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ПРЕС-ВИПУСК

Діяльність закладів дошкільної освіти
На кінець 2020р. в області нараховувалося 598 закладів дошкільної освіти
на 39,2 тис. місць, з них у міській місцевості – 161 заклад на 17,5 тис. місць, у
сільській місцевості – 437 на 21,7 тис. місць.
У 2020р. у закладах дошкільної освіти області виховувалися
39,6 тис. дітей, що на 11,3% менше, ніж у 2019р., з них у міській місцевості –
18,2 тис. та у сільській місцевості – 21,4 тис. дітей.
Із загальної кількості вихованців закладів дошкільної освіти
5,4 тис. – це діти до 3-х років, 34,2 тис. – діти у віці 3 роки і старше.
Українською мовою проводили навчання 473 заклади, 80 – угорською,
по 1 закладу румунською та російською мовами, та 43 заклади, де виховання
проводилося кількома мовами. Українською мовою виховувалися 34,7 тис. дітей
або 87,6% від їх загальної кількості, 11,6% – угорською, по 0,2% – російською,
словацькою, румунською мовами.
У загальній структурі закладів дошкільної освіти найбільша питома вага
(96,8%) припадала на заклади державної та комунальної форми власності, в них
виховувалося 39,1 тис. дошкільнят. Заклади приватної та корпоративної форми
власності відвідували 0,5 тис. дітей.
В області діяли три заклади дошкільної освіти для дітей, які потребували
додаткового догляду та лікування; 8 закладів, у яких діяли 15 груп спеціального
призначення, в яких виховувалися 0,2 тис. дітей та 70 закладів, у яких діяли
97 інклюзивних груп на 1,6 тис. вихованців. Також у 6 закладах дошкільної
освіти працювало 11 груп з цілодобовим перебуванням, у яких виховувалися 0,2
тис. дітей.
У дошкільних закладах області працювали 5,1 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 або молодшого спеціаліста мали
33,2% педагогічних працівників та 65,6% – ступінь бакалавра, спеціаліста або
магістра.
У 2020р. враховані заклади, які не працювали протягом року або більше з будь-якої причини.
Використані адміністративні дані Державної інформаційної системи освіти (ДІСО) щодо мережі та діяльності
закладів дошкільної освіти Державної наукової установи "Інститут освітньої аналітики" Міністерства освіти і
науки України.

Довідка: тел. (0312) 61-34-02
Веб-сайт Головного управління статистики у Закарпатській області: http://www.uz.ukrstat.gov.ua
© Головне управління статистики у Закарпатській області, 2021

