
Колектив Головного управління статистики у Запорізькій області
сподівається, що видання буде корисним і зацікавить керівників, фахівців,
наукових працівників, студентів та широке коло читачів.

Пропонуємо Вашій увазі статистичний бюлетень «Дошкільні навчальні
заклади Запорізької області в 2018 році», в якому інформацію згруповано за
видами та типами дошкільних навчальних закладів, по містах та районах
області, а також за типом поселень.

Бюлетень сформовано за такими розділами: основні характеристики
дошкільних начальних закладів, дошкільні навчальні заклади по містах та
районах області, окремі порівняльні показники за регіонами України.

При підготовці бюлетеня було використано дані державного
статистичного спостереження «Мережа та діяльність закладів освіти».



Динаміка основних показників закладів дошкільної освіти

(на кінець року)

Рік
Кількість 

закладів, од
Кількість місць у 

закладах, од
Кількість дітей у 
закладах, осіб

2010 526 44921 52274

2015 522 48437 57407

2016 517 48696 57555

2017 512 48996 57881

2018 510
47668

54760

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



Ясла-садки

Інші

Дитячі садки

Розподіл дошкільних навчальних закладів
за типами поселень та закладів
на кінець 2018 року (відсотків)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

міські поселення сільська місцевість

Розподіл перевантажених дошкільних навчальних 
закладів за кількістю дітей на 100 місць

на кінець 2018 року

131 особа і більше

від 111 до 120 осіб

від 121 до 130 осіб

від 101 до 100 осіб

(відсотків)
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до 1 року від 1 до 3 років 3 роки і старші

Окремі категорії вихованців 
закладів дошкільної освіти

на кінець 2018 року(осіб) (осіб)

Віковий склад дітей  у закладах 
дошкільної освіти на кінець 2018 року

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Розподіл дітей у дошкільних 
навчальних закладів
за мовою виховання
на кінець 2018 року

(відсотків)

Українська Російська



Розподіл дітей у закладах 
дошкільної освіти за статтю 

на кінець 2018 року

Хлопчики Дівчатка

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(відсотків)

Розподіл штатних працівників  
закладів дошкільної освіти за статтю

на кінець 2018 року

(відсотків)

Жінки Чоловіки



Охоплені

Не охоплені

Охоплення дітей закладами дошкільної освіти
за типами поселень у 2018 році 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

міські поселення

сільська місцевість

(відсотків до загальної чисельності дітей у віці 1-6 років)



Завантаженість дошкільних навчальних закладів 
по містах та районах на кінець 2018 року

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПО МІСТАХ ТА РАЙОНАХ ОБЛАСТІ

більше 120

106-120
100-105
менше  100

(у розрахунку на 100 місць;  осіб)



санаторні

ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПО МІСТАХ ТА РАЙОНАХ ОБЛАСТІ

спеціальні
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Заклади дошкільної освіти, які мали санаторні групи та групи 
спеціального призначення, по містах та районах

на кінець 2018 року (од)



ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПО МІСТАХ ТА РАЙОНАХ ОБЛАСТІ
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Частка окремих вікових категорій штатних працівників дошкільних навчальних закладів
по містах та районах на кінець 2018 року 

(відсотків до загальної кількості працівників закладів по території)
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до 35 років 60 років і старші



ОКРЕМІ ПОРІВНЯЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

більше 70 

66-70

60-65

менше 60

Охоплення дітей закладами дошкільної освіти
за регіонами України в 2018 році

(відсотків до кількості дітей у віці 1-6 років)



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 бюлетеня.

Дякуємо за увагу!

Сподіваємось, 
що Вас зацікавила викладена 

в бюлетені інформація!

Більш детальну інформацію щодо статистичної
методології, вмісту бюлетеня 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

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ


