
ХЕРСОНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

№ 

з/п 
Район (місто)  Повна назва пункту ЗНО Поштова адреса, індекс Схема проїзду 

м. Миколаїв 

1 м. Миколаїв 
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 

Миколаївської міської ради  

м. Миколаїв, вул. Крилова, 

42 

Із залізничного вокзалу  

З міжміського автовокзалу  

З приміського автовокзалу 

2 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 

3 м. Миколаїв 
Миколаївська гімназія №2 

 Миколаївської міської ради  

м. Миколаїв, вул. 

Адміральська, 24 

Із залізничного вокзалу  

З міжміського автовокзалу 

З приміського автовокзалу 

4 м. Миколаїв 
Миколаївська гімназія №4 

 Миколаївської міської ради  

м. Миколаїв, вул. Лазурна, 

48 

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 загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 

Миколаївської міської ради  

м. Миколаїв, вул. Передова, 

11-А 

Із залізничного вокзалу  

З міжміського автовокзалу 

З приміського автовокзалу 

7 м. Миколаїв 
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 

Миколаївської міської ради  

м. Миколаїв, вул. 

Космонавтів, 70 

Із залізничного вокзалу  

З міжміського автовокзалу 

З приміського автовокзалу 

  8 м. Миколаїв 
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №51 

Миколаївської міської ради  

м. Миколаїв,  

пров. Парусний, 3-А 

Із залізничного вокзалу  

З міжміського автовокзалу  

З приміського автовокзалу 

м. Первомайськ 

9 м. Первомайськ 

Первомайський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа I-II ступенів №15 - колегіум" 

Первомайської міської ради 

м. Первомайськ, вул. 

Коротченка, 18А    

З автовокзалу 

Від станції "Первомайськ-

на-Бузі" 

10 м. Первомайськ 
Первомайська загальноосвітня школа I-III ступенів №4 

Первомайської міської ради 

м. Первомайськ, вул. 

Київська, 76 

З автовокзалу 

Від станції "Первомайськ-

на-Бузі" 

 

https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/46.9559985,31.9603255/@46.9538514,31.9882684,14z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/46.955985,31.9603332/@46.9607962,31.9739274,14z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/46.9559735,31.9603415/@46.9624558,31.952788,15z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+спеціалізована+І-ІІІ+ступенів+школа+№+22+з+поглибленим+вивченням+англійської+мови+з+1+класу/@46.9697854,31.9584689,14.54z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+спеціалізована+І-ІІІ+ступенів+школа+№+22+з+поглибленим+вивченням+англійської+мови+з+1+класу/@46.9631698,31.9661166,13z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+спеціалізована+І-ІІІ+ступенів+школа+№+22+з+поглибленим+вивченням+англійської+мови+з+1+класу/@46.9707186,31.9691335,17z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Гімназія+№2/@46.9562729,31.9959389,13z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Гімназія+№2/@46.9730685,31.9995397,17.83z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Приміський,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Гімназія+№2,+вулиця+Адміральська,+24,+Миколаїв,+Миколаївська+область,+54000/@46.9686295,31.9729728,14.5z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Миколаївський+залізничний+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Гімназія+№4/@46.9539191,31.9304234,12z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Гімназія+№4/@46.9507286,31.9709838,14.5z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Гімназія+№4/@46.9591613,31.938847,14z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+гімназія+№41/@46.9435281,32.0407102,18.75z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+гімназія+№41/@46.9434896,32.0400817,18.5z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+гімназія+№41/@46.9558286,31.9709794,13z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Николаевский+ЖД+вокзал,+вулиця+Новозаводська,+5,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+ЗОШ+№19,+Передова+вул.,+11А,+Миколаїв,+Миколаївська+область,+54000/@46.9417218,32.0366027,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cb11d9c3e931:0xc7572367c6de02df!2m2!1d32.0618835!2d46.9385386!1m5!1m1!1s0x40c5cb95d1e7a09d:0xdccba7a556a0f1c!2m2!1d32.0295775!2d46.9430258
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Междугородный,+Богоявленський+проспект,+21,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+ЗОШ+№19,+Передова+вул.,+11А,+Миколаїв,+Миколаївська+область,+54000/@46.9481807,32.0242619,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5cba2beb9c16d:0xce84d8f462450b7f!2m2!1d32.0325763!2d46.9554473!1m5!1m1!1s0x40c5cb95d1e7a09d:0xdccba7a556a0f1c!2m2!1d32.0295775!2d46.9430258
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал+Пригородный,+проспект+Центральний,+26Б,+Миколаїв,+Миколаївська,+54000/Миколаївська+ЗОШ+№19,+Передова+вул.,+11А,+Миколаїв,+Миколаївська+область,+54000/@46.9554252,31.9863167,14z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40c5c96bafd3e083:0x56429de44bad1088!2m2!1d31.973413!2d46.968311!1m5!1m1!1s0x40c5cb95d1e7a09d:0xdccba7a556a0f1c!2m2!1d32.0295775!2d46.9430258
https://goo.gl/KLH7rf
https://goo.gl/aojgwc
https://goo.gl/cTovzF
https://cutt.ly/rwFQIR
https://cutt.ly/BwFm3M
https://cutt.ly/OwFmDt
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал,+вулиця+М.Вінграновського,+8,+Первомайськ,+Миколаївська+область,+55200/Школа+№15+-+колегіум,+вулиця+Миколи+Садовського,+18А,+Первомайськ,+Миколаївська+область,+55200/@48.0347647,30.8313885,14z
https://www.google.com.ua/maps/dir/48.0418181,30.8510396/Школа+№15+-+колегіум/@48.0309614,30.8409743,15z
https://www.google.com.ua/maps/dir/48.0418181,30.8510396/Школа+№15+-+колегіум/@48.0309614,30.8409743,15z
https://www.google.com.ua/maps/dir/Автовокзал,+вулиця+М.Вінграновського,+8,+Первомайськ,+Миколаївська+область,+55200/Загальноосвітня+школа+І-ІІІ+ст.+№4/@48.0548122,30.8549527,16.25z
https://www.google.com.ua/maps/dir/48.0418188,30.851049/Загальноосвітня+школа+І-ІІІ+ст.+№4/@48.0493335,30.8460747,15z
https://www.google.com.ua/maps/dir/48.0418188,30.851049/Загальноосвітня+школа+І-ІІІ+ст.+№4/@48.0493335,30.8460747,15z

