
 

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

(мали учнів-переможців протягом двох навчальних років із трьох останніх) 

№ 

з/п 
Район, місто, ОТГ Назва закладу освіти 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 
Голованівський 

Побузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Побузької районної ради  

Кіровоградської області 
1 1  

2 
Кропивницький  

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

– дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 2 1 

3 

Новоукраїнська ОТГ  

Новоукраїнський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови – гімназія «Лідер» Новоукраїнської 

міської ради Кіровоградської області 

 2 2 

4 
Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області 
1 1  

5 

м. Кропивницький 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання  № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

2 5  

6 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

2 2  

7 

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

1 1  



8 

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів  № 26 – дошкільний навчальний 

заклад – дитячий  юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»     

2 1  

9 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий 

ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області» 
2 2  

10 
м. Знам’янка 

Навчально-виховний комплекс «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області 
 2 1 

11 

м. Світловодськ 

Навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

4» Світловодської міської ради Кіровоградської області 
3 1  

12 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради      

Кіровоградської області 
1 2  

13 
Маловисківська ОТГ 

Маловисківська гімназія Маловисківської міської ради Кіровоградської області 2  2 

Усього по області: 17 22 6 

 


