
 

Результати ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови за кількістю учнів-переможців 

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

№ 

з/п 
Район, місто, ОТГ Назва закладу освіти 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Благовіщенський  

Благовіщенський навчально-виховний комплекс № 2  «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III  ступенів - дошкільний навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області 

 2  

2 
Бобринецький 

Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 
 1  

3 

Долинський 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» 
 1  

4 
Комунальний заклад «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4   

Долинської районної ради» 
  1 

5 
Кіровоградський  

Созонівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

  2 

6 
Новоархангельський 

Новоархангельський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 
 1  

7 
Олександрівський  

Комунальний заклад «Олександрівське навчально-виховне об’єднання № 1» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

1 
  

8 
Онуфріївський 

Навчально-виховний комплекс «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей імені В. О. Сухомлинського» Онуфріївської районної ради Кіровоградської 

області 

 

 1 



9 
Петрівський 

Червонокостянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівської районної 

ради Кіровоградської області 
 1  

10 

м. Кропивницький 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей – 

фізико-математична школа – загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 18 – центр 

дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

 1  

11 Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області  1  

12 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

  2 

13 

м. Олександрія 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів      

№ 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

1   

14 
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 2 імені М. Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
1   

15 
Навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
  1 

16 
Маловисківська ОТГ 

Маловисківська загальноосвітня школа № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області 
  1 

Усього по області: 3 8 8 

 


