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Довідка  

про результати ЗНО з української мови і літератури у 2015 році 
 

1. За результатами ЗНО двоє учнів ЗНЗ України отримали 200 балів за 

результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання з трьох 

предметів (ЗНЗ м. Ніжина: гімназія № 3 та школа І-ІІІ ступенів №7),    83 

випускники отримали 200 балів за результатами проходження ЗНО з двох 

предметів. З них, навчалися у ЗНЗ міста Києва 16 випускників (19,2 %),   а 

саме: 

Русанівський ліцей Дніпровського району - 1 

Гімназія №172 "Нивки" Шевченківського району -  1 

Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району -  1 

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" Солом'янського району  - 1 

Гімназія №191 ім. П.Г.Тичини Дніпровського району - 2 

Гімназія "Троєщина" ІІ-ІІІ ступеня Деснянського району - 1 

Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського району - 2 

Технічний ліцей Дніпровського району - 1 

Кловський ліцей №77 Печерського району -  1 

Гімназія № 257 "Синьоозерна" Подільського району - 1 

Спеціалізована школа № 14 Оболонського району 14 - 1 

Гімназія №153 ім. О.С.Пушкіна Шевченківського району – 1 

випускник минулих років  - 2. 

 

Найбільша кількість двічі 200-бальників у Дніпровському та Печерському 

районах (по 4 випускника в кожному). 

 

2. За результатами ЗНО з української мови і літератури, складено загальний 

рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів України (7264 навчальні 

заклади) 

 

Ліцеї, гімназії 

 

За результатами ЗНО з української мови і літератури, складено рейтинг  

гімназій та ліцеїв. До рейтингу включено 723 навчальні заклади, що 

функціонують в системі загальної середньої освіти. 

 

Рейтинг ТОП-200  складено на основі загального рейтингу шкіл України (7264 

школи України) за результатами тестування з української мови і літератури, що 

отримали випускники ліцеїв та гімназій. 

 

Найбільше представництво у ТОП-200 найкращих ліцеїв та гімназій мають 

навчальні заклади міста Києва – 49  (майже 25 %), Львівської області – 22, 

Івано-Франківської області – 11. Київська та Рівненська області мають по 10 

представників у ТОП-200. 
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Перше місце рейтингу посідає Українська гімназія № 1 (Івано-Франківськ), 

другу, третю, п’яту та десяту сходинки отримали ЗНЗ м. Києва:  

- Український гуманітарний ліцей КНУ ім. Шевченка Печерського району 

(2 місце загального рейтингу); 

- ліцей "Інтелект" Дарницького району  (3 місце загального рейтингу); 

- гімназія №143 Оболонського району (6 місце загального рейтингу); 

- ліцей "Наукова зміна" Дарницького району (10 місце загального 

рейтингу). 

 

До ТОП-200 найкращих ліцеїв та гімназій увійшли ЗНЗ: 

Печерського району - 9 ЗНЗ (69% від загальної кількості ліцеїв та гімназій); 

Солом’янсього – 8 ЗНЗ (67%); 

Дарницького, Святошинсього, Шевченківсього – по 5 ЗНЗ (33%, 55,5 % та 42 

%, відповідно); 

Дніпровського, Подільського – по 4 ЗНЗ (57 %та 50 %, відповідно); 

Голосіївсього, Деснянського, Оболонського районів – по 3 ЗНЗ (33%, 37,5% та 

50%, відповідно). 

 

Найгірші результати серед ліцеїв та гімназій міста Києва з тестування з 

української мови і літератури показали учні Київського спортивного ліцею‐
інтернату (692 місце з 723, 5660 місце загального рейтингу ) та приватний 

загальноосвітній навчальний "Хореографічна гімназія "Кияночка" (691 місце, 

5632 місце загального рейтингу). 

 

 

До «сотки» найгірших ліцеїв та гімназій за результатами тестування з 

української мови і літератури увійшли ліцей-інтернат № 23 Шевченківського 

району (672 місце з 723, 4623 місце загального рейтингу), приватний ЗНЗ 

«Ліцей Київського міжнародного університету» (657 місце, 4230 місце  

загального рейтингу), та гімназія № 237 Дарницького району  644 місце, 3737 

місце загального рейтингу). 

 

Спеціалізовані школи 

 

Згідно з загальним рейтингом до якого увійшли загальноосвітні навчальні 

заклади України, 10 і більше випускників якого проходили  у 2015 році 

зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури (всього 7264 

ЗНЗ) серед спеціалізованих шкіл міста Києва найкращі результати показали 

учні спеціалізованої школи № 173 Солом’янського району (38 місце в 

загальному рейтингу), спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов № 112 імені Т. Шевченка Голосіївського району (80 

місце в загальному рейтингу) та спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №57 з 

поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району (97 місце в 

загальному рейтингу). 
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Низькі результати виявили учнів спеціалізованої школи № 273 з поглибленим 

вивченням української мови і літератури Голосіївського району (4746 місце в 

загальному рейтингу), спеціалізованої школи № 120 з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу Дніпровського району (4666 місце 

в загальному рейтингу), спеціалізована школа № 110 з поглибленим вивченням 

французької мови Голосіївського району (4313 місце в загальному рейтингу). 

 

Середні загальноосвітні школи (школи І-ІІІ ступенів) 

 

Найкращі знання серед середніх загальноосвітніх шкіл  міста Києва (шкіл І-ІІІ 

ступенів)  за загальним рейтингом шкіл України виявили випускники середньої 

загальноосвітньої школи № 78 Печерського району (108 місце з 7264), школа І-

ІІІ ступенів № 1 Шевченківського району м. Києва (338 місце), школа І-ІІІ 

ступенів №163 імені М.Кирпоноса Шевченківського району м. Києва (349 ). 

Найгірші результати виявили випускники школи І-ІІІ ступенів № 150 

Голосіївського району (6732 місце в загальному рейтингу), середньої 

загальноосвітньої школи № 45 Подільського району (6637 місце в загальному 

рейтингу), СЗШ № 205 Святошинського району (6364 місце в загальному 

рейтингу). 

 

Приватні школи 

 

Згідно з загальним рейтингом випускників які проходили  у 2015 році зовнішнє 

незалежне оцінювання з української мови і літератури (всього 7264 ЗНЗ) серед 

приватних загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва найкращі 

результати показали учні ПП «Спеціалізована школа «Триумф» (218 місце з 

7264), гімназії «Прем’єр» (384 місце), Фінансово-правового ліцею (384). 

Низькі знання виявили учні Хореографічної гімназії "Кияночка" (5632 місце 

загального рейтингу), "Міжнародої школи І-ІІІ ступенів «Меридіан» (4465 

місце) та ліцею Київського міжнародного університету (4230). 

 

 

3. За результатами ЗНО з української мови і літератури (станом на 10 липня 

2015 року) визначено 237 ЗНЗ України 10 або більше випускників яких не 

подолали поріг «склав/не склав» 

 

До переліку зазначених навчальних закладів увійшли 2 ЗНЗ м. Києва: 

Район  ЗНЗ Кількість 

випускників 

Кількість 

випускників, які 

не подолали 

поріг «склав/не 

склав» (22 

тестових бали) 

    

Деснянський  Вечірня (змінна) 165 33 (20%) 
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 школа ІІІ ступеня 

№18 

Оболонський  

 

Середня 

загальноосвітня 

школа №328 - 

загальноосвітній 

навчальний заклад 

ІІ та ІІІ ступенів 

(школа з 

вечірніми 

класами) 

151 21 (13,9 %) 

 

 


