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Графік проведення підсумкових робіт 

у 5-х класах 

ДАТА ПРЕДМЕТИ 

04.05 
англійська мова (аудіювання) 

 

05.05 
німецька мова/ французька мова 

(аудіювання) 

06.05 
англійська мова (читання) 

 

07.05 англійська мова(усне мовлення) 

08.05 
англійська мова(письмо) 

 

12.05 
німецька мова/ французька мова 

(читання) 

13.05 
німецька мова/ французька мова 

(письмо) 

14.05 

німецька мова/ французька мова 

(усне мовлення) 

музичне мистецтво 

15.05 зарубіжна література 

18.05 
українська література 

трудове навчання 

19.05 
образотворче мистецтво 

інформатика 

20.05 
історія України 

природознавство 

21.05 
українська мова 

фізкультура 

22.05 
математика 

основи здоров’я 

 



Графік проведення підсумкових робіт  

у 6-х класах 

ДАТА ПРЕДМЕТИ 

04.05 
німецька мова/ французька мова 

                      (аудіювання) 

05.05 англійська мова (аудіювання) 

06.05 
німецька мова/ французька мова                      

(читання) 

07.05 
німецька мова/ французька мова  

(письмо) 

08.05 

німецька мова/ французька мова  

(усне мовлення) 

образотворче мистецтво 

12.05 англійська мова (читання) 

13.05 
англійська мова (письмо) 

музичне мистецтво 

14.05 
англійська мова (усне мовлення) 

фізкультура 

15.05 основи здоров’я 

18.05 
зарубіжна література 

географія 

19.05 
українська література 

всесвітня історія 

20.05 
українська мова 

інформатика 

21.05 біологія 

22.05 
математика 

трудове навчання 

 

 

Графік проведення підсумкових робіт  

у 7-х класах 

ДАТА ПРЕДМЕТИ 
04.05 англійська мова        (аудіювання) 

німецька мова/ французька мова 

                   (усне мовлення) 

05.05 англійська мова        (читання) 

німецька мова/ французька мова 

                    (читання) 

06.05 англійська мова      (письмо) 

німецька мова/ французька мова 

                     (письмо) 

07.05 

англійська мова      (усне мовлення) 

німецька мова/ французька мова 

                 (аудіювання) 

12.05 музичне мистецтво 

13.05 образотворче мистецтво 

14.05 трудове навчання 

інформатика 

15.05 зарубіжна література 

фізкультура 

18.05 історія України 

географія 

19.05 українська література 

фізика 

20.05 українська мова 

хімія 

всесвітня історія 

21.05 біологія 

геометрія 

22.05 алгебра 

основи здоров’я 



Графік проведення підсумкових робіт  

у 8-х класах 

ДАТА ПРЕДМЕТИ 
05.05 англійська мова        (аудіювання) 

06.05 англійська мова        (читання) 

07.05 англійська мова      (письмо) 

08.05 англійська мова      (усне мовлення) 

12.05 німецька мова/ французька мова   

                          (аудіювання) 

13.05 німецька мова/ французька мова   

                          (читання) 

14.05 німецька мова/ французька мов  

                            (письмо) 

15.05 

німецька мова/ французька мова  

                      (усне мовлення) 

мистецтво 

зарубіжна література 

18.05 

українська література 

фізика 

основи здоров’я 

19.05 

історія України 

хімія 

інформатика 

20.05 
геометрія 

біологія 

21.05 

алгебра 

трудове навчання 

географія 

22.05 

українська мова 

Всесвітня історія 

фізкультура 

 

Графік проведення підсумкових робіт  

у 9-х класах 

ДАТА ПРЕДМЕТ 

05.05 
німецька мова/ французька мова   

                (аудіювання) 

06.05 
німецька мова/ французька мова  

                  (читання) 

07.05 
німецька мова/ французька мов  

                   (письмо) 

08.05 
німецька мова/ французька мова 

            (усне мовлення) 

12.05 англійська мова        (аудіювання) 

13.05 англійська мова        (читання) 

14.05 

англійська мова      (письмо) 

мистецтво 

основи здоров’я 

15.05 

англійська мова      (усне мовлення) 

трудове навчання 

інформатика 

18.05 
історія України 

алгебра 

19.05 

українська література 

основи правознавства 

геометрія 

20.05 

зарубіжна література 

географія 

хімія 

21.05 

Всесвітня історія 

фізика 

фізкультура 

22.05 
українська мова 

біологія 



Графік проведення підсумкових робіт 

у 10-х класах 

ДАТА ПРЕДМЕТ 
05.05 англійська мова        (аудіювання) 

німецька мова/ французька мова   

(аудіювання) 

06.05 англійська мова        (читання) 

німецька мова/ французька мова  

 (читання) 

07.05 англійська мова      (письмо) 

німецька мова/ французька мов  

(письмо) 

08.05 англійська мова      (усне мовлення) 

німецька мова/ французька мова  

(усне мовлення) 

12.05 
культура і мистецтво Великої Британії 

мистецтво 

14.05 

громадянська освіта 

фізкультура 

англійська мова для ділового спілкування 

15.05 
Всесвітня історія 

хімія 

18.05 
українська мова 

інформатика 

19.05 
зарубіжна література 

географія 

20.05 математика 

21.05 
історія України 

біологія і екологія 

22.05 
українська література 

фізика 

 

Графік проведення підсумкових робіт 

у 11-х класах 

ДАТА ПРЕДМЕТ 

05.05 
німецька мова/ французька мова  (аудіювання) 

06.05 

німецька мова/ французька мова  (читання) 

культура і мистецтво Великої Британії 

07.05 
німецька мова/ французька мов (письмо) 

мистецтво 

08.05 

німецька мова/ французька мова (усне мовлення) 

англійська мова для ділового спілкування 

12.05 англійська мова        (аудіювання) 

13.05 англійська мова        (читання) 

14.05 
англійська мова      (письмо) 

інформатика 

15.05 
англійська мова      (усне мовлення) 

астрономія 

18.05 
зарубіжна  література 

хімія 

19.05 
українська література 

фізкультура 

20.05 
Всесвітня історія 

біологія і екологія 

21.05 

українська мова 

математика 

географія 

22.05 
історія України 

фізика 

 


