
 

 
Результати участі учнів 7(11)-х класів 

Березнівської гімназії   імені Миколи Буховича 

у проведенні ЗНО  у 2018-2019 навчальному році 

 

       21 травня 23 учні брали участь у проведенні ЗНО з математики.  Високий рівень 

навчальних досягнень показали 9 ( 39% ) учнів,  

достатній рівень – 12 (52%) учнів.  Усього високий і достатній рівень навчальних 

досягнень з предмету показали 91% учнів. 

 

      23 травня 44 учні  брали участь у проведенні ЗНО з української мови. Високий 

рівень навчальних досягнень показали 13 ( 30% ) учнів,  

достатній рівень – 18 ( 41%) учнів. Усього високий і достатній рівень навчальних 

досягнень з предмету показали 71% учнів. 

 

     28 травня 15 учнів  брали участь у проведенні ЗНО з англійської мови. Високий 

рівень навчальних досягнень показали 9 ( 60 % ) учнів,  

достатній рівень – 6 ( 40% ) учнів. Усього на високому і достатньому рівні 

навчальних досягнень виконали завдання   100% учнів. 

 

      30 травня один учень 11-А  класу  брав участь у проведенні  ЗНО з фізики та 

підтвердив достатній рівень навчальних досягнень.  

 

      06 червня  9 учнів   брали участь у проведенні ЗНО з біології.  

Високий рівень навчальних досягнень показали 1 (12% ) учень,  

достатній рівень – 4 ( 44%) учні.  Усього високий і достатній рівень навчальних 

досягнень з предмету показали 57% учнів. 

 

      04 червня  25 учнів  брали участь у проведенні ЗНО з історії України. 

На високому рівні виконали завдання 5 ( 20 %) учнів, на достатньому рівні 16 ( 64%) 

учнів. Усього на високому і достатньому рівні виконали завдання   21 учень, що 

склало  84%. 

 

     11 червня  15 учнів брали участь у проведенні ЗНО з географії. 

Високий рівень навчальних досягнень показали  2 ( 13% ) учні,  

достатній рівень – 9 ( 60% ) учнів.  Усього на високому і достатньому  

рівні навчальних досягнень виконали завдання   73 % учнів. 

 

 

    За результатами участі учнів у проведенні  ЗНО високий рівень навчальних 

досягнень підтвердили усі учні, які були визначені претендентами на нагородження 

Золотими медалями «За високі досянення у навчанні».   А саме, учні  7(11)-А класу   

Сульжик Вікторія Валеріївна,  Савчук Олександра Михайлівна, Муравинець 

Михайло Сергійович,  Дубенчук Софія Анатоліївна та учні  7(11)-Б класу Пастушок 

Яна Олександрівна, Галагуз Аліна Віталіївна. 

 

  

     

 


