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

за один навчальний рік із трьох останніх 

№з/п Райони, міста Заклад 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1 Благовіщенський Благовіщенський навчально-виховний комплекс №2 «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти «Дивосвіт» 

Благовіщенської районної ради 

 2  

2 Голованівський Побузька   загальноосвітня   школа   І-ІІІ ступенів  Голованівської районної 

ради  

1   

3 Добровеличківський Гнатівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад Мрія» Добровеличківської районної 

ради  

1   

4 Добровеличківська 

ОТГ 

Добровеличківська  загальноосвітня  школа I-III ступенів №1 

Добровеличківської селищної ради  

  1 

5 Помічнянська 

ОТГ(Добровелич. р-н) 

Помічнянська загальноосвітня      школа І-ІІІ ступенів №2 Помічнянської 

міської ради  

 2  

6 Долинський Комунальний заклад «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Долинської районної ради» 

2 

 

  

Комунальний заклад «Молодіжненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Долинської районної ради». 

 

1 

  

7 Знам`янський Опорний навчальний заклад «Петрівський навчально - виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

1   

8 Кропивницький  Вишняківська загальноосвітня філія комунального закладу «Карлівське 

навчально-виховне об'єднання» Соколівської сільської ради Кіровоградського 

району Кіровоградської  області 

  1 

9 Компаніївська ОТГ Комунальний заклад «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

2   

10 Маловисківська ОТГ 

(м. Мала Виска) 

Маловисківська загальноосвітня  школа  №4  І-ІІІ ступенів Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області 

 

 

 1 

Маловисківська гімназія  Маловисківської міської ради Кіровоградської області 1   

11 Новгородківський Комунальний заклад «Новгородківський навчально-виховний  комплекс 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради  

1   

12 Новоархангельський Підвисоцька  загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка 

Підвисоцького навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної 

ради  Кіровоградської області 

1   

13 Новомиргородський Новомиргородська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №1 

Новомиргородської районої ради Кіровоградської області 

  1 



14 Новоукраїнський Рівнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області 

1   

15 Новоукраїнська ОТГ 

(м. Новоукраїнка) 

Новоукраїнський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І 

ступеня з поглибленим вивченням англійської мови - гімназія «Лідер» 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

1   

16 Олександрівський Родниківська філія комунального закладу «Красносілківське навчально-виховне 

об’єднання» Олександрівської районної ради  

1 

 

  

Івангородська філія комунального закладу   «Олександрівське навчально-

виховне об’єднання № 2» Олександрівської районної ради  

1   

17 Онуфріївський Камбурліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної 

ради Кіровоградської області 

1   

18 Світловодський Комунальний заклад «Ліцей  «Надія» Світловодської районної ради 

Кіровоградської області 

 1  

19 м. Олександрія Навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій - 

спеціалізована школа ІІ ступеня»  Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

3 

 

 

  

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

1   

20 м. Світловодськ Загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів № 2 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

  1 

 

Загальноосвітня  школа    І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

  1 

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

Загальноосвітня  школа   І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 

 

 1 

 

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

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

Кіровоградської міської ради» 

2 

 

  

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей 

- фізико-математична школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 – центр 

дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

1 

 

 

 

  

 Загальноосвітня  школа  ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

1 

 

  

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ 

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

центр» міської ради м. Кропивницького Кіровоградської області 

1 

 

 

  



Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання ліцей – школа - 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської комунального 

закладу «Навчально-виховне об'єднання ліцей – школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

1   

Навчально-виховний комплекс «Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 

1 

 

 

  

22  Комунальний заклад «Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного 

профілю   Кіровоградської обласної ради» 

 

  1 

  Усього 27 5 9 

 

 

Методист НМЛ гуманітарно-естетичних дисциплін                              Г.Мінич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


