
Результати ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

географії за кількістю учнів-переможців 

(мали учнів-переможців лише за один навчальний рік із трьох останніх) 

 

№ 

з/п 
Райони (міста) Назва н/закладу 

2013/

2014 

201

4/20

15 

2015/

2016 

1.  Бобринецький Бобринецька загальноосвітня школа I-III 

ступенів №5 імені П.П. Шумилова 

Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області 

  1 

2.  Вільшанський Добрянська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області 

 1  

3.  Гайворонський Навчально-виховний комплекс "Гайворонська 

гімназія - загальноосвітня школа I-III ступенів 

№5" Кіровоградської області 

  1 

4.  Голованівський Клинівська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Клинівської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області 

  1 

5.  Добровеличківський Помічнянська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №3 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

1   

6.  Піщанобрідський навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітня школа I-IІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" 

Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 1  

7.  Знам'янський Суботцівська загальноосвітня школа I-IІI 

ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області 

2   

8.  Пантазіївська загальноосвітня школа I-IІI 

ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області 

 1  

9.  Новгородківський Петрокорбівський навчально-виховний 

комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів 

- дошкільний навчальний заклад" 

Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

1   

10.  Новгородківський навчально-виховний 

комплекс "загальноосвітня школа I-IІI ступенів 

з поглибленим вивченням предметів - центр 

довузівської підготовки" Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області 

 1  

11.  Новоархангельський Новоархангельський навчально-виховний 

комплекс "загальноосвітня школа I-III ступенів - 

гімназія" Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області 

 1  

12.  Новоукраїнський Новоукраїнська гімназія №7 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області 
  1 

13.  Олександрівський Олександрівський навчально-виховний 

комплекс №2 "загальноосвітній навчальний 

заклад I-IIІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Олександрівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

1   

14.  Соснівський навчально-виховний комплекс 

"загальноосвітній навчальний заклад I-IIІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Олександрівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

  1 



15.  Олександрійський Новопразький навчально-виховний комплекс 

Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

 1  

16.  Онуфріївський Навчально-виховний комплекс "Павлиська 

загальноосвітня школа I-II ступенів №2 - 

дошкільний навчальний заклад" Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області 

  1 

17.  Ульяновський Ульяновський навчально-виховний комплекс 

№1 "Гімназія - загальноосвітня школа I-III 

ступенів - дошкільний навчальний заклад 

"Сонечко" Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області 

1   

18.  м. Знам’янка Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області 

 2  

19.  Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області 

1   

20.  м. Олександрія Навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітній навчальний заклад I-III 

ступенів №12 - дошкільний навчальний заклад 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області" 

  1 

21.  Загальноосвітній навчальний заклад I-III 

ступенів №10 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

1   

22.  м. Кіровоград Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 
1   

23.  Комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання "Загальноосвітня школа I-III 

ступенів №24 - центр дитячої та юнацької 

творчості "Оберіг" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області" 

  1 

24.  Навчально-виховний комплекс 

"Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III 

ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

центр естетичного виховання" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

  1 

25.  Комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання №25 "Загальноосвітня школа I-III 

ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання "Ліра" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 

  1 

26.  загальноосвітня школа I-III ступенів №13 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

 2  

27.  Комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 - 

позашкільний центр Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області" 

2   

28.  Добровеличківська 

спеціалізована 

загальноосвітня 

школа-інтернат I-III 

ступенів 

Кіровоградської 

обласної ради 

   1 

Усього: 11 10 11 
 


