
голова ПК      
Кугаєвська Н.П.  

№за п. 1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 4-б 5-а 5-б 6-а 6-б 7а 7-б 8-а 8-б 9-а 9-б 10-а 10-б 11-а 11-б
1 я досліджую світ я досліджую світ я досліджую світ я досіджую світ французька мова інформатика фізична культура мистецтво математика 25 природознавство 

24
математика 22 зарубіжна 

література 26 
українська  мова 
11

історія україни 27 украънська 
мова14

біологія 16 французька мова 
6 8 

українська літ 10 французська мова 
15, 1, 9

фізична культура франц. мова 13, 7 гео\іст Франц 2

2 математика математика фрацузька мова математика інформатика українська
мова

літературне 
читання

французька 
мовпа

фізична культура математика 25 фізична культура математика 22 історія  україни 27 українська мова 
26

українська  
література 14

алгебра29 французька мова 
6 8 

українська літ 10 біологія 16 географія 24 гео\іст. 13 французька 9, 7

3 фізична культура українська мова інформатика французька мова математика математика математика математика природознавство 
24

 французька мова 
26, 12, 13

історія укр. 27 французька 9, 8, 
10

українська 
література 11

алгебра 25 фр.геогр./фр.історі
я 8

алгебра 29 фізкультура зар. література 23 французська мова 
15, 1, 9

укр мова 24 геометрія 22 біологія 16

4 українська мова фізична культура математика інформатика українська мова французька мова українська мова українська мова українська мова 
11

основи здоров’я 
10

французька мова 
13, 8, 7

мистецтво 24 алгебра 25 українська 
література 26

алгебра 29 історія27 зарубіжна літ 23 французька мова 
6 15 2

укр.мова 14 гео\іст. Франц 23 біологія 16 фізкультура

5 обр. мистецтво обр. мистецтво українська мова українська мова літературне 
читання

літерат. Читання французька мова літер.читання українська  
література 11

зарубіжна 
література  26

основи здоров'я 
10

фізична культура французька мова 
15, 13,  8

алгебра 25 алгебра 29 франц.мова 6,1,30 географія 24 фізкультура укр.літ.14 біологоія 16 інформатика 28 французька мова 
9, 7

6  французька мова 
29, 2, 13

українська мова 
11

біологія 16 історія 27 основи здоров'я 
10

французька мова 
8, 9, 15

зарубіжна 
література 26

франц.мова 6,1,30 українська мова 
14

географія 24 фр.географія/істор
ія

алгебра 25 фізкультура інформатика 28

7 українська мова 
14

алгебра 25 фізична культура фізична культура зарубі;на літер.26 французька мова 
6 15 2

географія 24 франц мова 1\12 історія україни 27 країнознавство 29

8 фізична культура мистецтво 27

я досліджую світ я досліджую світ я досліджую світ я досіджую світ фізична культура французька мова українська мова українська
мова

українська мова 
11

англійська мова 
8,10

математика 23 українська мова 
14

геометрія 25 географія 24 історія україни 27 англійська мова 
26

біологія 16 французька мова 
6 15 2

хімія 29 всесвітня ісорія 28 французька мова 
7 13

фізика 22

2 франц. мова 5, 2 математика фізична культура математика математика математика математика інформатика англійська мова 
10, 15

 французька мова 
30, 12, 13

французька мова 
26, 8, 7

математика 23 географія 24 хімія 29 французька мова  
1, 6, 9

історя України 27 українська літ 14 біологія 16 всесв.історія 28 геометрія 25 українська мова 
11

фізика 22

3 математика французька мова математика українська
мова

українська мова фізична культура інформатика французька мова українська мова 
11

історія 27 українська мова 
14

англійська мова 
29,10

французька мова 
8, 13, 15

біологія 16 фізична культура географія 24 англійська мова 
26

геометрія 23 алгебра 25 мистецтво 28 фізика 22 французька 9, 7

4 українська мова українська мова українська
мова

фізкультура французька мова українська
мова

природознавство математика інформатика 28, 
бібліотека

математика 25 англійська мова 
10, 27

французька 7, 8,  
26

хімія 29 основи здоров'я 
16

географія 24 фізична культура геометрія 23 історія\географія(
фр) 2

фр.мова 1,15,13 українська літ 11 фізика 22 українська мова 
11

5 я досліджую світ я досліджую світ образотворче
мистецтво

образотворче
мистецтво

природознавство природознавство французька мова природознавство математика 25 інформатика 28, 
бібліотека

географія 24 українська мова 
14

французька мова 
8, 13, 15

фізична культура французька мова 
1, 6, 9

українська мова 
14

всесвітня історія 
16

правознавство 27 фізика 22 хімія 29 англійська мова 
26

алгебра 23

6 французька мова 
2, 13, 7

трудове навчання 
29

українська 
література 14

географія 24 фізична культура французька мова 
8, 9, 15

історія україни 27 біологія 16 історія\географія 8 геометрія 23 інформатика 28 фізика 22 українська 
література 11

англійська мова 
26

7 фізична культура Трудове 
навчання 29

основи здоров'я 
26

історія України 27 геометрія 23 укр.мова 14 інформатика 28 країнознавство 14 ділова франц. 8

8 фіз.ра

1 я досліджую світ я досліджую світ я досліджую світ я досіджую світ математика музичне 
мистецтво

літературне чит французька мова зарубіжна 
література  26

українська мова 
11

українська мова 
14

фізична культура фізика 22 французька мова 
8, 9, 15

англійська мова 
6, 10

геометрія 25 інформатика 28 хімія  20 географія 24 історія україни 24 зарубіжна 23 біологія 16

2 математика математика математика фізкультура музичне 
мистецтво

математика французька мова математика основи здоров'я 
12

українська мова 
11

зарубіжна 
література 26

географія 24 фізика 22 французька мова 
8, 9, 15

інформатика 28 геометрія 25 українська мова 
14

англ мова 10 6 зар.літ 23 історія україни 24 біологія 16 хімія 29

3 фізична культура українська мова французька мова математика українська
мова

українська мова математика українська
мова

мистецтво а.з. зарубіжна 
література  26

географія 24 французька моваа 
13, 8, 7

англійська  мова 
10, 6

біологія 16 геометрія 25 інформатика 28 історія україни 27 фізика 22 фр.мова 1, 15, 13 українська мова 
14

хімія 29 зар. література 26

4 українська мова я досліджую світ фізична культура французька мова літерат. Читання літературне 
читання

українська мова літерат.читання фізична культура мистецтво а.з. українська 
література 14 

французька моваа 
13, 8, 7

біологія 16 українська мова  
26

геометрія 25 українська літ 11 хімія 29 фізика 22 фр.мова 15, 6, 1 зарубіжна 22 інформатика 28 історія україни 27

5 я досліджую світ фізична культура українська мова українська мова основи здоровя основи здоровя мистецтво основи здровя українська  
література 11 

фізична культура французька мова 
13, 8, 7

біологія 16 зарубіжна 
література 26

англійська мова 
23,10

українська мова 
14

основи здор.29 фізика 22 французька мова 
6 15 2

історія Укр. 27 французька мова ділова 
французька 25

інформатика 28

6 французька мова 
13, 8, 7

основи здоров’я 
16

українська 
література 11

зарубіжна 
література 26

українська 
література 14

англійська мова 
23

фізика 22 французька мова 
6 15 2

історія Укр 27 французька 12\1 фізична культура хімія 29

7 українська мова 
16

українська 
література 26

основи здоровя 
І,ІІ 16

основи здоровя 
ІІ,ІІІІ

фізична культура географія 24 хімія 29 фізика 22

8 фізкультура

1 я досліджую світ я досліджую світ я досліджую світ я досіджую світ французька мова українська мова фізична культура я у світі історія україни 27 українська  
література 26

мистецтво 29 англійська мова 
1,10

французька мова 
8, 15, 13

фізика 22 хімія 29 українська мова 
11

історія укаїни 23 українська мова 2 геометрія 25 біологія 16 алгебра 24 французька 9, 7

2 українська мова українська мова музичне 
мистецтво

математика українська мова французька мова літературне 
читання

фізична культура трудове навчання 
27

математика 25 англійська мова 
10, 1

математика 24 французька мова 
8, 15, 13

фізика 22 біологія 16 хімія 29 інформатика 28 укаїнська мова 2 захист Вітчизни 
14

гром освіта 27 укр літ 14 французька 9, 7

3 муз. мистецтво франц.мова 2 18 українська мова українська мова фізична культура літературне 
читання

математика літерат.читання математика 25 фр. матем/ 
фр.історія 12

математика 24 українська 
література 26

українська  мова 
11

французька мова 
8, 9, 15

англійська мова 
10, 16

фізика 22 правознавство 27 інформатика  
28 

хімія 29 захист Вітчизни 
14 

французька мова 
7 13

всесвітня істрія 23

4 франц. мова 5 2 музичне 
мисецтво

я досліджую світ я досіджую світ літер.читання фізична культура природознавство природознавство анлійська мова 
10, 26 

 французька мова 
15, 12, 13

інформатика 28, 
бібліот.

фр. історія/ фр. 
географія 8

біологія 16 геометрія 25 французька мова 
8, 9, 6

фізика 22 зарубіжна літ 23 фізкультура громад. освіта 27 хімія 29 захист Вітчизни 
25, 14

геограія 24

5 фізична культура музичне 
мистецтво

я у світі я у світі я у світі трудове навчання французька мова 
13, 9, 2

англійська мова 
23,10

біологія 16 інформатика 28, 
бібліот.

геометрія 25 зарубіжна 
література 26

фізика 22 фізкультура французька мова 
6 8

історія україни 27 англ.мова 15 французька 1\12 захист Вітчизни 
25, 14

українська мова 
11

6 французька мова 
13, 9, 2

українська мова 
11 

фр. історія/фр. 
географія 8

зарубіжна 
література 26 

інформатика 28, 
бібліот.

англійська мова 
15, 10

фізика 22 французька мова 
6 1 30

фізкультура зар. література 23 біологія 16 ділова франц географія 24 захист вітч 14

7 трудове навчання 
23

біологія 16 зарубіжна 
література 26

інформатика 28, 
бібліот.

фізична культура історія\географія 
24

англійська мова 8 історія україни 2 ділова фр. 29 французька українська 
література 11

захист вітч 14

8 мистецтво І,ІІІ  27 мистецтво 2\4 фізкультура

1 я досліджую світ українська мова я досліджую світ я досіджую світ літературне 
читання

літературне 
читання

французька мова фізична культура українська мова 
11

математика 25 всесвітня історія 
27

математика 28 фр. мистецтво 15 хімія 29 географія 24 зарубіхна літер.26 французька мова 
6 8 

англ мова 16 10 фізика 22 українська 
література 14

французька мова 
7, 13

геометрія  23

2 українська мова математика математика фізкультура математика математика українська мова французька мова фр. матем/ 
фр.історія 2

українська  
література 26 

математика 25 історія 27 хімія 29 фр. мистецтво 15 інформатика 28 географія 24 французька мова 
6 8

біологія 16 фізика 22 англ мова 10 французька мова 
7, 13

геомерія 23

3 математика фізична культура українська мова французька мова природознавство природознавство основи здровя математика зарубіжна 
література 26 

французька мова 
30, 12, 13

французька мова 
15, 8, 7

українська мова 
14

англійська  мова 
10, 11

географія 24 французька мова 
9, 1, 6

інформатика 28 біологія 16 хімія 29 геометрія 25 фізика 22 мистецтво 27 історія  27

4 фізична культура я досліджую світ французька мова українська мова трудове навчання трудове навчання літературне 
читання 

українська мова математика 25  французька мова 
10, 12, 13

зарубіжна 
література 26

французька мова 
15, 7, 8 

географія 24 всесвітня історія 
16 

французька мова 
9, 1, 6

хімія 29 алгебра 23 інформатика  
28 

громад. освіта 27 фізика 22 фізкультура мистецтво 27

5 я досліджую світ я досіджую світ образотворче 
мистецтво

образотворче 
мистецтво

трудове навчання літ.читання французька мова 
13, 10, 2

природознавство 
24

фізична культура українська 
література 26

фізична культура фр. історія/ фр. 
географія 15

хімія 29 французька мова 
6 1 30

алгебра 23 всесвітня історія 
27

укр.літ.14 геометрія 25 історія 16 фізика 22

6 природознавство 
24 

українська мова 
14

фр.історія/ фр. 
географія 15

геометрія 25 всесвітня історія 
16

фрацузька мова 6 
1 30

хімія 29 алгебра 28 мистецтво 27 фізкультура фізика 22 українська мова 
11

7 трудове навчання 
23

всесвітня історія 
16

зарубіжна 
література 26

українська літ 11 українська 
література 14

алгебра 28 гром освіта 27 астрономія 22 фізкультура

8
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