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Діяльність вищих навчальних закладів на початок  

2018/2019 навчального року у розрізі міст та районів 
 

На початок 2018/2019 навчального року в області налічується  
14 вищих навчальних закладів (без відокремлених структурних підрозділів вищих 
навчальних закладів інших регіонів України): 7 коледжів, 
1 технікум, 1 училище, 3 університети та 2 інститути (з них 1 – педагогічний).  

Загальна кількість студентів, що навчаються у ВНЗ області на початок 2018/2019 
навчального року, становила 23,8 тис. осіб, що на 0,2% більше, ніж у минулому 
навчальному році. У коледжах, технікумах, училищах навчається 
2,8 тис. осіб, в університетах, академіях, інститутах – 21,0 тис.  

 
Коледжі, технікуми, училища¹ 

на початок 2018/2019 навчального року 
 

 Усього 
У тому числі 

м.Ужгород м.Берего-
во 

м.Мукаче-
во м.Хуст Міжгірсь-

кий р-н 
Тячівсь-
кий р-н 

 

Кількість закладів, од 9 3 1 1 2 1 1

У них студентів – усього, осіб 2764 690 490 507 608 228 241
у т.ч. навчалися на 
відділеннях 
денних 2579 551 490 461 608 228 241
заочних 185 139 – 46 – – –

 

Прийнято на навчання – 
всього, осіб 725 206 120 161 156 41 41
у т.ч. на відділення 
денні 641 144 120 139 156 41 41
заочні 84 62 – 22 – – –

 

Випуск фахівців – усього, 
осіб 880 190 141 183 200 94 72
у т.ч. відділеннями 
денними 795 135 141 153 200 94 72
заочними 85 55 – 30 – – –
 

Викладацький склад, 
осіб 538 277 60 32 92 43 34
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Університети, академії, інститути¹ 
 на початок 2018/2019 навчального року 

 

 
  
  

¹ Інформація про кількість вищих навчальних закладів і студентів у них надана без урахування відокремлених 
структурних підрозділів вищих навчальних закладів інших областей України. 

 

 

Географічне охоплення 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  
 
Методологія та визначення 
Вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або 
публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних 
рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з 
урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 
До вищих навчальних закладів належать університети, академії, інститути, коледжі, училища, 
технікуми. 
 
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Мережа та 
діяльність вищих навчальних закладів". 
 
Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 
 
Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/377/mp_osvita.zip 
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Усього 

У тому числі 

м.Ужгород м.Берегово м.Мукачево 
 

Кількість закладів, од 5 3 1 1
 

У них студентів – усього, осіб  20990 15936 1133 3921
у т.ч. навчалися на відділеннях 
денних 14987 11297 800 2890
заочних 6003 4639 333 1031

 

Прийнято на навчання – всього, осіб 3684 2659 267 758
у т.ч. на відділення 
денні 2859 2063 200 596
заочні 825 596 67 162

 

Випуск  фахівців  – усього, осіб 5408 3963 92 1353
у т.ч. відділеннями 
денними  3450 2421 61 968
заочними 1958 1542 31 385
 

Викладацький склад, осіб 2361 1785 186 390
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