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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Діяльність закладів освіти у Закарпатській 

області" підготовлено за даними державної статистичної звітності за 
формами: 85-к "Звіт  про діяльність дошкільного навчального закладу",  
2-З нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року",  
1-НК "Звіт про роботу аспірантури та докторантури", РЧН 1-2 "Розрахунок 
чисельності населення", ПРН "Природний рух населення". Також 
використоно дані адміністративної звітності Департаменту освіти і науки 
Закарпатської ОДА: 76-РВК "Зведений звіт денних загальноосвітніх 
навчальних закладів", ЗВ-1 "Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл",  
83-РВК "Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів", ЗНЗ-1 "Звіт денного 
загальноосвітнього навчального закладу", зведеної таблиці Д-7-8 
"Відомості про мови навчання та вивчення мови, як предмета у 
загальноосвітніх навчальних закладах", 1 (профтех)-зведена "Зведений звіт 
про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів", 3 
(профтех)-зведена "Зведений звіт про контингент учнів та слухачів 
професійно-технічних навчальних закладів". 

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 2010–2017рр., 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. 
 



 
 
 

СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ 
 

м. – місто  
м2 – квадратний метр  
од – одиниць  
р. – рік  
рр. – роки  
табл. – таблиця  
тис. – тисяча  
у т.ч. – у тому числі  
% – відсоток  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Тире (–) – явищ не було 
   

Крапки (...) – відомості відсутні 
   

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 
   

"з них", "у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, 
коли наведено не всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових
не дорівнює підсумку. 
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ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ 

 
Навчальні заклади – це заклади, єдиним і головним призначенням 

яких є надання послуг освіти. Відповідність освітніх послуг стандартам 
визначається шляхом ліцензування, інспектування, атестації та 
акредитації. 

До дошкільних навчальних закладів належать ясла, ясла-садки, 
дитячі садки, ясла-садки сімейного, комбінованого, компенсуючого типу 
(спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо. 
Забезпечують реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її 
фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 
готовність продовжувати освіту. 

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. 

Обов'язкова освіта – кількість років або відповідний період, 
упродовж якого діти відповідно до закону зобов'язані відвідувати 
навчальний заклад. 

Професійно-технічні навчальні заклади – навчальні заклади для 
забезпечення професійно-технічної освіти. 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, 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 – університети, академії, інститути. 

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. Починаючи з 2016/2017 навчального року 
розподіл вищих навчальних закладів за рівнями акредитації не 
передбачено відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 
01.07.2014 № 1556-VII. 

Аспірантура й докторантура є основними формами підготовки 
наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. 

Аспірант – особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-
кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі 
(ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для 
підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.  

Докторант – особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і 
зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора наук.  

Навчальний рік – його початок відповідає даті, коли в навчальних 
закладах починаються заняття, а кінець відповідає даті завершення занять, 
навіть якщо після цього викладачі продовжують працювати. 

Клас/курс – період навчання упродовж одного навчального року. 
Тривалість навчання – число класів/років певного освітнього 

ступеня. 
Випускники – особи, які успішно завершили останній рік/клас 

навчання відповідно до МСКО. Успішне завершення визначається як 
здавання іспиту або декількох іспитів, відпрацювання визначеної кількості 
годин, що відповідають певній програмі. 

Освітній рівень – градація навчального досвіду та відповідних 
знань, які є обов'язковими для учасників навчальної програми. Ступені 
безпосередньо пов'язані зі складністю програми. Основні критерії для 
визначення освітнього ступеня – освітня направленість програми та 
кваліфікація викладацького персоналу. Зазначені в цьому контексті 
категорії відображають значні за масштабами просування в рамках 
навчального процесу, починаючи із найнижчої (елементарної) освіти до 
найскладнішої освіти. 
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