
Витяг із протоколу засідання педагогічної ради Чернівецького 
ліцею №18 Чернівецької міської ради 

від 20.05.2022 за № 09

Голова педради 
Секретар педради 
Присутні 
Відсутні

Л.В. Краміна 
Н.Д. Шевченко 
69 осіб 
7 осіб

Порядок денний:
2. Про схвалення освітніх програм Чернівецького ліцею №18 Чернівецької 
міської ради для учнів 1-2-х, 3-4-х класів І ступеня (початкової освіти),для учнів 
5-9-х класів II ступеня (базової середньої освіти), для 10-х класів та 11-х класів III 
ступеня (профільної середньої освіти) на 2022/2023 навчальний рік.

2. СЛУХАЛИ:

Виступ заступника директора з навчально-виховної роботи Парпауц Л.Ю. 
по питанню порядку денного «Про схвалення освітніх програм Чернівецького 
ліцею №18 Чернівецької міської ради для учнів 1-2-х, 3-4-х класів І ступеня 
(початкової освіти), для учнів 5-9-х класів II ступеня (базової середньої освіти), 
для 10-х класів та 11-х класів III ступеня (профільної середньої освіти) на 
2022/2023 навчальний рік».

Заступник директора з НВР Парпауц Л.Ю. ознайомила присутніх із 
нормативно — правовою базою щодо введення в дію освітніх програм по 
Чернівецькому ліцею №18. У виступі Парпауц Л.Ю. зазначила, що 
адміністрація Чернівецького ліцею №18 для розробки освітніх програм на 
2022/2023 н.р. опрацювала накази та Типові освітні програми, які покладені в 
основу освітніх програм закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік: Типова 
освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом 
Савченко О.Я., затверджена рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України 
від 22.02.2018 р., накази МОН України від 21.03.2018 № 268, від 08.10.2019 № 
1272 (Типова освітня програма для 1-2-х класів НУШ під керівництвом Савченко
О.Я.), від 08.10.2019 №1273 (Типова освітня програма для 3-4-х класів НУШ під 
керівництвом Савченко О.Я.); Типова освітня програма закладів загальної 
середньої освіти II ступеня (для 5-9-х класів), затверджена наказом Міністерства 
освіти і науки України від 19.02.2021 № 235; Типова освітня програма закладів 
загальної середньої освіти II ступеня (для 5-9-х класів), затверджена наказом 
Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405; Типова освітня

Л.Ю.Парпауц, заступник директора з НВР



програма закладів загальної середньої освіти III ступеня (для 10- 11-х класів, 
затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408.

Л.Ю.Парпауц ознайомила педагогічний колектив із загальними 
положеннями складених освітніх програм Чернівецького ліцею для учнів 1-2-х, 3- 
4-х класів І ступеня (початкової освіти), для учнів 5-9-х класів II ступеня (базової 
середньої освіти), для 10-х класів та 11-х класів III ступеня (профільної середньої 
освіти) -  зміст освітніх програм додається до протоколу окремо, єдиною текою і 
зберігається в кабінеті директора. У виступі було наголошено, що освітні 
програми Чернівецького ліцею І ступеня (початкової освіти), II ступеня (базова 
середня освіта), III ступеня (профільна середня освіта) розроблені та складені на 
підставі Типових навчальних програм, затверджені відповідними наказами 
Міністерства освіти і науки України.

У виступі зазначено, що на основі складених освітніх програм для учнів 
1-2-х, 3-4-х класів І ступеня (початкової освіти НУШ), для учнів 5-9-х класів II 
ступеня (базової середньої освіти), для 10-х класів та 11-х класів III ступеня 
(профільної середньої освіти) адміністрація Чернівецького ліцею № 18 складає та 
затверджує річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього 
процесу закладу загальної середньої освіти.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Л.Ю.Парпауц 
запропонувала схвалити освітні програми Чернівецького ліцею №18 для учнів 1-2- 
х, 3-4-х класів І ступеня (початкової освіти), для учнів 5-9-х класів II ступеня 
(базової середньої освіти), для 10-х класів та 11-х класів III ступеня (профільної 
середньої освіти).

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити освітні програми Чернівецького ліцею № 18 для учнів 1-2-х, 3-4-х
класів І ступеня (початкова освіта), для учнів 5-9-х класів II ступеня (базова 
середня освіта), для учнів 10-х та 11-х класів III ступеня (профільна середня 
освіта). 20.05.2022

2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Парпауц Л.Ю., Мицак Р.М.:
2.1. Надати на затвердження директору Чернівецького ліцею №18 освітні

програми Чернівецького ліцею №18 для учнів 1-2-х класів (додаток 1), 3-4-х 
класів І ступеня (початкової освіти) - додаток 2; для учнів 5-х класів II ступеня 
(базової середньої освіти)- додаток 3; для учнів 6-9-х класів II ступеня (базової 
середньої освіти)- додаток 4; для 10-х класів (додаток 5) та 11-х класів III 
ступеня (профільноїсередньої освіти) -  додаток 6. 20.05.2022

2.2. Оприлюднити на сайті Чернівецького ліцею №18 витяг із протоколу
педагогічної ради про погодження освітніх програм по Чернівецького ліцею 
№18. до 25.05.2022



2.3. Оприлюднити на сайті Чернівецького ліцею №18 освітні програми
Чернівецького ліцею № 18 для учнів 1-2-х та 3-4-х класів НУШ, для учнів 
5-9-х класів II ступеня (базової середньої освіти), для учнів 10-х та 11-х класів 
III ступеня(профільної середньої освіти). до 30.05.2022

2.4. На основі освітніх програм скласти та затвердити річний навчальний план
Чернівецького ліцею №18 на 2022/2023 навчальний рік, що конкретизує 
організацію освітнього процесу. до 20.06.2022

Л.В.Краміна

Н.Д.Шевченко


