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Каб 16 1 2 37 18 34 35 22 23 10 19 24 21 33 17 25 36 15 

П
он
ед
іл
ок

 1 фізика  укр/інф біолог  ф-ра матем  хімія  укр. м осн.зд  фізика  ф-ра укр. м ф-ра англ.  англ.  геогр англ зар.літ матем 

2 алг/інф анг/укр матем  біолог істор   укр. літ тр нав фізик ф-ра матем мист укр. м укр. м геогр рос м матем матем зар.літ 

3 інф/геом матем істор  укр.літ  хімія  істор матем укр. м укр. м укр. м фізика біолог геогр мист тр.нав зар.літ мист ф-ра 

4   ЗУ/  тр.н/ мист/ ф-ра/ матем/ інф/ рос м /  фізика/       

5 біолог ф      медіагр    матем д  матем д укр. ф матем д матем ф   

В
ів
т
ор
ок

 

1 укр. м істор  ф-ра  хімія зар.літ геогр фізика матем біол зар.л матем укр. літ матем біолог істор інфор англ укр. м 

2 хімія  укр.літ  укр. м матем анг 

                

       інф 

зар.літ прав зар.літ мат біол укр. літ матем істор матем матем укр. м укр. м істор 

3 алг/геом хімія  хімія  укр.літ матем зар.л біолог укр. м фізик хімія істор рос м укр. літ укр.м ф-ра КД/істор англ 

4   ШПЖ/  ф-ра/ ф-ра/ нім 1/2/  інфор/ ф-ра/    КД/  д     

5 істор ф    укр. ф   інф ф   укр. ф матем ф матем д  матем д інф ф   

С
ер
ед
а 

1 істор ф-ра фізика  біолог геогр.  осн.зд  матем  істор анг/інф укр. літ анг 

        інф 

рос м зар.літ істор осн/хор англ рос м прир 

2 анг 

         алг 

фізика матем  істор  матем  укр. м хімія  укр. літ істор анг/інф біолог мист тр нав зар літ осн/хор хор/оз рос м 

3 істор ф-ра укр.м  укр.  хімія геогр.  фізика інф/анг істор біолог осн/хор тр.н зар літ англ рос м прир тр.нав 

4 ЗУ/   ф-ра/ ф-ра/ тр.нав/ фіз./нім ф-ра/ рос.м/ тр.нав/  фізика/ інф/      

5   матем д інф ф геогр. ф           істор д СТЕМ англ д  

Ч
ет

ве
р 

1 геом/ал укр.літ англ англ хімія геогр рос м рос м матем анг/інф ф-ра мист ф-ра ф-ра  географ матем матем осн/хор 

2 укр. літ геогр матем хімія правоз рос м анг 

          

      інф 

тр.нав ф-ра матем рос м 
анг 

        інф 

географ укр. м укр.м укр. літ укр. літ матем 

3 геогр матем хімія істор рос м нім матем зар.літ  біол істор укр. м геогр ф-ра мист тр.нав укр. літ 

4    мист/  нф/ ф-ра/ біол./ мист/ рос м / тр.нав/        

5   інф ф    КМ/ СШП медіагр СШП  СШП укр. ф  СТЕМ  укр. ф  

П
’я
т
ни

ця
 1 ф-ра  укр/інф матем укр.м укр англ геогр ф-ра фізика мист біолог матем матем рос м укр.літ укр. м укр. м англ 

2 зар літ ЗУ біолог матем геогр матем істор анг 

         

       інф 

укр. літ фізик матем зар.літ укр.літ матем матем тр.нав мист укр. м 

3 фізика анг/укр укр. літ ЗУ осн.зд правоз укр. літ біолог істор зар.літ хімія осн/хор хор/осн мист  ф-ра  

4   ЗУ/ мист/ фізика/ ф-ра/ нім 1/2/ біолог./ рос.м/  хореог/ тр.нав/       

5          медіагр   істор д матем д    СТЕМ 

С
уб
от

а 

1 ал/геом фізика технол гр.осв матем ф   матем ф           

2 технол мист гр.осв фізика   англ. д             

3 матем ф                  


