
Мережа гімназійних, профільних класів та класів з 

поглибленим вивченням окремих предметів: 
 

№  

п/п 
Клас Профіль, предмет 

Кількість   

учнів 

1 5-А 
Клас з поглибленим вивченням української 

мови та української літератури 
30 

2 6-А 
Клас з поглибленим вивченням української 

мови та української літератури 
31 

3 7-А 
Клас з поглибленим вивченням української 

мови та української літератури 
33 

4 8-А 
Клас з поглибленим вивченням української 

мови та української літератури 
27 

5 9-А 
Клас з поглибленим вивченням української 

мови та української літератури 
30 

6 5-Б 
Клас з поглибленим вивченням 

природознавства та економіки 
34 

7 6-Б 
Клас з поглибленим вивченням географії та 

економіки 
32 

8 7-Б Клас з поглибленим вивченням історії 29 

9 8-Б Клас з поглибленим вивченням історії 25 

10 9-Б Клас з поглибленим вивченням історії 26 

11 5-В Клас з поглибленим вивченням математики 36 

12 6-В Клас з поглибленим вивченням математики 36 

13 7-В Клас з поглибленим вивченням математики 37 

14 8-В Клас з поглибленим вивченням математики 26 

15 9-В Клас з поглибленим вивченням математики 27 

16 9-Д Клас з поглибленим вивченням математики 24 

17 5-Г 
Клас з поглибленим вивченням іноземної мови, 

предмет «Англійська мова» 
34 

18 6-Г 
Клас з поглибленим вивченням іноземної мови, 

предмет «Англійська мова» 
34 

19 7-Г 
Клас з поглибленим вивченням іноземної мови, 

предмет «Англійська мова» 
39 

20 8-Г 
Клас з поглибленим вивченням іноземної мови, 

предмет «Англійська мова» 
28 



21 9-Г 
Клас з поглибленим вивченням іноземної мови, 

предмет «Англійська мова» 
37 

22 10-А 
Профіль української філології, предмети 

«Українська мова», «Українська література» 
28 

23 11-А 
Профіль української філології, предмети 

«Українська мова», «Українська література» 
30 

24 10-Б 
Профіль іноземної філології, предмет 

«Англійська мова» 
28 

25 11-Б 
Профіль іноземної філології, предмет 

«Англійська мова» 
29 

26 10-В 

Фізико-математичний профіль, предмети 

«Фізика», «Алгебра та початки аналізу», 

«Геометрія» 

30 

27 11-В 

Фізико-математичний профіль, предмети 

«Фізика», «Алгебра та початки аналізу», 

«Геометрія» 

23 

28 10-Г 
Профіль іноземної філології, предмет 

«Англійська мова» 
20 

 5-Д 
Науково-педагогічний проект «Інтелект 

України» 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 


