
ПОГОДЖЕНО УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ 
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РОЗКЛАД УРОКІВ
5 – 11 класів Харківської спеціалізованої школи №119  на 2010 – 2011 навчальний рік

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

1 математика основи здоров′я  
українська 

література
французька мова математика 311 географія англійська мова 

фізична 

культура 

хімія                                               

201

вчимося бути 

громадянами
українська мова 

музичне мистецтво 

110
англійська мова фізична культура російська мова історія 404

алгебра і 

початки аналізу 

українська 

література

світова 

література
Інформатика/---

2
українська 

література
англійська мова

музичне 

мистецтво 110
основи здоров′я  українська мова географія фізична культура алгебра 

трудове 

навчання    
російська мова англійська мова 

хімія                                               

201
біологія 309 українська мова алгебра 

Правознавство 

(практичний курс)
фізична культура світова література 

алгебра і початки 

аналізу 
англійська мова історія 404 французька мова       українська мова 

3 англійська мова
російська мова 

314
англійська мова

музичне 

мистецтво 110
фізична культура англійська мова основи здоров′я  географія 

трудове 

навчання     
українська мова алгебра біологія 309

хімія                                               

201
англійська мова українська мова історія України російська мова фізична культура світова література 

алгебра і 

початки аналізу 
правознавство українська мова 

українська 

література

4
музичне 

мистецтво 110
математика 313

українська 

література

російська мова 

314
англійська мова фізична культура англійська мова українська мова географія 

трудове навчання            

101 102 
біологія 309 фізична культура 

основи сімейного 

господарювання

хімія                                               

201
французька мова українська мова світова література

Правознавство 

(практичний курс)
Захист Вітчизни              

світова 

література
англійська мова

українська 

література

людина і 

суспільство 404

5 фізична культура 
музичне 

мистецтво 110

російська мова 

314

математика (курс 

за вибором) 
географія українська мова математика 311

французька 

мова
українська мова 

трудове навчання            

101 102 
фізична культура українська мова англійська мова біологія 309 світова література Ділова активність

Правознавство 

(практичний курс)
українська мова 

англійська  мова /  

інформатика 

Захист 

Вітчизни              

світова 

література

людина і 

суспільство 404
англійська мова

6 французька мова фізична культура 
подорож у світ 

економіки 307
англійська мова

українська 

література
природознавство українська мова 

трудове 

навчання   
російська мова 

світова література 

408
музичне мистецтво 110 англійська мова фізична культура геометрія російська мова англійська мова історія України 

англійська мова /  

інформатика 
правознавство Захист Вітчизни              англійська мова

світова 

література

7
українська 

література 

музичне 

мистецтво 110
географія 

трудове навчання            

101 102 
фізична культура світова література Ділова активність українська література французька мова       історія 404 Захист Вітчизни              

функції та їх 

графіки

8 Інформатика/---

1
математика    

(курс за вибором) 
фізика 

українська 

література 
основи здоров′я українська мова російська мова історія України фізика 301 історія України Інформатика/--- французька мова       

фізична 

культура 
економіка 307

алгебра і початки 

аналізу 

алгебра і 

початки аналізу 

2 математика англійська мова українська мова
світова 

література 314
англійська мова математика 311

російська мова 

408

французька 

мова
основи здоров′я українська мова українська література світова література фізика 301 алгебра біологія 309 фізична культура 

хімія                                               

201

трудове навчання           

101  102
фізична культура геометрія англійська мова історія 404 українська мова 

3 англійська мова українська мова англійська мова українська мова математика 411 основи здоров′я 
світова література 

408
англійська мова біологія 309

українська 

література
геометрія 409 фізика 301 алгебра історія України фізика 301

трудове навчання           

101 102

трудове навчання           

101  102
фізична культура 

українська мова 

410
геометрія географія 307 історія 404

фізична 

культура 

4 українська мова
світова література 

314
фізична культура математика 313

природознавство 

301
російська мова 408

українська 

література 
геометрія фізика біологія 309 фізика 301

трудове навчання            

101 102 

трудове навчання            

101 102 
російська мова алгебра англійська мова фізична культура 

хімія                                               

201
правознавство англійська мова географія 307

ОБЖ/   

французька мова
історія 404

5
світова література 

314

українська 

література 
математика 313 фізична культура 

музичне 

мистецтво 110

світова література 

408

природознавство 

301
біологія 309

світова 

література 
алгебра 411 французька мова

трудове навчання            

101 102 

трудове навчання            

101 102 
світова література 

хімія                                               

201

основи здоров′я/ 

географія
фізика алгебра англійська мова фізика 

українська мова 

410
англійська мова історія 404

6 французька мова
світова 

література 314
англійська мова

світова 

література 408

музичне 

мистецтво 110
українська мова

світова 

література 
алгебра 411 фізика історія України алгебра українська мова

трудове навчання            

102 
англійська мова

хімія                                               

201

основи здоров′я/ 

географія
біологія країнознавство 405 фізика фізична культура українська мова геометрія 

7 французька мова
українська 

література 
географія англійська мова історія України 

українська 

література

трудове навчання           

102 

трудове навчання           

101 
біологія 309 геометрія 

основи здоров′я/ 

географія
фізика 

українська 

література 

алгебра і початки 

аналізу 
 фізика   301 хімія 201

8 фізика Інформатика/--- геометрія 

1
історія України 

406

українська 

література 

російська мова 

314

українська 

література 

основи здоров′я/    

--
англійська мова

образотворче 

мистецтво
українська мова історія України фізична культура англійська мова російська мова біологія геометрія 

Художня 

культура/ 

біомеханіка

економіка 307 геометрія фізика 

2
основи здоров′я/ 

українська мова

російська мова 

314
фізична культура 

історія України 

406

образотворче 

мистецтво
математика 311 англійська мова історія України англійська мова геометрія 411 англійська мова

хімія                                               

201
біологія 309 українська література фізика українська мова географія російська мова технології 101

алгебра і 

початки аналізу 
геометрія фізика Захист Вітчизни              

3 математика математика 313
українська 

література 

російська мова 

314
англійська мова

образотворче 

мистецтво
математика 311

фізична 

культура 
геометрія 411 історія України фізична культура біологія 309

хімія                                               

201
геометрія 

Правознавство 

(практичний курс)
російська мова українська мова англійська мова

ділова іноземна 

мова  407
технології 101 географія 307 біологія Захист Вітчизни              

4 англійська мова етика 314
англійська мова/ 

українська мова
математика 313 фізична культура українська мова

історія України. 

Всесвітня історія
англійська мова українська мова фізична культура біологія 309 геометрія російська мова 

хімія                                               

201
геометрія алгебра

українська 

література
географія 

українська 

література
фізика технології 101 Захист Вітчизни              біологія 309

5
українська 

література
історія України 406 математика 313

трудове навчання  

101
математика 313

історія України. 

Всесвітня історія
фізична культура алгебра 

фізична 

культура 
англійська мова

хімія                                               

201

математика    (курс за 

вибором) 
англійська мова біологія 309 світова література географія біологія 309 українська мова англійська мова фізика фізика Захист Вітчизни              

алгебра і 

початки аналізу 

6 фізична культура 
англійська мова/ 

українська мова

англійська мова/ 

українська мова

історія України. 

Всесвітня історія
фізична культура 

музичне 

мистецтво 110
географія 

російська мова 

314
українська мова алгебра українська мова світова література фізика українська література геометрія фізична культура задачі з модулями

біологія 309/   

географія  307

алгебра і 

початки аналізу 
фізика англійська мова

трудове 

навчання            

101 

7 етика 314
основи 

здоров′я/--
світова література світова література географія 

вчимося бути 

громадянами

математика    (курс за 

вибором) 
фізична культура українська література історія України фізика фізична культура 

біологія 309/   

географія  307

українська 

література
література США

трудове 

навчання            

101 

8 українська література географія фізика

1
образотворче 

мистецтво

світова література 

314
українська мова

природознавство 

301
географія англійська мова математика 311

хімія                                               

201

світова 

література 
біологія 309 англійська мова алгебра українська мова Інформатика/--- французька мова       

прикладна 

економіка 307

фізика/ 

астрономія

2 англійська мова
образотворче 

мистецтво
англійська мова українська мова математика 411 російська мова 408

українська 

література
англійська мова

хімія                                               

201
географія геометрія російська мова фізика алгебра 

Біологія / 

Харківщинознавство
Художня культура українська мова всесвітня історія українська мова 

фізична 

культура 

прикладна 

економіка 307

французька  

мова /             

інформатика 
фізика

3 українська мова англійська мова
образотворче 

мистецтво

світова 

література 314
англійська мова

світова література 

408
математика 311

французька 

мова
алгебра 411

хімія                                               

201

історія України / 

Харківщинознавство 
фізична культура алгебра російська мова Художня культура біологія 309

українська 

література

історія України / 

Харківщинознавство 

українська 

література
геометрія 

англійська  мова /             

інформатика 

світова 

література
англійська мова

4
світова література 

314

природознавство 

301
математика 313

образотворче 

мистецтво
українська мова математика 311

російська мова 

408
біологія 309 англійська мова алгебра 411 географія світова література геометрія 

історія України / 

Харківщинознавство 
географія 

історія України / 

Харківщинознавство 
Художня культура

хімія                                               

201
англійська мова українська мова фізична культура 

французька  

мова /             

інформатика 

світова 

література

5
природознавство 

301
українська мова

світова 

література 314
математика 313 французька мова географія 

світова література 

408

українська 

література
біологія 309 англійська мова українська мова англійська мова

історія України / 

Харківщинознавство 
світова література 

англійська  мова /             

інформатика 
алгебра

хімія                                               

201
Художня культура світова література історія 404

алгебра і початки 

аналізу 
фізична культура геометрія 

6 математика 313
природознавство 

301

українська 

література

розв′язування 

текстових задач

світова 

література 
географія 

українська 

література
французька мова

історія України / 

Харківщинознавство 
фізична культура англійська мова

англійська  мова /             

інформатика 

хімія                                               

201
алгебра алгебра історія 404

українська 

література

художня 

культура/ біологія
англійська мова

фізична 

культура 

7
українська 

література
російська мова українська література

музичне мистецтво 

110
географія фізична культура 

Хімія/ французька 

мова
українська література

історія України / 

Харківщинознавство 
біологія

художня культура/   

історія
геометрія 

англійська  мова /             

інформатика 

література США 

203

українська 

література

8
українська 

література
Інформатика/--- біологія 309 географія 307

1 українська мова математика 313
світова 

література 408
українська мова українська мова

образотворче 

мистецтво
всесвітня історія фізика українська література 

музичне мистецтво 

110

вчимося бути 

громадянами
англійська мова біологія 309 алгебра фізика географія   307 Інформатика/--- хімія 201 геометрія 

2 математика трудове навчання  
трудове навчання  

101 102 
українська мова математика 411 етика 314

історія України. 

Всесвітня історія

образотворче 

мистецтво
українська мова англійська мова

основи здоров′я/ 

географія
всесвітня історія російська мова українська література українська мова фізична культура фізика геометрія хімія   201 біологія 309 географія 307 фізика 301 історія 404

3 англійська мова основи здоров′я математика 313 фізична культура 
трудове 

навчання 

історія України. 

Всесвітня історія
етика 314 алгебра 311 англійська мова

образотворче 

мистецтво
французька мова

основи здоров′я/ 

географія
геометрія всесвітня історія українська література світова література геометрія фізична культура фізика  хімія 201 географія 307

українська 

література
біологія 309

4 етика 314 українська мова українська мова математика 313 англійська мова трудове навчання   
подорож у світ 

економіки 307

фізична 

культура 
всесвітня історія алгебра 411 всесвітня історія фізична культура 

основи здоров′я/ 

географія
геометрія французька мова всесвітня історія світова література

англійська  мова /             

інформатика 
література Англії фізика біологія 309 англійська мова хімія 201

5
трудове навчання  

101 102 
фізична культура 

історія України 

406
етика 314 українська мова українська мова англійська мова англійська мова алгебра 411

музичне мистецтво 

110
світова література геометрія фізична культура 

основи здоров′я/ 

географія
всесвітня історія англійська мова всесвітня історія

англійська  мова /             

інформатика 
 біологія 309 фізика економіка 307 хімія 201 фізика 

6 французька мова етика 314 англійська мова
історія України. 

Всесвітня історія

українська 

література 

трудове навчання 

102 

музичне 

мистецтво 
фізична культура англійська мова фізика всесвітня історія фізична культура біологія геометрія англійська мова світова література геометрія англійська мова геометрія історія 404

ОБЖ/ 

економічні 

проекти та їх 

презентування

7
всесвітня 

історія 
світова література 

основи здоров′я/ 

географія
біологія 309

 українська 

література 
англійська мова

алгебраі 

початки аналізу 
історія 404 фізична культура 

8 Інформатика/---
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