


Додаток №1 
 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10А 10Б 

1 
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ІЛ
О
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англ./інф. укр. мова географія фіз. культура труд. навч. хімія біологія математика англ./інф. географія англ. мова укр. літ. 

2 інф./англ. математика біологія англ./інф. заруб. літ. укр. мова математика англ. мова фіз. культ. укр. літ. хімія фізика 

3 українська укр. літ. англ./інф. обр. мист. хімія географія англ. мова нім. мова інф./англ. математика фіз. культ. історія 

4 природозн. англ./інф. математика укр. літ. англ. мова заруб. літ. нім. мова біологія укр. літ. англ./інф. фіз. культ. математика 

5 нім. мова інф./англ. укр. літ. географія біологія англ. мова заруб. літ. укр. мова хімія правознав. географ./ ХЕ фіз. культ. 

6 заруб. літ. природозн. основи здор. математика укр. мова біологія фізика заруб. літ. труд. навч. інф./англ. укр. мова фіз. культ. 

7 основи здор.  інф./англ. інф./англ. фіз. культура нім. мова укр. мова географія фізика хімія гром. освіта мистецтво 

8       фіз. культ. труд. навч. мистецтво нім. мова укр. м./хімія хімія/укр. м. 

1 

 

В
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англ. мова математика укр. мова заруб. літ. географія фізика хімія історія англ. мова історія англ. мова історія/геогр. 

2 обр. мист. англ. мова англ. мова математика фізика англ./інф. історія хімія укр. мова математика математика біологія 

3 математика заруб. літ. нім. мова англ. мова англ./інформ. фіз. культура географія англ./інф. історія біологія мистецтво математика 

4 українська обр. мист. математика нім. мова математика інф./англ. укр. літ. інф./англ. фізика укр.м./англ. біологія заруб. літ. 

5 українська нім. мова заруб. літ. історія інформ./англ. математика труд. навч. математика біологія заруб. літ. укр. літ. математика 

6 муз. мист. труд. навч. фіз. культ. труд. навч. історія укр. літ. англ./інф. фіз. культ. заруб. літ. англ./укр.м. фізика математика 

7  труд. навч. муз. мист. труд. навч. нім. мова історія інф./англ. фіз. культ. правознав. год. опікун. заруб. літ. укр. літ. 

8       мистецтво год. опікун.   фін. грамотн. год. опікун. 

1 
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англ. мова фіз. культура біологія математика англ. мова укр. мова укр. мова математика хімія фізика історія математика 

2 фіз. культура історія укр. мова біологія укр. літ. англ. мова математика нім. мова англ./інф. укр. літ. фізика математика 

3 фіз. культура англ. мова математика фіз. культура географія нім. мова географія фізика інф./англ. англ./інф. математика математика 

4 заруб. літ. математика історія фіз. культура обр. мист. географія фізика біологія укр. літ. інф./англ. укр. мова гром. освіта 

5 українська укр. мова англ. мова англ. мова біологія математика фіз. культ. географія математика нім. мова гром. освіта укр.м./англ. 

6 математика основи здор. укр. літ. географія фізика біологія фіз. культ. англ. мова нім. мова мистецтво історія англ./укр.м. 

7   обр. мист. укр. мова математика год. опікун. англ. мова укр. літ. іст. / геогр. геогр. / іст. фіз. культ. історія 

8          фіз. культ.  мистецтво 

1 
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англ. мова укр. мова географія нім. мова математика фізика математика історія укр. мова математика історія фіз. культ. 

2 математика англ. мова англ. мова укр. мова фіз. культура історія хімія заруб. літ. математика біологія математика укр.м./англ. 

3 нім. мова природозн. фіз. культура англ. мова фіз. культура укр. літ. історія хімія біологія укр.м./англ. історія географія 

4 укр. м. / ХЕ математика фіз. культура укр. літ. Історія англ. мова заруб. літ. англ. мова історія хімія біологія фізика 

5 природозн. укр. літ. нім. Мова історія укр. мова труд. навч. англ./інф. математика фіз. культ. англ./укр.м. англ. мова біологія 

6 історія нім. мова заруб. літ. основи здор. англ. мова заруб. літ. історія / ХЕ ХЕ / історія фіз. культ. фізика географія англ./укр.м. 

7  год. опікун.   заруб. літ. фіз. культура інф./англ. географія англ. мова історія укр. літ. Зах. України 

8      фіз. культура  мистецтво осн. здор./ / осн. здор.  Зах. України 
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англ. мова укр. м./ ХЕ історія математика математика укр. мова укр. літ. англ./інф. фізика математика математика гром. освіта 

2 фіз. культура англ. мова математика заруб. літ. англ. мова математика біологія інф./англ. математика фіз. культ. історія фізика 

3 українська фіз. культура укр. мова біологія основи здор. математика англ. мова укр. мова географія фіз. культ. фізика математика 

4 математика фіз. культура англ. мова англ. мова укр. мова обр. мист. нім. мова укр. літ. заруб. літ. фізика Зах. України математика 

5 труд. навч. заруб. літ. труд. навч. муз. мист. укр. літ. англ. мова математика фіз. культура математика заруб. літ. Зах. України хімія 

6 труд. навч. муз. мист. труд. навч. укр. мова хімія / ХЕ ХЕ / хімія географія фізика нім. мова англ. мова історія інформатика 

7 год. опікун.  укр. м. / ХЕ ХЕ / укр. м. нім. мова осн. здор. осн. здор./ / осн. здор. англ. мова труд. навч. інформатика історія 

8   год. опікун.  год. опікун.  год. опікун.  год. опікун.  мистецтво  



 11А 11Б 
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історія укр. мова 

2 географія історія 

3 математика біологія 

4 мистецтво математика 

5 математика фізика 

6 фізика англ. мова 

7 заруб. літ. Зах. України 

8 укр. мова Зах. України 

1 

В
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біологія математика 

2 історія фізика 

3 математика укр. літ. 

4 фіз. культ. фіз. культ. 

5 англ. мова фізика 

6 укр. літ. математика 

7 укр. мова англ. мова 

8   

1 
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історія інформатика 

2 хімія географія 

3 укр. мова мистецтво 

4 математика хімія 

5 Зах. України математика 

6 Зах. України математика 

7 англ. мова укр. мова 

8 географія  

1 
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історія біологія 

2 історія історія 

3 фізика математика 

4 фізика математика 

5 укр. літ. хімія 

6 мистецтво укр. літ. 

7 фін. грамотн. мистецтво 

8  історія 

1 
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біологія англ. мова 

2 хімія математика 

3 історія заруб. літ. 

4 інформатика математика 

5 англ. мова астрономія 

6 фіз. культ. фіз. культ. 

7 фіз. культ. фіз. культ. 

8 астрономія хімія 



 

Додаток №2 

 

 

Графік дзвінків під час дистанційного навчання 
 

 

1-ий урок 8.30 - 9.15 

2-ий урок 9.25 - 10.10 

3-ий урок 10.20 - 11.05 

4-ий урок 11.15 - 12.00 

Перерва 12.00 – 12.20 

5-ий урок 12.20 - 13.05 

6-ий урок 13.15 - 14.00 

7-ий урок 14.10 - 14.55 

8-ий урок 15.05 - 15.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 

Графік  роботи учителів у приміщенні ліцею 

12. 04 – 16. 04. 2021 р. 

Дата Прізвище, ім’я, по батькові Приміщення, де 

проводиться заняття 

 

12.04.2021 р., 

понеділок 

 

Яновська О. Б. 6Б 

Бирич О. П. 5А 

Городецька Н. М. 9Б 

Стасів М. Р. 7Б 

Костюк Л. М. 10Б 

Бродіна В. В. 6А 

Мартинюк У. Л. 8Б 

Благий В. М. Інф. центр 

Чопик В. М. Кабінет інформатики 

Климців О. Б. Музей «Опілля» 

13.04.2021 р.,  

вівторок 

Скарбовська Г. Я. 10Б 

Ольвач Н. В. 5А 

Покришка І. Ю. 8Б 

Чубата М. С. 6А 

Бабій І. О. 9Б 

Яновський Б. А. 7Б 

Гаврись Г. Я. 6Б 

Рубашна О. А. Інф. центр 

Благий В. М. Кабінет інформатики 

Колбаснікова Г. В. Музей «Опілля» 

14.04.2021 р. 

середа 

Яновська О. Б. 6Б 

Бирич О. П. 5А 

Городецька Н. М. 9Б 

Стасів М. Р. 7Б 

Костюк Л. М. 10Б 

Бродіна В. В. 6А 

Жирий Р. Я. 8Б 

Благий В. М. Інф. центр 

Чопик В. М. Кабінет інформатики 

Комар М. З. Музей «Опілля» 

15.04.2021 р., 

четвер 

Гаврись Г. Я. 6Б 

Ольвач Н. В. 5А 

Бабій І. О. 9Б 

Яновський Б. А. 7Б 

Скарбовська Г. Я. 10Б 

Чубата М. С. 6А 

Покришка І. Ю. 8Б 

Язловецька Г. В. Інф. центр 

Хом’як С. В. Кабінет інформатики 

Мартинюк У. Л. Музей «Опілля» 



16.04.2021 р., 

п’ятниця 

Яновська О. Б. 6Б 

Бирич О. П. 5А 

Городецька Н. М. 9Б 

Стасів М. Р. 7Б 

Костюк Л. М. 10Б 

Бродіна В. В. 6А 

Веркалець І. Б. 8Б 

Березюк І. М., Благий В. М. Інф. центр 

Чопик В. М., Гірняк Л. О. Кабінет інформатики 

Черевата З. П. Музей «Опілля» 
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