
5-А 5-Б 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10 11-А 11-Б

0 інформ. І/ інф.

1 укр.м. І 7-А математика укр.м. І 8-А географія зарубіжна літ-ра трудове навчання М фізична культура інформ. І/ інф. математика фізика хімія англійська мова біологія англійська мова

2 укр.м. ІІ 10 математика укр.м. ІІ 10 географія зарубіжна літ-ра зарубіжна літ-ра трудове навчання М нім.м. З.В. математика фізика хімія фізична культура біологія історія

3 математика укр.м. І 6-В географія біологія трудове навчання М зарубіжна літ-ра математика англ.м. З.В. історія укр.м. І інд. фізика біологія англійська мова хімія

4 математика укр.м. ІІ 6-В географія біологія трудове навчання М музика математика мистецтво історія рос.м. ІІ інд. фізика біологія людина і світ хімія

5 фізична культура трудове навчання М англ.м. З.В. зарубіжна літ-ра географія математика укр.м. І 5-Б історія мистецтво укр.м. ІІ інд. українська мова фізика алгебра інф. фізична культура

6 музика трудове навчання М нім.м. З.В. зарубіжна літ-ра географія математика англ.м. ІІ 5-Б історія географія рос.м. І інд. українська мова фізика інформатика інф. зарубіжна літ-ра

7 фізична культура інформ. І/ інф. фізична культура трудове навчання М інформ.І/ інф. технології ч/т М технології ч/т М зарубіжна літ-ра

0 інформ. ІІ/ інф.

1 історія України музика біологія образ. мист. математика історія рідн. кр. зарубіжна літ-ра інформ. ІІ/ інф. математика українська літ-ра російська мова українська літ-ра фізика українська мова

2 історія України фізична культура біологія історія рідн. кр. математика фізична культура зарубіжна літ-ра математика математика українська літ-ра російська мова українська літ-ра фізика українська мова

3 нім.м. З.В. історія України математика інф. І/укр.м. ІІ інф. історія рідн. кр. образ. мист. хімія математика російська мова математика англійська мова історія України зарубіжна літ-ра фізика

4 англ.м. З.В. історія України математика інф. І/укр.м. ІІ інф. українська мова хімія образ. мист. географія російська мова математика англійська мова іст.Укр./біологія інд. зарубіжна літ-ра фізика

5 трудове навчання М нім.м. 5-А зарубіжна літ-ра математика українська мова інф. І/укр.м. ІІ інф. укр.м. ІІ З.В. географія історія основи здоров'я математика хімія інформат. інф. історія

6 трудове навчання М англ.м. 5-А зарубіжна літ-ра математика музика інф. ІІ/укр.м. І інф. англ.м. І З.В. рос.м. І 9-А історія фізична культура математика хімія біологія інф. історія

7 фізична культура екологія рідн. кр. історія рідн. кр. рос.м. ІІ 8-Б фізична культура інформ.ІІ/ інф. технології М

0 інформ. І/ІІ   ч/т інф.

1 математика рос.м. І 8-Б українська літ-ра українська літ-ра біологія укр.м. І 11-Б математика історія фізична культура іст.р.кр./екол.р.кр. правознавство художня культура геометрія З.В. інформ. І/ІІ   ч/т інф.

2 математика рос.м. ІІ 9-А українська літ-ра українська літ-ра біологія англ.м. ІІ 10 математика історія географія фізична культура правознавство фізична культура біологія З.В. художня культура

3 рос.м. І 6-В математика образ. мист. географія фізична культура укр.м. ІІ А історія історія рідн. кр. українська літ-ра правознавство біологія англійська мова українська мова алгебра

4 рос.м. ІІ 8-А математика історія рідн. кр. географія образ. мист. англ.м. І А історія фізична культура українська літ-ра правознавство біологія англійська мова фізична культура англійська мова

5 історія рідн. кр. фізична культура географія трудове навчання М українська літ-ра історія інф. І/укр.м. ІІ інф. рос.м. І 6-Б математика біологія українська літ-ра алгебра англійська мова англійська мова

6 фізична культура історія рідн. кр. географія трудове навчання М українська літ-ра історія фізична культура рос.м. ІІ 6-Б математика біологія українська літ-ра алгебра/інформ. І інф. англійська мова людина і світ

7 фізична культура інф. ІІ/укр.м. ІІ інф. трудове навчання М фізична культура людина і світ

0 інформ. І/ інф.

1 фізична культура укр.м. І З.В. біологія зарубіжна літ-ра географія українська літ-ра основи здоров'я укр.м. І інд. інформ. І/ інф. математика російська мова всесвітня історія хімія історія

2 інформ. І/англ.м. інф. укр.м. ІІ З.В. біологія зарубіжна літ-ра географія українська літ-ра основи здоров'я укр.м. ІІ інд. російська мова математика російська мова всесв.іст./біологія М хімія/фізика А історія

3 укр.м. І З.В. інф. І/англ.м. А інф. І/укр.м. ІІ інф. біологія математика основи здоров'я хімія історія математика фізична культура хімія фізика алгебра зарубіжна літ-ра

4 укр.м. ІІ З.В. інф. ІІ/нім.м. А інф. ІІ/укр.м. І інф. біологія математика основи здоров'я хімія фізична культура математика англ.м. І/рос.м. ІІ А хімія фізика алгебра зарубіжна літ-ра

5 інформ. ІІ/нім.м. інф. образ. мист. зарубіжна літ-ра музика фізична культура хімія екологія рідн. кр. математика українська мова англ.м. І/англ.м. ІІ А математика українська мова художня культура фізична культура

6 образ. мист. фізична культура зарубіжна літ-ра фізична культура німецька мова хімія музика математика українська мова англ.м. ІІ/рос.м. І А математика укр.м./інформ. ІІ інф. З.В.І / З.В.ІІ З.В. З.В.І / З.В.ІІ З.В.

7 фізична культура німецька мова історія фізична культура З.В.І / З.В.ІІ З.В. З.В.І / З.В.ІІ З.В.

інформ. ІІ/ інф.

1 українська літ-ра українська літ-ра фізична культура математика зарубіжна літ-ра математика зарубіжна літ-ра трудове навчання М інформ. ІІ/ інф. фізика іст.р.кр./екол.р.кр. біологія 6-А геометрія українська літ-ра

2 українська літ-ра українська літ-ра музика математика зарубіжна літ-ра математика зарубіжна літ-ра екологія рідн. кр. географія фізика трудове навчання М іст.України 9-Б геометрія українська літ-ра

3 основи здоров'я рос.м. І 4-Б математика укр.м. І З.В. біологія зарубіжна літ-ра фізична культура українська літ-ра географія біологія фізика геометрія українська літ-ра економіка

4 основи здоров'я рос.м. ІІ 4-А математика англ.м. З.В. біологія зарубіжна літ-ра історія українська літ-ра математика біологія фізика геометрія українська літ-ра економіка

5 рос.м. І інд. основи здоров'я трудове навчання М укр.м. ІІ З.В. українська мова фізична культура історія географія математика інф. І/рос.м. ІІ інф. біологія правознавство економіка геометрія

6 рос.м. ІІ інд. основи здоров'я трудове навчання М нім.м. З.В. фізична культура історія українська літ-ра географія англійська мова інф. ІІ/рос.м. ІІ інф. біологія правознавство економіка геометрія

7 фізична культура інформ. ІІ/ інф. історія українська літ-ра англійська мова фізична культура З.В.І / З.В.ІІ З.В. історія

предмети, які вивчаються на профільному рівні

предмети, які вивчаються на академічному рівні

Директор ВільнянськоїГолова ПК Вільнянської 
загальноосвітньої школи №3

_____________ Н.Ю. Сініцина

ЗАТВЕРДЖЕНО

на 2016-2017 н.р.
Вільнянської районної ради Запорізької області

та Запорізького районів

Розклад уроків
ПОГОДЖЕНО

                      І.В.Шовкова
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загальноосвітньої школи №3
Вільнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3

для учнів 5-11 класів 

Класи

                       І.М.Гринько


