
За результатами ЗНО-2019 абітурієнтами України отримано 274 найвищих 
результатів з предметів тестування. З них абітурієнтами Дніпропетровської та 

Запорізької областей отримано 27 результати по 200 балів. 

  

Навчальні заклади, випускники яких отримали на ЗНО 200 балів               
з одного предмета тестування 

 

Дніпропетровська область 

Предмет Територія Навчальний заклад 
Кількість    

200-
бальників 

Математика 

м.Дніпро 

Комунальний заклад освіти "Дніпровський ліцей 
інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара" 
Дніпровської міської ради 

5 

м.Дніпро 
Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський 
обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 

профілю" 
2 

м.Кривий Ріг Криворізька гімназія № 49 Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 1 

Англійська 
мова 

 

м.Дніпро 

Комунальний заклад освіти "Дніпровський ліцей 
інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара" 
Дніпровської міської ради 

1 

м.Дніпро 

Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний 
комплекс № 148" спеціалізована школа-дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) "Планета Щастя" 

Дніпровської міської ради 

1 

м.Кривий Ріг Криворізька Центрально-Міська гімназія Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області 1 

м.Нікополь Комунальний заклад "Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9" 1 

Біологія м.Нікополь 
Комунальний заклад "Нікопольська спеціалізована 
природничо-математична школа І-ІІІ ступенів №26" 

 
1 

Географія м.Кам'янське Комунальний заклад "Середня загальноосвітня 
школа № 44 м.Кам'янське" Кам'янської міської ради 1 

Фізика м.Дніпро 
Комунальний заклад освіти "Середня 

загальноосвітня школа №89" Дніпровської міської 
ради 

1 

Хімія 

м.Дніпро Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський 
обласний медичний ліцей-інтернат "Дніпро" 2 

м.Нікополь Комунальний заклад "Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19" 1 

Дніпропетровська 
область 

випускник минулих років 
 1 

Іспанська 
мова м.Кривий Ріг Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 71 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 1 

Усього 20 
 

 



Запорізька область 

Предмет Територія Навчальний заклад 
Кількість    

200-
бальників 

Математика 

м.Запоріжжя Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 
Запорізької міської ради Запорізької області 1 

м.Запоріжжя 
Комунальний заклад "Запорізька спеціалізована 
школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" 

Запорізької обласної ради 
1 

м.Запоріжжя Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" 
Запорізької міської ради Запорізької області 1 

Українська 
мова 

 і література 
м.Запоріжжя 

Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 40 з 
поглибленим вивченням англійської мови Запорізької 

міської ради Запорізької області 
1 

Англійська 
мова м.Енергодар Енергодарська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

№ 2 Енергодарської міської ради Запорізької області 1 

Хімія 
м.Запоріжжя Запорізька гімназія №28 Запорізької міської ради 

Запорізької області 1 

м.Запоріжжя Запорізький багатопрофільний ліцей "Перспектива" 
Запорізької міської ради Запорізької області 1 

Усього 7 
 


