
Результати ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

за кількістю учнів-переможців 

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

 

 

№ Райони, міста області Назва навчального закладу 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1. 1 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   

2.  Гайворонський Заваллівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня                              

школа І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області  1 

1   

3.  Голованівський  Навчально-виховний комплекс «Голованівська загальноосвітня школа                        

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

Кіровоградської області 

1   

4.  Добровеличківський Комунальний заклад «Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 

«Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 

районної ради  

1   

5.  Долинський Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія - 

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

  1 

6.  Знам’янський  Опорний навчальний заклад «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 

Т.Г.Шевченка Знам’янської районної ради Кіровоградської області» 
1   

7.  Кропивницький Бережинський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Кропивницької 

районної ради; 

  1 

8.  Новгородківський Комунальний заклад «Новгородківський навчально-виховний комплекс 

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

Новгородківської районної ради Кіровоградської області» 

 1  

9.  Олександрівський  Комунальний заклад «Михайлівське навчально-виховне об'єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

  1 

10.  Олександрійський Куколівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня                             

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області    

 1  



 

 

 

 

Завідувач  НМЛ суспільствознавчих дисциплін                                                                                    Наталія ЧЕРТКОВА 

11.  м. Олександрія  Олександрійcький навчально-виховний комплекс (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області  

1   

12. 1
2 

м. Олександрія Навчально-виховний комплекс «Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

 1  

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

ради Кіровоградської області 

1   

14.  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   

15.  м. Кропивницький Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа                

І-ІІ ступенів №34 - економіко-правовий ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький 

центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

1   

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

ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області» 

 1  

17.  м. Кропивницький Гімназія № 9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області   1 

18.  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» 

1   

19.  Заклади обласного 

підпорядкування 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної 

ради» 

  1 
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