










Випускник базової основної школи володіє певними якостями і 

вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює 

загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має 

систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, 

класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної 

грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою 

діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил 

культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до 

форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних 

освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти 

та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; 

має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички 

технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; 

знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу 

гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури 

поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде 

здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне 

духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий 

до сміливих і успішних кроків у майбутнє.
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Додаток З

Навчальний план для 3 класів початкової школи з навчанням
українською мовою

Навча.іьні предмети

Кількість годин на тиждень у 
класах

3-А з-ь Разом

Українська мова 5 5 10

Іноземна мова 3 3 6

Математика 4 4 8

Я досліджую світ* 7 7 14

Інформатика 1 1 2

Музичне мистецтво 1 1 о

()бразотворче мистецтво 1 1

Фізична культура 2 2 4

Хореографія і і

Усього 22+3 22+3 44+6

Додаткові години на вивчення 
предметів інваріантної складової, 
курсів за вибором.
проведення індивідуальних консу льтацій 
та групових занять:
Індивідуальні консультації 1 1 2

1 ранично допустиме тижневе навчальне 
| навантаження на учня

23 23 46

Сумарна кількість навчальних юдин 
інваріантної і варіативної складових, то  
фінансується з бюджету (без урахування 
поділу класів на групи)

26 26 52

‘ ; чподіл годин між с*Ш'нВл*Тадузями в рамках цього інтегрованого предмета: мовно-
: - 2: мате матим і »а- І : тгрнргіуц ГлЧа. технологічна, соціальна і здоров' язбережу вальна.

. - л га історична.
.....

Л и ре к гордії іе к> ' ‘ В.Воробець
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