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ПРЕС-ВИПУСК  
 

Заклади вищої освіти на Закарпатті  
 

На початок 2021/2022 навчального року в області налічувалося  
7 закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО) та 7 закладів вищої освіти 
(ЗВО). 

До закладів фахової передвищої освіти прийнято 2437 студентів, з них 
2132 особи – за денною та 305 осіб – за заочною формами здобуття освіти. За 
рахунок коштів бюджету прийнято на навчання 1055 осіб, за рахунок коштів 
контракту – 1382 особи.  

Загальна кількість студентів, що навчалася у закладах фахової 
передвищої освіти області, на початок 2021/2022 навчального року склала 
7506 осіб, з них 6760 осіб – за денною та 746 осіб – за заочною формами 
здобуття освіти. Більше половини студентської молоді (57,5%) складали 
особи жіночої статі.  

На початок 2021/2022 навчального року у закладах фахової передвищої 
освіти навчалося 5 студентів-іноземців, з них 3 особи жіночої статі. 

У 2021 році із закладів фахової передвищої освіти випущено  
2059 фахівців, з них 1208 осіб жіночої статі. За освітньо-кваліфікаційним 
рівнем "молодший спеціаліст" – 2052 особи, "фаховий молодший бакалавр" – 
7 осіб, з них випускники жіночої статі – 1201 та 7 відповідно.   

Усього до закладів вищої освіти прийнято 5467 студентів.  
Уперше прийнято на навчання 4140 студентів, з них 3060 осіб – за денною та  
1080 осіб – за заочною формами здобуття освіти.  

Загальна кількість студентів, що навчалися у закладах вищої освіти 
області на початок 2021/2022 навчального року, становила 17394 особи, з них 
11711 студентів за денною та 5683 студенти за заочною формами здобуття 
освіти. Більше половини студентів (63,4%) складали особи жіночої статі. 

Усього навчалося 1910 студентів-іноземців, з них 671 особа жіночої статі. 
Із закладів вищої освіти випущено 3619 осіб (з них 2415 жінок):  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" – 375 осіб, 
"молодший бакалавр" – 14 осіб, "бакалавр" – 2691 особа, "спеціаліст" –  
294 особи, "магістр" – 245 осіб. 

 

  
 

    Використані адміністративні дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) щодо 
мережі та діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) та фахової передвищої освіти (ЗФПО) Державного 
підприємства "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України. 
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