
Результати IІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 
за кількістю учнів-переможців 

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

 
№ 

з/п 

Райони, міста 

області 

Назва навчального закладу 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 м. Кропивницький Кіровоградська гімназія нових технологій навчання  Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

1   

2 Бобринецький Костомарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

 Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

1   

3 Голованівський Навчально-виховний комплекс «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Т.Г. Шевченка-гімназія» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

 1  

4 м. Олександрія Олександрійський навчально-виховний комплекс  

 (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17- ліцей) Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

1   

5 м. Мала Виска Маловисківська гімназія Маловисківської міської ради Кіровоградської області  1  

6 Компаніївський Комунальний заклад  «Компаніївське навчально-виховне об'єднання»  

Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

 1  

 Новоукраїнська 

ОТГ 

Новоукраїнська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської 

районної ради   Кіровоградської області 

 1  

7 м. Світловодськ Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської ради Кіровоградської області 

1   

8 м. Світловодськ Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 

 2  

9 Маловисківський Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Маловисківської районної 

ради  Кіровоградської області  

 1  

10 м. Кропивницький Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий 

ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області» 

  1 

11 Новгородківський Комунальний заклад «Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області» 

2   

12 Світловодський Комунальний заклад «Павлівське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Світловодської районної ради Кіровоградської області» 

  1 



13 Новоархангельськи

й 

Торговицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф.Маланюка 

Торговицького навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної 

ради Кіровоградської області 

  1 

14 Новоукраїнський Філія Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Новомиколаївська 

загальноосвітня школа» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

1   

15 Олександрійський Новопразьке навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад-позашкільний центр» 

Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

1   

16 Новгородківський Новгородківський  навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням предметів-центр довузівської підготовки» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області  

 3  

17 м. Бобринець Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня 

школа I-III ступенів №1» Бобринецької міської ради  Кіровоградської області 

 2  

18 м. Знам’янка Навчально-виховний комплекс   «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  № 2-ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

             1  

 м. Кропивницький Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо -економіко- 

правовий ліцей –спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

1   

19 м. Знам’янка Навчально-виховний комплекс «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3 –гімназія» Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

1   

20 м. Кропивницький  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   

21 м. Світловодськ загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

  1 

22 Новгородківський Білозернівська філія комунального закладу «Новгородківський навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області» 

  1 

23 м. Кропивницький 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» 

   

24 м. Кропивницький Гімназія нових технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

1   

25 Гайворонський Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 1 м. Гайворон Кіровоградської області    

26 Новоархангельськи

й 

Нерубайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоархангельської районної 

ради  Кіровоградської області 

   



27 Бобринецька ОТГ Комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально – 

виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

1   

28 Бобринецька ОТГ «Філія №1 –ЗШ І-ІІ ступенів» комунального закладу  «Бобринецьке навчально-

виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів№1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

1   

29 Устинівський Криничненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Устинівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

  1 

30 м. Кропивницький Комунальний заклад «Навчально-виховне обєднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16-дитячий юнацький центр «Лідер» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

  1 

31 м. Знам’янка Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

  1 

32 Кіровоградський Созонівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 

державної адміністрації  Кіровоградської області 

 1  

33 Знам’янський Філія «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорний навчальний 

заклад «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка» 

Знам’янської районної ради Кіровоградської області» 

 1  

34 Новгородківський Вершино-Кам’янська філія  комунального закладу «Новгородківський навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

 1  

35 Гайворонський Комунальний заклад «Гайворонський ліцей №2» Гайворонської районної ради 

Кіровоградської області 

 1 

 

 

36 Олександрівський Олександрівський навчально-виховний комплекс комунальний заклад 

«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» Олександрівської районної 

ради Кіровоградської області 

 1  

37 Новоукраїнська 

ОТГ 

Філія «Загальноосвітня школа №3» Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

 1  

38 Олександрівський Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів комунальний заклад 

«Михайлівське навчально-виховне об’єднання» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

 1  

  УСЬОГО ПО ОБЛАСТІ 15 12 8 

 

   Методист НМЛ природничо – математичних дисциплін                                                       Любов ТКАЧЕНКО          


