
Звіт про організацію та результати проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року 

в Сумській області 

Діяльність навчально-методичного відділу зовнішнього незалежного оцінювання 

спрямована на:  

1) взаємодію з обласними органами управління освітою, навчальними закладами з питань 

організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

2) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості з питань 

організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

3) здійснення реєстрації осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні; 

4) формування разом з обласними органами управління освітою та навчальними закладами 

мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

5) співпрацю з обласними органами управління освітою щодо кадрового забезпечення 

пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання; 

6) організацію добору, реєстрації, навчання та розподілу залучених працівників, 

забезпечення їх інформаційними матеріалами; 

7) здійснення обробки результатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

Зовнішнє незалежне оцінювання у Сумській області проводиться відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти та наказів КЗ Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

Зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року регламентовано наступними нормативно-

правовими актами: 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі 

питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих 

навчальних закладів України в 2015 році». 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 № 1172 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2015 

році». 

3. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 16.10.2014 № 106 «Про 

проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2015 році». 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.10.2014 № 1177 «Про підготовку 

до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих 

навчальних закладів України в 2015 році». 

5. Наказ Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 01.12.2014 

№ 593-ОД «Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили 

бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2015 році». 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.12.2014 № 1475 «Про 

затвердження Календарного плану проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які 

виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році». 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 300 «Про затвердження 

Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання». 

8. Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 24.03.2015 

№150-ОД «Про організацію проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 

досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2015 

році». 



 

 

У проведенні зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року кардинальних змін 

порівняно з минулим роком не відбулося. Проте, кожен зареєстрований учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання мав право на складання тестів не більше як із чотирьох навчальних 

предметів. Тести з української мови і літератури, математики були двох рівнів складності – 

базового та поглибленого, обрати який учасник мав можливість під час реєстрації.  

Результат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 

зараховувався як результат державної підсумкової атестації для випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів за курс повної загальної середньої освіти. Він 

визначався на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови 

у тесті базового рівня. Виконання цих завдань оцінювалися за шкалою від 1 до 12 балів. 

Термін дії сертифікатів минулих років було скасовано. 

У системі оцінювання учасників зовнішнього незалежного оцінювання замість 

відносного критерію встановлення бала, застосовано абсолютний критерій, значення якого 

визначалося експертним шляхом. «Пороговий бал» («склав»/«не склав») – це межа 

(мінімальна кількість тестових балів), яка розподіляє учасників тестування на тих, які мають 

певні знання з навчального предмета і можуть брати участь у конкурсі на право навчатися у 

вищих навчальних закладах України, і тих, які вгадували правильні відповіді або не змогли 

продемонструвати знань, необхідних для навчання у вищому навчальному закладі.  

На реалізацію мети, завдань, організації та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання спрямована діяльність Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, який визначено базовим для проведення тестування в області. На його 

базі створений консультаційно-реєстраційний пункт, де працівники надають консультації з 

питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Працівниками навчально-методичного відділу зовнішнього незалежного оцінювання 

сформована електронна база даних керівників органів управління освітою та відповідальних 

осіб за зовнішнє незалежне оцінювання; відредагована електронна база даних 

загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів   

I-IVрівнів акредитації в період з 24 жовтня 2014 року до 07 листопада 2014 року.  

З метою ознайомлення випускників старшої школи з інтернет – ресурсами сайту 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами області проведено уроки інформатики. Такі уроки пройшли у 97,2% 

загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступеня.  

За участю  працівників навчально-методичного відділу післядипломної освіти,  

методистів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклів районних 

(міських) методичних кабінетів 24 грудня 2014 року проведено науково-практичний семінар 

щодо забезпечення якісної підготовки учасників до зовнішнього незалежного оцінювання. 

На нараді були присутні 64 особи. 

Фахівцями Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти спільно з 

Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 17 грудня 2014 року 

проведено громадську зустріч із вчителями, учнями та батьками м.Суми на базі Сумського 

державного університету. 

Працівниками навчально-методичного відділу зовнішнього незалежного оцінювання 

проведена робота щодо формування бази даних персоналу, залученого до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання.  

Відповідно до Календарного плану зовнішнє незалежне оцінювання проходило із 12 

предметів: української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, 

фізики, хімії, російської мови, англійської, німецької, французької, іспанської мов. У 

переліку предметів 2015 року відсутні тести із світової літератури та всесвітньої історії.  

 Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської, німецької, французької та іспанської 

мов проходило в різні дні, що дало можливість учасникам скласти тестування з кількох 

іноземних мов. 



 

 

У 2015 році реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання тривала з 5 січня до 20 

лютого 2015 року. Внести зміни до реєстраційних даних учасники мали змогу до 1 квітня 

2015 року.  

Абітурієнти, які зареєструвалися з 21 лютого до 20 квітня, брали участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури під час додаткової 

сесії (9 червня 2015 року),  з інших предметів – під час основної сесії. 

Із 1 до 30 квітня 2015 року тривала реєстрація для осіб, засуджених до позбавлення 

волі, та осіб, узятих під варту відповідно до Угоди про співробітництво Українського центру 

оцінювання якості освіти та Державної пенітенціарної служби України. Загальна кількість 

даної категорії осіб – 24. Зовнішнє незалежне оцінювання для них відбулося під час 

додаткової сесії. 

 Якісне проведення тестування на пунктах і, зокрема, в аудиторіях, забезпечується 

персоналом (старші інструктори, інструктори, чергові), перепідготовка та сертифікація яких 

здійснюється кожного року навчально-методичним відділом зовнішнього незалежного 

оцінювання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. У 2015 році 

здійснена підготовка 885 осіб у м. Суми (441), м. Ромни (79), м. Конотоп (176), м. Шостка 

(122), м. Охтирка (67). 

Проведено пробне зовнішнє незалежне оцінювання, головна мета якого: відтворення 

умов та технології проведення ЗНО, ознайомлення з процедурою, формами тестових завдань, 

правилами заповнення бланків відповідей, а також  психологічне налаштування до складання 

тестів. Реєстрація тривала з 1 листопада до 15 грудня 2014 року на сайті Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти. Загальна кількість зареєстрованих осіб в 

області – 2944, що становить 50,11% від загальної кількості випускників. 

Пробне тестування проведено на базі вищих навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та загальноосвітніх 

навчальних закладів в округах м. Конотоп (3), м. Охтирка (2), м. Ромни (2), м. Суми (6),       

м. Шостка (3). Із 16 пунктів тестування 9 (56%) розташовані на базі вищих навчальних 

закладів, 7 (44%)  на базі загальноосвітніх навчальних закладів.  

Пробне тестування 21 березня 2015 року було проведено з української мови і 

літератури базового та поглибленого рівнів (зареєструвалося 2419 осіб, взяло участь 2324, 

що становить 96%); 28 березня 2015 року – із математики базового та поглибленого рівнів, 

історії України, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, 

французької та російської мов (зареєструвалося 1733 особи, взяло участь 1589, що становить 

92%). 

        

Статистичні дані щодо проведення  

пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

 

№ 

з/п 
Предмет Зареєструвалося Взяло участь % 

1 2 3 4 5 

1 

 

Українська мова і література 

(базовий рівень) 
1296 1245 96 

Українська мова і література 

(поглиблений рівень) 
1123 1079 96 

2 

 

Математика (базовий рівень) 244 216 89 

Математика (поглиблений рівень) 466 433 93 

3 Історія України 
263 

231 

88 
 

4 Біологія 252 243 96 



 

 

1 2 3 4 5 

5 Географія 31 25 81 

6 Фізика 93 80 86 

7 Хімія 150 141 94 

8 Англійська мова 228 216 95 

9 Німецька мова 2 1 50 

10 Російська мова 3 2 67 

11 Французька мова 1 1 100 

 

Зареєстровані учасники мали змогу самостійно з 28 березня 2015 року визначити 

рейтинговий бал за шкалою 100-200 балів. Для цього необхідно було скористатися 

спеціальним сервісом, розміщеним на інформаційній сторінці «Особистий кабінет» на сайті 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти за умови внесення відповідей в 

електронний бланк.  

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 12.03.2015 № 177-ОД «Про проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання для пільгових категорій» 4 квітня 2015 року проведено пробне зовнішнє 

незалежне оцінювання з української мови і літератури базового рівня для випускників 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти з числа пільгових категорій в 

округах м. Конотоп, м. Ромни, м. Суми, м. Шостка (зареєструвалося 310 осіб, взяло участь 

189, що становить 61%). 

         

Статистичні дані щодо проведення  

пробного зовнішнього незалежного оцінювання  

для випускників пільгових категорій 

 

№ 

з/п 

Назва пункту проведення 

пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Зареєтрувалося Взяло участь % 

1 

Конотопський інститут 

Сумського державного 

університету  

49 31 63 

2 

Роменський коледж 

Сумського національного 

аграрного університету 

33 31 94 

3 
Сумський державний 

університет 

157 

87 
55  

4 

Шосткинський інститут 

Сумського державного 

університету 

71 40 56 

Загальна по області 310 189 61 

 

Із 24 березня до 3 квітня 2015 року педагогічні працівники Тростянецької 

спеціалізованої школи I-III ступенів №5 Тростянецької районної ради, Верхньосироватської 

спеціалізованої школи I-III ступенів Сумської районної ради, Косівщинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Сумської районної ради, Сумської загальноосвітньої 



 

 

школи I-III ступенів №18, Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів №1 

ім.В.Стрельченка та методисти навчально-методичного відділу післядипломної освіти 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти взяли участь у роботі 

навчальних семінарів для експертних груп з визначення порогового бала «склав/не склав» з 

української мови і літератури, біології, математики, фізики, географії, англійської та 

німецької мов на базі Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Із 31 березня до 9 квітня 2015 року в загальноосвітніх навчальних закладах 

Білопільського, Великописарівського, Краснопільського, Недригайлівського, Сумського, 

Тростянецького районів та міст Охтирка, Суми була проведена апробація тестових завдань із 

застосуванням комп’ютерних технологій у режимі он-лайн з метою виявити якість та 

коректність тестових завдань для наповнення банку тестових завдань якісними тестами. В 

апробації взяли участь випускники старшої школи у кількості 1100 осіб.  

За участі директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти  

Сидоренка О.Л. під головуванням заступника голови Сумської облдержадміністрації 

Купрейчик І.В. 15 квітня 2015 року  відбулася обласна координаційна нарада з питань 

організації та проведення ЗНО-2015 у Сумській облдержадміністрації. На нараді обговорено 

низку заходів щодо забезпечення організованого та безпечного проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання: графік проведення ЗНО-2015; реєстрація учасників; підвезення 

учасників з числа учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів 

проведення ЗНО; графік роботи загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких 

організовано пункти проведення ЗНО; схеми залучення педагогічних працівників на пункти 

проведення ЗНО; забезпечення огляду пунктів проведення ЗНО; охорони громадського 

порядку на їх території; попередження аварійних ситуацій на під’їзді до пунктів проведення 

ЗНО; охорони тестових матеріалів. 

24 квітня 2015 року в Сумській області відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з 

української мови і літератури, яке було обов’язковим для усіх випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, оскільки його результати зараховувалися як державна підсумкова 

атестація. Аналіз одержаних результатів дозволяє стверджувати, що порівняно з минулими 

роками, явка учасників збільшилася (зареєструвалося 8092 особи, взяли участь 7694, що 

становить 95,1%, у 2014 році явка учасників становила 91%). Відносно високій явці сприяв 

факт централізованого довезення учнів шкіл до пунктів проведення ЗНО. У цей день було 

підвезено 2406 випускників на 141 шкільному автобусі. 

Тестування проходило на базі вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації 

(міста Конотоп, Ромни, Суми, Шостка), професійно-технічних навчальних закладів             

(м.  Суми) та загальноосвітніх навчальних закладів (міста Конотоп, Охтирка, Ромни, Суми, 

Шостка). Загальна кількість пунктів проведення ЗНО з української мови і літератури – 33. 

Роботу пунктів проведення ЗНО забезпечили 1549 педагогічних працівників області. 

Широкого застосування на пунктах проведення ЗНО набуло громадське 

спостереження. Майже на усіх пунктах були присутні представники із громадських 

організацій «Ліга захисту», «Молода Січ», «Крокс», «Світ» та батьківського комітету. 

Загальна кількість спостерігачів на пунктах становила 35 осіб. Негативних відгуків та 

зауважень з боку громадських спостерігачів не зафіксовано. У Машинобудівному коледжі 

Сумського державного університету та Сумському державному університеті були присутні 

представники із Українського центру оцінювання якості освіти. 

Серед основних порушень процедури стандартизованого тестування, як і в попередні 

роки, залишається наявність в учасників мобільних телефонів. Так, під час технологічної 

перерви працівниками Державної служби охорони з допомогою металодетектора було 

виявлено мобільні телефони у 3 учасників, а рукописні матеріали  у 2, через що вони були 

позбавлені права знаходитись на пункті проведення тестування.  

В аудиторіях Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів № 2 ім. Д. Косаренка та 

Сумського державного педагогічного університету ім..А.С.Макаренка (корпус А) серед 

учасників знаходилися особи з особливими потребами, які мали право користуватися 



 

 

технічними засобами медичного призначення (слуховий апарат). У Сумському 

національному аграрному університеті був учасник, який потребував сурдоперекладу, тому в 

аудиторії поруч із звичайним старшим інструктором працював ще й сурдоперекладач. 

Усі 33 пункти проведення ЗНО були забезпечені чергуванням медичних працівників, 

представників управління Міністерства внутрішніх справ та представників державної 

служби охорони, які охороняли тестові матеріали. У день проведення представниками 

Сумського обласного вузла спеціального зв’язку контейнера з бланками відповідей 

учасників було доставлено за призначенням.   

Проведено зовнішнє незалежне оцінювання з інших предметів: 

03.06.2015   з французької мови (зареєструвалося  6, взяло участь 6, 100%); 

05.06.2015  з німецької мови (зареєструвалося 62, взяло участь 53, 85,5%); 

08.06.2015  з іспанської мови (зареєструвалося 4, взяло участь 4, 100%); 

10.06.2015  з англійської мови (зареєструвалося 1932, взяло участь 1675, 86,7%); 

 

12.06.2015  з математики (зареєструвалося 4682, взяло участь 3927, 83,9%); 

15.06.2015  з російської мови (зареєструвалося 122, взяло участь 82, 67,2%); 

17.06.2015  з біології (зареєструвалося 3638, взяло участь 2966, 81,5%); 

19.06.2015  з історії України (зареєструвалося 4767, взяло участь 3953, 82,9%); 

22.06.2015  з фізики (зареєструвалося 1833, взяло участь 1430, 78%); 

24.06.2015  з географії (зареєструвалося 1315, взяло участь 990, 75,3%); 

26.06.2015  з хімії (зареєструвалося 1388, взяло участь 1078, 77,7%).   

Ті учасники, які з поважних причин не взяли участі у ЗНО, тестування складали у 

додаткову сесію, яка відбулася 9 червня на пункті проведення ЗНО  Сумський державний 

університет (корпус 1). Для цього учасники подавали документи на розгляд регламентної 

комісії Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Таких заяв було 12, 

відмовлено 2 (за відсутністю необхідних документів). Додаткова сесія з інших предметів 

проходила на базі Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти з 18 червня 

до 9 липня 2015 року. 

За остаточними даними Українського центру оцінювання якості освіти, випускники 

навчальних закладів області отримали найкращі результати з наступних предметів: 

української мови і літератури (базовий та поглиблений рівні), математики, історії України, 

біології, географії. 
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Із 63-ох абітурієнтів, що отримали максимальний бал при складанні ЗНО, склали тест з 

української мови і літератури базового рівня 5 учасників, які є випускниками Сумської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 7, Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів    

№ 4, Конотопської гімназії  по одному учню та Роменської загальноосвітньої школи            

I-III ступенів № 7  два учні; один випускник Шосткинської гімназії набрав максимальний 

бал з української мови і літератури поглибленого рівня складності. 

200 балів тесту базового рівня складності ЗНО з математики набрав 51 випускник із 

наступних навчальних закладів області:  

Олександрівська гімназія Сумської міської ради  – 7 учнів;  

Сумська гімназія № 1  – 6 учнів;  

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 імені Героя Радянського Союзу       

О. Бутка – 5 учнів; Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка 

та Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей 

по 4 учні; Конотопська гімназія – 3 учні; Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів     

№ 3, Конотопська спеціалізована школа I-III ст. №12, Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів № 18, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені В. Стрельченка, 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 2 імені Д. Косаренка по 2 учні; Кролевецька спеціалізована школа I-III ступенів 

№ 3, Роменська загальноосвітня школа I-III ступенів № 11, Сумська спеціалізована школа І - 

ІІІ ступенів № 29, Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей, Шосткинська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 1, Шосткинський навчально-виховний комплекс: Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 - дошкільний навчальний заклад, Малопавлівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів Охтирської районної ради, Липоводолинська 

спеціалізована школа I-III ст., Свеська спеціалізована школа I-III ступенів № 2 «ліцей» 

Ямпільської районної ради по 1 учню. 

Також найкращі результати із біології мають два випускники Шосткинського 

навчально-виховного комплексу: спеціалізованої школи I-II ступенів  ліцею; із географії  

по одному учню із Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 та Роменської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5; з історії України  по одному учню із Сумської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 7 та Охтирської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 1. 

До загальноосвітніх навчальних закладів Сумської області, де навчалися абітурієнти, 

які отримали 200 балів за результатами проходження зовнішнього незалежного оцінювання з 

двох предметів, ввійшли: Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 – 1 учень; 

Роменська загальноосвітня школа I-III ступенів № 11 – 1 учень. 

Отже, беручи до уваги загальну кількість осіб, які отримали максимальний результат, 

Сумська область входить в десятку кращих областей України.  

        

Всеукраїнський рейтинг   

 

Рейтингове 

місце 

Регіон Кількість 

результатів  

200 балів 

Кількість осіб, які 

отримали 200 балів 

хоча б з одного 

предмета 

1 2 3 4 

1 м.Київ 304 288 

2 Львівська область 232 215 

3 Харківська область 171 161 

4 Дніпропетровська область 149 143 

1 2 3 4 



 

 

5 Київська область 81 79 

6 Одеська область 74 70 

7 Запорізька область 68 67 

8 Сумська область 63 61 

9 Івано-Франківська область 62 59 

10 Чернігівська область 61 57 

11 Черкаська область 58 56 

12 Полтавська область 57 52 

13 Вінницька область 53 52 

14 Рівненська область 51 50 

15 Донецька область 49 47 

16 Житомирська область 45 43 

17 Волинська область 43 42 

18 Тернопільська область 42 40 

19 Хмельницька область 40 39 

20 Херсонська область 34 33 

21 Миколаївська область 33 31 

22 Закарпатська область 23 22 

23 Кіровоградська область 18 18 

24 Чернівецька область 16 16 

25 Луганська область 12 12 

Результати ЗНО, отримані учасниками з навчальних предметів, розраховувалися за 

таблицею відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів. 

Відповідним рішенням експертної комісії Українського центру оцінювання якості освіти, 

було визначено поріг "склав/не склав" для ЗНО з усіх предметів. Ті учасники, які не 

подолали поріг, вважалися такими, які тест не склали, відповідно, вони не мали змоги 

подавати сертифікат до вищих навчальних закладів. 

Серед областей, які входять до складу Харківського регіонального центру оцінювання 

якості освіти, Сумська область з української мови і літератури (базовий рівень) має 

найменший відсоток учасників, які не здолали поріг  6,06% при загальноукраїнському 

значенні 8,32% . 

 

 
 



 

 

За результатами з математики (базовий рівень) поріг "склав/не склав" серед областей 

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, у Сумській області не здолали 

порогу 23,03% учасників  при загальноукраїнському значенні 21,79%. 

 
 

Порівнюючи результати областей, які входять до Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти, з англійської мови, у Сумській області не здолали порогу 14,45% 

учасників при загальноукраїнському значенні 13,3%. 

 
 

 

 



 

 

Відповідно до рейтингу навчальних закладів за результатами ЗНО з української мови і 

літератури (за даними Українського центру оцінювання якості освіти), визначено десять 

кращих  закладів Сумської області. 

Зокрема, серед ліцеїв та гімназій найкращі показники мають Сумська гімназія № 1      

м. Суми, Конотопська гімназія Конотопської міської ради та Сумська обласна гімназія-

інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей. 

Серед загальноосвітніх навчальних закладів області за результатами ЗНО з української 

мови і літератури найкращі показники у Сумської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 29 

м. Суми та Шосткинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Шосткинської міської 

ради. 

                 

Десять кращих навчальних закладів Сумської області  

за результатами ЗНО з української мови і літератури 

 

Рейтинг 

серед ЗНЗ 

Сумської 

області 

Загальний 

рейтинг по 

Україні 

серед ліцеїв 

та гімназій 

Загальний 

рейтинг 

ЗНЗ по 

Україні 

Назва закладу 

1  131 Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 29 

2  170 Шосткинська загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 8  

3 121 179 Сумська гімназія № 1 

4 139 213 Конотопська гімназія 

5 142 217 Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо обдарованих дітей 

6  302 Кролевецька спеціалізована школа I-III ступенів 

№ 1 

7  327 Роменська загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 5 

8  339 Шосткинський НВК: спеціалізована школа I-II 

ступенів - ліцей 

9  347 Роменська спеціалізована загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 1 ім.П.І. Калнишевського 

10  364 Конотопська спеціалізована школа I-III ступенів 

№12 
 

Про деякі перспективи ЗНО  2016: 

1. Запровадження у 2015 році "порогового бала" дало відсів відверто слабких 

абітурієнтів та ріст мотивації інших учасників. 

2. Для досягнення учасниками максимальних результатів, необхідна ретельна 

підготовка до ЗНО, а саме:

 тренувальні онлайн тестування (без реєстрації, без оплати, без обмеженої кількості 

проходжень); 

 тести ЗНО минулих років; 

 участь у пробному ЗНО дасть можливість ознайомитися із процедурою тестування, із 

стандартизованими тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО; попрацювати з 

тестовими зошитами, бланками відповідей; отримати правильні відповіді; оцінити свій 

рівень знань та дізнатися результат за новою методикою оцінювання; навчитися ефективно 

розподіляти свій час та бути впевненими під час проходження основної сесії.  


