕТВЕР каб П’ЯТНИЦЯ каб 

1 українська мова 8 математика 45 українська мова 9 українська мова 8 математика 45 
2 математика 45 фізична культура сп.з природознавство 25 природознавство 25 англійська мова 12 
3 українська 

література 
8 зарубіжна літер-ра 41 інформатика 21/45 математика 45 природознавство 25 

4 англійська мова 12 вступ до історії  45 англійська мова 10 фізична культура сп.з українська мова 8 
5 основи здоров’я 29 музичне мистецтво 6 трудове навчання 25 образотворче мистецтво 6 українська література 8 

5-
А

 к
л
а
с
 

6     трудове навчання 25 зарубіжна література 41 фізична культура сп.з 

1 англійська мова 12 фізична культура сп.з англійська  12 німецька мова 43 англійська мова 12 
2 природознавство 25 математика 45 фізична культура сп.з математика 45 українська література 28 
3 інформатика 21/1

2 
українська мова 28 німецька мова 43 природознавство 25 зарубіжна література 41 

4 основи здоров’я 29 зарубіжна література 41 українська мова 28 німецька мова 43 математика 45 
5 математика 45 українська література 28 українська мова 28 фізична культура сп.з трудове навчання 22 

5-
Б

 к
л
а
с
 

6 українська мова 28 музичне мистецтво 6 вступ до історії 45 образотворче мистецтво 6 трудове навчання 22 

1 математика 45 англійська  10 українська мова 22 біологія 42 фізична культура сп.з 
2 зарубіжна 41 географія 12 інформатика 21/45 українська мова 22 зарубіжна літер-ра 41 
3 основи здоров’я 29 математика 45 історія 45 англійська 10 математика 45 
4 англійська 10 біологія 42 фізична культура сп.з математика 45 трудове навчання 25 
5 українська мова 22 історія 45 географія 12 українська література 22 трудове навчання 25 
6 українська 

література 
22 фізична культура сп.з українська література 22 музичне мистецтво акт.   6-

А
 к
л
а
с
 

7     образотворче мистецтво 6     

1 англійська мова 9 українська мова 25 англійська мова 9 українська мова 12 українська мова 41 
2 основи здоров’я 29 українська літер-ра 25 образотворче мистецт 6 зарубіжна література 41 математика 44 
3 математика 44 математика 44 математика 44 фізична культура сп.з англійська 9 
4 трудове навчання 25 фізична культура сп.з географія 12 українська література 12 українська література 41 
5 трудове навчання 25 біологія 42 історія 45 інформатика 28/2

1 
музичне мистецтво 6 

6-
Б

 к
л
а
с
 

6 зарубіжна 
література 

41 історія 45 фізична культура сп.з біологія 42 географія 12 



 

Кл № ПОНЕДІЛОК каб ВІВТОРОК каб СЕРЕДА каб  ЧЕТВЕР каб П’ЯТНИЦЯ каб 

1 алгебра 44 географія 12 хімія 29 фізична культура сп.з хімія 29 
2 українська/ 

англійська мова 
8/9 геометрія 44 німецька/ 

китайська мова 
43/9 німецька/ 

китайська мова 
43/9 українська/ 

англійська мова 
8/42 

3 фізика 25 фізична культура сп.з українська мова (І/ІІ) 28/8 зарубіжна 41 українська/ 
англійська мова 

28/10 

4 біологія 42 українська література 28 алгебра 44 біологія 42 українська/ 
англійська мова 

28/10 

5 українська література 28 зарубіжна література 43 фізична культура сп.з фізика 25 геометрія 44 
6 інформатика 21 історія України 8 всесвітня історія 8 трудове навчання (І/ІІ) 25/ 

28 
музичне мистецтво 6  

7-
 к
л
а
с
 

7 основи здоров’я 29   географія 12 образотворче мистецтв 6   

1 фізика 25 всесвітня історія 8 фізика 25 фізика 25 українська мова 28 
2 англійська мова 10 мистецтво 43 хімія 29 фізична культура сп.з хімія 29 
3 українська мова 28 географія/історія 

України 
12/8 фізична культура сп.з німецька мова 43 географія 12 

4 алгебра 45 англійська мова 10 зарубіжна література 41 трудове навчання 25 географія 12 
5 біологія 42 фізична культура сп.з біологія 42 алгебра 45 геометрія 45 
6 німецька мова 43 українська література 28 зарубіжна література 41 історія України 8 геометрія 45 
7 інформатика 21/10 українська література 28 основи здоров’я 42     

8-
 к
л
а
с
 

8 інформатика 21/10         

1 основи здоров’я 29 геометрія 44 біологія 42 фізика 28 англійська мова 10 
2 алгебра 44 всесвітня історія 8 географія 12 фізика 28 англійська мова 10 
3 біологія 42 українська мова 22 українська мова 22 українська література 22 хімія 42 
4 алгебра 44 історія України/ 

географія 
8/12 інформатика 21/2

5 
основи правознавства 8 хімія 42 

5 інформатика 21/10 фізика 25 англійська мова 10 зарубіжна література 41 зарубіжна 
література 

41 

6 історія України 8 технології 25 геометрія 44 українська література 22 мистецтво 41 
7 фізична культура сп.з     фізична культура сп.з   

9-
А

 к
л
а
с
 

8 фізична культура сп.з         



 

 Кл № ПОНЕДІЛОК каб ВІВТОРОК каб СЕРЕДА каб  ЧЕТВЕР каб П’ЯТНИЦЯ каб 

1 українська мова 22 українська 
література 

22 фізична культура сп.з історія України 10 алгебра 44 

2 біологія 42 українська 
література 

22 біологія 42 англійська мова 10 фізика 25 

3 англійська мова 10 історія України/ 
географія  

8/12 мистецтво 41 основи правознавства 8 фізична культура сп.з 

4 німецька мова 43 зарубіжна 
література 

43 всесвітня історія 8 українська мова 22 алгебра 44 

5 геометрія 44 зарубіжна 
література 

43 геометрія 44 основи здоров’я 42 хімія 29 

6 фізика 25 географія 12 інформатика 10/21 німецька мова 43 хімія 29 

9-
Б

 к
л
а
с
 

7 фізика 25 технології 25 інформатика 10/21     

1 біологія 42 хімія 29 алгебра 44 українська література 22 мистецтво 22 
2 українська/ 

німецька мова 
22/4
3 

англійська мова/ 
хімія  

10/29 алгебра 44 всесвітня історія 8 географія 22 

3 українська/ 
німецька мова 

22/4
3 

англійська мова/ 
хімія 

10/29 фізика 25 хімія 29 геометрія 44 

4 фізика 41 українська 
література 

22 українська/ 
німецька мова 

22/43 англійська мова/ 
хімія 

10/29 інформатика/ 
фізична культура 

21/сп 

5 фізика 8 історія України/ 
географія 

8/12 українська/ 
німецька мова 

22/43 англійська мова/ 
хімія 

10/29 інформатика/ 
фізична культура 

21/сп 

6 геометрія 44 зарубіжна 
література 

41 біологія 42 фізична культура/ 
інформатика 

сп/21 Захист Вітчизни 25 

10
-А

 к
л
а
с
 

7 громадянська освіта 8 історія України 12 громадянська освіта 8 фізична культура/ 
інформатика 

сп/21   

1 українська література 28 українська 
мова/біологія 

28/42 українська/англійська 
мова 

28/10 геометрія 45 фізика 25 

2 українська література 28 українська 
мова/біологія 

28/42 українська/англійська 
мова 

28/10 біологія/інформатика 42/21 алгебра 45 

3 алгебра 45 фізика 25 біологія 42 біологія/інформатика 42/21 захист Вітчизни 25 
4 історія України 8 фізика 25 біологія 42 фізика 28 хімія 29 
5 мистецтво 41 географія/історія 

України 
12/8 хімія 29 всесвітня історія 8 українська/англійсь

ка мова 
10/28 

6 біологія 42 зарубіжна 
література 

43 географія 12 геометрія 45 українська/англійсь
ка мова 

10/28 

7 алгебра 45 фізична культура сп.з фізична культура сп.з   інформатика (ІІ 
група) 

21 

11
-А

 к
л
а
с
 

8     інформатика (І група) 21     


