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Загальна інформація про систему освіти

Кількість здобувачів освіти за рівнями освіти в динаміці 
(2014/2015–2019/2020 н. рр.)

За даними Державної служби статистики України (далі – Держстат), у 
2019/2020 н. р. кількість здобувачів освіти в освітніх закладах розподілила-
ся так: дошкільну освіту здобували 1 230 398 вихованців, повну загальну се-
редню – 4 138 466 учнів, професійну (професійно-технічну) – 245 775 здобу-
вачів, вищу – 1 439 706 здобувачів.

Упродовж 2014/2015–2019/2020 н. рр. зберігається тенденція до змен-
шення кількості здобувачів освіти більшості рівнів, окрім повної загаль-
ної середньої освіти. Так, порівняно з попереднім навчальним роком у 
2019/2020 н. р. зменшилася загальна кількість здобувачів:

− дошкільної освіти – на 3,7 % (станом на кінець 2019 р.);
− професійної (професійно-технічної) освіти – на 3,6 %;
− вищої освіти – на 5,4 %.
Разом з тим кількість здобувачів повної загальної середньої освіти зросла 

на 2,4 % (з 4 041 652 осіб у 2018/2019 н. р. до 4 138 466 осіб у 2019/2020 н. р.) 
(рис. 1).
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Рис. 1. Кількість здобувачів освіти за рівнями освіти в динаміці  
(2014/2015–2019/2020 н. рр.), осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Кількість закладів освіти за рівнями освіти в динаміці 
(2014/2015–2019/2020 н. рр.)

За даними Держстату, у 2019/2020 н. р. функціонувало 14 763 закла-
ди дошкільної освіти, 15 194 заклади повної загальної середньої освіти,  
723 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 619 закладів вищої  
освіти.

Упродовж 2014/2015–2019/2020 н. рр. кількість закладів освіти всіх 
рівнів зменшилась. Трансформація мережі закладів дошкільної, повної за-
гальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти у бік 
зменшення здійснюється за рахунок оптимізації їх кількості, що відбува-
ється, зокрема, шляхом реорганізації (ліквідації) освітніх закладів дошкіль-
ної, повної загальної середньої освіти та утворення на їх базі філій опорних 
закладів освіти. У 2019/2020 н. р. загальна кількість закладів дошкільної 
освіти скоротилась на 1,0 % (станом на кінець 2019 р.), повної загальної се-
редньої освіти на 2,1 %, закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
на 1,8 %, закладів вищої освіти на 5,1 % порівняно з попереднім періодом 
(рис. 2).
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Рис. 2. Кількість закладів освіти за рівнями освіти в динаміці  
(2014/2015–2019/2020 н. рр.), одиниць

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників в ди-
наміці (2014/2015–2019/2020 н. рр.)

За даними Держстату, у 2019/2020 н. р. кількість педагогічних та на-
уково-педагогічних працівників у закладах освіти розподілилася так:  
у закладах дошкільної освіти працювало 137 450 педагогічних працівників,  
у закладах повної загальної середньої освіти – 439 921 педагогічний 
працівник, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти –  
32 841 педагогічний працівник, у закладах вищої освіти – 127 493 педагогіч-
них та науково-педагогічних працівники.

Упродовж 2014/2015–2019/2020 н. рр. кількість педагогічних працівників 
закладів дошкільної, професійної (професійно-технічної) та повної загаль-
ної середньої освіти скоротилася. У 2019/2020 н. р., порівняно з попереднім 
навчальним роком, кількість педагогічних працівників закладів дошкільної 
освіти зменшилася на 0,2 % (станом на кінець 2019 р.). Педагогічний склад 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти скоротився на 3,1 %, а за-
кладів повної загальної середньої освіти – на 0,3 %. Натомість викладацький 
склад закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) збільшився  
на 0,4 % (рис. 3).
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Рис. 3. Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників в динаміці 
(2014/2015–2019/2020 н. рр.), осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Дошкільна освіта
Кількість закладів дошкільної освіти у динаміці (2015–2019 рр.)
За даними Держстату, починаючи з 2016 р., спостерігається зменшення 

на 1,2 % кількості закладів дошкільної освіти, що зареєстровані як юридичні 
особи (рис. 4).
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Рис. 4. Динаміка кількості закладів дошкільної освіти, зареєстрованих  
як юридичні особи (2015–2019 рр.), одиниць

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

За оперативними даними з регіонів, на кінець 2019 р. в Україні функціо-
нує 15 951 заклад, що забезпечує здобуття дошкільної освіти 1 280 025 дітям 
відповідного віку.

Із них, за даними Держстату, 14 763 заклади дошкільної освіти мають 
статус юридичної особи, що на 135 закладів менше у порівнянні з попере-
днім роком (2018 р. – 14 898 закладів), в яких виховувалося 1 230 398 дітей 
(2018 р. – 1 278 237 дітей).

У містах – 5 815 закладів, які відвідує 806 132 дитини (2018 р. – 5 811 закла-
дів, 969 551 дитина).

У сільській місцевості – 8 948 закладів, що на 139 закладів менше у порів-
нянні з попереднім роком (2018 р. – 9 087 закладів), у них – 294 303 дити-
ни, що на 14 383 дитини менше у порівнянні з попереднім роком (2018 р. –  
308 686 дітей).

Додатково при закладах загальної середньої освіти організовано 
1 663 групи (2018 р. – 1 792 групи) для дітей дошкільного віку, що на 129 груп 
менше порівняно з попереднім роком. У них здобувають дошкільну освіту 
22 153 дитини (2018 р. – 23 947 дітей).

Загальною тенденцією розвитку дошкільної освіти є скорочення мережі 
закладів дошкільної освіти в сільській місцевості. Причина таких змін вбача-
ється у браку коштів, що призводить до закриття таких закладів в об’єдна-
них територіальних громадах (далі – ОТГ).

За даними Держстату, станом на кінець 2019 р. в Україні більше 98 % за-
кладів перебувають в комунальній власності, в них здобувають дошкільну 
освіту 99 % дітей.

Із загальної кількості 14 763 закладів дошкільної освіти:
 • 14 559 (98,6 %) – перебувають у комунальній та державній власності;
 • 204 (1,4 %) – у приватній власності.
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Кількість дітей у закладах дошкільної освіти України (2015–
2019 рр.)

Поряд із зменшенням кількості закладів дошкільної освіти (юридичних 
осіб) зменшується і кількість дітей, які відвідують ці заклади. Це зумовле-
но головним чином негативними демографічними процесами. Порівняно з 
2018 р., у 2019 р. зменшення склало 3,7 % 

Із загальної кількості 1 230 398 дітей, які здобувають дошкільну освіту  
в закладах освіти:

 • 1 220 806 дітей (99,2 %) – перебувають у закладах дошкільної освіти 
(далі – ЗДО) комунальної та державної форм власності;

 • 9 592 дитини (0,8 %) – у ЗДО приватної форми власності.

Кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти,  
у розрахунку на 100 місць за регіонами (2018–2019 рр.)

Спостерігається тенденція до розвантаження закладів дошкільної освіти.  
За даними Держстату, на кінець 2019 р. на 100 місцях виховується 105 дітей  
(у 2018 р. – 108) (рис. 5).
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Рис. 5. Завантаженість ЗДО (юридичних осіб) за регіонами  

на кінець 2018–2019 рр. у розрахунку на 100 місць, осіб
Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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У містах на 100 місцях в середньому виховуються 115 дітей. З найбіль-
шим перевантаженням працюють міські дитячі садочки у Львівській об-
ласті – 142 дитини на 100 місцях, Волинській – 135, Миколаївській – 133,  
Івано-Франківській та Чернівецькій – по 132 дитини, Хмельницькій – 131.

У сільській місцевості в середньому по Україні – 80 дітей на 100 місцях.  
З невеликим перевантаженням працюють сільські заклади в Івано-Франків-
ській області – 108 дітей, Волинській – 102 дитини.

Зміни черги на влаштування дітей у заклади дошкільної осві-
ти в динаміці (2015–2019 рр.)

Черга в заклади дошкільної освіти скоротилась на 72,1 % порівняно з 
2014 р. (95 900 дітей) і станом на кінець 2019 року становила 26 783 дитини 

З метою покращення стану влаштування дітей до закладів дошкільної 
освіти Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження «Про затвер-
дження плану дій на 2017–2019 рр. поетапного створення додаткових місць 
у закладах освіти для дітей дошкільного віку» від 06.12.2017 р. № 871-р  
(із змінами).

Упродовж 2017–2019 рр. було створено 71 675 додаткових місць для дітей 
дошкільного віку. Навіть в умовах пандемії додаткові місця продовжують 
створюватися. У 2020 р. вже створено більше 4 тис. додаткових місць.

Охоплення дітей дошкільною освітою за віковими категорія-
ми (віком від 3 до 5 років; 5-річного віку) та типом місцевості в 
динаміці (2015–2019 рр.)

За даними Держстату, спостерігається загалом позитивна динаміка охоп-
лення дітей 3–5 років дошкільною освітою, проте здебільшого за рахунок 
міської місцевості.

Серед п’ятирічних дітей до кінця 2018 р. була негативна динаміка, яка 
змінилася у бік зростання в 2019 р. Такі зміни в динаміці спостерігаються як 
у сільській, так і в міській місцевості.

На кінець 2019 року чисті показники (за даними Держстату) охоплення 
дітей дошкільного віку (3–5 років) закладами дошкільної освіти по Україні 
становили – 76,4 %. У містах – 86,8 %, в сільській місцевості – 56,4 %.

За оперативними даними з регіонів відсоток охоплення дітей цієї вікової 
категорії закладами освіти різних типів та форм власності становить – 88 %, 
старшого дошкільного віку (5 років) – 96,9 % дітей. 

Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою за регіонами  
і типом місцевості в 2019 р.

Найбільша кількість дітей п’ятирічного віку відвідувала заклади до-
шкільної освіти у м. Києві й Дніпропетровській області 

У Дніпропетровській і Донецькій областях найбільший відсоток 5-річ-
них дітей відвідували заклади дошкільної освіти в міській місцевості.  
У Закарпатській і Чернівецькій областях найбільше дітей відвідували ЗДО в 
сільській місцевості 
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Розподіл педагогічних працівників закладів дошкільної освіти  
за типом місцевості (2019 р.)

Загалом у закладах дошкільної освіти працюють 137 450 педагогічних 
працівників. Серед них більшість (74 %) працюють у ЗДО міської місцевості.

Розподіл штатних педагогічних працівників закладів дошкіль-
ної освіти за віком (2019 р.)

За даними Держстату майже третина педагогічних працівників ЗДО мо-
лодші 35 років, практично кожен десятий – 60-річний або старше 

Публічні консультації «Якісна і доступна дошкільна освіта»
У 2019–2020 н. р. Міністерством освіти і науки України започатковано 

проведення серії публічних консультацій, метою яких є вивчення потреб 
ключових стейкхолдерів – вихователів та керівників закладів дошкільної 
освіти, представників батьківської спільноти, місцевих органів управління 
освітою та засновників закладів дошкільної освіти, громадських організацій 
та їх бачення розвитку якості й доступності дошкільної освіти в Україні.

Ключовими темами серії публічних консультацій «Якісна і доступна до-
шкільна освіта» було визначено:

 • переваги здобуття дошкільної освіти у закладі;
 • критерії якості дошкільної освіти;
 • організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти;
 • побудова ефективної мережі закладів та запровадження альтернатив-

них форм здобуття дошкільної освіти;
 • фінансування дошкільної освіти;
 • налагодження педагогіки партнерства тощо.

Загалом, 2921 учасник взяв участь у публічних консультаціях через гру-
пові обговорення або онлайн опитування. 505 учасників публічних консуль-
тацій долучилися до групових обговорень в обласних центрах. Окрім цього, 
2416 батьків вихованців ЗДО, працівників ЗДО, засновників ЗДО та представ-
ників місцевих органів управління освітою висловили свою думку в онлайн 
опитуванні.

Проведення публічних консультацій «Якісна і доступна дошкільна освіта» 
стало можливим за сприяння NDI Ukraine та Всеукраїнської ініціативи «Ак-
тивна Громада» від Інституту «Республіка» та підтримки Уряду Сполученого 
Королівства Великої Британії та Фонду розвитку ефективного врядування.

Детальний звіт, презентаційні матеріали та відео представлені за поси-
ланням: https://mon.gov.ua/ua/tag/publichni-konsultaciyi-doshkilna-osvita, або 
QR кодом:
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Повна загальна середня освіта

Прогнозований прийом учнів до перших класів ЗЗСО за типом 
місцевості та регіонами (2020/2021 н. р.)

Найбільша прогнозована кількість учнів у міській місцевості спостеріга-
ється у Дніпропетровській та Харківській областях, а також у місті Києві. У 
сільській місцевості найбільша прогнозована кількість учнів передбачаєть-
ся у Львівській та Закарпатській областях (рис. 6).
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Рис. 6. Прогнозований прийом учнів до перших класів ЗЗСО (без спеціальних 
шкіл) за типом місцевості у розрізі регіонів у 2020/2021 н. р., осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Динаміка кількості учнів 1 класу 2014/2015–2022/2023 н. рр.,  
з урахуванням прогнозованих показників за регіонами

Аналіз динаміки кількості учнів 1 класу впродовж 2014/2015–
2022/2023 н. рр. (період 2020/2021–2022/2023 н. рр. – прогноз) засвідчив 
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поступове збільшення кількості учнів упродовж періоду з 2014/2015 н. р. до 
2018/2019 н. р. Починаючи з 2019/2020 н. р., буде спостерігатися тенден-
ція щодо зменшення кількості першокласників (в 2022/2023 н. р. на 14,8 % 
порів няно з 2018/2019 н. р.) (рис. 7).

411 604

434 486
424 558 424 679

454 929
434 484 428 282 

402 560 
387 811 

380 000
400 000
420 000
440 000
460 000
480 000

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

Рис. 7. Динаміка кількості учнів 1 класу денних ЗЗСО (без учнів спеціальних ЗЗСО 
та учнів спеціальних класів, організованих при денних ЗЗСО)  

(2014/2015–2022/2023 н. рр.), з урахуванням прогнозних показників, осіб
Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Динаміка кількості ЗЗСО за регіонами (2014–2020 рр.)
Останні шість років відбувається оптимізація мережі закладів загальної 

середньої освіти. Кількість ЗЗСО і денної, і вечірньої форми навчання посту-
пово зменшується: ЗЗСО денної форми навчання – на 13,5 %, ЗЗСО вечірньої 
форми навчання – на 39,3 % 

Зменшення кількості ЗЗСО спостерігається в усіх регіонах України зага-
лом на 13,7 %, крім м. Києва, де кількість ЗЗСО збільшилася на 6,3 % (табл. 1).

Т а б л и ц я  1
Динаміка кількості ЗЗСО за 2014–2020 рр. за регіонами

Регіон
Кількість ЗЗСО за роками навчання, одиниць Динаміка 

за шість 
років, %

2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

2019/ 
2020

Вінницька 891 882 872 860 795 772 -13,4
Волинська 770 750 705 653 626 611 -20,6
Дніпропет ровська 998 987 952 922 894 869 -12,9
Донецька 552 556 553 542 518 512 -7,2
Житомирська 794 754 740 706 661 632 -20,4
Закарпатська 668 667 665 666 663 664 -0,6
Запорізька 603 595 577 563 553 534 -11,4
Івано-Франківська 735 731 718 710 700 685 -6,8
Київська 738 738 711 705 700 696 -5,7
Кіровоградська 540 531 456 346 323 318 -41,1
Луганська 315 307 299 292 279 275 -12,7
Львівська 1392 1379 1359 1259 1205 1193 -14,3
Миколаївська 548 546 534 518 494 479 -12,6
Одеська 875 869 855 844 800 794 -9,3
Полтавська 702 688 669 638 615 602 -14,2
Рівненська 676 673 655 637 605 587 -13,2
Сумська 531 524 507 470 437 416 -21,7
Тернопільська 847 835 826 760 724 699 -17,5
Харківська 830 812 784 765 741 735 -11,4
Херсонська 474 465 451 436 423 415 -12,4
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Регіон
Кількість ЗЗСО за роками навчання, одиниць Динаміка 

за шість 
років, %

2014/ 
2015

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

2019/ 
2020

Хмельницька 796 778 752 727 680 648 -18,6
Черкаська 642 629 621 605 577 556 -13,4
Чернівецька 435 431 427 421 405 402 -7,6
Чернігівська 612 589 557 531 507 486 -20,6
м. Київ 495 485 483 484 496 526 +6,3
Усього денних 17459 17201 16728 16060 15421 15106 -13,5
Вечірні 145 136 130 120 100 88 -39,3
Разом 17604 17337 16858 16180 15521 15194 -13,7

Складено за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кількість ЗЗСО за типом місцевості та регіонами 
(2019/2020 н. р.)

Найбільше ЗЗСО у сільській місцевості розташовано у Волинській та 
Тернопільській областях (82,0 % і 81,4 % відповідно), тоді як у Дніпро-
петровській та Донецькій – найменше (35,6 % і 36,3 % відповідно) (рис. 8).
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Рис. 8. Розподіл ЗЗСО (без вечірніх шкіл) за типом місцевості у розрізі регіонів  
у 2019/2020 н. р. 

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Закінчення табл. 1
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Динаміка кількості учнів в ЗЗСО за регіонами (2014–2020 рр.) 
Фіксується позитивна динаміка щодо загальної кількості учнів, які отри-

мують освіту в ЗЗСО із денною формою навчання. За шість останніх років 
кількість учнів збільшилася на 10,7 %. Натомість зменшилася на 41,3 % кіль-
кість учнів, які навчаються у вечірніх школах. Це пов’язано, у першу чергу, із 
тим, що Законом України «Про освіту» не передбачено такого типу закладу 
загальної середньої освіти як вечірня школа. Однак закріплено право здобу-
вачів освіти здобувати освіту у різних її формах, зокрема вечірньою, а також 
поєднувати їх.

У регіональному розрізі варто відмітити Луганську область, у якій спосте-
рігається зменшення кількості учнів, які отримують загальну середню осві-
ту. У Київській області протягом останніх шести років відбувся найбільший 
приріст учнів у ЗЗСО (24,9 %), у Тернопільській області – найменший (3,7 %) 

Кількість учнів в ЗЗСО за типом місцевості та регіонами 
(2019/2020 н. р.)

Найбільша кількість учнів денних ЗЗСО у міській місцевості спо-
стерігається у Дніпропетровській області та у місті Києві, у сільській –  
у Закарпатській та Львівській областях. Найменша кількість учнів у містах 
спостерігається у Чернівецькій області, у селах – у Сумській області (без ура-
хування Донецької і Луганської областей) (рис. 9).
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Рис. 9. Розподіл кількості учнів ЗЗСО (без вечірніх шкіл) за типом місцевості  
у розрізі регіонів у 2019/2020 н. р., осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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Динаміка середньої наповнюваності ЗЗСО (усього, місто/село) 
(2014/2015–2019/2020 н. рр.)

Загалом по Україні у період 2014/2015–2019/2020 н. рр. є незмінною тен-
денція до збільшення наповнюваності ЗЗСО. Особливо помітно збільшення 
наповнюваності міських ЗЗСО (у 2019/2020 н. р. майже на 14 учнів більше 
за попередній навчальний рік), хоча впродовж 2014/2015–2015/2016 н. рр. 
наповнюваність сільських ЗЗСО залишалася практично незмінною. Почина-
ючи з 2016/2017 н. р., завдяки оптимізації мережі закладів освіти, спостері-
гається поступове зростання наповнюваності ЗЗСО і в сільській місцевості. 
Це сприяє підвищенню якості освіти.

Мапа (за регіональним розподілом) кількості учнів на один 
ЗЗСО (2019/2020 н. р.)

Загалом по Україні середня наповнюваність ЗЗСО становить 271 учень на 
один заклад загальної середньої освіти. Найбільша наповнюваність шкіл спо-
стерігається у місті Києві – у середньому 588 учнів, та у Дніпропетровській 
області (383). Показник «середня наповнюваність шкіл» від 284 до 349 учнів 
на один ЗЗСО характерний для Одеської (339 учнів), Харківської (343 учні), 
Донецької (325 учнів), Київської (318 учнів), Запорізької (317 учнів) та Кі-
ровоградської (300 учнів) областей. Середня наповнюваність закладів до  
217 учнів спостерігається у Тернопільській (159 учнів), Чернігівській (199 уч-
нів), Луганській (200 учнів), Хмельницькій (211 учнів), Черкаській (209 уч-
нів), Житомирській (216 учнів), Вінницькій (214 учнів) областях (рис.  10).

Рис. 10. Мапа (за регіональним розподілом) кількості учнів на один ЗЗСО  
(2019/2020 н. р.), осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Мапа (за регіональним розподілом) кількості учнів на одного 
вчителя ЗЗСО (2019/2020 н. р.)

У середньому по Україні один учитель навчає 9 учнів. У регіональному 
розрізі найбільше учнів на одного вчителя зафіксовано у Дніпропетров-
ській області й місті Києві (по 12 учнів), найменше – у Тернопільській та 
Івано-Франківській (по 7 учнів) областях. Також більше ніж у середньому по 
Україні на одного вчителя припадає в Херсонській, Запорізькій, Миколаїв-
ській, Київській, Одеській, Донецькій та Харківській областях (рис. 11).

Рис. 11. Мапа (за регіональним розподілом) кількості учнів на учителя  
в одному ЗЗСО (2019/2020 н. р.), осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Мапа (за регіональним розподілом) кількості учителів на один 
ЗЗСО (2019/2020 н. р.)

У середньому по Україні в одному закладі загальної середньої освіти ви-
кладає 29 учителів. Майже у півтора рази цей показник більше в місті Києві і 
становить у середньому 47 учителів на один ЗЗСО. Також вище ніж середній по 
Україні показник «кількість учителів на один заклад ЗСО» виявлено в таких 
областях: Київській, Чернівецькій, Харківській та Одеській (по 30 учителів);  
Івано-Франківській (31), Запорізькій (32), Дніпропетровській (32) та Рівнен-
ській (33). Найменший цей показник у Луганській та Тернопільській облас-
тях (по 23 учителя), а також у Миколаївській (24 учителя) області. Нижче ніж 
середній по Україні такий показник зафіксовано у десяти областях, а саме: 
у Хмельницькій, Полтавській, Черкаській та Чернігівській (по 25 учителів);  
у Вінницькій та Сумській (по 26 учителів), у Житомирській та Херсонській  
(по 27 учителів) (рис. 12).
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Рис. 12. Мапа (за регіональним розподілом) кількості учителів  
на один ЗЗСО (2019/2020 н. р.), осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Заходи із розвитку STEM-освіти
Міжнародне порівняльне дослідження якості освіти PISA-2018 виявило, 

що лише 36,0 % 15-річних учнів досягли базового рівня математичної гра-
мотності та 26,4 % – природничо-математичної.

Результати дослідження підтвердили необхідність посилення уваги до 
розвитку у здобувачів повної загальної середньої освіти математичної ком-
петентності та компетентності у галузі природничих наук.

Відтак, з метою створення можливостей для рівного доступу українських 
школярів до сучасної та якісної математичної освіти, формування у них на-
лежного рівня математичної компетентності, ураховуючи результати міжна-
родного дослідження якості освіти PISA щодо математичної компетентності 
здобувачів базової середньої освіти в Україні Указом Президента України 
№ 31/2020 було оголошено 2020/2021 навчальний рік Роком математичної 
освіти.

Водночас увага державної політики в сфері повної загальної середньої 
освіти зосереджена на розвитку STEM-освіти (наука, технології, інженерія і 
математика). 

На виконання Указу Президента України від 08.11.2019 р. № 837/2019 
«Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» роз-
порядженням КМУ від 5 серпня 2020 р. № 960-р схвалено Концепцію розвит-
ку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої передба-
чена на період до 2027 р.
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Основною метою Концепції є сприяння розвитку природничо-матема-
тичної освіти (STEM-освіти) як основи конкурентоспроможності та еконо-
мічного зростання нашої держави, формування новітніх компетентностей 
громадян, підготовки фахівців нової генерації, здатних до засвоєння знань і 
розроблення та використання новітніх технологій.

Метою розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) є комп-
лексне поширення інноваційних методик викладання та об’єднання зусиль 
учасників освітнього процесу і соціальних партнерів у формуванні необхід-
них компетентностей здобувачів освіти, які дадуть можливість знайти під-
ходи до розв’язання проблем суспільства, поєднавши природничі науки, тех-
нології, інженерію та математику.

Розвиток STEM-освіти потребує сучасного технологічного обладнання.
Наказом МОН від 29 квітня 2020 р. № 574, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 7 травня 2020 р. за № 410/34693, було затверджено Типо-
вий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і 
STEM-лабораторій, що включає, зокрема, мультимедійне обладнання, інте-
рактивний контент до нього, 3D принтери, 3D сканери, 3D ручки, верстати 
з числовим програмним управлінням, навчальні рóботи, окуляри (шоломи) 
віртуальної реальності тощо.

Водночас понад 800 млн грн з державного бюджету цьогоріч отримають 
заклади освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої осві-
ти, для оснащення навчальних кабінетів і STEM-лабораторій.

Розпорядженням КМУ від 27.11.2019 р. № 1109-р було перерозподілено 
залишки освітньої субвенції 2019 р. з державного бюджету місцевим бюдже-
там та відповідно збільшено обсяг видатків на оснащення закладів освіти 
для навчальних кабінетів та STEM-лабораторій.

Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції – дозволяє 
здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчально-
го матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію 
процесу навчання та сформувати:

– навички розв’язання складних (комплексних) практичних проблем, 
критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості, орга-
нізаційних та комунікаційних здібностей, вміння оцінювати проблеми та 
приймати рішення, готовності до свідомого вибору та оволодіння майбут-
ньою професією, фінансової грамотності, цілісного наукового світогляду, 
ціннісних орієнтирів, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і 
соціальної компетентностей, математичної та природничої грамотності;

– усебічний розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей;
– навички оволодіння засобами пізнавальної, дослідної та практичної ді-

яльності;
– виховання особистості, яка прагне до здобуття освіти упродовж життя, 

формування умінь практичного і творчого застосування здобутих знань. 
Підтримці розвитку STEM-освіти сприяє діяльність Всеукраїнського 

нау ково-методичного віртуального STEM-центру (наказ МОН від 17 трав-
ня 2017 р. № 708 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи 
все українського рівня за темою: «Науково-методичні засади створення та 
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функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-
цент ру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017–2021 роки»), що пропонує дистанцій-
ну й очну фахову методичну і технологічну допомогу в організації STEM-нав-
чання учнівській молоді (більше 150 000 відвідувань щомісяця).

Якість запровадження STEM-орієнтованого навчання визначається ком-
петентністю та рівнем професійної діяльності педагогічних і науково-пе-
дагогічних працівників і тим, наскільки вони ефективно використовують 
новітні технології, інноваційні засоби та практики міждисциплінарного нав-
чання з акцентом на розвиток дослідницьких компетенцій. Дієвим, доступ-
ним, безкоштовним рішенням щодо підвищення кваліфікації для багатьох 
педагогічних працівників стало навчання на дистанційних сесіях освітньо-
го проєкту «STEM-школа» (наказ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
від 14.08.2019 № 68 «Про організацію та проведення STEM-школи – 2020»), 
який з 2017 року реалізовує ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».  
У 2019/2020 н. р. у STEM-школі кваліфікацію підвищили 7 510 педагогічних 
та науково-педагогічних працівників.

Для ефективного розвитку напрямів STEM-освіти першочерговим завдан-
ням є: розробка науково-методичного забезпечення та упровадження сучас-
них засобів навчання; підготовка та підвищення кваліфікації науково-пе-
дагогічних працівників; розширення мережі регіональних STEM-центрів/
лабораторій; проведення науково-прикладних досліджень; аналіз процесу 
розбудови та динаміки розвитку STEM-освіти, виявлення проблем та про-
гнозування подальших тенденцій впровадження напрямів STEM-освіти.

Публічні консультації «Реформа НУШ: новий стандарт для ба-
зової освіти»

У рамках серії публічних консультацій «Реформа НУШ: новий Стандарт 
для базової середньої освіти» МОН консультувалося з питань імплемента-
ції Державного стандарту базової середньої освіти із спільнотами педагогів, 
науковців та освітніх управлінців, громадських організацій, учнів та батьків.

Долучитися до консультацій у формі публічних обговорень могли всі за-
цікавлені особи за попередньою реєстрацією на офіційному вебсайті МОН.

У зв’язку із карантинними обмеженнями, спричиненими необхідністю за-
побігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, публічні консультації від-
бувались у форматі онлайн-модерованої дискусії на платформі Zoom із тран-
сляцією на сторінці МОН у Facebook, а також шляхом онлайн-опитування.

Під час таких зустрічей учасникам було представлено ключові положення 
проєкту Державного стандарту базової середньої освіти та проєкту Дорож-
ньої карти щодо його імплементації, а також напрацювання, що будуть по-
кладені в основу типової освітньої програми для 5–9-х класів. Обговорення 
цих документів відбувалося в окремих віртуальних кімнатах і включало такі 
напрямки:

 • дорожня карта імплементації Державного стандарту базової середньої 
освіти;
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 • варіативна структура типової освітньої програми та типових навчаль-
них планів;

 • шляхи реалізації освітніх галузей через навчальні предмети та інтегро-
вані курси;

 • готовність закладів освіти до організації освітнього процесу за власни-
ми освітніми програмами;

 • готовність учителів до конструювання і реалізації власних програм;
 • ставлення освітянської спільноти до інтеграції знань та реалізації інте-

грованих курсів у освітньому процесі.
 • створення проєкту Типової освітньої програми базової середньої освіти 

спільно з учасниками зустрічей.
Відповідно до теми та мети публічних консультацій було визначено ці-

льові аудиторії, які були сформовані в умовні групи:
Керівники:

 • керівники закладів загальної середньої освіти;
 • заступники керівників закладів загальної середньої освіти.

Учителі:
 • учителі 5–9-х класів із різних освітніх галузей (навчальних предметів);
 • представники інститутів підвищення кваліфікації педагогічних праців-

ників;
 • провайдери освітніх послуг.

Науковці:
 • представники наукових інституцій;
 • науково-педагогічні працівники;
 • освітні експерти та авторські колективи.

Громадська група:
 • батьки;
 • громадські організації.

Публічні консультації, організовані МОН та Українським інститутом роз-
витку освіти за сприяння NDI Ukraine та Всеукраїнської ініціативи «Активна 
Громада» від Інституту «Республіка» та підтримки Уряду Сполученого Коро-
лівства Великої Британії та Фонду розвитку ефективного врядування, три-
вали упродовж червня 2020 року. 

Із детальною інформацією, презентаційними матеріалами та відео можна 
ознайомитись за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya- 
osvita/publichni-konsultaciyi-reforma-nush-novij-standart-dlya-bazovoyi-osviti, або 
QR кодом:
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Динаміка формування мережі опорних закладів освіти (2016–
2020 рр.) за регіонами

Активне створення опорних шкіл (ОШ) в Україні розпочалося у 
2016/2017 н. р. Так, у вересні 2016 р. налічувалося 137 опорних закладів осві-
ти. Станом на 24.07.2020 р. (за оперативною інформацією МОН) функціонує  
950 опорних закладів та 1 435 філій, у яких навчаються 425 409 учнів. Станом на  
24.07.2020 р. мережа опорних шкіл зросла на 19,8 % порівняно зі станом  
на 01.06.2019 р., кількість філій – на 11,8 % (рис. 13).
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Рис. 13. Динаміка розвитку мережі опорних закладів освіти і філій  
в Україні (2016/2017–2019/2020 н. рр.), одиниць

Побудовано за даними Директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Кількість опорних закладів за регіонами (станом на 
24.07.2020 р.)

Лідерами за кількістю опорних закладів є Кіровоградська (78), Жито-
мирська (69), Полтавська (67) та Львівська (66) області. Найменша кількість 
ОШ спостерігається у Івано-Франківській (14), Чернівецькій (15) та Луган-
ській (17) областях. У 2020 році з’явились перші опорні заклади у Закарпат-
ській області, яких станом на 24.07.2020 р. вже налічується 9 (рис. 14).

Із метою забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої 
освіти, особливо у сільській місцевості, триває процес формування ефектив-
ної мережі опорних закладів освіти, що мають у своєму складі філії та/або 
до яких здійснюється підвезення здобувачів освіти та педагогічних праців-
ників. Така мережа формується відповідно до особливостей регіону: демо-
графічної ситуації, забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, 
матеріально-технічної бази тощо.

Саме тому у деяких областях спостерігається значна різниця між кількістю 
опорних шкіл та кількістю філій. Наприклад, у Кіровоградській області на  
78 опорних шкіл припадає 190 філій, Львівській – на 66 – 118, Дніпропетров-
ській – на 47 – 88, Рівненській – на 29 – 68), Івано-Франківській – на 14 – 45. 
У той же час у Полтавській, Чернігівській, Запорізькій та Хмельницькій об-
ластях опорних шкіл більше, ніж філій. Такі показники пояснюються тим, що 
за нормативними документами МОН опорним закладом вважається заклад 
освіти, який не тільки має філію/-ї, а й такий, до якого підвозять учнів із на-
селених пунктів сільської місцевості, де були закриті школи.
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Рис. 14. Кількість ОШ у регіональному розрізі (станом на 24.07.2020 р.), одиниць
Побудовано за даними Директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

Кількість учнів в ОШ та їх філіях за регіонами (станом на 
24.07.2020 р.)

Найбільше учнів спостерігається в опорних закладах та їх філіях Львів-
ської (35 786) та Кіровоградської (34 838) областей. Найменше учнів, які 
навчаються в опорних школах та їх філіях, спостерігається у Закарпатській 
(3 937), Івано-Франківській (5 526) та Луганській (6 317) областях (рис. 15).
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Рис. 15. Кількість учнів в ОШ та їх філіях у регіональному розрізі  
(станом на 24.07.2020 р.), осіб

Побудовано за даними Директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
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Автобуси для опорних шкіл: забезпечення/потреба за регіона-
ми (станом на 24.07.2020 р.)

До опорних закладів для 81 904 учнів організовано підвезення шкільни-
ми автобусами (станом на 24.07.2020 р.). По країні налічується 1 609 одиниць 
шкільних автобусів, що обслуговують учнів опорних шкіл. Проте загальна 
потреба у шкільних автобусах залишається. ОШ ще потребують 488 автобу-
сів (станом на 24.07.2020 р.) 

Варто зазначити, що у 2020 р. держава спрямувала 600 млн грн на при-
дбання шкільних автобусів, у тому числі – обладнаних місцями для дітей 
з особливими освітніми потребами. За ці кошти буде здійснено закупівлю 
понад 450 автобусів. Ці кошти, разом із коштами на програму «Гідність ди-
тини», ремонт і закупівлю обладнання для їдалень (харчоблоків), облад-
нання для спеціальних шкіл, було виділено із залишків освітньої субвенції 
2019 року.

Для закупівлі шкільних автобусів передбачено співфінансування з місце-
вих бюджетів:

• не менше 30 % дофінансовують міста обласного значення;
• не менше 10 % – райони та ОТГ; 
• не менше 5 % – села (селища), що мають статус гірських, та населені 

пункти на лінії зіткнення.
Відповідно до встановленої пріоритетності, щонайперше шкільними ав-

тобусами мали бути забезпечені опорні заклади, школи, що реорганізовані 
та будуть реорганізовані протягом 2020 р. У другу чергу – школи, де навча-
ються понад 100 учнів, в яких діти потребують підвезення. Третіми за чер-
гою визначено інші заклади загальної середньої освіти.

За дотриманням визначених критеріїв та умов співфінансування слідку-
вала спеціальна Комісія, утворена при МОН. Вона опрацьовувала пропозиції 
обласних, Київської міської державних адміністрації на відповідність вимо-
гам, встановленим для закупівлі шкільних автобусів. Області, пропозиції 
яких не відповідали вимогам, мали можливість доопрацювати документи та 
повторно подати їх на розгляд Комісії.

Динаміка кількості педагогічних працівників у ЗЗСО (2014–
2020 рр.)

За даними Держстату, за останні шість років щодо динаміки кількості 
педагогічних працівників, які викладають окремі предмети в закладах за-
гальної середньої освіти, спостерігається стабільно негативна тенден-
ція. Кількість педагогічних працівників зменшилася на 6,4 % порівняно з 
2014/2015 н. р. (рис. 16).

Проте кількість педагогічних працівників вікової категорії понад 60 років, 
які викладають окремі предмети в ЗЗСО, зросла на 40,9 %, від 55 до 60 років –  
на 3,5 %. Кількість педагогів молодше 50 років поступово зменшується. 
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Рис. 16. Динаміка кількості педагогічних працівників, які викладають окремі 
предмети у ЗЗСО у 2014–2020 рр., осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Розподіл педагогічних працівників ЗЗСО за віком та регіонами  
(2019/2020 н. р.)

Серед загалу педагогічних працівників, які викладають окремі предмети 
в закладах загальної середньої освіти, найбільша кількість вчителів (27,5 %) 
віком від 41 до 50 років (рис. 17).

До 30 років включно; 
12,7 % 

31–40 років;
21,3 %

41–50 років;
27,5 %

51–54 роки;
10,4 %

55–60 років;
13,2 %

Понад 60 років;
14,8 % 

Рис. 17. Розподіл кількості педагогічних працівників, які викладають окремі 
предмети, за віком у 2019/2020 н. р.

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

У Чернівецькій області найбільша кількість педагогічних працівників 
(17,2 %), які викладають окремі предмети в ЗЗСО, віком до 30 років включно.  
У Рівненській області найбільше педагогів (27,0 %) віком від 31 до 40 років,  
у Чернігівській області – віком 41–50 років (32,5 %). У Запорізькій області 
учителів віком 55–60 років найбільше (16,1 %), старших 60 років (18,8 %) 
найбільше в Одеській області. 

Кількість учителів-пенсіонерів та директорів-пенсіонерів  
за регіонами (2019/2020 н. р.)

Загалом у 2019/2020 н. р. у ЗЗСО викладало 55 845 учителів-пенсіонерів, 
що склало 16,7 % від загальної кількості педагогічних працівників ЗЗСО:  
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у міській місцевості таких учителів 17,8 % від загальної кількості 
(33 616 осіб), у сільській місцевості – 15,4 % (22 229 осіб) (рис. 18).
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Рис. 18. Розподіл кількості учителів-пенсіонерів денних ЗЗСО  
у 2019/2020 н. р., осіб

Побудовано за даними Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

У 2019/2020 н. р. у ЗЗСО працювало 3 536 директорів-пенсіонерів, що 
склало 25,3 % від загальної кількості директорів ЗЗСО: у міській місцево-
сті таких директорів 29,1 % (1 494 особи), у сільській місцевості – 23,0 % 
(2 042 особи). 

Випускники педагогічних ЗВО, які залишаються працювати в 
школі

Одним із важливих аспектів планування державної політики у сфері освіти 
є аналіз відповідності обсягів підготовки майбутніх педагогічних працівників 
до потреби у них на ринку праці. Для оцінки рівня працевлаштування випуск-
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ників педагогічних спеціальностей до закладів освіти та з’ясування кілько-
сті педагогічних працівників, які здобули вищу освіту за її рівнями впродовж  
2016–2019 рр., ДНУ «Інститут освітньої аналітики» відповідно до наказу 
МОН від 15.11.2019 р. № 1430 проведено дослідження «Моніторинг ефек-
тивності підготовки педагогічних працівників та їх працевлаштування».

Після опрацювання база даних моніторингу містила дані про 47 852 особи.
За даними статистичної звітності кількість педпрацівників, що мають вік 

до 30 років включно, за останні три роки невпинно зменшувалася (табл. 2). 
Така тенденція може свідчити про те, що навіть працевлаштувавшись у 
ЗЗСО, молоді вчителі відпрацьовують декілька років і потім йдуть зі школи

Т а б л и ц я  2
Кількість педпрацівників, що мають вік до 30 років включно,  

за 2017/2018–2019/2020 н. рр., осіб

Регіон
Рік навчання

2017/2018 2018/2019 2019/2020
Україна 43 047 39 045 34 757
Місто 21 136 20 102 18 616
Село 21 911 18 943 16 141

Складено відповідно до статистичних форм звітності 83-РВК «Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» за 2017/2018–2019/2020 н. рр.

Про недостатню вмотивованість працювати за спеціальністю свідчить 
також аналіз рівня працевлаштування випускників педагогічних спеціаль-
ностей до закладів освіти. Лише 15 254 випускники з 83 784 (2016–2019 ро-
ків випуску), або всього 18,2 % випускників за спеціальностями галузі знань 
01 «Освіта/Педагогіка» працевлаштувалися у заклади освіти.

У структурі педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рів-
нями за три досліджувані роки скоротилася частка тих, які отримали ос-
вітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» (з 66,8 % – у 2016 р. до 2,6 % у 
2019 р.) та стрімко зросла частка тих, хто отримав освітньо-кваліфікаційний 
рівень «бакалавр» (з 15,0 % у 2016 р. до 52,5 % у 2019 р.) та «магістр» (з 12,9 
у 2016 р. до 34,6 % у 2019 р.). Це пов’язано зі скасуванням освітньо-кваліфі-
каційних рівнів і запровадженням рівнів вищої освіти, що відповідають Рам-
ці кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, і зменшенням обсягу 
державного замовлення на магістрів порівняно із сумарним обсягом дер-
жавного замовлення на спеціалістів та магістрів у попередні роки. 

Інклюзивна освіта
Державою на законодавчому рівні гарантовано право на освіту осіб з особ-

ливими освітніми потребами (Законами України «Про освіту», «Про дошкіль-
ну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» 
й інші). За даними ДНУ «ІОА», за чотири останні роки в Україні кількість 
учнів, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої  
освіти, збільшилася у 4,5 рази (з 4 180 учнів у 2016/2017 н. р. до 18 643 учні 
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у 2019/2020 н. р.); майже у п’ять разів збільшилася і кількість інклюзивних 
класів (з 2 715 класів у 2016/2017 н. р. до 13 497 класів у 2019/2020 н. р.), 
майже у сім разів зросла кількість асистентів учителя у таких класах (із 
1 825 асистентів у 2016/2017 н. р. до 12 362 асистентів у 2019/2020 н. р.).  
Позитивним є відкриття інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ), створе-
них з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від  
2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, 
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах осві-
ти. Якщо у 2017 р. не було відкрито жодного ІРЦ, то станом на серпень 2020 р.  
у регіонах їх працює 633. Таким чином, сегмент інклюзивної освіти зростає,  
а діти з особливими освітніми потребами дістали можливість отримати рів-
ний зі своїми однокласниками та однолітками доступ до якісної освіти.

Динаміка розвитку інклюзивної освіти в Україні – кількість уч-
нів з ООП, кількість шкіл (2015–2020 рр.)

Законом України «Про освіту» гарантовано право на освіту осіб з осо-
бливими освітніми потребами (далі – ООП) (стаття 20 Інклюзивна освіта,  
стаття 19 Освіта осіб з особливими освітніми потребами).

Упродовж останніх років в Україні спостерігається значне збільшення 
кількості учнів, які отримують освіту в інклюзивних класах закладів загаль-
ної середньої освіти.

Це пов’язано з удосконаленням нормативно-правового забезпечення осві-
ти дітей з ООП, збільшенням кількості батьків, які віддають перевагу нав-
чанню дитини в закладі освіти за місцем проживання родини (ст. 55 Закону 
України «Про освіту» виховання дитини в сім’ї визначено як першооснова 
розвитку особистості дитини), підвищенням фахової підготовки педагогіч-
них працівників для роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища, 
а також запровадженням з 2017 р. субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами.

За даними ДНУ «ІОА», за п’ять навчальних років у 6,9 разів зросла кількість 
учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних 
класах закладів загальної середньої освіти (з 2 720 учнів у 2015/2016 н. р. до 
18 643 учнів у 2019/2020 н. р.).

За чотири роки майже в 5,0 рази зросла кількість інклюзивних класів  
(з 2 715 класів у 2016/2017 н. р. до 13 497 класів у 2019/2020 н. р.) та в 3,5 рази 
шкіл з інклюзивними класами (з 1 518 шкіл у 2016/2017 н. р. до 5 331 школи  
у 2019/2020 н. р.).

Водночас за чотири роки в 6,8 разів збільшилася кількість асистентів учите-
ля (з 1 825 асистентів у 2016/2017 н. р. до 12 362 асистентів у 2019/2020 н. р.) 
(табл. 3).

Для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на до-
шкільну освіту в регіонах функціонують заклади дошкільної освіти компен-
суючого (спеціальні та санаторні) та комбінованого типів, створені інклю-
зивні групи у закладах дошкільної освіти.
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Т а б л и ц я  3
Динаміка кількості учнів з ООП в інклюзивних класах, інклюзивних класів  

та шкіл, в яких функціонують інклюзивні класи

Рік навчання Кількість учнів Кількість класів Кількість шкіл Асистенти вчителя
2015/2016 2720 – – –
2016/2017 4180 2715 1518 1825
2017/2018 7179 5033 2620 3732
2018/2019 11866 8417 3790 7636
2019/2020 18643 13497 5331 12362

Складено за даними ДНУ «Інститут освітньої аналітики». URL: https://iea.gov.ua/wp-content/
uploads/2020/04/Spetsshkoli-19-20.pdf.

На кінець 2019 р. за даним Держстату:
– у 1 555 закладах дошкільної освіти створено 4 178 спеціальних груп, в 

яких здобувало освіту 63 856 дітей з ООП (на кінець 2018 р. – 1 548 закладів, 
4 137 груп, 62 717 дітей з ООП);

– у 1 721 закладі дошкільної освіти створено 2 617 інклюзивних груп (на 
кінець 2018 р. – 929 закладів, 1 284 групи). За оперативними даними МОН, 
станом на серпень 2020 р. кількість дітей з особливими освітніми потребами 
в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти складає 6 006 осіб;

– функціонувало 295 закладів дошкільної освіти, які мали санаторні гру-
пи (1 247). У них нараховувалося 26 348 дітей, які потребують відновлення 
здоров’я, тривалого лікування та реабілітації (2018 р. – 311 таких закладів,  
1 311 санаторних груп, 28 630 дітей).

У дошкільних відділеннях спеціальних закладів загальної середньої  
освіти у 2019/2020 н. р. здобувало освіту 2 028 дітей дошкільного віку  
(у 2018/2019 н. р. – 2 217 таких дітей).

З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами до-
шкільного віку на освіту за місцем проживання, соціальну адаптацію та під-
готовку до отримання наступного рівня освіти розроблено та затверджено 
Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної 
освіти (постанова КМУ від 10 квітня 2019 р. № 530).

За даними Державної служби статистики України на кінець 2019 р. закла-
ди дошкільної освіти відвідували:

 • 9 157 дітей з інвалідністю (2018 р. – 9 014 осіб);
 • 2 895 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

(2018 р. – 3 255 осіб);
 • 18 544 дитини, які потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи 

(2018 р. – 22 217 осіб);
 • 61 271 дитина з особливими освітніми потребами (2018 р. – 60 884 осіб).

Динаміка кількості інклюзивно-ресурсних центрів (2018–
2020 рр.)

Для здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку ди-
тини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 
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забезпечення системного кваліфікованого супроводу здобувачів дошкільної 
та загальної середньої освіти в Україні, починаючи з 2018 р., створено мере-
жу інклюзивно-ресурсних центрів. За оперативними даними, станом на сер-
пень 2020 р. в Україні функціонує 633 ІРЦ1.

Методичне забезпечення ІРЦ здійснюють 25 ресурсних центрів підтрим-
ки інклюзивної освіти, які відкрито в кожній області України та у м. Києві.

Динаміка кількості дітей з ООП та кількості інклюзивних кла-
сів в опорних закладах (2016–2020 рр.)

Станом на 24.07.2020 р. кількість класів з інклюзивним навчанням в 
опорних школах і їх філіях становить 2 149; кількість учнів з особливими по-
требами, які в них навчаються – 3 278 (рис. 19).
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Рис. 19. Динаміка кількості дітей з ООП та кількості інклюзивних класів  
у опорних закладах

Побудовано за оперативними даними Директорату шкільної освіти МОН. Дані за 2019/2020 н. р. 
станом на 24.07.2020 р.

Позашкільна освіта
Динаміка кількості закладів позашкільної освіти (2014–

2020 рр.)
Упродовж останніх шести років спостерігається як зменшення, так і 

збільшення кількості закладів позашкільної освіти (ЗПО). Починаючи з 
2016/2017 н. р., відбувається поступове збільшення закладів позашкільної 
освіти. Загалом за цей період приріст кількості закладів позашкільної освіти 
склав 1,1 % (рис. 20).
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Рис. 20. Динаміка кількості закладів позашкільної освіти системи освіти усіх 
форм власності (без ДЮСШ) у 2015–2020 рр., одиниць

Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 1-ПЗ).
1 У 2018 р. започатковано створення інклюзивно-ресурсних центрів.
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Кількість закладів позашкільної освіти за типом місцевості 
та регіонами (2019–2020 рр.)

В Україні станом на 01.01.2020 р. в системі освіти функціонували  
1 389 закладів позашкільної освіти державної, комунальної та приватної 
форм власності:

 – 17 державних;
 – 1 358 комунальних;
 – 14 приватних.

Із зазначеної кількості закладів 126 розміщуються у сільській місцевості.

Динаміка кількості педагогічних працівників закладів поза-
шкільної освіти (2015–2020 рр.)

Упродовж шести років спостерігається зменшення кількості педагогічних 
працівників у закладах позашкільної освіти. Цей показник становить 13,4 % 
(рис. 21).
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Рис. 21. Чисельність педагогічних працівників у закладах позашкільної освіти 
усіх форм власності системи освіти (із сумісниками) у 2015–2020 рр., осіб

Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 1-ПЗ).

Розподіл педагогічних працівників закладів позашкільної освіти  
за віком та регіонами (2019/2020 н. р.)

Аналіз вікового складу педагогічних працівників засвідчив, що в закладах 
позашкільної освіти працюють 17 % педагогів віком до 30 років, від 30 до  
40 років – майже 22 %, від 40 до 50 років – 25 %, 51–55 років – 11 %, старші  
55 років – 25 %. Майже кожний п’ятий педпрацівник ЗПО є пенсіонером

Відповідно до кількості педагогічних працівників у ЗПО всіх регіонів най-
більше віком до 30 років працюють у м. Києві та Закарпатській області, віком 
від 31 до 40 років – у Закарпатській, від 41 до 50 років – у Чернігівській, від  
51 до 55 років – у Житомирській, понад 55 років – у Одеській областях.

Динаміка кількості здобувачів позашкільної освіти (2015–
2020 рр.)

За шість років у кількості здобувачів позашкільної освіти спостерігають-
ся хвилеподібні зміни, в цілому з негативною динамікою. Порівняно з 2015 р.  
у 2020 р. вихованців у ЗПО менше на 7,4 % (рис. 22).

У 2020 р. позашкільною освітою було охоплено майже 9,5 тис. дітей з 
особливими освітніми потребами. Також позашкільну освіту здобувають  
8,2 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та  
41,7 тис. дітей із малозабезпечених сімей.
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Рис. 22. Чисельність вихованців у закладах позашкільної освіти усіх форм 
власності системи освіти (без ДЮСШ) у 2015–2020 рр., осіб

Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 1-ПЗ).

Охоплення дітей позашкільною освітою
Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, у відсотках від за-

гальної кількості дітей шкільного віку по галузі освіти (без закладів поза-
шкільної освіти Мінкультури, Мінмолодьспорту та без ДЮСШ системи МОН) 
становить 63,1 %. Найбільше дітей охоплено в Сумській (91,3 %), Харківській 
(84,9 %), Черкаській (81 %), Кіровоградській (79,6 %), Полтавській (74,9 %) 
областях і м. Київ (68,9 %).

Професійна (професійно-технічна) освіта
Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(станом на 1 січня 2020 р.)
Станом на 1 січня 2020 року кількість закладів професійної (професій-

но-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) державної форми власності становить 
723 заклади (не враховано 21 заклад освіти, що надає П(ПТ)О, але врахова-
но 4 заклади П(ПТ)О, що підпорядковані іншим органам виконавчої влади) 
(рис. 23).
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Рис. 23. Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти  
за типами (станом на 1 січня 2020 р.), одиниць

Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).
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З 723 закладів П(ПТ)О:
 – 318 професійних ліцеїв;
 – 165 вищих професійних училищ;
 – 90 центрів професійно-технічної освіти;
 – 65 професійно-технічних училищ;
 – 62 заклади П(ПТ)О при установах виконання покарань; 
 – 1 професійне училище соціальної реабілітації;
 – 15 закладів П(ПТ)О, що є структурними підрозділами закладів вищої 

освіти;
 – 3 професійні коледжі;
 – 4 заклади П(ПТ)О, що підпорядковані іншим органам виконавчої влади.

Станом на 1 січня 2020 року кількість закладів П(ПТ)О скоротилася 
на 13 одиниць (1,8 %) порівняно з відповідним періодом попереднього року 
(рис. 24):

 – 8 закладів П(ПТ)О реорганізовано шляхом приєднання до більш потуж-
них;

 – 8 закладів П(ПТ)О об’єднано та створено 4 центри професійно-технічної 
освіти: Державний навчальний заклад «Запорізький політехнічний центр 
професійно-технічної освіти» (Запорізька область), Лозівський центр профе-
сійної освіти Харківської області (Харківська область), Державний навчальний 
заклад «Регіональний центр професійної освіти інноваційних технологій 
будівництва та промисловості» (Харківська область), Регіональний центр 
професійної освіти електротехнічних, машинобудівних та сервісних техно-
логій Харківської області;

 – 1 заклад П(ПТ)О – Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Дубенське професійно-технічне училище» (Рівненська область) – ліквідовано 
внаслідок оптимізації діяльності (закриття) установ виконання покарань;

 – 1 заклад П(ПТ)О – Харківський державний професійно-педагогічний 
коледж ім. В.І. Вернадського (Харківська область) – вилучено з мережі з при-
чини відсутності регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих 
робітників. 

976 972 968
814 798 787 756 736 723
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Рис. 24. Динаміка кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
(станом на 1 січня 2020 р.,) одиниць

Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).

411 закладів П(ПТ)О (55,2 %) мають контингент здобувачів до 400 осіб, 
разом з тим існує 5 % малокомплектних закладів з кількістю учнів менше 
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100 осіб (не враховуються заклади П(ПТ)О при установах виконання пока-
рань та професійне училище соціальної реабілітації, у яких, як правило, кон-
тингент становить до 100 осіб) (рис. 25). Так, найбільша кількість малоком-
плектних закладів П(ПТ)О розташована у Луганській (7 закладів), Донецькій 
(7 закладів) та Запорізькій (5 закладів) областях.
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Рис. 25. Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти  
за кількістю осіб, що навчаються (станом на 1 січня 2020 р.), одиниць

Побудовано за даними державної статистичної звітності (форма № 3 (профтех)).
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Контингент учнів, слухачів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти (станом на 1 січня 2020 р.)

Протягом останніх років унаслідок погіршення демографічної ситуації 
(старіння населення, зниження народжуваності), збільшення до 80 % част-
ки молоді, зорієнтованої на здобуття вищої освіти, відбувається поступове 
зменшення контингенту учнів, слухачів закладів П(ПТ)О. Станом на 1 січня 
2020 р. загальний контингент учнів, слухачів закладів П(ПТ)О скоротився 
на 3,7 % порівняно з 1 січня 2019 року та на 66,6 % порівняно з 1 січня 2012 р.  
У той же час, незважаючи на зменшення загального контингенту учнів, слу-
хачів закладів П(ПТ)О, частка тих, які навчаються у закладах П(ПТ)О із здо-
буттям повної загальної середньої освіти, поступово зростає 

Протягом 2019 р. із закладів П(ПТ)О вибуло 16129 осіб, що становить 
6,6 % від загальної кількості учнів та слухачів. Серед типових причин вибут-
тя, які мали місце у 2019 р., зокрема: власне бажання не продовжувати здо-
бувати освіту; бажання повернутися до закладів загальної середньої освіти; 
переведення до іншого закладу П(ПТ)О, пов’язане з зміною місця проживан-
ня; недотримання правил внутрішнього розпорядку та навчальних планів 
(не відвідування); виїзд за кордон; закінчення терміну ув’язнення.

Структура контингенту здобувачів П(ПТ)О освіти за статтю в серед-
ньому по Україні співвідноситься як 60 % (153,1 тис. чоловіків) до 40 %  
(92,7 тис. жінок). Протягом 2019/2020 н. р. найбільша кількість чоловіків  
навчалась у Закарпатській (68,7 %), Івано-Франківській (66,8 %) та Київ-
ській (66,1 %) областях.

Підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти у 2019 р.

Підготовка кваліфікованих робітників у закладах П(ПТ)О здійснюється за 
такими напрямами: промисловість – 30 % (73 639 осіб), торгівля і громад-
ське харчування – 24 % (59 919 осіб), транспорт – 13 % (31 715 осіб), будів-
ництво – 12 % (29 251 осіб), агропромисловий комплекс – 11 % (26 490 осіб), 
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслу-
говування населення – 10 % (24 050 осіб), зв’язок – 0,3 % (711 осіб). Отри-
мане у 2019 р. замовлення від роботодавця дозволило збільшити на 23,4 % 
(135 осіб) залучення здобувачів освіти за напрямом підготовки «зв’язок».

Розподіл за напрямами підготовки має такий вигляд:
 • промисловість – Закарпатська (43,1 %), Луганська (41,2 %), Дніпро-

петровська (39,7 %), Запорізька (39,4 %) області;
 • торгівля і громадське харчування – Сумська (32,4 %), Київська (32,1 %), 

Черкаська (30 %) Херсонська (28,9 %) області;
 • транспорт – Одеська (20,8 %) область, м. Київ (20 %), Чернівецька 

(19,4 %), Тернопільська (17,6 %) області;
 • будівництво – Рівненська (21,4 %), Івано-Франківська (20,8 %), Черні-

гівська (19,6 %) області та м. Київ (18,2 %);
 • агропромисловий комплекс – Полтавська (18,5 %), Сумська (17,3 %), 

Чернігівська (16,2 %) та Черкаська (16,1 %) області;
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 • житлово-комунальне господарство та невиробничі види побутового об-
слуговування населення – м. Київ (18,8 %), Кіровоградська (16,3 %), Терно-
пільська (14,8 %), Миколаївська (14,7 %) області;

 • зв’язок – Кіровоградська (2,6 %), Херсонська (1,4 %) області та м. Київ 
(2 %).

Найбільша питома вага здобувачів освіти, які навчались у закладах П(ПТ)О  
протягом 2017–2019 рр. – це молодь 15–18 років із базовою та повною за-
гальною середньою освітою. Станом на 1 січня 2020 р. спостерігається збіль-
шення на 12,4 % (на 84 особи) кількості випускників шкіл з базовою серед-
ньою освітою та на 10,2 % (на 985 осіб) кількості дорослого населення, які 
здобували професійні кваліфікації робітників.

Зростання кількості здобувачів П(ПТ)О з числа дорослого населення 
пояснюється зростанням популярності робітничих професій серед незай-
нятого населення (професія «Кухар») та працюючого населення (професії 
«Водій автотранспортних засобів», «Тракторист-машиніст сільськогоспо-
дарського (лісового) виробництва», «Слюсар-ремонтник»), використан-
ням у закладах П(ПТ)О нових форм та методів навчання (дуальна форма, 
відкриття навчально-практичних центрів), проведеній профорієнтаційній 
роботі. 

Підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, і осіб з інвалідністю у 2019 р.

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
здобувають робітничі кваліфікації у закладах П(ПТ)О, становить в серед-
ньому 4,14–4,7 % від загального контингенту. Незначні коливання, як пра-
вило, пов’язані із змінами загального контингенту здобувачів П(ПТ)О.

Найбільший відсоток дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, навчаються у закладах П(ПТ)О Дніпропетровської (11,88 %,  
1219 осіб), Одеської (8,37 %, 859 осіб) та Запорізької (6,61 %, 678 осіб) об-
ластей.

Кількість осіб з інвалідністю, які здобувають професійні кваліфікації ро-
бітників у закладах П(ПТ)О, становить в середньому 1,4–1,7 % від загально-
го контингенту. Найбільший відсоток осіб з інвалідністю навчаються у за-
кладах П(ПТ)О Львівської (13,31 %, 642 особи), Дніпропетровської (7,52 % 
363 особи) та Полтавської (6,16 %, 297 осіб) областей.

З метою розширення можливостей осіб з особливими освітніми потреба-
ми, зокрема осіб з інвалідністю, у липні 2019 року Кабінетом Міністрів Украї-
ни затверджено Порядок організації інклюзивного навчання у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, а також вперше виділено фінан-
сування на придбання спеціальних корекційних засобів і обладнання для за-
безпечення освітнього процесу. Протягом 2019 р. зросла кількість закладів 
П(ПТ)О, в яких створені спеціальні групи для осіб з особливими освітніми 
потребами.
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Випуск і працевлаштування учнів, слухачів закладів професійної  
(професійно-технічної) освіти

На сьогодні у кожному закладі П(ПТ)О створена електронна база пе-
реліку підприємств, установ та організацій, які надають робочі місця для 
проведення виробничої практики, навчання й працевлаштування учнів. 
Механізм працевлаштування випускників закладів П(ПТ)О визначає Поря-
док працевлаштування випускників закладів П(ПТ)О, підготовка яких про-
водилася за державним замовленням, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2016 № 818. Вживаються заходи для поліпшен-
ня зв’язків між закладами П(ПТ)О і роботодавцями для забезпечення здо-
бувачів П(ПТ)О робочими місцями на підприємствах, в установах, організа-
ціях під час виробничого навчання на виробництві та виробничої практи-
ки для якісного виконання навчальних програм.

Станом на 1 січня 2020 року в закладах П(ПТ)О, що підпорядковані МОН, 
випуск становив 123,6 тис. кваліфікованих робітників, з них: 95,7 тис. учнів 
та 27,9 тис. слухачів з числа працюючого та незайнятого населення. 

Питома вага учнів, слухачів, працевлаштованих за отриманою професією, 
становить 83,3 % (101,5 тис. осіб). Серед регіонів найбільший відсоток учнів, 
слухачів, працевлаштованих за отриманою професією визначено у Черкась-
кій (98,3 %, 3 947 осіб), Кіровоградській (94,9 %, 2 656 осіб) та Одеській (94,3 %,  
6 210 осіб) областях.

Серед випускників закладів П(ПТ)О, які продовжують навчання у закладах 
вищої освіти, лідирують Луганська (24,4 %, 480 осіб), Тернопільська (11,2 %,  
398 осіб) та Івано-Франківська (10,2 %, 422 особи) області.

Найбільший відсоток випускників з вільним працевлаштуванням спо-
стерігається у закладах П(ПТ)О Сумської (28,2 %, 1 327 осіб), Закарпатської 
(23,1 %, 570 осіб) та Луганської (21,7 %, 426 осіб) областей. Загалом част-
ка випускників закладів П(ПТ)О з вільним працевлаштуванням протягом  
2019–2020 рр. збільшилася з 9,5 % до 9,7 %.

Такі тенденції, перш за все, зумовлені збільшенням потоків трудової мі-
грації, проведенням ООС на території Донецької і Луганської областей, а та-
кож прикордонним статусом Сумської й Закарпатської областей.

Основними причинами відмови випускника від працевлаштування були 
такі: виїзд за межі області або країни; відпустка у зв’язку з вагітністю та по-
логами, відпустка по догляду за дитиною; низька заробітна плата та систе-
матичні затримки її виплати, неналежні умови праці, відсутність житла; змі-
на місця проживання; відмова від працевлаштування та небажання працю-
вати за здобутою професією; сімейні обставини.

Випуск і працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, та осіб з інвалідністю

У 2019/2020 н. р. завершили навчання 3,9 тис. дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, та 1,5 тис. осіб з інвалідністю. Праце-
влаштовані за отриманою професією 77,7 % (відсоток за 2018 р.) або 
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3 202 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
74,2 % або 1 111 осіб з інвалідністю.

Протягом 2019 р. у порівнянні з 2018 р. спостерігається зростання кіль-
кості непрацевлаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, на 1,1 % (або на 4 особи) та осіб з інвалідністю на 20,5 % 
(або на 31 особу).

У 2019/2020 н. р. учні і слухачі закладів ЗП(ПТ)О здобували освіту за 
334 робітничими професіями та 37 спеціальностями освітньо-кваліфікацій-
ного рівня «молодший спеціаліст». 

Найбільша частка професій, які опановували випускники закладів П(ПТ)О,  
належить до професійної групи «Кваліфіковані робітники з інструментом» 
(за 150 професіями навчалися 85 245 осіб). Популярними серед учнів цієї 
професійної групи були професії «Кондитер» (10,3 тис. осіб), «Слюсар з ре-
монту автомобілів» (10,2 тис. осіб) та «Електрогазозварювальник» (7,7 тис. 
осіб). Менш популярними професіями у цій професійній групі були профе-
сії «Розмітник» (9 осіб), «Ткач ручного художнього ткацтва» (3 особи), «Мо-
дельник дерев’яних моделей» (2 особи) та «Налагоджувальник верстатів та 
маніпуляторів з програмним керуванням» (1 особа).

Серед робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за ро-
ботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 
(98 професій – 33 656 осіб) популярними серед здобувачів освіти були профе-
сії «Водій автотранспортних засобів» (15,6 тис. осіб), «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва» (8,4 тис. осіб) 
«Верстатник широкого профілю» (867 осіб), «Машиніст крана автомобіль-
ного» (831 особа) та «Токар» (589 осіб). Непопулярні професії – «Конт ролер 
харчової продукції (виробництво м’ясних, рибних та молочних продуктів)» 
(9 осіб) та «Складальник взуття» (2 особи).

Серед працівників сфери торгівлі та послуг (35 професій – 41 195 осіб) 
здобувачі освіти віддали перевагу професіям «Кухар» (18,4 тис. осіб), «Перу-
кар (перукар-модельєр)» (5,6 тис. осіб) та «Офіціант» (4,5 тис. осіб). Менш 
популярними професіями у цій професійній групі були професії «Майстер го-
тельного обслуговування» (16 осіб) та «Пастижер» (11 осіб)

Серед професійної групи «Технічні службовці» (31 професія, навчаються 
16 408 осіб) та «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства» (16 професій, навчаються 1 869 осіб) здо-
бувачі освіти закладів П(ПТ)О віддавали перевагу професіям «Оператор 
комп’ютерного набору» (4481 особа), «Адміністратор» (1802 особи), «Облі-
ковець з реєстрації бухгалтерських даних» (1 777 осіб), «Плодоовочівник» 
(472 особи) та «Робітник фермерського господарства» (353 особи). 

Аналіз професійних уподобань здобувачів освіти закладів П(ПТ)О дово-
дить, що найбільш популярними є професії, які дають можливість самоза-
йнятості, тобто дозволяють випускникові працювати самостійно та отриму-
вати високу заробітну плату. Водночас ці професії є також інтегрованими, 
вони пропонують більш широкий спектр можливостей для подальшого пра-
цевлаштування. Учень, який здобуває базову професію «Тракторист-маши-
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ніст сільськогосподарського виробництва», одночасно є «Слюсарем-ремонт-
ником» і «Водієм автотранспортних засобів». Разом з базовою професією 
«Перукар (перукар-модельєр)» одночасно здобуваються ще й професії «Ма-
нікюрник» або «Візажист».

Професії вузької спеціалізації, з низькими можливостями самозайнятості, 
які передбачають важкі умови праці, як наприклад, «Вальник лісу», «Гірник 
очисного забою», «Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв 
сигналізації та блокування», «Токар судновий, ливарник металів і сплавів», 
«Розпилювач каменю (оброблення каменю)» відчутним попитом у учнів 
ЗП(ПТ)О не користуються.

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти

 – Станом на 1 січня 2020 р. у закладах П(ПТ)О, що підпорядковані МОН, 
працювало 32 841 педагогічний працівник (з них 63,3 % -практично відсутня 
за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (усього 49 осіб або 0,1 %);

 – за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» 
19 920 осіб або 42,5 %;

 – за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 19 090 осіб або 40,6 %;
 – за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 2 857 осіб або 6,1 %;
 – за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта» 2 775 осіб або 5,9 %;
 – за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» 2 246 осіб або 4,8 % 

За освітніми ступенями/освітньо-кваліфікаційним рівнем прогнозована 
потреба у педагогічних працівниках-молодших спеціалістах складає 9 855 осіб 
або 21,0 %, бакалаврах – 14 594 особи або 31,0 %, магістрах – 22 515 осіб або 
47,9 % .

Надалі проаналізуємо необхідні обсяги підготовки закладами вищої осві-
ти педагогічних працівників шляхом співставлення їх із наявними попитом 
та пропозицією на офіційному ринку праці України.

Для визначення обсягів підготовки закладами вищої освіти педагогічних 
працівників були використані такі підходи та обмеження:

• джерелом статистичної інформації були обрані дані із статистичних 
збірників Державної служби статистики України «Вища освіта України в 
2017 році» та «Вища освіта України в 2018 році»;

• виходячи з того, що за цей період випуск відбувався за спеціальностями, 
визначеними різними переліками спеціальності, дані зводилися в укрупне-
ному форматі за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» (без спеціальності 
«Професійна освіта»);

• дані за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста були включені до 
даних за освітнім ступенем магістра.

Аналіз отриманих за результатами дослідження дозволяє зробити ряд 
висновків: 

• спостерігається тенденція до динамічного скорочення випуску ЗВО пе-
дагогічних працівників. Так, наприклад, у 2019 році він зменшився на 14,6 % 
у порівнянні з 2017 роком;
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• за освітніми ступенями відповідне скорочення найбільш характерне 
для бакалаврів (–30,4 % відповідно);

• як загальний середній річний обсяг випуску педагогічних працівників 
за 2017–2019 рр., так і випуск за освітніми ступенями/освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем на 7,0–18,0 % нижчі за прогнозовану потребу в педагогічних 
кадрах, яка формується на національному ринку праці.

Отже, можна зробити висновок про те, що за умови запровадження 
державою суттєвих матеріальних, соціальних та побутових преференцій 
випускникам ЗВО педагогічного профілю – майбутнім педагогічним пра-
цівникам, підвищення престижності педагогічної праці тощо, щорічний 
випуск ЗВО за відповідними спеціальностями практично близький до по-
криття потреби в педагогічних кадрах, яка формується на офіційному рин-
ку праці країни. 

Із повною версією звіту можна ознайомитись за посиланням: URL: https://
iea.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/06/1na_sajt_AZ_Monitoring_potrebi_ZO_u_
pedpratsivnikah-final.pdf.

Кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку за спе-
ціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (2020 р.)

Як свідчать дані табл. 4, основною ланкою з підготовки педагогічних пра-
цівників за спеціальностями галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітнім 
ступенем бакалавр у 2019/2020 н. р. є університети. Ці установи мають най-
більше можливостей для підготовки педагогічних працівників. Слід зазна-
чити, що у порівнянні з минулим роком, університети очікувано збільшили 
охоплення підготовки за «педагогічними» спеціальностями (+16,7 %), перш 
за все, за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальнос-
тями)», тоді як коледжі та інститути/академії втратили це охоплення на 
28,2 % та 8,9 % відповідно.

Т а б л и ц я  4
Кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітнім ступенем бакалавр  
у 2019/2020 н. р.

Спеціальності галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»
Тип закладу вищої освіти

Коледж  
(ВСП, філія)

Академія  
(інститут)

Універ-
ситет

011 Освітні, педагогічні науки 1 1 4
012 Дошкільна освіта 9 5 36
013 Початкова освіта 7 7 39
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) 6 10 53
015 Професійна освіта 2 6 40
016 Спеціальна освіта 1 5 28
017 Фізична культура 3 7 38

Складено за даними Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН.
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Заклади післядипломної педагогічної освіти (2020 р.)
Мережу закладів післядипломної педагогічної освіти, як і в минулому нав-

чальному році, представляють 24 інститути післядипломної педагогічної 
освіти (академії неперервного навчання) комунальної форми власності, які 
знаходяться в кожному регіоні (області) країни, а також структурні підрозді-
ли післядипломної освіти закладів вищої освіти державної форми власності.

Продовжується, відповідно до Плану виконання завдань Концепції роз-
витку педагогічної освіти, виконання заходів, спрямованих на підвищення 
кваліфікації керівників закладів освіти.

Проводяться тренінгові навчання відповідно до:
 – Програми проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інте-
грованого курсу «Природничі науки» для 10–11-х класів закладів загальної 
середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки» (наказ МОН від 
03.08.2018 р. № 863);

 – Програми проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою 
«Електронний підручник для загальної середньої освіти» (наказ МОН від 
31.08.2018 № 957) тощо.

Фінансування освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, профе-
сійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти здійснюється за 
кошти місцевих бюджетів.

Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загаль-
ної середньої освіти по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» було виділено: в 2018 р. – понад 370 млн грн; в 
2019 р. – 265 млн грн. На 2020 рік було заплановано понад 361 млн грн.

Динаміка обсягів державного замовлення на підготовку фахівців  
у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (2016–2019 рр.)

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців у галузі знань 
01 «Освіта/Педагогіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем/ступенями 
вищої освіти у 2019 році становив 23357 осіб, що на 3,7 % більше ніж у по-
передньому році та на 18,8 % вище показника 2016 року. Слід зазначити, 
що у порівнянні з попереднім роком у 2019 році зменшився обсяг держав-
ного замовлення тільки на підготовку магістрів (на 5,2 %). Звертає увагу 
той факт, що починаючи з 2016 року постійно зростають обсяги державно-
го замовлення на підготовку фахівців за заочною формою навчання. Суттє-
ві зміни відбуваються із державним замовленням на підготовку педагогіч-
них кадрів у 2020 році, де за прогнозними розрахунками матиме скорочен-
ня загальний його обсяг, зростання замовлення на бакалаврів, скорочення 
замовлення на підготовку за заочною формою навчання, з’являється за-
мовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів та молодших бака-
лаврів тощо 
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Динаміка кількості вступників на спеціальності галузі знань  
01 «Освіта/Педагогіка» (2016–2019 рр.)

Попри зростання обсягу державного замовлення на підготовку фахівців 
у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» у 2019 році, чисельність вступників 
до ЗВО для здобуття вищої освіти у відповідній галузі знань зменшилася на 
4,4 %, порівняно з попереднім роком. Це скорочення стосувалося всіх освіт-
ніх ступенів та освітньо-кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст – 
зменшення на 9,0 %, бакалавр – на 4,1 %, магістр – на 1,8 %).

До позитивної тенденції можна віднести зростання контингенту, який 
навчається за очною формою навчання. Слід також зазначити, що в цілому  
набір профільними ЗВО студентів на спеціальності галузі знань 01 «Освіта/
Педагогіка» за останні 4 роки знаходиться на стабільному рівні, тобто попит 
на професію педагог в країні не відчуває суттєвих коливань. 

Динаміка кількості випускників ЗВО у підпорядкуванні МОН,  
які навчалися за державним замовленням за спеціальностями 
галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (2016–2019 рр.)

У 2019 р. на 4,6 % (у порівнянні з попереднім роком) збільшилась кіль-
кість випускників ЗВО, які навчалися за кошти державного бюджету в галу-
зі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Поряд з цим для освітнього ступеня магі-
стра цей показник характеризується падінням на 14,7 %. Спостерігається 
зростання випуску студентів за очною формою навчання та скорочення об-
сягу випускників-заочників.

Прогнозні показники випуску студентів-педагогів у 2020 р. передбачають 
зростання/збереження обсягів випуску за всіма освітніми ступенями/освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем та очною формою навчання.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 р. 
№ 1361 випускникам закладів вищої освіти, які здобули освіту за напряма-
ми і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як 
три роки договір про роботу у ЗЗСО та П(ПТ)О надається одноразова адресна 
грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким кате-
горіям випускників ЗВО, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями 
педагогічного профілю, затверджений наказом Міністерства освіти і науки 
України від 28.03.2016 р. № 343.

Кількість випускників ЗВО, які отримали адресну одноразову грошову до-
помогу, катастрофічно скорочується та становила у 2019 р. 276 осіб, що на 
23,5 % менше попереднього року, та в 5,8 і 12,4 разів нижче цього показника 
у 2015 та 2010 рр. відповідно. 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» особи, які уклали угоду про 
відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах 
міського типу мають право на першочергове зарахування для здобуття ви-
щої освіти за медичними, мистецькими та педагогічними спеціальностями 
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на конкурсній основі в межах установлених квот, при їх зарахуванні на місця, 
що фінансуються за державним (регіональним) замовленням.

У 2019 р. правом на першочергове зарахування до закладів педагогічної 
освіти за державним (регіональним) замовленням скористалися 35 осіб, які 
стали переможцями конкурсів і уклали угоду про відпрацювання не менше 
трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу згідно із постано-
вою Кабінет Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 417 «Деякі питання ре-
алізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і 
педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням». Такі конкур-
си були проведені лише у 10 регіонах країни. Необхідно зазначити, що цей під-
хід також себе вичерпав та потребує невідкладного реформування.


