
Пропонуємо до уваги статистичний збірник «Освіта в Запорізькій області
у 2018 році», в якому інформацію згруповано за типами закладів і поселень, по містах та
районах області. Також у статистичному виданні висвітлено гендерні аспекти освітніх послуг.

Збірник сформовано за такими розділами: основні показники освіти в області, заклади
освіти по містах та районах області, окремі порівняльні показники за регіонами України та
методологічні пояснення.

При підготовці збірника було використано дані державних статистичних спостережень:
«Чисельність та склад населення», «Мережа та діяльність закладів дошкільної освіти»,
«Мережа та діяльність закладів вищої освіти», «Обстеження умов життя домогосподарств»,
«Робота аспірантури та докторантури» та «Зміна цін (тарифів) на споживчі товари та
послуги».

Крім того, було використано адміністративні дані Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації про заклади загальної середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти.



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ

Початковий рівень (короткий 
цикл) вищої освіти

Повна вища освіта

Повна загальна середня освіта

Початкова освіта

Дошкільна освіта, не мають освіти, 
але вміють читати і писати та 
неписьменні

Базова середня освіта

Перший (бакалаврський) рівень 
вищої

Розподіл населення за рівнем освіти в листопаді 2018 року1

(відсотків)

___________
1 За даними обстеження умов життя домогосподарств.



Міські поселення Сільська місцевість

Розподіл закладів дошкільної 
освіти за типом поселень         

на кінець 2018 року
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Міські поселення Сільська місцевість

Віковий склад дітей у закладах 
дошкільної освіти за типом поселень 

на кінець 2018 року

(відсотків) (осіб)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ 
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Динаміка кількості закладів 
загальної середньої освіти
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Одержали атестат про здобуття повної загальної 
середньої освіти

Випуск учнів закладами 
загальної середньої освіти

(осіб)(на початок навчального року; од)
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Зараховано на навчання протягом року
Випущено протягом року кваліфікованих робітників

Динаміка зарахованих осіб та 
випущених кваліфікованих робітників 
закладами професійної (професійно-

технічної) освіти

Прийом і випуск фахівців закладами вищої освіти 
у 2018 році 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ 

(осіб)(осіб)

___________
1 На початок навчального року.
2 На кінець року.

Прийнято1 Випущено2



Завантаженість закладів дошкільної освіти 
по містах та районах на кінець 2018 року1

більше 120

106-120

100-105

менше  100

Розподіл закладів загальної середньої освіти
за типом поселень                                                          

на початок 2018/19 навчального року

(відсотків)

Сільська місцевість

Міські поселення

(у розрахунку на 100 місць;  осіб)

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ПО МІСТАХ ТА РАЙОНАХ ОБЛАСТІ

________________
1 Без урахування дітей у групах короткотривалого перебування.
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Кількість учнів, які навчалися у другу зміну                 
в денних закладах загальної середньої освіти,        

на початок 2018/19 навчального року
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Завантаженість закладів дошкільної освіти 
за регіонами України на кінець 2018 року

ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

більше 120

106-120

100-105

менше 100

(у розрахунку на 100 місць;  осіб)
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Частка жінок серед студентів закладів вищої освіти 
на початок 2018/19 навчального року

(відсотків до загальної кількості 
студентів)
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Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які навчаються в закладах професійної  

(професійно-технічної) освіти, за регіонами України у 2018 році

ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

(відсотків до загальної кількості учнів, 
слухачів)



Методологічні пояснення містять джерела інформації,
основні нормативно-методологічні документи та
статистичні класифікатори, що використовувались для
розробки статистичних даних і методологію
формування статистичних показників, які було
використано при створенні збірника.

Дякуємо за увагу!

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ Сподіваємось на корисність 
викладеної інформації!

Більш детальну інформацію щодо статистичної
методології, вмісту збірника та інших видань з
питань демографічної і соціальної статистики
можна отримати в управлінні аналізу даних
демографічної та соціальної статистики за
телефонами:
(061) 787-66-79; (050) 132-92-13.

З питань придбання видань пропонуємо
звертатися до управління поширення інформації та
комунікацій за телефонами:
(061) 787-66-25; (050) 132-92-04

Головне управління статистики 
у Запорізькій області
пр. Соборний, 75, 
м. Запоріжжя, 69002, Україна
е-mail:  stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


