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ПРЕС-ВИПУСК

Діяльність закладів дошкільної освіти
На кінець 2019р. в області нараховувалося 595 закладів дошкільної освіти
на 40,7 тис. місць, з них у міських поселеннях – 157 закладів на
18,2 тис. місць, у сільській місцевості – 438 на 22,5 тис. місць.
У 2019р. у закладах дошкільної освіти області виховувалися
44,7 тис. дітей, що на 4,1% менше, ніж у 2018р., з них у міських поселеннях –
20,4 тис. та у сільській місцевості – 24,3 тис. дітей.
Із загальної кількості вихованців закладів дошкільної освіти
6,4 тис. – це діти від 1 до 3-х років, 38,3 тис. – діти у віці 3 роки і старше.
Українською мовою проводили навчання 477 закладів, 76 – угорською, 3 –
румунською та 39 закладів, де виховання проводилося кількома мовами.
Українською мовою виховувалися 39,2 тис. дітей або 87,7% від їх загальної
кількості, 11,5% – угорською, 0,4% – румунською, 0,3% – словацькою мовою.
У загальній структурі закладів дошкільної освіти найбільша питома вага
(98,5%) припадала на заклади Міністерства освіти і науки України, в них
виховувалися 44,4 тис. дошкільнят. Це заклади комунальної форми власності.
Заклади приватної форми власності відвідували 0,3 тис. дітей.
У трьох закладах дошкільної освіти для дітей, які потребували
додаткового догляду та лікування, функціонували 11 санаторних груп. Крім того
в області діяли 18 спеціальних груп, в яких виховувалися 0,3 тис. дітей та
81 інклюзивна група на 1,7 тис. вихованців. Також у 4 закладах дошкільної
освіти працювало 7 груп з цілодобовим перебуванням, у яких виховувалися
0,2 тис. дітей.
У дошкільних закладах області працювали 5,0 тис. педагогічних
працівників, з них у віці до 35 років – 2,0 тис. осіб, а у віці 60 років і старше –
0,4 тис. осіб.
Освітній ступінь молодшого бакалавра та молодшого спеціаліста мали
34,2% педагогічних працівників та 64,9% – ступінь бакалавра, спеціаліста або
магістра.
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