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КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ

У профосвіті станом на 1 січня 2020 року навчається 238 тисяч учнів

Примітка: У 2019 році середній рівень втрати контингенту серед здобувачів профосвіти становив 14,59%. 



ГЕНДЕР ТА ВІК

38,4%

89 129 учениць
61,6%

142 968 учнів



ДЕ ВЧИТЬСЯ НАЙБІЛЬШЕ УЧНІВ?

Найбільша чисельність здобувачів профосвіти у Дніпропетровській, 

Львівській та Вінницькій областях



РІВЕНЬ ОХОПЛЕННЯ ПРОФОСВІТИ

Найвищий рівень загального контингенту профосвіти на 10 тис. 

мешканців - у Волинській, Вінницькій та Миколаївській областях.



ГЕНДЕР ТА ВІК

61,6 % учнів профосвіти не виповнилося 18 років. 

Дорослі здебільшого вчаться на контрактній формі. 

Вікова структура здобувачів, %

Вікова структура здобувачів, %



ГЕНДЕР ТА ВІК

Для закладів освіти загалом є характерним гендерний та віковий 

дисбаланс персоналу. У профосвіті працює 65,1% жінок та 34,9% 

чоловіків, середній вік викладача – 48 років (65.9% працівників –

особи від 41 до 60+ років) 

Вікова та гендерна структура педагогічних 

працівників (станом на січень 2020 року),%



ОБСЯГ НАБОРУ УЧНІВ

Набір учнів має тенденцію до зменшення в усіх регіонах країни.

Найбільший набір вступників (у розрахунку на 10 тис. мешканців) у

Миколаївській, Вінницькій та Рівненській областях.



ПОПУЛЯРНІ ПРОФЕСІЇ

Найпопулярніші професії: кухар, водій автотранспортних засобів і 

кондитер. 



ДУАЛЬНА ОСВІТА

У 2018-2019 навчальному році в Україні значно зросла кількість закладів, 
які застосовують дуальну форму освіти. Найвищі обсяги підготовки за 

дуальною освітою у м. Київ, Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській та 
Запорізькій областях.



НАДХОДЖЕННЯ: ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

На графіку показані обсяги фінансових надходжень загального фонду на 

1 здобувача профосвіти за регіонами у 2019 році (тис. грн)



НАДХОДЖЕННЯ: СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження до спеціального фонду бюджетів (на малюнку: обсяги 

на 1 здобувача профосвіти за регіонами у 2019 році, тис. грн) суттєво 

відрізняються в різних регіонах і залежать від кількості учнів закладів. 



ВИДАТКИ

Структура видатків загального фонду ЗП(ПТ)О в 2019 році, тис. грн

Видатки загального фонду є достатньо типовими для всіх регіонів.

Більше 60% становлять витрати на оплату праці (заробітна плата та

нарахування на заробітну плату), ще близько 12-17% становлять

видатки на виплату стипендій.



ІНФРАСТРУКТУРА

Від 18 до 41% площ будівель закладів профосвіти не опалюються, з

чого можна зробити висновок про їх використання. Значні площі технічних

приміщень закладів сільськогосподарського призначення не опалюються

взагалі.



ГУРТОЖИТКИ

У гуртожитках у січні 2020 року 

проживало 39,09% здобувачів 
профосвіти. У гуртожитках 

забезпечена базова інфраструктура 
для проживання:
● гаряча вода;
● пральні кімнати;
● доступ до мережі Інтернет.

Середній рівень завантаженості 
гуртожитків в мережі профосвіти –

53,6%



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ

В Україні створені та діють 333 навчально-практичних центри за

основними напрямами: Промисловість, Деревообробка; Будівництво; Легка

промисловість; Харчова промисловість. Значна кількість НПЦ створена

впродовж останніх трьох років (57 діють менше року; 100 НПЦ - більше 1

року; 42 - більше двох років; 30 - більше трьох років).

Кількість навчально-практичних центрів за регіонами, одиниць



КОМП’ЮТЕРИ І ІНТЕРНЕТ

За даними аудиту профосвіти, у

середньому майже кожен педагог має доступ

до комп’ютера (найвищий показник у м.Києві

– 1,7 комп’ютера, а найнижчий у

Кіровоградській області – 0,7 комп’ютера).

Гірша ситуація із забезпеченням доступу до Інтернету. У середньому,

на 1 особу припадає 0,4 приміщень з доступом Інтернету.



ПІДГОТОВКА ДОРОСЛИХ

Обсяг підготовки дорослих суттєво відрізняється між регіонами, при

цьому він змінюється нерівномірно. Найкращі показники за 2019 рік – у

Черкаській, Сумській та Рівненській областях.



БЕЗОПЛАТНА ОСВІТА

У середньому, 95% учнів профосвіти навчаються за бюджетні кошти. 

Рівень залучення здобувачів на контрактну форму знаходиться в 

межах від 3% до 14% (такий показник – у Вінницькій області).

Структура набору ЗП(ПТ)О за джерелом фінансування у 2019 році, %



ШВИДКЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Більше 80% випускників профосвіти знаходять роботу відразу після 

навчання.

Структура працевлаштування випускників ЗП(ПТ)О 2018-2019 навчального року, %



ВИСНОВКИ

Середня наповнюваність закладів профосвіти у інших країнах 

більша, ніж в Україні (у Бельгії – 800 осіб, у Україні – 320 осіб). 

Відокремлені заклади, що мають загальний контингент менше 200 

осіб. 

Тенденція до зменшення набору до закладів, не дивлячись на 

переваги цього навчання для населення. 

Віковий склад викладачів: молоді спеціалісти не йдуть працювати 

у профосвіту. 



ПОДАЛЬШІ КРОКИ

Необхідність оптимізації закладів, зменшення кількості та 

підвищення якості їхніх послуг.

Нагальна потреба підвищення престижності профосвіти.

Підвищення престижності профосвіти для викладачів: покращення 

умов їхньої праці, підвищення заробітної плати.



ДЯКУЮ!

Контакти: shumik@mon.gov.ua


