
Загальноосвітні навчальні заклади,  
де навчалися абітурієнти, які отримали 200 балів за результатами проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів 
 

Область Навчальний заклад 
м. Київ Ліцей «Голосіївський» №241 міста Києва 

м. Київ Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Ліцей №100 
«Поділ» Подільського району м. Києва 

Закарпатська область 
Багатопрофільний ліцей «Інтелект» із допрофесійною підготовкою з 
автосправи - загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №11 Ужгородської 
міської ради Закарпатської області 

Закарпатська область Свалявська гімназія 

Львівська область Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради Львівської 
області 

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади,  
де навчалися абітурієнти, які отримали 200 балів за результатами проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів 
 

Область Навчальний заклад 

Вінницька область Навчально-виховний комплекс: середня загальноосвітня школа I-III 
ступенів -ліцей м. Гайсин 

Вінницька область Іллінецький навчально-виховний комплекс «ЗОШ I-III ступенів - 
гімназія №2» Іллінецької районної ради 

Дніпропетровська 
область 

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа №7 з 
поглибленим вивченням іноземних мов» Дніпропетровської міської 
ради 

Дніпропетровська 
область 

Криворізька гімназія № 95 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 

Дніпропетровська 
область 

КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат 
«Дніпро» 

Дніпропетровська 
область 

Комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

Житомирська область Житомирський обласний педагогічний ліцей 

Житомирська область Український фізико-математичний ліцей Київського національного 
університету імені Т.Шевченка 

Житомирська область Романівська гімназія 

Житомирська область Житомирський міський ліцей при Житомирському державному 
технологічному університеті 

Івано-Франківська 
область Приватна школа «Католицька школа Василія Великого» 

Івано-Франківська 
область Коломийська гімназія ім.М. Грушевського 



Київська область Український гуманітарний ліцей Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

Київська область 
Фастівський навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних 
технологій - Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№9» 

Кіровоградська область випускник минулих років 

Львівська область Класична гімназія при Львівському національному університеті 
імені Івана Франка 

Львівська область Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському 
національному університеті імені Івана Франка 

Львівська область Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова 

Львівська область Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському 
національному університеті імені Івана Франка 

Львівська область Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія «Сихівська» 
Львівська область Середня загальноосвітня школа №86 

Львівська область Червоноградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 
Червоноградської міської ради Львівської області 

Львівська область Львівський навчально-виховний комплекс ім. В. Стуса 
«Спеціалізована школа І ступеня-гімназія міжнародних відносин» 

Львівська область 
Львівський навчально-виховний комплекс ім. В. Симоненка з 
поглибленим вивченням німецької мови «Спеціалізована школа І 
ступеня-гімназія» 

Львівська область Львівська українська приватна гімназія 

м.Київ Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер» 

м.Київ Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів «Фінансовий 
ліцей» Подільського району м. Києва 

м.Київ випускник минулих років 
м.Київ Ліцей міжнародних відносин №51 

м.Київ Спеціалізована школа №252 - загальноосвітній навчальний заклад І-
ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови і літератури 

м.Київ Школа І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва 

м.Київ Спеціалізована школа №155 І-ІІІ ступенів навчання Шевченківського 
району м.Києва 

м.Київ Гімназія «Ерудит» м.Києва 
Миколаївська область Гімназія №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області 

Одеська область Котовський НВК «Загальноосвітня школа  I ступеню-гімназія» м. 
Котовська Одеської області 

Полтавська область Кременчуцька гімназія № 5 імені Т.Г.Шевченка Кременчуцької 
міської ради Полтавської області 

Полтавська область Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Полтавської 
міської ради Полтавської області 

Рівненська область Березнівська гімназія Березнівської районної ради Рівненської 
області 

Сумська область Роменська спеціалізована школа I-III ступенів № 1 Роменської 
міської ради Сумської області 



Сумська область Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 20 м. Суми 
Сумської області 

Тернопільська область Чортківська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №2 

Харківська область Харківська гімназія № 169 Харківської міської ради Харківської 
області 

Харківська область Харківська гімназія № 47 Харківської міської ради Харківської 
області 

Харківська область Куп'янська гімназія №1 Куп'янської міської ради Харківської області 

Херсонська область Червонопартизанська загальноосвітня школа 
Хмельницька область Навчально-виховне об'єднання №9 м. Хмельницького 
Чернівецька область Чернівецька гімназія №3 Чернівецької міської ради 

Чернігівська область Сосницька гімназія ім. О. П. Довженка Сосницької районної ради 
Чернігівської області 

Чернігівська область 
Чернігівська спеціалізована загальноосвітня середня школа №1 з 
поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської міської ради 
Чернігівської області 

Чернігівська область Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 
 


