
ХЕРСОНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

№ 

з/п 
Район (місто)  Повна назва пункту ЗНО 

Поштова адреса, 

індекс 
Схема проїзду 

1 м. Миколаїв 
Миколаївський національний 

аграрний університет 

м. Миколаїв вул. 

Георгія Гонгадзе, 3-А 

Із залізничного 

вокзалу 

З міжміського 

автовокзалу 

З приміського 

автовокзалу 

2 м. Миколаїв 
Чорноморський державний 

університет ім. Петра Могили 

м. Миколаїв, вул. 68 

Десантників, 10 

Із залізничного 

вокзалу 

З міжміського 

автовокзалу 

З приміського 

автовокзалу 

3 м. Миколаїв 

Національний університет 

кораблебудування  

ім. адмірала Макарова 

м. Миколаїв, вул. 

Кузнецька, 5 

Із залізничного 

вокзалу  

З міжміського 

автовокзалу 

З приміського 

автовокзалу 

4 м. Миколаїв 
Миколаївська гімназія №2 

 Миколаївської міської ради  

м. Миколаїв, вул. 

Адміральська, 24 

Із залізничного 

вокзалу  

З міжміського 

автовокзалу 

З приміського 

автовокзалу 

5 м. Миколаїв 
Миколаївська гімназія №41 

 Миколаївської міської ради 

м. Миколаїв, вул. 

Театральна, 41 

Із залізничного 

вокзалу  

З міжміського 

автовокзалу 

З приміського 

автовокзалу 

6 м. Миколаїв 

Миколаївська спеціалізована І-ІІІ 

ступенів школа №22  

з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу 

Миколаївської міської ради  

м. Миколаїв, вул. 

Робоча,8 

Із залізничного 

вокзалу 

З міжміського 

автовокзалу 

З приміського 

автовокзалу 

7 м.Баштанка 

Баштанська загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 1 Баштанської 

районної ради  

м. Баштанка, вул. 

Баштанської 

республіки, 32 

З автовокзалу 

8 м. Вознесенськ 

Вознесенська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №2 

Вознесенської міської ради 

м. Вознесенськ, вул. 

Центральна 

(Синякова), 6-А 

З залізничного 

вокзалу 

9 м. Вознесенськ 

Вознесенська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №8 

Вознесенської міської ради  

м. Вознесенськ, вул. 

Сухомлинського, 8 

З залізничного 

вокзалу 

10 м. Первомайськ 

Первомайська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №4 

Первомайської міської ради 

м. Первомайськ, вул. 

Київська, 76 

Від станції 

"Первомайськ-

на-Бузі" 

https://goo.gl/5ZUudb
https://goo.gl/5ZUudb
https://goo.gl/EK7r0W
https://goo.gl/EK7r0W
https://goo.gl/vcMhlt
https://goo.gl/vcMhlt
https://goo.gl/JxACSy
https://goo.gl/JxACSy
https://goo.gl/aPVWDt
https://goo.gl/aPVWDt
https://goo.gl/5ONTvk
https://goo.gl/5ONTvk
https://goo.gl/9KqdfN
https://goo.gl/9KqdfN
https://goo.gl/fnqZRV
https://goo.gl/fnqZRV
https://goo.gl/IjljpD
https://goo.gl/IjljpD
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/вулиця+Адміральська,+24,+Миколаїв,+Миколаївська+область/@46.9565129,32.0144462,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cb11d9c3e931:0xc7572367c6de02df!2m2!1d32.0618835!2d46.9385386!1m5!1m1!1s0x40c5c9796ecf8165:0x6e819e0eb553055c!2m2!1d31.9996175!2d46.9739375
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/вулиця+Адміральська,+24,+Миколаїв,+Миколаївська+область/@46.9565129,32.0144462,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cb11d9c3e931:0xc7572367c6de02df!2m2!1d32.0618835!2d46.9385386!1m5!1m1!1s0x40c5c9796ecf8165:0x6e819e0eb553055c!2m2!1d31.9996175!2d46.9739375
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/вулиця+Адміральська,+24,+Миколаїв,+Миколаївська+область/@46.9676116,32.0039833,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cba2beb9c16d:0xce84d8f462450b7f!2m2!1d32.0325763!2d46.9554473!1m5!1m1!1s0x40c5c9796ecf8165:0x6e819e0eb553055c!2m2!1d31.9996175!2d46.9739375
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/вулиця+Адміральська,+24,+Миколаїв,+Миколаївська+область/@46.9676116,32.0039833,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cba2beb9c16d:0xce84d8f462450b7f!2m2!1d32.0325763!2d46.9554473!1m5!1m1!1s0x40c5c9796ecf8165:0x6e819e0eb553055c!2m2!1d31.9996175!2d46.9739375
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/вулиця+Адміральська,+24,+Миколаїв,+Миколаївська+область/@46.9715018,31.9764905,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5c96bafd3e083:0x56429de44bad1088!2m2!1d31.973413!2d46.968311!1m5!1m1!1s0x40c5c9796ecf8165:0x6e819e0eb553055c!2m2!1d31.9996175!2d46.9739375
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/вулиця+Адміральська,+24,+Миколаїв,+Миколаївська+область/@46.9715018,31.9764905,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5c96bafd3e083:0x56429de44bad1088!2m2!1d31.973413!2d46.968311!1m5!1m1!1s0x40c5c9796ecf8165:0x6e819e0eb553055c!2m2!1d31.9996175!2d46.9739375
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/ул.+Театральная,+41,+Николаев,+Николаевская+область,+54000/@46.9421286,32.0451844,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cb11d9c3e931:0xc7572367c6de02df!2m2!1d32.0618834!2d46.9385386!1m5!1m1!1s0x40c5cb9f634248f9:0x12e14b7e3f9a3206!2m2!1d32.042008!2d46.9434167
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/ул.+Театральная,+41,+Николаев,+Николаевская+область,+54000/@46.9421286,32.0451844,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cb11d9c3e931:0xc7572367c6de02df!2m2!1d32.0618834!2d46.9385386!1m5!1m1!1s0x40c5cb9f634248f9:0x12e14b7e3f9a3206!2m2!1d32.042008!2d46.9434167
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/ул.+Театральная,+41,+Николаев,+Николаевская+область,+54000/@46.9500787,32.0324929,15z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cba2beb9c16d:0xce84d8f462450b7f!2m2!1d32.0325763!2d46.9554473!1m5!1m1!1s0x40c5cb9f634248f9:0x12e14b7e3f9a3206!2m2!1d32.042008!2d46.9434167
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/ул.+Театральная,+41,+Николаев,+Николаевская+область,+54000/@46.9500787,32.0324929,15z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cba2beb9c16d:0xce84d8f462450b7f!2m2!1d32.0325763!2d46.9554473!1m5!1m1!1s0x40c5cb9f634248f9:0x12e14b7e3f9a3206!2m2!1d32.042008!2d46.9434167
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/ул.+Театральная,+41,+Николаев,+Николаевская+область,+54000/@46.9557554,31.9889152,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5c96bafd3e083:0x56429de44bad1088!2m2!1d31.973413!2d46.968311!1m5!1m1!1s0x40c5cb9f634248f9:0x12e14b7e3f9a3206!2m2!1d32.042008!2d46.9434167
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/ул.+Театральная,+41,+Николаев,+Николаевская+область,+54000/@46.9557554,31.9889152,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5c96bafd3e083:0x56429de44bad1088!2m2!1d31.973413!2d46.968311!1m5!1m1!1s0x40c5cb9f634248f9:0x12e14b7e3f9a3206!2m2!1d32.042008!2d46.9434167
https://goo.gl/lvMQy5
https://goo.gl/lvMQy5
https://goo.gl/X0AEcL
https://goo.gl/X0AEcL
https://goo.gl/9i3dbE
https://goo.gl/9i3dbE
https://goo.gl/h4sFZ0
https://goo.gl/GfaoTG
https://goo.gl/GfaoTG
https://goo.gl/7chI4d
https://goo.gl/7chI4d
https://goo.gl/I7vIF6
https://goo.gl/I7vIF6
https://goo.gl/I7vIF6


ХЕРСОНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

11 м. Первомайськ 

Первомайський навчально-

виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа I-II 

ступенів №15 - колегіум" 

Первомайської міської ради 

м. Первомайськ, вул. 

Коротченка, 18-а                    

Від станції 

"Первомайськ-

на-Бузі" 

12 м. Снігурівка 

Снігурівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №3  Снігурівської 

районної ради 

м. Снігурівка, вул. 

Чайковського, 55  

Від станції 

"Снігурівка" 

13 м. Южноукраїнськ 

Южноукраїнська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №3 

Южноукраїнської міської ради 

м. Южноукраїнськ, 

бульвар Цвіточний,5  
З автовокзалу 

 

https://goo.gl/mftJox
https://goo.gl/mftJox
https://goo.gl/mftJox
https://goo.gl/nAfwu1
https://goo.gl/nAfwu1
https://www.google.com.ua/maps/dir/вул.+Дружби+народів,+27,+Южноукраїнськ,+Миколаївська+область,+55000/бул.+Цветочный,+5,+Южноукраинск,+Николаевская+область,+55000/@47.8240522,31.1717779,16.06z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40cfbae55028e983:0xedf38964a8f3b3c2!2m2!1d31.1837582!2d47.824972!1m5!1m1!1s0x40cfbaee0516e849:0x42372e4f8bc794dd!2m2!1d31.1766937!2d47.8271191

