Пропонуємо Ваші й увазі статистичний збірник «Освіта в Запорізькій області»
в якому інформація згрупована за типами закладів і поселень, по містах та
районах області. Також у статистичному виданні висвітлено гендерні аспекти
освітніх послуг.
Збірник сформовано за такими розділами: статистично-аналітичний огляд
освіти населення Запорізької області в 2017 році, основні показники освіти в
області, заклади освіти по містах та районах області, окремі порівняльні
показники за регіонами України та методологічні пояснення.
При підготовці збірника були використані дані державних статистичних
спостережень: «Чисельність та склад населення», «Мережа та діяльність
дошкільних закладів», «Мережа та діяльність вищих навчальних закладів»,
«Обстеження умов життя домогосподарств», «Охоплення навчанням дітей
шкільного віку», «Робота аспірантури та докторантури» та «Змі на цін (тарифів) на
споживчі товари та послуги».
Крім того, були використані адміністративні дані.
Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області сподівається, що видання буде корисним і
зацікавить керівників, фахівців, наукових працівників, студентів та широке коло читачів.

СТАТИСТИЧНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ В 2017 РОЦІ

Розподіл населення за рівнем освіти в 2017 році
(у відсотках)

На початку збірника розмі щено аналітичні матеріали
щодо надання населенню Запорізької області освітніх
послуг в 2017р. в порівнянні з 2016р.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ОСВІТИ В ОБЛАСТІ
У розділі наведено інформаці ю щодо чисельності постійного
населення за віковими групами, характеристики дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладів і осіб, що отримали в них освіту, розподілу
населення за рівнем освіти, підготовки аспірантів і
докторантів.
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ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ПО МІСТАХ ТА РАЙОНАХ ОБЛАСТІ

У розділі наведено інформаці ю щодо мережі та контингента дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладів по містах та районах області.
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ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
У розділі представлено інформацію щодо дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів за
регіонами України, що дає змогу провести порівняльний аналіз показників.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Дякуємо за увагу!

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

Сподіваємось,
що Вас зацікавила викладена в збірнику інформація!
Більш детальну інформацію щодо статистичної
методології, вмісту збірника та інших видань з питань
демографічної та 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, 69600, Україна
е-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua

