
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 навчального закладу 2016-

2017 

2017

2018 

2018-

2019 

1.  Благовіщенський Вільхівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Леоніда 

Васильовича Куценка 

Благовіщенської районної ради 

  1 

2.  Бобринецький Тарасівська загальноосвітня школа 

I-III ступенів Бобринецької 

районної ради Кіровоградської 

області 

1 

 

  

3.  Вільшанський  Добрянська загальноосвітня школи 

І-ІІІ ступенів (опорний навчальний 

заклад) Вільшанської районної 

ради Кіровоградської області 

  1 

4.  Гайворонський КЗ "Гайворонський ліцей №2" 

Гайворонської районної ради 

Кіровоградської області 

  1 

 Заваллівське навчальновиховне 

об’єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 

Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської 

област 

 1  

5.  Голованівський Голованівський ліцей ім. 

Т.Г.Шевченка Голованівської 

районної ради Кіровоградської 

області 

  2 

6.  Добровеличківськ

ий 

Гнатівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенівдошкільний 

навчальний заклад Мрія» 

Добровеличківської районної ради 

Кіровоградської 

області 

  1 

7.  Долинський КЗ «Долинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 

Долинської районної ради» 

 1  

8.  Знам’янський Філії «Дмитрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» опорного навчального 

закладу «Дмитрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Т.Г. Шевченка 

Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області» 

 1  



9.  Новоукраїнський Новоукраїнська загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №8 

Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області 

1   

10.  Новгородківський Тарасівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа 

I-IІI ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області; 

1 

 

  

Новгородківський 

навчальновиховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням 

предметів – центр довузівської 

підготовки» 

Новгородківськоїрайонної 

радиКіровоградської області 

1   

11.  Кіровоградський Покровська загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

Кіровоградської районної 

державної адміністрації 

Кіровоградської області 

1   

 КЗ "Бережинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" 

Кіровоградської районної ради 

Кіровоградської області 

  1 

 Володимирівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної 

державної адміністрації 

Кіровоградської області 

 1  

12.  Компаніївський КЗ «Компаніївське навчально-

виховне об'єднання» 

Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області; 

1 

 

 

  

Червоновершська загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

1   

13.  Олександрівський Соснівська філія комунального 

закладу «Красносільське 

навчально-виховне об'єднання» 

Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

1   

14.  Олександрійський Новопразький навчально-

виховний комплекс 

Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

1   



15.  Світловодський  КЗ "Павлівське навчально-виховне 

об'єднання "Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Світловодської 

районної ради Кіровоградської 

області" 

  1 

16.  м. Знам’янка Навчально-виховний комплекс 

«Знам'янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» 

Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

2 

 

  

Знам'янська загальноосвітня 

школи І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. 

Шевченка Знам’янської 

міської ради Кіровоградської 

області 

 

1 

  

 Знам'янська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 4 Знам'янської 

міської ради Кіровоградської 

області 

  1 

 Навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 - гімназія" 

Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

  1 

17.  м. Світловодськ Навчально-виховний комплекс 

«Гімназія-загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №4» 

Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

1   

18.  м. 

Кропивницький 

Навчально-виховний комплекс  

«Кіровоградський колегіум – 

спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад - 

центр естетичного виховання» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

 

1 

 

  

КЗ «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів №24 - центр 

дитячої та юнацької творчості 

«Оберіг» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

 

2 

 

 

 

 



КЗ «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів 

№20 -дитячий юнацький центр 

«Сузір'я» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

 

1 

 

 

 

 

КЗ «Навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів 

№ 26 - дошкільний навчальний 

заклад – дитячий  юнацький центр 

«Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської 

області» 

  

2 

 

 

 КЗ «Навчально виховне 

об’єднання № 35 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 

центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської 

області» 

 1 

 

 

КЗ «Навчально-виховне 

об`єднання № 25 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

  

1 

 

 

КЗ «Навчально виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, центр естетичного 

виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

  

1 

 

 

КЗ «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

  

 

 

1 

 

      

 


