
Результати ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української 

мови і літератури за кількістю учнів-переможців 

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

Район Назва закладу 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

 

Бобринецький 

Бобринецька загальноосвітня школа   

 І-ІІІ ступенів № 5 імені П.П. Шумилова 

Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

   

 

 

1   

Голованівський 

Навчально-виховний комплекс 

«Перегонівська загальноосвітня школа  

 І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Голованівської  районної ради 

Кіровоградської області  

  
  

  
  

1 
 

 

Побузька загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради 

Голованівського району   

Кіровоградської області   1 
 

Добровеличківський 

Помічнянська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів № 3 Добровеличківської  

районної державної адміністрації 

Кіровоградської області  

   

 

 

1   
 

 

Долинський 

  

Молодіжненська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів  

   

2  
Долинська  загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів №4 

     
1 

Навчально-виховний комплекс     

«Долинська гімназія - загальноосвітня 

школа   І-ІІІ ступенів № 3» 

  

 

1 

 

Новгородківський 

Новгородківський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа  

 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

предметів – центр довузівської підготовки» 

Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області     1 
Петрокорбівський навчально-виховний 

комплекс  «Загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад»     Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

   

 

 

 

1   
 

Новоархангельський 

Підвисоцька  загальноосвітня школа    

 І-ІІІ ступенів  ім. Т.Г.Шевченка 

Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області 

   

 

 

1 

 

Новомиргородський 

  

Златопільська гімназія    

 м. Новомиргорода Новомиргородської 

районної ради Кіровоградської області     1 
Новомиргородська загальноосвітня школа  

І-ІІІ  ступенів №1 Новомиргородської 

районної ради Кіровоградської області     1 
Олександрівський Родниківська  загальноосвітня школа         



 І-ІІІ ступенів Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської 

області 

 

 

1 

 

Олександрійський 

Новопразький навчально-виховний 

комплекс Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області  

   

 

1   
 

Онуфріївський 

Навчально-виховний комплекс  

«Павлиська загальноосвітня школа  

 І-ІІІ ступенів- ліцей імені 

В.О.Сухомлинського» Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області 

 

 

 

 

1 

  

  
Онуфріївська загальноосвітня школа  

 І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області 

 

 

1 

  

  
 

Кіровоградський 

Созонівський навчально-виховний 

комплекс  «загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської 

області 

 

 

 

 

1 

  

  
Володимирівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Кіровоградської  районної 

державної адміністрації Кіровоградської 

області 

 

 

1 

  

  

Компаніївський  

Губівська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів імені Д.Бєдного 

 

1 

  
  

Лозуватська загальноосвітня школа  

 І-ІІІ  ступенів      1 
 

Ульяновський 

Загальноосвітня школа     І-ІІІ ступенів  

 с. Луполове Ульяновського району 

Кіровоградської області 

   

 

1 

 

 

 

 

м. Кіровоград 

Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

   

 

 

 

1 
  

Загальноосвітня школа  ІІ-ІІІ ступенів 

№ 10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

   

 

1   
Комунальний заклад «Навчально-виховне 

об’єднання  № 32 «Спеціалізована  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,  

позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

   

 

 

 

1 
  

Комунальний заклад «Педагогічний ліцей 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»     1 

 Комунальний заклад  «Навчально-виховне 

об’єднання   № 25 «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний    1   



ліцей, центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
 

м. Знам’янка 

Навчально-виховний комплекс   

«Знам’янська  загальноосвітня школа  

 І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей» Знам’янської 

міської ради Кіровоградської області 

 

 

1 

  

 


