
Результати вступу випускників у 2021 році 

 

На виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

згідно з річним планом роботи школи проводилась робота щодо забезпечення 

отримання повної загальної середньої освіти учнями закладу. У результаті 

профорієнтаційної діяльності 38 випускників 11-х  класів (95%) продовжили 

здобувати освіту (не продовжили навчання 1 дитина з інвалідністю та 1 дитина 

ромської національності). З них до ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації - 35 учнів 

(92%), до ВУЗів І-ІІ рівнів акредитації – 2 (5%), до закладу, що надає 

професійно-технічну освіту – 1(3%). Таких, що отримують вищу освіту за 

бюджетні кошти - 20 (52 %), що на 13% менше ніж торік.  

Національний університет «Києво-Могилянська академія» -1(комерція), 

Київський Державний Університет телекомунікацій – 1(комерція), 

Харківський національний університет внутрішніх справ  - 2(1- бюджет, 

1 -комерція), 

Сумський державний університет  - 15 (10 - бюджет, 5 - комерція), 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренко  - 13 

(8 - бюджет, 5 - комерція), 

Сумський національний аграрний університет – 2 (1- бюджет, 1 -

комерція), 

Національний університет фізичного виховання і спорту – 1(комерція), 

Машинобудівельний коледж СДУ – 1(комерція),  

Коледж економіки та торгівлі – 1(комерція), 

Сумське міжрегіональне вище професійне училище -1 (бюджет) 

Профорієнтаційна робота та академічна підготовка учнів, що навчались у 

класах з профільними предметами українська мова та література та 

математика надала їм можливість обрати спеціальності широкого спектру. 

Педагогічні спеціальності: середня освіта (українська мова та література, 

французька та англійська мова,англійська та німецька мови, образотворче 

мистецтво, географія, біологія та основи здоров'я, природничі науки Землі), 

початкова освіта, дошкільна освіта, фізична куьтура і спорт. Інженерні , 

природничі та математичні спеціальності: комп'ютерні науки, електронні 

інформаційні системи, кібербезпека, комп`ютерний інжиніринг в механіці, 

компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка, облік і аудит, агроінженерія, 

інформаційні технології проектування, медицина, крафтові технології та 

гастрономічні інновації. Юридичні спеціальності: міжнародні економічні 

відносини, право, міжнародне право, правоохоронна діяльність. Широкий 

спектр обраних професій говорить про різносторонню підготовку випускників 

школи, потреби у знаннях яких задовольняли учителі, а також і викладачі вузу, 

що проводили курси на базі СумДУ. 
 


