
  Голова ПК Директор НВК

5-А 401 5-Б 405 5-В 306 5-Г 414 6-А 415 6-Б 204 6-В 303 6-Г 205 7-А 308 7-Б 410 7-В 413 8-А 207 8-Б 307 8-В 412 9-А 401 9-Б 403 9-В 406 10-А 304 10-Б 206 11-А 411

о 1 англ.мова 401 фізкульт укр.літ укр.мова інформат зар.літ англ.мова біологія алгебра географія англ.мова біологія укр.мова фізика всесвітня укр.мова фізкульт хімія 404 технології 113 математ 411 1 о

н 2 укр.мова 401 математ англ.мова укр.мова англ.мова інформат зар.літ англ.мова біологія історія Укр географія хімія укр.мова біологія алгебра укр.мова алгебра всесвітня 304 англ.мов 206 фізкульт 2 н

е 3 укр.мова 401 англ.мова труд.навч математ зар.літ фізкульт біологія інформат укр.мова алгебра історія Укр фізика англ.мова хімія укр.мова всесвітня фізика географія 304 фізкульт укр.мова 411 3 е

д 4 математ 110 укр.мова труд.навч фізкульт історія укр.літ інформат основи зд історія Укр фізкульт алгебра основи зд фізика укр.мова англ.мова фізика англ.мова укр.мова 304 хімія 404 укр.мова 411 4 д

і 5 труд.навч 113 укр.мова математ англ.мова біологія історія укр.літ зар.літ англ.мова основи зд укр.мова укр.мова інформат фізкульт фізика алгебра укр.літ укр.мова 304 історія Укр 206 ЗУ 411 5 і

л 6 труд.навч STEM фізкульт природа укр.літ укр.мова історія фізкульт інформат укр.літ основи зд англ.мова хімія зар.літ зар.літ алгебра історія Укр фізика 305 математ 206 ЗУ 411 6 л

7 STEM математ мистецтво зар.літ технології інформат фізкульт англ.мова фізкульт математ 206 фізика 305 7

о 8 мистецтво інформат 8 о
5-А 401 5-Б 405 5-В 306 5-Г 414 6-А 415 6-Б 204 6-В 303 6-Г 205 7-А 308 7-Б 410 7-В 413 8-А 207 8-Б 307 8-В 412 9-А 401 9-Б 403 9-В 406 10-А 304 10-Б 206 11-А 411

1 нім.мова укр.літ англ.мова фізкульт труд.навч математ географія укр.мова хімія фізика фізкульт інформат зар.літ мистецтво біологія історія Укр зар.літ англ.мова укр.мова математ 1

в 2 укр.літ математ математ математ труд.навч укр.мова англ.мова укр.мова фізика хімія англ.мова англ.мова інформат географія історія Укр зар.літ мистецтво укр.мова укр.мова фізика 2 в

і 3 математ зар.літ укр.мова англ.мова нім.мова укр.мова математ англ.мова англ.мова укр.мова укр.мова укр.літ алгебра історія Укр англ.мова інформат біологія укр.мова ЗУ фізика 3 і

в 4 природа англ.мова укр.мова зар.літ математ біологія укр.мова історія мистецтво геометрія фізика алгебра географія алгебра укр.літ англ.мова укр.мова громад.осв ЗУ зар.літ 4 в

т 5 муз.м-во труд.навч зар.літ укр.літ історія географія укр.мова математ укр.літ англ.мова геометрія географія укр.літ інформат геометрія укр.літ хімія ЗУ фізика англ.мова 5 т

о 6 зар.літ труд.навч STEM муз.м-во географія фізкульт образ.м-во геометрія інформат біологія історія Укр укр.літ укр.літ хімія укр.літ труд.навч ЗУ англ.мова географія 6 о

р 7 основи зд муз.м-во математ математ біологія укр.мова англ.мова історія Укр укр.мова фізкульт хімія укр.мова фізика інформат технології 7 р

о 8 фізкульт математ СУЛ інформат ПЗНО історія 8 о
5-А 401 5-Б 405 5-В 306 5-Г 414 6-А 415 6-Б 204 6-В 303 6-Г 205 7-А 308 7-Б 410 7-В 413 8-А 207 8-Б 307 8-В 412 9-А 401 9-Б 403 9-В 406 10-А 304 10-Б 206 11-А 411

1 англ.мова математ математ укр.мова зар.літ труд.навч математ укр.мова фізика англ.мова інформат фізкульт хімія фізкульт біологія укр.мова географія історія Укр історія Укр СУЛ 1

с 2 математ природа інформат укр.мова фізкульт труд.навч англ.мова математ алгебра фізика фізкульт укр.мова геометрія хімія географія укр.мова фізика історія Укр громад.осв біологія 2 с

е 3 фізкульт обр.м-во природа інформат укр.мова математ зар.літ труд.навч укр.мова алгебра фізика геометрія англ.мова геометрія фізика географія укр.мова укр.мова громад.осв хімія 3 е

р 4 обр.м-во історія історія математ укр.мова зар.літ історія труд.навч зар.літ укр.мова укр.мова хімія біологія англ.мова нім.мова англ.мова інформат укр.мова математ англ.мова 4 р

е 5 історія інформат обр.м-во природа математ історія труд.навч зар.літ англ.мова зар.літ муз.м-во біологія всесвітня укр.літ алгебра фізика геометрія географія фізкульт укр.літ 5 е

д 6 інформат STEM фізкульт обр.м-во історія англ.мова труд.навч історія фізкульт біологія зар.літ нім.мова географія біологія фізкульт геометрія право математ укр.літ укр.літ 6 д

а 7 фізкульт STEM англ.мова математ фізкульт муз.м-во математ труд.навч інформат фізкульт географія зар.літ біологія фізкульт укр.літ математ 7 а

8 біологія інформат СУЛ 8
5-А 401 5-Б 405 5-В 306 5-Г 414 6-А 415 6-Б 204 6-В 303 6-Г 205 7-А 308 7-Б 410 7-В 413 8-А 207 8-Б 307 8-В 412 9-А 401 9-Б 403 9-В 406 10-А 304 10-Б 206 11-А 411

1 англ.мова англ.мова укр.літ основи зд нім.мова укр.мова фізкульт математ хімія англ.мова англ.мова фізкульт укр.мова фізкульт зар.літ основи зд алгебра технології біологія істор. Укр 1

ч 2 математ муз.м-во англ.мова природа фізкульт укр.мова математ англ.мова геометрія хімія фізкульт укр.мова укр.мова алгебра нім.мова історія Укр зар.літ біологія укр.мова англ.мова 2 ч

е 3 укр.мова математ природа математ математ англ.мова укр.мова укр.мова труд.навч фізкульт хімія англ.мова англ.мова зар.літ історія Укр біологія основи зд укр.мова укр.мова укр.мова 3 е

т 4 укр.мова природа фізкульт англ.мова біологія математ укр.мова укр.мова фізкульт труд.навч укр.літ алгебра основи зд фізика англ.мова мистецтво англ.мова укр.мова зар.літ укр.мова 4 т

в 5 фізкульт укр.мова математ укр.літ обр.м-во біологія географія фізкульт укр.літ геометрія біологія зар.літ фізика всесвітня укр.літ фізкульт укр.літ англ.мова англ.мова біологія 5 в

е 6 нім.мова укр.мова муз.м-во укр.літ основи зд основи зд біологія біологія укр.літ геометрія фізика алгебра англ.мова труд.навч геометрія історія Укр математ фізика фізкульт 6 е

р 7 STEM основи зд фізкульт обр.м-во укр.мова географія муз.м-во математ всесвітня фізкульт англ.мова основи зд труд.навч фізкульт фізика географія інформат 7 р

8 географія мистецтво математ укр.мова математ ЗНО історія інформат 8
5-А 401 5-Б 405 5-В 306 5-Г 414 6-А 415 6-Б 204 6-В 303 6-Г 205 7-А 308 7-Б 410 7-В 413 8-А 207 8-Б 307 8-В 412 9-А 401 9-Б 403 9-В 406 10-А 304 10-Б 206 11-А 411

1 англ.мова англ.мова зар.літ фізкульт біологія англ.мова муз.м-во математ укр.мова зар.літ географія труд.навч укр.мова укр.мова мистецтво право геометрія біологія математ фізкульт 1

п 2 основи зд зар.літ англ.мова математ англ.мова математ фізкульт фізкульт всесвітня обр.м-во геометрія історія Укр укр.мова труд.навч хімія фізика англ.мова зар.літ географія математ 2 п

’ 3 математ математ укр.мова зар.літ укр.мова укр.літ математ біологія зар.літ всесвітня укр.мова мистецтво геометрія історія Укр фізика укр.літ хімія фізкульт біологія укр.літ 3 ’

я 4 зар.літ основи зд укр.мова англ.мова укр.мова біологія біологія географія фізкульт географія хімія фізкульт історія Укр геометрія інформать укр.літ фізика математ укр.літ укр.літ 4 я

т 5 фізкульт укр.літ математ труд.навч математ муз.м-во укр.літ укр.літ основи зд укр.літ зар.літ геометрія біологія англ.мова право хімія інформат англ.мовп укр.літ фізика 5 т

н 6 укр.літ фізкульт труд.навч фізкульт обр.м-во укр.мова муз.м-во географія фізкульт всесвітня нім.мова зар.літ основи зд геометрія інформат фізкульт громад.осв фізика хімія 6 н

и 7 природа укр.мова фізкульт укр.літ фізкульт всесвітня інформат фізкульт всесвітня 7 и

ц 8 зно історія всесвітня 8 ц
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