
Результати за шкалою 1-12 

Українська мова і література 

Заклад освіти Кількість осіб, 

які взяли участь 
у тестуванні 
й отримали 

результат* 

% учасників, які отримали оцінку відповідного рівня 

Назва Тип 
початковий 

(1-3 бали) 

середній 

(4-6 балів) 
достатній 

(7-9 балів) 
високий 

(10-12 балів)   

Гімназія №267 м. Києва гімназія 57 0,00 1,75 31,58 66,67 
  

 

Англійська мова 

Заклад освіти Кількість осіб, 

які взяли участь 
у тестуванні 
й отримали 

результат* 

% учасників, які отримали оцінку відповідного рівня 

Назва Тип 
початковий 

(1-3 бали) 

середній 

(4-6 балів) 
достатній 

(7-9 балів) 
високий 

(10-12 балів)   

Гімназія №267 м. Києва гімназія 47 0,00 8,51 44,68 46,81 
  

 

Історія України 

Заклад освіти Кількість осіб, 

які взяли участь 
у тестуванні 
й отримали 

результат* 

% учасників, які отримали оцінку відповідного рівня 

Назва Тип 
початковий 

(1-3 бали) 

середній 

(4-6 балів) 
достатній 

(7-9 балів) 
високий 

(10-12 балів)   

Гімназія №267 м. Києва гімназія 32 0,00 15,62 37,50 46,88 
  

 

Математика 

Заклад освіти Кількість осіб, 

які взяли участь 
у тестуванні 
й отримали 

результат* 

% учасників, які отримали оцінку відповідного рівня 

Назва Тип 
початковий 

(1-3 бали) 

середній 

(4-6 балів) 
достатній 

(7-9 балів) 
високий 

(10-12 балів)   

Гімназія №267 м. Києва гімназія 25 4,00 20,00 56,00 20,00 
  

 

Фізика 

Заклад освіти Кількість осіб, 

які взяли участь 
у тестуванні 
й отримали 

результат* 

% учасників, які отримали оцінку відповідного рівня 

Назва Тип 
початковий 

(1-3 бали) 

середній 

(4-6 балів) 
достатній 

(7-9 балів) 
високий 

(10-12 балів)   

Гімназія №267 м. Києва гімназія 2 0,00 100,00 0,00 0,00 
  

 

 

 

 

 



Біологія 

 

Географія 

 

 

 

 

 

*із числа осіб, які обирали відповідний предмет для зарахування результату ЗНО як оцінки 

за ДПА 

Заклад освіти Кількість осіб, 

які взяли участь 
у тестуванні 
й отримали 

результат* 

% учасників, які отримали оцінку відповідного рівня 

Назва Тип 
початковий 

(1-3 бали) 

середній 

(4-6 балів) 
достатній 

(7-9 балів) 
високий 

(10-12 балів)   

Гімназія №267 м. Києва гімназія 6 0,00 16,67 33,33 50,00 
  

Заклад освіти Кількість осіб, 

які взяли участь 
у тестуванні 
й отримали 

результат* 

% учасників, які отримали оцінку відповідного рівня 

Назва Тип 
початковий 

(1-3 бали) 

середній 

(4-6 балів) 
достатній 

(7-9 балів) 
високий 

(10-12 балів)   

Гімназія №267 м. Києва гімназія 2 0,00 0,00 100,00 0,00 
  


