Результати ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії за
кількістю учнів-переможців
(мали учнів-переможців лише за один навчальний рік із трьох останніх)
Райони (міста)
Назва навчального закладу
2017-2018 2018-2019 2019-2020

№
з/п
1

Благовіщенський

2

Бобринецький

3

Гайворонський

4

Гайворонський

5

Знам’янський

6

Маловисківський

7

Новоархангельський

8

Новоархангельський

Вільхівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів імені
Леоніда Васильовича Куценка
Благовіщенської районної ради
Веселівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад
«Гайворонський ліцей №2»
Гайворонської районної ради
Кіровоградської області
Солгутівський ліцей
Гайворонської районної ради
Кіровоградської області
Філія «Дмитрівська
загальноосвітня школа I-IІI
ступенів» опорного
навчального закладу
«Дмитрівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» імені
Т.Г.Шевченка Знам'янської
районної ради Кіровоградської
області»
Злинський навчально-виховний
комплексу «Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад»
Маловисківської районної ради
Кіровоградської області
Підвисоцька загальноосвітня
школа I-IІI ступенів
ім.
Т.Г. Шевченка Підвисоцького
навчально-виховного
об’єднання Новоархангельської
районної ради Кіровоградської
області
Новоархангельський навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня школа
ІІІІ ступенів – гімназія»
Новоархангельського
навчально-виховного
об'єднання №1
Новоархангельської районної
ради Кіровоградської області

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Новомиргородський

10

Новоукраїнська ОТГ

11

Новоукраїнська ОТГ

12

Петрівський

13

м. Знам’янка

14

м. Знам’янка

15

м. Знам’янка

16

м.Олександрія

17

м. Олександрія

18

м. Олександрія

19

м. Олександрія

Туріянська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної
ради Кіровоградської області
Новоукраїнська загальноосвітня
школа
I-III ступенів № 6
Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області
Новоукраїнська загальноосвітня
школа
I-III ступенів № 3
Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад
«Петрівський навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня школа
ІІ
- ІІІ ступенів – гімназія»
Петрівської районної ради
Кіровоградської області
Навчально-виховний комплекс
«Знам'янська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 2 –
ліцей» Знам'янської міської
ради Кіровоградської області
Знам’янська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 6
Знам’янської міської ради
Кіровоградської області
Навчально-виховний комплекс
«Знам’янська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3 –
гімназія» Знам'янської міської
ради Кіровоградської області
Навчально-виховне об'єднання
«Олександрійська гімназія імені
Т.Г. Шевченка –
загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІ ступенів – школа
мистецтв» Олександрійської
міської ради Кіровоградської
області
Навчально-виховний комплекс
«Олександрійський колегіум спеціалізована школа»
Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів № 15
Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
Загальноосвітній навчальний
заклад I-III ступенів №2 імені

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

20

м. Світловодськ

21

м. Кропивницький

22

м. Кропивницький

23

м.Кропивницький

24

м.Кропивницький

25

м.Кропивницький

М. Горького Олександрійської
міської ради Кіровоградської
області
Загальноосвітня школа
I-III ступенів № 5
Світловодської міської ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад
«Навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітній навчальний
заклад I-III ступенів №16 –
дитячий юнацький центр
«Лідер» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської
області»
Комунальний заклад
«Навчально-виховне об'єднання
№32 «Спеціалізована
загальноосвітня школа
I-III ступенів, позашкільний
центр «Школа мистецтв»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
Навчально-виховний комплекс
«Кіровоградський колегіумспеціалізований
загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенівдошкільний навчальний закладцентр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об’єднання природничоекономіко-правовий ліцей –
спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №8 –
позашкільний центр
Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області»
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»

1

1

1

1

1

1

26

27

28

29

30

Бобринецька ОТГ

Комунальний заклад
«Бобринецьке навчальновиховне об’єднання
«Навчально-виховний комплекс
«Гімназія –загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів №1»
Бобринецької міської ради
Кіровоградської області
Соколівська ОТГ
Комунальний заклад
«Карлівське навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів.
Позашкільний центр»
Соколівської сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області
Первозванівське ОТГ
Комунальний заклад
«Первозванівське навчальновиховне об'єднання
«Загальноосвітня школа
ІІІІ ступенів дошкільний
навчальний заклад»
Первозванівської сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області
Первозванівське ОТГ
Степова філія – навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня школа
ІІІ ступенів– дошкільний
навчальний заклад»
комунального закладу
«Первозванівське навчальновиховне об’єднання»
Заклад обласного
Кіровоградський обласний
підпорядкування
навчально-виховний комплекс
(гімназія - інтернат- школа
мистецтв)
Усього по області:
Методист НМЛ
природничо-математичних дисциплін

1

1

1

1

2

20
Т.Ціперко

5

9

