
Витяг
з протоколу №2

засідання приймальної комісії 
Чернігівського обласного педагогічного ліцею 

для обдарованої сільської молоді 
Чернігівської обласної ради

від 24 червня 2022 року

I. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію Сердюк Г.А. про абітурієнтів, які закінчили 9 класів ЗНЗ з 

відзнакою та мають право вступу до ліцею за результатами співбесіди з 
профільного предмета з виставленням до протоколу максимальної кількості 
балів.

УХВАЛИЛИ:
1. Згідно з пЛО розділу III «Конкурсні випробування» Порядку зарахування до 

Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської 
молоді Чернігівської обласної ради на 2022/2023 н.р. рекомендувати до 
зарахування на суспільно-гуманітарного профіль (сп. «Історія і право») з 
виставленням 100 балів в екзаменаційний протокол таких учнів:

1. Антоненко Софію Олегівну
2. Гречуху Ксенію Юріївну
3. Качуру Діану Юріївну
4. Коропець Софію Андріївну
5. Приходько Яну Олександрівну
6. Харченко Анну Сергіївну
7. Хацкевич Дар’ю Борисівну

2. Згідно з п. 5 розділу III «Конкурсні випробування» абітурієнти суспільно- 
гуманітарного профілю (сп. «Філологія»), які закінчили 9 класів ЗНЗ з 
відзнакою, будуть рекомендовані до зарахування за умови проходження усної 
співбесіди на високому (10-12 б.) рівні.

II. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії ліцею 

Сердюк Г.А. про вступників, які за результатами випускного тестування 
Дистанційної школи показали високі результати.

УХВАЛИЛИ:

1. Звільнити від комп’ютерного тестування абітурієнтів суспільно-гуманітарного 
профілю, які у випускному тестуванні Дистанційної школи показали високі 
результати з історії (п.11, розділ III Порядку зарахування) з виставленням 
одержаної при випускному тестуванні кількості балів до протоколу. 
Суспільно-гуманітарний профіль, спеціальність «Історія і право»

1. Савоцьку Аліну Сергіївну -  92 б.
2. Свириденка Андрія Олександровича - 96
3. Мірошниченка Романа Олеговича -  88 б.
4. Хмиловську Софію Вікторівну -  92 б.
5. Шалу пню Данила Євгеновича -  92 б.



2. Звільнити від комп’ютерного тестування з англійської мови абітурієнтів 
суспільно-гуманітарного профілю, які у випускному тестуванні Дистанційної 
ніколи показали високі результати з англійської мови (п.11, розділ III Порядку 
зарахування). Усна співбесіда є для всіх обов’язковою. 
Суспільно-гуманітарний профіль, спеціальність «Філологія»
Моругу Карину Андріївну -  95 б.
Зелену Крістіну Ігорівну -  82 б.
Жигир Емілію Леонідівну -  98 б.

3. Звільнити від комп’ютерного тестування з англійської мови абітурієнтку 
суспільно-гуманітарного профілю Костюк Вікторію Вадимівну, яка 
зарахувала результат випускного тестування Дистанційної школи (розділ III, 
п.11 Порядку зарахування до ліцею на 2022-2023 н.р.) -  78 б. Усна співбесіда є 
обов’язковою.

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар Галина СЕРДЮК


