
 

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 

У 2014 році в загальноосвітніх школах району одержали атестати про 

повну загальну середню освіту 275 випускників. З них взяли участь у ЗНО  229 

учнів, що становить – 83,2%. Решта 46 учнів це випускники загальноосвітньої 

вечірньої  (змінної) школи ІІ-ІІІ ступеня смт.Гусятин.  
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В розрізі  шкіл по рівнях: 

З української мови здавало 229 учнів, на початковий рівень 15 учнів - 

6,5%, на високий рівень 4 учні - 1,7%. 

З математики у ЗНО взяли участь 43 учні, на початковий рівень 13 

учнів – 17,8%, на високий рівень – 2 учні – 2,7%. 

З історії України взяло участь 137 учнів, на початковий  рівень 4 учні 

– 2,9%, на високий рівень – 3 учні – 2,2%. 

З всесвітньої історії  взяло участь 4 учні, на початковий  рівень1  

учень – 25%, на високий рівень – 0 учнів – 0%. 

З географії взяло участь 103 учні, на початковий  рівень 10 учнів – 

9,7%, на високий рівень – 2 учні – 1,9%. 

З фізики взяло участь 58 учнів, на початковий  рівень 3 учні – 5,1%, на 

високий рівень – 1 учень – 1,7%. 



З хімії взяло участь 41 учень, на початковий  рівень 2 учні – 4,8%, на 

високий рівень – немає. 

З біології взяло участь 84 учні, на початковий  рівень 7 учнів – 8,3%, 

на високий рівень – 1учень – 1,1%. 

Із світової літератури  взяло участь 10 учнів, на початковий  рівень - 

немає, на високий рівень – немає. 

З англійської мови  взяло участь 43 учні, на початковий  рівень 5 учнів 

– 11,6%, на високий рівень – 1 учень – 2,3%. 

З німецької мови  взяло участь 4 учні, та французької мови 2 учні, на 

початковий  та  високий рівень – немає. 

По району із всіх предметів взяло участь 789 учнів , на початковий  

рівень 61 учень – 7,7%, на високий рівень – 13 учнів – 1,6%. 

 

В розрізі шкіл  по предметах: 

Високий рівень із ЗНО одержали 2 учні із ЗОШ І-ІІІст. смт. Гусятин, 2 

учні із ЗОШ І-ІІІст. смт. Гримайлів, 1 учень із НВК «ЗОШ І-ІІІст. №1-гімназія» 

м. Копичинці, 2 учнів із ЗОШ І-ІІІст.№2 м.Копичинці, 2 учні із НВК «ЗОШ І-

ІІІст. №1-гімназія»  м.Хоростків, 1 учнів із ЗОШ І-ІІІст.№2 м.Хоростків, 1 учень 

із ЗОШ І-ІІІст. с. Клювинці, 2 учені із ЗОШ І-ІІІІст.с.Раштівці, , 1 учень із ЗОШ 

І-ІІІІст.с.Товсте, 6 учнів із ЗОШ І-ІІІст. с. Увисла, 3 учні із ЗОШ І-ІІІ ст. с. 

Яблунів. 

             На високий рівень не здали ЗНО учні із Спеціалізованої школи І-ІІІст. 

с.Васильківці, ЗОШ І-ІІІст. с.Гадинківці, ЗОШ І-ІІІст. с. Городниця, ЗОШ І-

ІІІст. с. Клювинці, ЗОШ І-ІІІст. с. Коцюбинці, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Красне, ЗОШ І-ІІІ 

ст. с.Личківці, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мала Лука, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нижбірок, ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Постолівка, ЗОШ і-ІІІст. с. Увисла, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яблунів. 

            Менше 123,5 балів (початковий рівень) одержали 3 учні із ЗОШ І-ІІІст. 

смт. Гусятин, 2 учні із ЗОШ І-ІІІст. смт. Гримайлів, 1 учень із НВК «ЗОШ І-

ІІІст. №1-гімназія» м. Копичинці, 6 учнів із ЗОШ І-ІІІст.№2м.Копичинці, 4 учні 

із НВК «ЗОШ І-ІІІст. №1-гімназія»  м.Хоростків,  6 учнів із ЗОШ І-ІІІст.№2 

м.Хоростків, 2учні із Спеціалізованої школи І-ІІІст. с. Васильківці, 4 учні із 

ЗОШ І-ІІІст. с. Клювинці, 2 учні ЗОШ І-ІІІст. с. Коцюбинці, 6 учнів із ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Красне, 7 учнів із ЗОШ І-ІІІ ст. с.Личківці, 1 учень із ЗОШ І-ІІІ ст. с. 

Нижбірок, 2 учні із ЗОШ І-ІІІ ст. с. Постолівка, 1 учень із ЗОШ І-

ІІІІст.с.Раштівці, , 1 учень із ЗОШ І-ІІІІст.с.Товсте. 

Менше 123,5 балів (початковий рівень) не одержали  учні із ЗОШ І-ІІІст. 

с.Гадинківці, ЗОШ І-ІІІст. с. Городниця,   ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мала Лука. 

Не одержали сертифіката якості знань з української мови – 15 учнів, з 

історії України – 4 учні, з математики – 13 учнів, всесвітньої історії – 4 учні, 



географії – 10 учнів, фізики – 3 учні, хімії – 2 учні, біології – 2 учні, з 

англійської мови – 5- учнів. З світової літератури, німецької та французької мов 

таких учнів немає. 

Високий рівень (190,5 – 200 балів) показали з української мови – 4 учні, з 

історії України – 3 учні, з математики – 2 учнів, всесвітньої історії – немає 

учнів, географії – 2 учні, фізики – 1учень, хімії – немає учнів, біології – 1 учень, 

з англійської мови – 1- учень, з світової літератури , німецької та французької 

мов таких учнів немає. 

 

 

 

 

 


