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ПЕРЕДМОВА 
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попередніми роками. Збірник ґрунтується на використанні матеріалів 

державних статистичних спостережень. 

Інформація, наведена в збірнику, згрупована за типами закладів і 

поселень, по містах та районах області. Окремі показники наведені в 

порівнянні з іншими регіонами України. Також у статистичному виданні 

висвітлено гендерні аспекти освітніх послуг. 

Крім того, в збірнику використані адміністративні дані надані 

Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної 

адміністрації.  
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СКОРОЧЕННЯ 

 

  

р. – рік 

рр. – роки 

тис. – тисяча 

у т.ч. – у тому числі 

од – одиниця 

грн – гривня 

табл. – таблиця 

% – відсоток 

 

 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (...) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про державну 

статистику» щодо конфіденційності статистичної 

інформації 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що 

можуть бути виражені використаними в таблиці 

розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці 

не має сенсу або недоцільне 

“у тому числі” 

 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми  
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