
 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Голова  ППО              Директор  гімназії № 27 

_________Ірина МЕЛЬНИЧУК                                                                                                                             __________Роман МАСЛЄНІКОВ 

Р О З К Л А Д 
уроків 1-4 класів по  гімназії  № 27  на ІІ семестр 2022-2023н.р. для груп учнів дистанційної форми навчання 

  1 кл. 2-А кл. 2-Б кл. 3 кл. 

 

4-А кл. 4-Б кл. 

п
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о
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2 - Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

- - - - 

3 Укр.мова 
(дист. асинхронно щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно щотижня) 
  

- - - 

4 Дизайн і технології 
(дист. асинхронно щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно щотижня) 

Літ. читання 
(дист. асинхронно щотижня) 
 

- ЯДС 
(дист. асинхронно 
щотижня) 
 

- 

5 Укр.мова 

(онлайн 20 хв. щотижня) 
Літ. читання 
(дист. асинхронно щотижня) 

Дизайн і технології 
(дист. асинхронно щотижня) 

Літ. читання 

(дист. асинхронно щотижня) 
Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Літ. читання  
(дист. асинхронно щотижня) 

6 Математика  
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно щотижня) 

Математика  
(онлайн 20 хв. щотижня) 

ЯДС 
(дист. асинхронно щотижня) 

Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

ЯДС  
(дист. асинхронно щотижня) 

7   Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Фізична культура(інт.) 

(дист. асинхронно щотижня) 
Інформатика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Інформатика  
(онлайн 20 хв. щотижня) 

8    Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Математика  
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

9    Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

 Математика  
(онлайн 20 хв. щотижня) 

в
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2 Мистецтво  
(дист.асинхронно 

 щотижня) 

- - - - - 

3 Фізична культура(інт.) 
(дист. асинхронно щотижня) 

- - - Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Літ. читання 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

4 Укр.мова 

(дист.асинхронно 

 щотижня) 

- ЯДС 
(дист. асинхронно щотижня) 

- Математика 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

5 Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Математика  
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно щотижня) 

Фізична 

культура(інт.)(дист. 

асинхронно щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

6 Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Літ. читання  (дист. 

асинхронно щотижня) 
Літ. читання 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Математика 
(дист. асинхронно щотижня) 

7  Англ.мова 
(дист. асинхронно щотижня) 

Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно щотижня) 



8  - Літ. читання 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

ЯДС 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

 

  

9  Укр.мова 

(онлайн 20 хв. щотижня) 

 Укр.мова  

(онлайн 20 хв. щотижня) 
  

10  ЯДС 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

    

се
р
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а

 

2 - - - - - - 

3 - - Укр.мова 
(дист. асинхронно щотижня) 
 

- - Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

4 Фізична культура 

 (дист. асинхронно 

щотижня) 

- Літ. читання 
(дист. асинхронно щотижня) 
 

Математика 
(дист. асинхронно щотижня) 

- Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

5 Укр.мова 
(дист. асинхронно щотижня) 

- Фізична культура 
(дист. асинхронно щотижня) 

Літ. читання 
(дист. асинхронно щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно щотижня) 

 

6 Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно щотижня) 
 

 

ЯДС 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Англ.мова 
 (дист. асинхронно 
щотижня) 

Укр.мова 
(дист. асинхронно щотижня) 
 

7 Укр.мова 

(онлайн 20 хв. щотижня) 

ЯДС 
(дист. асинхронно щотижня) 

Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Літ. читання 
(дист. асинхронно щотижня) 

 

8 ЯДС 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Літ. читання 
(дист. асинхронно щотижня) 

 Інформатика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

 

9  Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

  Літ. читання 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

 

10  Укр.мова 

(онлайн 20 хв. щотижня) 

    

ч
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в
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ч
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в
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2 - - - - - - 

3 Фізична культура 
(дист. асинхронно щотижня) 

- Фізична 

культура(інт.) (дист. 

асинхронно щотижня) 

- Математика 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

- 

4 ЯДС 
(дист. асинхронно щотижня) 

- Англ.мова 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

- Фізична 

культура(інт.) (дист. 

асинхронно щотижня) 

Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

5 Укр.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

- Мистецтво 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Літ. читання (дист. 

асинхронно чис) 
Укр.мова 

 (дист. асинхронно зн.) 

 

Фізична культура (інт.) 
(дист. асинхронно щотижня) 



6 Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

- Літ. читання 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

ЯДС 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Дизайн і технології 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Укр.мова 

(дист. асинхронно чис) 

Літ. читання(дист. 

асинхронно зн.) 

 

7  ЯДС 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Дизайн і технології 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

ЯДС 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Дизайн і технології 
(дист. асинхронно щотижня) 

8  Дизайн і технології 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

 Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

 ЯДС 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

9  Математика  
(онлайн 20 хв. щотижня) 

 Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

  

10  Літ. читання 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

    

п
’я

т
н

и
ц
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2 - Математика  
(онлайн 20 хв. щотижня) 

- - - - 

3 ЯДС 
(дист. асинхронно щотижня) 

 - -   - Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

4 Мистецтво 
(дист. асинхронно щотижня) 

Укр.мова  (дист. 

асинхронно чис.) 

Літ. читання   (дист. 

асинхроннозн.) 
 

- Англ.мова 
(дист. асинхронно щотижня) 

Літ. читання 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

ЯДС 
(дист. асинхронно щотижня) 
 

5 Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Фізична 

культура(інт.) 
(дист. асинхронно щотижня) 

ЯДС 
(дист. асинхронно щотижня) 

 

Мистецтво 
(дист. асинхронно щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Англ.мова 
(дист. асинхронно щотижня) 
 

6 Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Літ. читання 
 (онлайн 20 хв. щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно щотижня) 

ЯДС 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно щотижня) 
 

7   Англ.мова 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Математика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно щотижня) 

8  Інформатика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Інформатика 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Літ. читання 
(онлайн 20 хв. щотижня) 

Укр.мова  (онлайн 20 

хв. щотижня) 
 

9       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Голова  ППО               Директор гімназії № 27 
_________Ірина МЕЛЬНИЧУК                                                                                                                                                       __________Роман МАСЛЄНІКОВ                     

 

Р О З К Л А Д 

уроків 5-9 класів по гімназії № 27  на ІІ семестр 2022-2023 н.р.  для груп учнів дистанційної форми  

 

 
  5-Акл. 5-Бкл. 6-Акл. 6-Бкл. 7кл. 8-А кл. 8-Б кл. 9 кл. 
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4 Фізична 

культура 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Укр.мова І , ІІ 

групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Укр.мова І , ІІ 

групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Історія України 
(дист. асинхронно 
чис. ) 

 

5 Математика  
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Укр.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Основи здоров’я 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Основи здоров’я 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

6 Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

 

Англ.мова І , ІІ 

групи 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

Англ.мова  

ІІ група  
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Алгебра 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 
 

Фізика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 
 

Географія (дист. 
асинхронно чис.) 
Іст. України (дист. 
асинхронно зн.) 

7 Укр.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Математика  
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Укр.мова (дист. 

асинхронно чис.) 

Хімія (дист. 

асинхронно зн.) 

 

Укр. літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр. літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

8 Заруб. літ. 
(онлайн 25 хв. 

щотижня) 

 

Заруб. літ. 
(онлайн 25 хв. 

щотижня) 

 

Історія 
(дист. асинхронно 

щотижня ) 
 

Англ.мова І група 
(онлайн 25 хв. 

щотижня) 

 

Інформатика 
(онлайн 25 хв. 

щотижня) 

Алгебра 
(онлайн 25 хв. 

щотижня) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 

щотижня ) 

Алгебра 
(онлайн 25 хв. 

щотижня) 

 

 

9 Інформатика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Інформатика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Біологія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня)  

Біологія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня)  

Заруб. літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Історія України 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Історія України 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Географія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

10    Іс торія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

 

Хімія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Історія України 
(дист. асинхронно 
чис. ) 

Алгебра 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 Історія України 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 



в
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р
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4 Пізнаємо 

природу 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

 

Пізнаємо природу 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Укр.мова І, ІІ 

групи 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Укр.мова І, ІІ 

групи 

 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Історія України 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

 

5 Досл. іст. (дист. 

асинхронно  чис.), 

Етика (дист. 
асинхронно  зн.) 

Досл. іст. (дист. 

асинхронно  чис.), 

Етика (дист. 
асинхронно  зн.) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Геометрія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Трудове навчання 

І, ІІ групи 
 (дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Трудове навчання 

І, ІІ групи 
 (дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

6 Англ.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Математика 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Англ.мова І, ІІ 

групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Англ.мова І, ІІ 

групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

7 Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Математика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

Математика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

Укр. літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Інформатика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Інформатика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Біологія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

8 Математика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Англ.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Інформатика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Інформатика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Основи здоров’я 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Біологія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

9 Здоров’я, безпека 

та добробут 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Здоров’я, безпека 

та добробут 
(дист. асинхронно 
щотижня)  

Географія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

Географія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

Алгебра 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Хімія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Хімія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

10  

 

 

 

 

 

 

 Географія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Географія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура  
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 
 

 Трудове навчання 

І, ІІ групи 
 (дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

се
р

ед
а 

 

                с
ер

ед
а 

4   Укр.мова І, ІІ 

групи 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр.мова І, ІІ 

групи 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 Укр.літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Укр.літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Алгебра 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

5 Англ. мова 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Англ. мова 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Укр. літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр. літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

6 Інт.к. STEM 
(дист. асинхронно 

чис.) 

Інформатика 

(дист. асинхронно 

Інт.к. STEM (дист. 
асинхронно чис.) 

Інформатика 

(дист. асинхронно зн) 

Математика 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 

щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 

щотижня ) 

Біологія 
(дист. асинхронно 

щотижня ) 

Біологія 
(дист. асинхронно 

щотижня ) 

Інформатика 
(онлайн 25 хв. 

щотижня) 

  



зн) 

7 Пізнаємо 

природу 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Пізнаємо природу 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Біологія 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 

щотижня ) 

Геометрія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Геометрія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

  

Англ.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

  

8 Укр.літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

Укр.літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Математика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Англ.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Географія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Географія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

9 Математика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Математика 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Біологія 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Географія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Географія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Географія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Геометрія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

  

10     Географія 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

ч
ет

в
ер

 

4 Фізична 

культура 
 (дист. асинхронно 
щотижня ) 

 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

 

Математика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

 

Математика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

 

 
 

Фізика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

 

Основи здоров’я 

(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Укр. літ. 
(дист. асинхронно 
чис., 
онлайн зн.) 

 

5 Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Англ.мова І, ІІ 

групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

Англ.мова І, ІІ 

групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Всесвітня історія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Алгебра 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Основи здоров’я 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

6 Математика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Укр.мова І, ІІ 

групи 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Укр.мова І, ІІ 

групи 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Фізика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Алгебра 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Всесвітня історія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Геометрія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

7 Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

Технології 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Основи здоров’я 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

 

 

Мистецтво 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

8 Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Заруб. літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Заруб. літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Біологія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Біологія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Укр.літ. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 



9 Технології 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

Математика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Історія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Історія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Геометрія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

Хімія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

10     Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

  Всесвітня історія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

п
’я

тн
и

ц
я 

                    

4 Досл.іст. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Досл.іст. 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Трудове навчання 

І, ІІ групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Математика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Укр.літ 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Хімія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Геометрія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Англ.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

5 Математика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Укр.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Трудове навчання  

І, ІІ групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Трудове навчання 

І, ІІ групи 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Біологія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

6 Англ.мова (дист 
асинхронно чис.) 

Здоров’я, безпека 

та добробут  
(дист. асинхронно 
зн.) 

Укр.літ 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Укр.літ 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Трудове навчання 

І, ІІ групи  
(дист. асинхронно 

щотижня ) 

Біологія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Хімія 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

7 Фізична 

культура 
(дист. асинхронно 

щотижня ) 
 

Математика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Укр.літ 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

Укр.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Інформатика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Інформатика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Хімія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

8 Укр.мова 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Англ.мова (дист 

асинхронно чис.) 

Здоров’я, безпека 

та добробут  
(дист. асинхронно 

зн.) 

Математика 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня) 

Всесвітня історія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

 

Англ.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Англ.мова 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Інформатика 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

9 Укр.літ 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 

  Трудове навчання 

І, ІІ групи 
 (дист. асинхронно 
щотижня ) 

Геометрія 
(онлайн 25 хв. 
щотижня) 

 

Заруб. літ. 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

Правознавство 
(дист. асинхронно 
чис., 
онлайн зн.) 

 

10        Фізична культура 
(дист. асинхронно 
щотижня ) 
 

 

 

 

 

 
 

 


	Р О З К Л А Д
	уроків 1-4 класів по  гімназії  № 27  на ІІ семестр 2022-2023н.р. для груп учнів дистанційної форми навчання
	Р О З К Л А Д
	уроків 5-9 класів по гімназії № 27  на ІІ семестр 2022-2023 н.р.  для груп учнів дистанційної форми

