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ЩИРО ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ-МАГІСТРІВ! 

8 липня в стінах комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти відбулися урочистості з 

нагоди вручення дипломів магістрів сту-

дентам заочної форми навчання з освітньо-

професійних програм Управління навчальним 

закладом (спеціальність 073 Менеджмент) та 

Педагогіка вищої школи (спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки). 

З вітальними словами до присутніх 

звернувся ректор інституту, доктор історичних 

наук, доцент Юрій Нікітін, який привітав 

випускників із успішним завершенням 

навчання та побажав їм завжди залишатися 

впевненими у власних силах та знаннях, які 

вони отримали в КЗ СОІППО. 

Дипломи магістрів з побажаннями 

успішної реалізації у професійній діяльності 

випускникам урочисто вручили проректор з 

наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

доцент Сергій Грицай та декан факультету 

підвищення кваліфікації та перепідготовки, 

кандидат педагогічних наук, доцент Ірина 

Захарова. Вони відмітили, що робота з такими 

відповідальними  та старанними студентами 

була плідною та ефективною, тому висловили 

надію на продовження тісної співпраці з 

випускниками. 

До привітань приєдналася завідувачка 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 

менеджменту КЗ СОІППО Галина Єфремова, 

яка виступила зі словами підтримки та 

вдячності випускникам за старанність та 

зацікавленість в навчанні, що обов’язково 

знадобиться їм у майбутньому для 

впровадження напрацьованих досягнень та 

використання набутих знань в роботі та 

реалізації професійних цілей. 

Вітаємо вас, дорогі випускники! Бажаємо 

успіхів у всіх справах та наснаги для 

підкорення нових вершин! Нехай диплом 

магістра, як ще одне підтвердження вашого 

професіоналізму, компетентності та фаховості 

з обраних освітньо-професійних напрямів 

стане міцним фундаментом подальшого 

саморозвитку та професійного становлення! 
 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3899-shchiro-

vitaemo-vipusknikiv-magistriv  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/3899-shchiro-vitaemo-vipusknikiv-magistriv
http://www.soippo.edu.ua/index.php/3899-shchiro-vitaemo-vipusknikiv-magistriv
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ЗНО 2020  
(СТАТИСТИКА ПРОВЕДЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПО УКРАЇНІ) 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 11 травня №635  кожен 

зареєстрований учасник незалежного оцінювання 

мав право пройти тести щонайбільше з чотирьох 

навчальних предметів. Загалом ЗНО відбувалося 

з одинадцяти навчальних предметів. 

Майже 400 тисяч осіб взяли участь у 

основній сесії тестування.Традиційно найбільш 

популярними навчальними предметами стали 

українська мова і література, історія України та 

математика. Також учасники активно обирали 

географію, англійську мову та біологію. Менше 

зареєстрованих було з фізики, хімії, іспанської, 

німецької та французької мов.  

Цього року, порівнюючи з минулим, суттєво 

зросла кількість учасників ЗНО, які 

отримали максимальний результат.  

Про це під час брифінгу щодо попередніх 

результатів незалежного оцінювання сказав 

в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.  

За його словами, кількість осіб, які набрали 

максимальний бал і отримали оцінку 200 балів 

цього року, — 447, це більше на 63%, ніж 

минулого. 

Окрім того,  безпосередньо під час ЗНО 

загалом було виявлено 268 порушень процедури 

проходження тестування з боку учасників.  

Щодо статистики по кількості  учасників 

ЗНО по Сумській області: 

До участі у тестуванні з математики  

зареєструвалася  5151 особа,  з’явилося –

 4279 осіб (83,1%).  

Для тестування з  української мови і 

літератури зареєструвалось 9646 осіб, 

з’явилося –  7072 особи (73,3 %).  

До участі у тестуванні з фізики по області 

зареєструвалось  887 осіб,  з’явилося – 709  осіб, 

що становить  79,9% .  

Усього для проходження тестування з 

іноземних мов (іспанська, французька, 

німецька) зареєструвалося  53 особи, 

з’явилось  -  38 осіб (71,7 %).  

До участі у тестуванні з англійської мови 

зареєструвалися  2376 осіб,  з’явилися –  2083 

особи, що становить  87,7 % .  

Усього в тестуванні з історії України взяли 

участь 4484 особи, що становить  65,7 % від 

загальної кількості зареєстрованих (6821 особа).  

До участі у тестуванні з біології по області 

зареєструвалось 3768 осіб, з’явилося – 2323 

особи, що становить 61,6 %.  

Для тестування з географії зареєструвалось 

3199 осіб (у тому числі 86 учасників з Новгород-

Сіверського району Чернігівської області по 

округу м. Шостка), з’явилося – 2352 особи, що 

становить 73,5 %.  

Усього для проходження тестування з хімії 

зареєструвалося 335 осіб (у тому числі 

7 учасників з Новгород-Сіверського району 

Чернігівської області по пунктах округу 

м.Шостка), з’явилося – 239 осіб (71,3 %).  

 

Докладніше за посиланням:  
http://www.soippo.edu.ua/  

http://www.soippo.edu.ua/
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Цього року вступні випробування до магі-

стратури традиційно проводяться з викорис-

танням організаційно-технологічних процесів 

зовнішнього незалежного оцінювання й напи-

сання ЄФВВ та ЄВІ. 

Єдине фахове вступне випробування 

(ЄФВВ) передбачає виконання тесту з права та 

загальних навчальних правничих компетентно-

стей. 

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це тесту-

вання з іноземної (англійської, німецької, фра-

нцузької або іспанської) мови. 

1 липня 2020 року було проведено єдиний 

вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за тех-

нологією зовнішнього незалежного оцінювання 

для вступу на другий (магістерський) рівень 

вищої освіти. 

Кількість пунктів проведення єдиного 

вступного іспиту, на базі яких учасники вико-

нували екзаменаційні роботи (тести) – 6 (м. Су-

ми). 

3 липня 2020 року було проведено єдине 

фахове вступне випробування з права та зага-

льних навчальних правничих компетентностей 

(ЄФВВ) для вступу на другий (магістерський) 

рівень вищої освіти. 

Кількість пунктів проведення єдиного фа-

хового вступного випробування, на базі яких 

учасники виконували екзаменаційні роботи 

(тести) – 2 (м. Суми ). 

Предмет Зареєструвалися Взяли участь % 

Англійська мова 2152 1785 82,9 

Німецька мова 91 81 89,0 

Французька мова 10 9 90,0 

Усього для проходження вступного іспиту з іноземної мови зареєструвалося  2253 особи,  

з’явилось – 1875 осіб, що становить – 83,2% від усієї кількості зареєстрованих. 

У свою чергу для проходження єдиного фахового вступного випробування з права та загальних  

навчальних правничих компетентностей зареєструвалося  380 осіб, а з’явилось – 340 осіб (89,4 %). 

Докладніше за посиланням: http://www.soippo.edu.ua/  

http://www.soippo.edu.ua/

