


ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Діяльність закладів освіти у Закарпатській 

області" підготовлено за даними державної статистичної звітності за 
формами: 85-к "Звіт дошкільного навчального закладу", 76-РВК "Зведений 
звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів", ЗВ-1 "Зведений звіт 
вечірніх (змінних) шкіл", 83-РВК "Зведений звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників денних загальноосвітніх навчальних закладів", 
ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу", зведеної 
таблиці 7 "Відомості про мови навчання та вивчення мови, як предмета у 
загальноосвітніх навчальних закладах", 2-ЗНК "Звіт вищого навчального 
закладу на початок навчального року", 1-НК "Звіт про роботу аспірантури 
та докторантури", 3 (профтех) – зведена "Зведений звіт про контингент 
учнів та слухачів професійно-технічних закладів", РЧН 1-2 "Розрахунок 
чисельності населення", ПРН "Природний рух населення". 

Збірник містить інформацію про мережу дошкільних, 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, чисельність вихованців, 
учнів та студентів у них, розподіл їх за видами, типами, ступенями та 
рівнями акредитації, про чисельність та природний рух населення. 

Видання містить інформацію, яка використовується для здійснення 
міжнародних порівнянь. При цьому статистичні дані, які відповідають 
діючій в Україні нормативно-правовій базі, адаптовано до Міжнародної 
стандартної класифікації освіти (МСКО). 

Показники наведені в динаміці за 2000–2013рр., окремі дані подано 
в розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Для кращого 
сприйняття пропонованої теми збірник ілюстровано графіками і 
діаграмами, приведено короткий аналітичний огляд. 

Збірник підготовлено з метою інформування керівників місцевих  
органів державної влади та органів місцевого самоврядування та інших 
осіб, що цікавляться даним питанням про динаміку та рівень показників 
навчальних закладів всіх рівнів. 
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Таблиця співставлення ступенів освіти за міжнародною стандартною 
класифікацією освіти (МСКО) з навчальними закладами України, 

які забезпечують отримання відповідного ступеня 
 

Назва ступеня освіти
за МСКО 

Код ступеня 
освіти за МСКО

Тривалість 
навчання 

Навчальні заклади України, 
які забезпечують отримання 

відповідного ступеня 
    

Допочаткове 
навчання 

0 3–4 роки Дошкільні навчальні заклади 

    
Початкова освіта/ 
Перший етап 
базової освіти 

1 4 роки 1–3(4) класи денних 
загальноосвітніх навчальних 

закладів (без учнів 
з функціональними 
обмеженнями) 

    
Перший етап 

середньої освіти/ 
Другий етап 
базової освіти 

2 5 років 5–9 класи денних і вечірніх 
загально-освітніх навчальних 

закладів (без учнів 
з функціональними 
обмеженнями) 

    
Другий етап 

середньої освіти 
3 (3В) 2 роки 10–11(12) класи денних 

і вечірніх загальноосвітніх 
навчальних закладів, учні 

(слухачі) ПТНЗ, які здобувають
повну загальну середню освіту
і кваліфікацію "кваліфікований

робітник" 
    

Післясередня, 
не вища освіта 

4 (4В) 1 рік Учні (слухачі) ПТНЗ, які після
отримання повної загальної 
середньої освіти здобувають 
кваліфікацію "кваліфікований

робітник" 
    

Перший етап 
вищої освіти 

5А 
 

5В 

5–6 років 
 

2–3 роки 

Студенти ВНЗ III–IV рівнів 
акредитації 

Студенти ВНЗ I–II рівнів 
акредитації 

    
Другий етап 
вищої освіти 

6 3 роки Аспірантура, докторантура 

 



Розподіл чисельності учнів, слухачів та студентів навчальних закладів 
Закарпатської області за міжнародною стандартною класифікацією 

освіти (МСКО) 
(тис. осіб) 

Назва ступеня 
освіти за МСКО 

К
од

 с
ту
пе
ня

 
ос
ві
ти

 
за

 М
С
К
О

 

20
00

/2
00

1 

20
01

/2
00

2 

20
02

/2
00

3 

20
03

/2
00

4 

20
04

/2
00

5 

20
05

/2
00

6 

 

Допочаткове навчання 0 20,1 21,7 23,6 24,7 25,6 26,9
 

Початкова освіта/ 
Перший етап базової освіти 1 74,7 72,3 69,0 65,5 64,6 61,5
 

Перший етап середньої освіти/ 
Другий етап базової освіти 2 105,2 102,7 100,1 97,1 92,7 89,6
 

Другий етап середньої освіти 3 26,7 28,7 30,5 31,2 30,5 29,5
 

Післясередня, не вища освіта 4 11,5 10,8 10,7 10,5 10,2 10,2
 

Перший етап вищої освіти 5А 14,5 15,8 16,9 18,5 17,3 20,1
 5В 8,2 8,6 8,9 8,6 8,4 7,0
 

Другий етап вищої освіти 6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
 
 
 
 

 
 

Продовження 

Назва ступеня 
освіти за МСКО 

20
06

/2
00

7 

20
07

/2
00

8 

20
08

/2
00

9 

20
09

/2
01

0 

20
10

/2
01

1 

20
11

/2
01

2 

20
12

/2
01

3 

20
13

/2
01

4 

  

Допочаткове навчання 29,0 30,5 32,8 33,9 35,5 43,9 45,0 48,3
   

Початкова освіта/  
Перший етап базової освіти 59,6 58,0 57,1 57,4 58,0 59,1 61,0 62,5
  

Перший етап середньої освіти/  
Другий етап базової освіти 86,1 82,2 78,7 76,7 74,1 71,6 70,5 70,1
  

Другий етап середньої освіти 29,2 28,9 27,4 21,6 19,6 19,2 19,0 18,7
  

Післясередня,не вища освіта 9,5 9,2 9,3 9,1 9,3 8,6 8,2 7,1
  

Перший етап вищої освіти 21,1 21,7 23,1 23,8 23,4 22,2 20,8 20,6
 7,3 7,3 4,8 4,7 5,0 5,1 5,1 3,4
  

Другий етап вищої освіти 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
 
 

 



ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ 

 
До дошкільних навчальних закладів належать ясла, ясла-садки, 

дитячі садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні 
та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо. 

До загальноосвітніх навчальних закладів належать школи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми, навчально-виховні комплекси (об'єднання), санаторні 
школи всіх ступенів, а також спеціальні школи (школи-інтернати) та 
школи соціальної реабілітації. 

Загальноосвітні навчальні заклади першого ступеня (початкова 
школа) забезпечують початкову загальну освіту, другого ступеня (основна 
школа) – базову загальну середню освіту, третього ступеня (старша 
школа) – повну загальну середню освіту. 

Професійно-технічні навчальні заклади – навчальні заклади для 
забезпечення потреб громадян у професійно-технічній освіті. 
Випускникові професійно-технічного навчального закладу, який успішно 
пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація 
"кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду 
(категорії). 

До вищих навчальних закладів (ВНЗ) належать технікуми, 
училища, коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети тощо. 

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено 
чотири рівні акредитації: I – технікуми, училища, II – коледжі та інші 
прирівняні до них заклади, III і IV – академії, університети, інститути, 
консерваторії. 

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями: 

молодший спеціаліст – забезпечують технікуми, училища, інші вищі 
навчальні заклади І рівня акредитації; 

бакалавр – забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади  
ІІ–ІV рівнів акредитації; 

спеціаліст, магістр – забезпечують вищі навчальні заклади  
ІІІ і ІV рівнів акредитації. 

 




