
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора ліцею 

від 31.08.2020 р. № 

Розклад уроків 
Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради 

на 2020/2021 навчальний рік  
ПОНЕДІЛОК  

 10-А 10-Л 10-Б 10-Е 10-М 10-Т 10-У 

1 фізкультура інформатика біологія укр. мова англ.мова хімія математика 

2 інформатика англійська мова біологія англ.мова хімія гром освіта математика 

3 англійська мова хімія математика економіка математика гром освіта укр. мова 

4 англійська мова біологія фізкультура гром. освіта математика історія укр. мова 

5 математика укр. літер гром освіта математика біологія укр. л-ра фізкультура 

6 німецька-укр мистецтво мистецтво математика укр. мова укр. л-ра англ.мова 

7 хімія укр. м-нім історія мистецтво географія англ.мова укр. л-ра 

 10-І 11-А 11-Б 11-Е 11-М 11-Т 11-У 

1 математика укр. м-нім фізика хімія математика математика математика 

2 математика укр. м-нім укр. л-ра фізика математика математика математика 

3 англ.мова фізика укр. л-ра математика хімія фізкультура укр. мова 

4 англ.мова математика інформатика математика географія укр. л-ра укр. мова 

5 укр. мова математика хімія англ.мова англ.мова укр. л-ра хімія 

6 укр. мова хімія хімія фізкультура біологія біологія інформатика 

7 інформатика укр. л-ра фізкультура укр. мова біологія хімія біологія 
 

 

 

 

 

 



ВІВТОРОК  

 10-А 10-Л 10-Б 10-Е 10-М 10-Т 10-У 

1 фізика математика хімія географія математика інформатика мистецтво 

2 фізика математика хімія фізкультура математика інформатика англ.мова 

3 англ.мова географія укр. мова укр. літер фізика укр. мова англ.мова 

4 біологія англ.мова укр. мова фізика укр. мова історія хімія 

5 математика англ.мова англ.мова фізика фізкультура математика географія 

6 історія історія біологія укр. мова укр. літер фізика історія 

7 історія укр. літератур фізика хімія укр. літер біологія історія 

 10-І 11-А 11-Б 11-Е 11-М 11-Т 11-У 

1 фізкультура англ.мова біологія ЗУ-мед.сан укр. л-ра математика історія 

2 укр. літер англ.мова біологія укр. л-ра укр. л-ра математика історія 

3 історія історія математика математика математика ЗУ-мед.сан біологія 

4 історія історія математика математика математика інформатика фізкультура 

5 математика укр. л-ра ЗУ-мед.сан укр. мова історія інформатика укр. літер 

6 укр. мова фізкультура хімія географія ЗУ-мед.сан англ.мова укр. літер 

7 укр. мова ЗУ-мед.сан англ.мова географія фізкультура укр. мова англ.мова 

СЕРЕДА 
 10-А 10-Л 10-Б 10-Е 10-М 10-Т 10-У 

1 фізика гром освіта математика математика інформатика ЗУ-мед.сан укр. літер 

2 гром освіта фізкультура математика математика ЗУ-мед.сан біологія укр. літер 

3 ЗУ-мед.сан математика хімія ЗУ-мед.сан фізкультура математика фізика 

4 англ.мова математика хімія історія біологія математика укр.м-інф 

5 англ.мова ЗУ-мед.сан гром освіта фізика мист/хімія фізкультура ЗУ-мед.сан 

6 укр. літер фізика фізика біологія історія інформатика історія 

7 укр. літер фізика ЗУ-мед.сан біологія англ.мова інформатика гром освіта 

 10-І 11-А 11-Б 11-Е 11-М 11-Т 11-У 

1 біологія англ.мова хімія фізика зарубіжна фізкультура фізика 
2 укр.м(ск)/інф англ.мова хімія фізика фізика зарубіжна фізика 

3 гром освіта заруб. л-ра фізика історія фізика інформатика укр. мова 

4 фізика фізкультура фізика зарубіжна історія інформатика укр. мова 

5 фізика інф/мистец матем/інфор математика укр. мова англ.мова зарубіжна 

6 укр. літер фізика зарубіжна фізкультура укр. мова історія ЗУ-мед.сан 

7 укр. літер фізика фізкультура мистецтво англ.мова фізика історія 



ЧЕТВЕР 

 10-А 10-Л 10-Б 10-Е 10-М 10-Т 10-У 

1 математика нім-укр.м англ.мова географія фізика укр.мова фізика 
2 математика фізика англ.мова географія фізика фізкультура гром освіта 
3 зарубіжна англ.мова біологія англ.мова математика математика інф-укр.м 
4 нім-укр.м англ.мова біологія історія математика математика фізкультура 
5 нім-укр.м гром освіта інформатика математика фізкультура зарубіжна укр.м/укр(сп) 

6 географія фізкультура зарубіжна укр. літер історія англ.мова 
у.м(1)/інф(2) 
інф(1)/у.м(2) 

7 фізкультура зарубіжна фізика фізкультура гром освіта англ.мова укр.л-ра 

 10-І 11-А 11-Б 11-Е 11-М 11-Т 11-У 

1 мистецтво англ.мова біологія інформатика фізкулльтура математика математика 
2 укр. літер нім-укр.м біологія історія інформатика математика матем/історія 
3 фізкультура укр.м-нім мистецтво історія фізика укр.мова фізика 
4 англ.мова хімія укр.мова економіка фізика мистецтво фізкультура 
5 географія історія англ.мова економіка математика історія англ.мова 
6 ЗУ-мед.сан мистецтво історія біологія математика фізика англ.мова 
7 історія географія географія англ.мова мистецтво біологія хімія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П’ЯТНИЦЯ 

 10-А 10-Л 10-Б 10-Е 10-М 10-Т 10-У 
1 ЗУ-м.с/істор зарубіжна інф/ ЗУ-м.с ЗУ-м.с/інф математика географія математика 
2 історія ЗУ-м.с/інф фізкультура економіка математика інф/ ЗУ-м.с ЗУ-м.с/хімія 
3 фізкультура укр.м-нім математика економіка ЗУ-м.с/інф фізика зарубіжна 
4 біологія укр.м-нім географія зарубіжна історія фізика історія 
5 нім-укр.м біологія історія географія зарубіжна інформатика історія 
6 зарубіжна фізкультура укр. літер гром освіта мистецтво інформатика біологія 
7 гром освіта історія укр. літер інформатика фізика мистецтво біологія 

 10-І 11-А 11-Б 11-Е 11-М 11-Т 11-У 
1 гром освіта фізкультура математика біологія історія фізика укр.літер 
2 зарубіжна біологія математика географія фізкультура фізика укр.літер 
3 мист/ЗУ-м.с біологія історія географія математика інфор/мист фізкультура 
4 хімія математика хімія фізкультура математика інформатика історія 
5 біологія математика укр.мова хімія фізика фізкультура історія 
6 історія нім-інфор біологія укр.літер фізика хімія географія 
7 історія інфор-нім фізкультура економіка хімія географія мистецтво 

СУБОТА 

 10-А 10-Л 10-Б 10-Е 10-М 10-Т 10-У 
1 мист/інфор хімія/географ фізкультура фізкультура геогр/мист істор/хімія геогр/мистец 
2 геогр/хімія англ.мова(ск) істор/мист хімія/матем математика геогр/мист фізкультура 
3 англ.мова(ск) іст/мистецтво геогр/хімія(ск) історія/мист фізика фізкультура фізика 

 10-І 11-А 11-Б 11-Е 11-М 11-Т 11-У 
1 фізика мист/ЗУ-м.с фізика ЗУ-м.с/мат фізика матем/інф(ск) інфор/історія 
2 фізкультура фізика матем/мист мист/інфор інф/ ЗУ-м.с ЗУ-м.с/історія фізика 
3 хімія/геог англ.мова(ск) ЗУ-м.с/історія фізика математика інформатика мист/ЗУ-м.с 

 

Заступник директора з НР        Л.З.Семенюк 

 


