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І. Загальний стан системи професійної (професійно-технічної) освіти
України за 2017 календарний рік
(за даними державної статистичної звітності Міністерства освіти і науки України за формами
№1 (профтех) «Про підсумки роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти за
2016/2017 навчальний рік», №2 (профтех) «Про приймання учнів та слухачів до закладів
професійної (професійно-технічної) освіти», формою №3 (профтех) «Про контингент учнів
та слухачів професійно-технічних навчальних закладів»)

Мережа професійних (професійно-технічних) закладів освіти
Станом на 01.01.2018 р. мережа закладів професійної (професійнотехнічної) освіти України становить 778 закладів*, з них 774 заклади освіти–
підпорядковані МОН України, 4 – іншим центральним органам виконавчої влади
та Київській обласній раді.
З
774
закладів
підпорядкованих МОН:

професійної

(професійно-технічної)

освіти,

 662 заклади професійної (професійно-технічної) освіти (крім
навчальних центрів при кримінально-виконавчих установах закритого
типу, ПТУ соціальної реабілітації, ПТУ при спеціальних виховних
установах, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що є
структурними підрозділами закладів вищої освіти та закладів освіти
інших типів, що надають професійну (професійно-технічну) освіту);
 21 заклад професійної (професійно-технічної) освіти, що є
структурними підрозділами закладів вищої освіти;
 22 заклади освіти інших типів, що надають професійну (професійнотехнічну) освіту;
 69 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (63 навчальних
центри при кримінально-виконавчих установах закритого типу, 1
професійне училище соціальної реабілітації та 5 професійно-технічних
училищ при спеціальних виховних установах).
Станом на 01.01.2017 р. мережа закладів професійної (професійнотехнічної) освіти України становила 810 закладів*, з них 806 закладів –
підпорядковані МОН України, 4 – іншим центральним органам виконавчої
влади.
З
806
закладів
підпорядкованих МОН:

професійної

*

(професійно-технічної)

освіти,

Без урахування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Донецької та Луганської областей, що
розташовані в зоні проведення антитерористичної операції
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 690 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (крім
навчальних центрів при кримінально-виконавчих установах закритого
типу, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що є
структурними підрозділами закладів вищої освіти, та закладів освіти
інших типів, що надають професійну (професійно-технічну) освіту);
 23 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що є
структурними підрозділами закладів вищої освіти;
 23 заклади освіти інших типів, що надають професійну (професійнотехнічну) освіту;
 70 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (63 навчальних
центри при кримінально-виконавчих установах закритого типу, 2
професійних училища соціальної реабілітації та 5 професійнотехнічних училищ при спеціальних виховних установах).
Протягом 2017 року відбулись такі зміни мережі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти, підпорядкованих МОН України:
 30 закладів професійної (професійно-технічної) освіти реорганізовано
шляхом приєднання до більш потужних;
 1 заклад освіти іншого типу (Технічний коледж Національного
університету «Львівська політехніка») не надає освітні послуги щодо
професійної (професійно-технічної) освіти;
 ліквідовано Професійне училище соціальної реабілітації м. Охтирка
(Сумська область);
 2 заклади освіти, що є структурними підрозділами закладів вищої освіти
(Житомирська область, м. Київ), виокремлені із структури закладів
вищої освіти та набули статусу юридичної особи.
Контингент учнів, слухачів
У 774 закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що
підпорядковані МОН України, станом на 01.01.2018 контингент учнів, слухачів
становить 268,3 тис. осіб, з них:
 249,3 тис. осіб у 662 закладах професійної (професійно-технічної)
освіти (крім навчальних центрів при кримінально-виконавчих
установах закритого типу, ПТУ соціальної реабілітації, ПТУ при
спеціальних виховних установах, закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, що є структурними підрозділами закладів вищої
освіти та закладів освіти інших типів, що надають професійну
(професійно-технічну) освіту);
 6,8 тис. осіб у 21 закладі професійної (професійно-технічної) освіти, що
є структурними підрозділами закладів вищої освіти;
 6,8 тис. осіб у 22 закладах освіти інших типів, що надають професійну
(професійно-технічну) освіту;
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 5,4 тис. осіб у 69 навчальних центрах при кримінально-виконавчих
установах закритого типу, професійному училищі соціальної
реабілітації та професійно-технічних училищ при спеціальних
виховних установах.
На початок навчального року контингент учнів, слухачів налічував 266,5
тис. осіб, з них:
випускників закладів загальної середньої освіти – 257,2 тис. осіб;

незайнятого населення – 1,3 тис. осіб;

працюючого населення – 8,0 тис. осіб.
За регіональним замовленням навчаються 247,8 тис. осіб, за державним
замовленням – 14,5 тис. осіб.


Також, у вищезазначених закладах освіти навчаються 11,8 тис. учнів з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 4,2 тис. осіб
з інвалідністю.
Випуск учнів, слухачів
У 2017 році у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що
підпорядковані МОН України, випуск становив 140,9 тис. кваліфікованих
робітників, з них: 110,9 тис. учнів та 30 тис. слухачів з числа працюючого та
незайнятого населення.
У 2016/2017 навчальному році всього працевлаштовані за професією 126
тис. осіб, що становить 89,7 % від загального випуску, з них:
працевлаштовані за отриманою професією 114,8 тис. осіб (81,7 %
від загального випуску);

10,2 тис. осіб продовжують навчання у закладах освіти (7,3 %
від загального випуску);
1 тис. осіб призвані на військову службу (0,7 % від загального випуску).


За результатами аналізу виконання обсягів державного та/або
регіонального замовлення за напрямами економічної діяльності у 2017 році
підготовлено кваліфіковані робітники для: промисловості – 80,8 тис. осіб
(30,1 %); агропромислового комплексу – 28,5 тис. осіб (10,6%); транспорту – 35
тис. осіб (13%); зв’язку – 0,8 тис. осіб (8,9%); будівництва – 33,2 тис. осіб (12,4%);
торгівлі і громадського харчування – 64,5 тис. осіб (24,1%); побутового
обслуговування населення – 25,5 тис. осіб (9,5%).
Випуск учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, становив 5 тис. осіб. З них працевлаштовані за професією 4,8 тис.
осіб (або 90,6 % з загального випуску дітей даної категорії).
У 2017 році завершили навчання 1,7 тис. осіб з інвалідністю.
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Прийом учнів, слухачів
Протягом 2017 року до закладів професійної (професійно-технічної) освіти
прийнято 146,5 тис. осіб, з них: випускників закладів загальної середньої освіти
– 116,1 тис. осіб, незайнятого населення – 6,9 тис. осіб, працюючого населення –
23,5 тис. осіб. Кількість прийнятих учнів протягом року на перший курс за
державним та/або регіональним замовленням становить 112,3 тис. осіб.
Навчально-матеріальна база
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти МОН України мають:
17770 кабінет (не вистачає 75), з них кабінетів з предметів
профтехциклу 9659;

3733 лабораторій (не вистачає 16);

6417 навчально-виробничих майстерень (не вистачає 12);

31784 комп’ютерів (не вистачає 436).
Середній показник забезпечення комп’ютерною технікою становить
9 учнів на 1 комп’ютер.


Педагогічні працівники
У закладах професійної (професійно-технічної)
37,5 тис. педагогічних працівників, з них:

освіти

працюють

16,6 тис. старших майстрів та майстрів виробничого навчання;

13,5 тис. викладачів.
Забезпеченість педагогічними кадрами становить 88,9%.


У 2016/2017 навчальному році підвищили кваліфікацію 10,0 тис.
педагогічних працівників (або 26,7 %) з них:



5,1 тис. старших майстрів та майстрів виробничого навчання;
3,7 тис. викладачів.
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ІІ. Основні методологічні засади удосконалення існуючої статистичної
звітності у професійній (професійно-технічній) освіті
Освіта – результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань,
практичних умінь і навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку
її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної
культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну
своєрідність цієї особистості»1.
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного
розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту,
запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і
культурою, та держави2. Метою освіти є всебічний розвиток людини як
особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних,
творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні
до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального,
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу,
підвищення освітнього рівня громадян за для забезпечення сталого розвитку
України та її європейського вибору.
Право на освіту задеклароване у ст. 53 Конституції України, Європейській
конвенції про захист прав людини та основних свобод, Міжнародному пакті про
економічні, соціальні і культурні права та інших національних та міжнародних
правових актах.
Важливим джерелом інформації про заклади освіти є державна
статистична звітність, яка містить інформацію про стан роботи закладу освіти та
його структурних підрозділів, чисельність, склад та рух учнів, студенті, дітей;
професійну підготовку викладачів (педагогів та період їх роботи; дані про
матеріальне забезпечення та фінансові показники діяльності освітнього закладу.
В Україні державну політику в галузі освіти визначає Верховна Рада
відповідно до Конституції України і здійснюють органи державної виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування. Для оцінки ефективності політики у
цій галузі здійснюється державний контроль за діяльністю навчальних закладів,
що надають освітні послуги за різними освітніми рівнями (ступенями освіти).
Відповідно національна статистика освіти забезпечує потреби міжнародного та
національного моніторингу розвитку цієї галузі.

1

Гончаренко С.У. Енциклопедія освіти. К., 2008. -С. 962

2

Закон України «Про освіту» №2145-VIII, від 05.09.2017.
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У статті 72, ЗУ «Про освіту» зазначено, що Освітня статистика включає
статистичні дані центрального органу виконавчої влади у сфері статистики про
систему освіти і ринок праці; статистичні дані, отримані шляхом оброблення
деперсоналізованої інформації про здобувачів освіти; статистичну інформацію,
отриману за результатами моніторингових досліджень якості освіти; статистичні
показники, що відображають стан системи освіти.
Центральний орган
виконавчої влади у сфері статистики здійснює збір первинної статистичної
інформації у сфері освіти та її оброблення. Перелік показників, порядок збору та
методика оброблення статистичної інформації у сфері освіти погоджуються з
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Деперсоналізовані статистичні дані розміщуються в мережі Інтернет для
вільного доступу у форматі, зручному для копіювання та оброблення.
Центральним органом державної виконавчої влади у галузі освіти в Україні
є Міністерство освіти і науки України.
Відповідно виділяють: статистику загальної середньої освіти, статистику
професійної (професійно-технічної) освіти та статистику вищої освіти
Об’єктом статистичного вивчення є система професійної (професійнотехнічної) освіти.
Система професійної (професійно-технічної) освіти – сукупність закладів
освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, які забезпечують здобуття
особами професійних компетентностей та кваліфікацій, які відповідають
другому – п’ятому рівням Національної рамки кваліфікацій, а також сукупність
освітніх програм, ліцензійних умов, учасників освітнього процесу, органів
управління у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, а також
нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними.
Система професійної (професійно-технічної) освіти являє собою поєднання
об’єкта та суб’єкта управління.
Об’єкт управління – ресурси – контингент учнів, слухачів закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти,
педагогічні
працівники,
матеріально-технічна база, джерела фінансування, зміст навчання та навчальнометодичне забезпечення, що складають мережу закладів професійної
(професійно-технічної) освіти.
В статистиці мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти
досліджується за наступним переліком:
За типами:
-

центр професійної підготовки;
професійний ліцей;
регіональний багатопрофільний центр професійної освіти
професійний коледж;
навчання на виробництві.
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За підпорядкуванням:
- професійні (професійно-технічні) заклади освіти, підпорядковані МОН
України, в тому числі:
- навчальні центри при кримінально-виконавчих установах закритого типу,
професійні училища соціальної реабілітації та професійно-технічні
училища при спеціальних виховних установах;
- заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що є структурними
підрозділами закладів вищої освіти;
- заклади освіти інших типів, що надають професійну (професійно-технічну)
освіту;
- професійні (професійно-технічні) заклади освіти, підпорядковані іншим
центральних органам виконавчої влади.
За рівнями професійної
кваліфікаціями:

(професійно-технічної)

освіти

та

освітніми

- перший (початковий) рівень професійної освіти, освітня кваліфікація –
робітник, ІІ рівень Національної рамки кваліфікацій (НРК);
- другий (базовий) рівень професійної освіти, освітня кваліфікація –
кваліфікований робітник, ІІІ рівень НРК;
- третій (вищий) рівень професійної освіти, освітня кваліфікація –
висококваліфікований робітник, IV рівень НРК;
- фахова передвища освіта, освітня кваліфікація – фахівець (молодший
спеціаліст), V рівень НРК.
За видами економічної діяльності:
-

сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство;
добувна промисловість і розроблення кар'єрів;
переробна промисловість;
будівництво;
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів;
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність;
тимчасове розміщування й організація харчування;
інформація та телекомунікації;
надання інших видів послуг.
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Суб’єкт управління включає:
 Міністерство освіти і науки України, департамент професійної освіти;
 Департаменти (управління) освіти і науки обласних, київської міської
державних адміністрацій;
 Заклади професійної (професійно-технічної) освіти.
Департамент професійної освіти здійснює роботу з аналізу, узагальнення
державної та відомчої статистичної звітності, удосконалення форм статистичної
звітності. Департамент професійної освіти, згідно з Положенням про
Міністерство освіти і науки України, має повноваження отримувати безоплатно
від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього
завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики статистичні дані організація інформаційного забезпечення та статистичного
обліку в галузі професійної (професійно-технічної) освіти.
Процес передачі статистичних даних відбувається за трирівневою
структурою (Департамент професійної освіти Міністерства освіти і науки
України, обласні Департаменти освіти і науки, закладі професійної (професійнотехнічної) освіти). Попередня обробка та зведення даних, що містяться в
обліковій документації проводяться відповідальною особою безпосередньо у
закладі професійної (професійно-технічної) освіти, в результаті чого сформована
статистична звітність за підписом директора надсилаються до Департаментів
(управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.
Таким чином, до Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і
науки України надходять дев’ять форм статистичної звітності про професійну
(професійно-технічну) освіту:
Станом на початок навчального року:
Форма № 1 (профтех) – зведена “Зведений звіт про підсумки роботи
професійно-технічних навчальних закладів” (річна). Затверджена Наказом
Держкомстату України і МОН України 03.08.2000 № 259/364.
Містить: показники руху контингенту учнів, слухачів протягом
навчального року; показники кількості учнів, слухачів, які взяли участь у
державних кваліфікаційних іспитах, захисті дипломних проектів; показники
рівня працевлаштування, випуску за професіями, спеціальностями,
спеціалізаціями; характеристики навчально-матеріальної бази, а також кількість
педагогічних працівників залежно від посади на початок та кінець навчального
року.
Форма № 2 (профтех) “Звіт професійно-технічного навчального закладу
про приймання учнів та слухачів на 1 вересня __ року” (річна) Затверджена
Наказом Держкомстату України і МОН України 03.08.2000 № 259/364.
Складається з трьох розділів та містить кількісні показники прийнятих
випускників шкіл, незайнятого населення, працівників.
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Форма № 6-В (профтех) “Оперативний звіт про прийом до професійнотехнічних навчальних закладів МОН на ___ навчальний рік” (відомча).
Затверджена наказом МОН України від 23.04.99 №264 (річна).
Охоплює статистичні показники обсягів державного замовлення (з
урахуванням молодших спеціалістів), а також інформацію щодо їх фактичного
виконання;
Форма № 7-В (профтех) “Оперативний звіт про підготовку професійнотехнічних навчальних закладів МОН України до __ навчального року”
(відомча). Затверджена наказом МОН України від 23.04.99 №264 (піврічна)
(відомча).
Подаються обсяги державного замовлення (з урахуванням молодших
спеціалістів) відповідно до значень, доведених постановою Кабінету Міністрів
України та наказом Міністерства освіти і науки України та інформацію щодо
фактичного виконання цих обсягів.
Форма № 8В (профтех) “Звіт професійно-технічного навчального закладу
МОН України про професійне навчання незайнятого населення за направленням
служби зайнятості за __ півріччя __ року” (піврічна) (відомча). Затверджена
наказом МОН України 23.07.1999 № 264.
Відомості цієї форми охоплюють кількість випускників за назвами
професій та обсяги надходження коштів від служби зайнятості за професійне
навчання незайнятого населення.
Станом на 31 грудня календарного року
Форма № 3 (профтех) “Звіт професійно-технічного навчального закладу
про контингент учнів та слухачів за __ календарний рік” (річна). Затверджена
Наказом Держкомстату України і МОН України 28.11.2000 № 380/560.
Містить кількісні показники руху контингенту учнів, слухачів протягом
календарного року. Зазначаються дані про кількість учнів, слухачів –
випускників шкіл із зазначенням їх відповідного рівня середньої освіти, які
проходили первинну професійну підготовку у ПТНЗ, що звітують, за галузями
промисловості, статтю, соціальним станом, наявністю особових потреб;
Форма № 4 (профтех) “Звіт професійно-технічного навчального закладу
сільськогосподарського та меліоративного профілів про виробничу діяльність
учбових господарств за __ рік” (річна) (відомча). Затверджена наказом МОН
України 17.11.2000 № 537, узгоджено з Держкомстатом України 27.07.2000
№12-2-8/53.
Складається з п’яти розділів та містить показники виробництва і
реалізації продукції рослинництва, продукції тваринництва, наявності
сільськогосподарських будівель, економічні показники діяльності учбового
господарства (за його наявності), зокрема розміри доходу, чистого прибутку,
рентабельності.
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Форма № 5 (профтех) “Зведений звіт про наявність тракторів,
автомобілів, сільськогосподарських та меліоративних машин у професійнотехнічних навчальних закладах сільськогосподарського та меліоративного
профілів станом на 1 січня __ року” (річна) (відомча). Затверджена наказом МОН
України 17.11.2000 № 537 узгоджено з Держкомстатом України 27.07.2000 №122-8/53.
Містить інформацію про кількість тракторів, машин та обладнання, яке
використовується в рослинництві, тваринництві, транспорту, машин для
меліоративних робіт (наявність на звітну дату, а також вибуття).
Форма № 1-ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття повної
загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів». Затверджена Наказом МОН України за погодженням з
Держкомстатом України № 119 від 12.02.2007.
Містить інформацію про розподіл за регіонами випускників 9-х класів, які
одержали базову загальну середню освіту і продовжують навчання для здобуття
повної загальної середньої освіти.
Форма № 9 (профтех) “Звіт про навчально-виробниче обладнання і
техніку професійно-технічних навчальних закладів МОН України за __ рік”
(річна)(відомча). Затверджена наказом Міносвіти України 23.07.1999 № 264
узгоджено наказом Держкомстату України 27.07.1999 №12-2-8/69.
Містить дані щодо одиниць найменувань обладнання на кінець року, яке
було отримано та вибуло за рік, у тому числі за термінами експлуатації.
Органи державної статистики України (Державна служба статистики
України) для підготовки узагальненої інформації щодо діяльності професійних
(професійно-технічних) закладів освіти використовують такі форми звітності
Міністерства освіти і науки України:
форма №1 (профтех) – зведена "Зведений звіт про підсумки роботи
професійно-технічних навчальних закладів""
форма №2 (профтех) – зведена "Зведений звіт про приймання учнів та
слухачів до професійно-технічних навчальних закладів";
форма №3 (профтех) – зведена "Зведений звіт про контингент учнів та
слухачів професійно-технічних навчальних закладів";
форма №1-ЗСО "Звіт про продовження навчання для здобуття повної
загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів".
Основними статистичними публікаціями Держстату зі статистики
професійної (професійно-технічної) освіти є:
статистичний бюлетень "Загальноосвітні навчальні заклади України";
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статистичний бюлетень "Продовження навчання та здобуття професії".3
Згідно з Законом України «Про державну статистику», однією з головних
задач статистики є забезпечення користувачів (в особі як органів влади, так і
широкого загалу) всебічною статистичною інформацією4.
Користувач статистичних даних під час вирішення будь-якої своєї
проблеми або питання визначає коло показників, що за його думкою, потенційно
необхідні для її розв’язання. Потім він їх ідентифікує, розшукує, аналізує,
інтерпретує, а після цього, можливо повторює частини процедур та аналізує
спочатку. Кожний з наведених кроків вимагає деякої додаткової інформації про
статистичні дані, тобто статистичних метаданих, а їх необхідна глибина буде, в
першу чергу, залежати від знань, наявних у користувача. Тобто різні категорії
користувачів мають різні вимоги до статистичних метаданих, які визначаються і
цілями отримання.5
Таблиця 1.
Зовнішні користувачі даних зі статистики професійної (професійнотехнічної) освіти
користувачі
Мета застосування даних
Уряд, центральні органи виконавчої Оцінювання, планування, прийняття
влади
управлінських рішень
Роботодавці
Аналіз тенденцій на ринку праці,
прийняття ділових рішень
Стейкхолдери
Оцінювання
розвитку
системи
професійної освіти, мережі або
окремих закладів професійної освіти
Науково-дослідні організації
Аналіз та пояснення реальних явищ,
використання
для
наукових
досліджень
Заклади освіти
Використання у навчальних та
наукових процесах
Широкий загал
Участь у суспільних процесах
Політичні діячі
преса
Починаючи з 2000 року внаслідок широких євроінтеграційних процесів
відбувалось реформування системи професійної (професійно-технічної) освіти,
оновлювалось його законодавче та нормативне забезпечення багато уваги
3

Методологічні положення зі статистики освіти. www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2011/288/288.pdf
4Закон України «Про державну статистику» zakon.rada.gov.ua/go/2614-12 (45, ст.12, ст.14).
5

Пугачова М.В. Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств: Монографія.
– К.: ДП «Інформ.-анал.агенство», 2007. – 535 с., с.42.
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приділялось формуванню інформаційного забезпечення системи ПТО, як
основного підґрунтя для прийняття управлінських рішень та формування
ефективної системи моніторингу якості освіти. Вагомим міжнародним актом, на
базі якого будуються відносини України та Європейського Союзу є Угода про
асоціацію, підписана 27 червня 2014 року. Даний документ передбачає, що
система професійної (професійно-технічної) освіти в Україні має бути сумісна з
потребами української економіки, а також з освітніми стандартами ЄС. Тобто
Україна та ЄС працюватимуть над тим, щоб за набором предметів та
спеціальностей українські заклади професійної (професійно-технічної) освіти не
відрізнялися від будь-якого аналогічного закладу освіти ЄС.
В свою чергу система статистичних показників системи професійної
(професійно-технічної) освіти, які збираються за означеними вище формами
виявилася застарілою, виникла необхідність в її оновленні та удосконаленні.
Адже, ефективність діяльності статистики професійної (професійно-технічної)
освіти залежить не тільки від досконалості організаційної та функціональної
структур, а й від досконалості інформаційної системи, впровадження
інформаційних технологій, здатності системи адаптуватись до викликів
сучасності.
Основне завдання, що постає перед державою в галузі професійної
(професійно-технічної) освіти це гармонізація потреб ринку праці з освітніми
пропозиціями в сфері професійної освіти, впровадження дієвої реформи, яка
перетворить професійну освіту на важливий фактор сталого економічного
розвитку, створить передумови для професійної реалізації особистості,
забезпечить конкурентоспроможність України на міжнародному рівні. Ці
фактори викликають збільшення попиту на освітню інформацію і зробили
негайною необхідність реформування статистики. Статистичні показники
повинні забезпечити достатність статистичних даних для управління системою
професійної освіти, задоволення потреб користувачів та приєднання
інформаційно системи професійної (професійно-технічної) освіти до світових
інформаційних освітніх систем.
Основна діяльність системи професійної (професійно-технічної) освіти в
Україні, з точки зору позиції ЄС базується на наступних принципах, які повинні
бути підтверджені статистичними доказами:
 доступність;
 привабливість та гнучкість первинної професійної (професійно-технічної)
освіти;
 професійна освіта впродовж життя;
 інвестиції в професійну освіту;
 розвиток майстерності;
 актуальність на ринку праці та відповідність тенденціям зайнятості.
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Загальна мета удосконалення існуючої статистичної звітності у професійній
(професійно-технічній) освіті - створення нових, встановлених законодавством
форм звітності, з уніфікованими комплексами статистичних показників, які
системно характеризують ефективність функціонування закладів професійної
(професійно-технічної) освіти та задовольняють потреби стейкхолдерів та інших
зацікавлених користувачів.
Для вирішення поставленої мети, необхідно дотримуватись наступних
кроків:
 використання єдиної термінології;
 забезпечення оперативного доступу до статистичної інформації (створення
єдиної інформаційної системи професійної (професійно-технічної) освіти);
 вилучення «застарілих», «неінформативних», дублюючих показників;
 оновлення технології збирання статистичних даних;
 удосконалення існуючої технології обробки, аналізу та розповсюдження
статистичної інформації;
 оновлення існуючої технології доступу до статистичної інформації;
 формування реєстру стейкхолдерів та проведення опитування їх на
предмет узгодження переліку показників.
Перелік удосконалених статистичних показників, за якими здійснюється
державне статистичне спостереження у професійній (професійнотехнічній) освіті:
1. Мережа професійних (професійно-технічних) закладів освіти, одиниць
Показник

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

центр професійної підготовки
професійний ліцей
регіональний багатопрофільний центр професійної освіти
професійний коледж
навчання на виробництві
професійні (професійно-технічні) заклади освіти, підпорядковані МОН України
професійні (професійно-технічні) заклади освіти, підпорядковані іншим центральних
органам виконавчої влади
перший (початковий) рівень професійної освіти, освітня кваліфікація – робітник, ІІ
рівень Національної рамки кваліфікацій (НРК)
другий (базовий) рівень професійної освіти, освітня кваліфікація – кваліфікований
робітник, ІІІ рівень НРК
третій (вищий) рівень професійної освіти, освітня кваліфікація –
висококваліфікований робітник, IV рівень НРК
фахова передвища освіта, освітня кваліфікація – фахівець (молодший спеціаліст), V
рівень НРК
Заклад професійної (професійно-технічної освіти) заснований на державній формі
власності
Заклад професійної (професійно-технічної освіти) заснований на комунальній формі
власності
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Заклад професійної (професійно-технічної освіти) заснований на приватній чи
корпоративній формі власності
Інформація по засновника: назва, тип (територіальний орган влади, міністерство,
державне підприємство)
Вид економічної діяльності, за яким здійснюється підготовка випускників Закладу
професійної (професійно-технічної освіти)
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
добувна промисловість і розроблення кар'єрів
переробна промисловість
будівництво
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
тимчасове розміщування й організація харчування
інформація та телекомунікації
надання інших видів послуг

2.
Рух контингенту учнів, слухачів професійних (професійнотехнічних) закладів освіти протягом навчального (календарного) року, осіб
№
Показник
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року, всього
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року з повною
загальною середньою освітою
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року з базовою
повною загальною середньою освітою, які отримують повну загальну середню освіту
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року з базовою
повною загальною середньою освітою, які не отримують повну загальну середню
освіту
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року з вищою
освітою, всього
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року з вищою
освітою, які мають кваліфікацію молодший спеціаліст
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року з вищою
освітою, які мають кваліфікацію спеціаліст
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року, які
отримують первинну професійну підготовку
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року, які
навчаються за програмами перепідготовки
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року, які
підвищують кваліфікацію
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року, які
навчаються за програмами короткострокового професійного навчання
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року на денній
формі навчання
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року на вечірній
формі навчання
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року, які
навчаються на робочому місці
Кількість учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року на дуальній
формі навчання
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16
17
18
19
20
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3

Кількість учнів, слухачів на початок навчального року на індивідуальній формі
навчання
З кількості учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року – кількість
учнів, слухачів, які навчаються за кошти державного бюджету
З кількості учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року – кількість
учнів, слухачів, які навчаються за кошти місцевого бюджету
З кількості учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року – кількість
учнів, слухачів, які навчаються за угодами з підприємствами, установами,
організаціями
З кількості учнів, слухачів на початок навчального (календарного) року – кількість
учнів, слухачів, які навчаються за угодами з фізичними та/або юридичними
особами
Прийнято випускників шкіл протягом навчального (календарного) року всього
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл з повною загальною середньою освітою
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл з базовою повною загальною середньою освітою, які
отримують повну загальну середню освіту
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл з базовою повною загальною середньою освітою, які
не отримують повну загальну середню освіту
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл, які отримують первинну професійну підготовку
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл, які навчаються за програмами короткострокового
професійного навчання
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл на денній формі навчання
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл на вечірній формі навчання
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл, які навчаються на робочому місці
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл на дуальній формі навчання
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл на індивідуальній формі навчання
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл, які навчаються за кошти державного бюджету
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл , які навчаються за кошти місцевого бюджету
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл , які навчаються за угодами з підприємствами,
установами, організаціями
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл , які навчаються за угодами з фізичними та/або
юридичними особами
З кількості прийнятих випускників шкіл протягом навчального (календарного) року
– кількість випускників шкіл, які навчаються за видом економічної діяльності
(вказати коди)
Прийнято слухачів протягом навчального (календарного) року - всього
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
4
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб з вищою освітою, всього
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб, які мають кваліфікацію молодший спеціаліст
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб, які мають кваліфікацію спеціаліст
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб, які отримують первинну професійну підготовку
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб, які навчаються за програмами перепідготовки
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) - кількість
осіб, які підвищують кваліфікацію
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб, які навчаються за програмами короткострокового професійного
навчання
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб на денній формі навчання
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб на вечірній формі навчання
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб, які навчаються на робочому місці
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб на дуальній формі навчання
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб на індивідуальній формі навчання
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року кількість осіб які навчаються за видом економічної діяльності (вказати коди)
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року - за
кошти державного бюджету
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року - за
кошти місцевого бюджету
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року - за
угодами з підприємствами, установами, організаціями
З кількості прийнятих слухачів протягом навчального (календарного) року - за
угодами з фізичними та/або юридичними особами
Вибуло учнів, слухачів протягом навчального (календарного) року, всього
З кількості учнів, слухачів, які вибули - випускники
З кількості випускників - особи з особливими освітніми потребами
З кількості випускників - сироти
З кількості випускників – діти, позбавлені батьківського піклування
З кількості випускників – діти, з малозабезпечених сімей
З кількості випускників - діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів
З кількості випускників – особи, зареєстровані як внутрішньо переміщені
З кількості випускників - особи, які постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС
З кількості випускників - особи, визнані учасниками бойових дій
З кількості випускників – випуск за професіями, що характеризуються
самозайнятістю
З кількості випускників – жінок
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64
65
66
67
68
69
5.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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З кількості випускників – чоловіків
З кількості випускників – за видом економічної діяльності (вказати коди)
З кількості учнів, слухачів, які вибули – відраховано з першого курсу, з числа осіб,
прийнятих за кошти державного бюджету
З кількості учнів, слухачів, які вибули – відраховано з першого курсу, з числа осіб,
прийнятих за кошти місцевого бюджету
З кількості учнів, слухачів, які вибули – відраховано з першого курсу, з числа осіб,
прийнятих за угодами з підприємствами, установами, організаціями
З кількості учнів, слухачів, які вибули – відраховано з першого курсу, з числа осіб,
прийнятих за угодами з фізичними та/або юридичними особами
Кількість учнів, слухачів на кінець навчального (календарного) року
(перехідний контингент) - всього
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – кількість жінок
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – кількість чоловіків
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 14 років і
менше
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 15 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 16 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 17 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 18 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 19 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 20 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 21 рік
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 22 роки
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 23 роки
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 24 роки
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 25 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 26 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 27 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 28 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 29 років
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за віком 30 років і
старше
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – особи з особливими
освітніми потребами
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – сироти
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – діти, позбавлені
батьківського піклування
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – діти, з
малозабезпечених сімей
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – діти, один із батьків
яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних конфліктів
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – особи, зареєстровані
як внутрішньо переміщені
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – особи, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту- особи, визнані
учасниками бойових дій
З кількості учнів, слухачів з числа перехідного контингенту – за видом економічної
діяльності (вказати коди)
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3. Прийом учнів, слухачів до закладів професійної (професійно-технічної)
освіти (на 1 вересня __________ року), осіб
2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Прийнято випускників шкіл на початок навчального року - всього
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року з повною загальною
середньою освітою
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року з базовою повною
загальною середньою освітою, які отримують повну загальну середню освіту
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року з базовою повною
загальною середньою освітою, які не отримують повну загальну середню освіту
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року, які отримують первинну
професійну підготовку
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року, які навчаються за
програмами короткострокового професійного навчання
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року на денну форму навчання
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року на вечірню форму
навчання
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року на навчання на робочому
місці
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року на дуальну форму
навчання
Прийнято випускників шкіл на початок навчального року на індивідуальну форму
навчання
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року - жінок
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року - чоловіків
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року - особи з
особливими освітніми потребами
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року - сироти
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – діти,
позбавлені батьківського піклування
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – діти, з
малозабезпечених сімей
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року - діти, один
із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних
операцій, бойових дій чи збройних конфліктів
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – особи,
зареєстровані як внутрішньо переміщені
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року - особи, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року - особи,
визнані учасниками бойових дій
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – кількість
випускників шкіл, які навчаються за видом економічної діяльності (вказати коди)
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – кількість
випускників шкіл, які навчаються за кошти державного бюджету
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – кількість
випускників шкіл , які навчаються за кошти місцевого бюджету
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – кількість
випускників шкіл , які навчаються за угодами з підприємствами, установами,
організаціями
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2.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – кількість
випускників шкіл , які навчаються за угодами з фізичними та/або юридичними
особами
Прийнято слухачів на початок навчального року - всього
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року - кількість осіб з
вищою освітою, всього
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року - кількість осіб, які
мають кваліфікацію молодший спеціаліст
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року - кількість осіб, які
мають кваліфікацію спеціаліст
Прийнято слухачів на початок навчального року, які отримують первинну
професійну підготовку
Прийнято слухачів на початок навчального року, які навчаються за програмами
короткострокового професійного навчання
Прийнято слухачів на початок навчального року на денну форму навчання
Прийнято слухачів на початок навчального року на вечірню форму навчання
Прийнято слухачів на початок навчального року на навчання на робочому місці
Прийнято слухачів на початок навчального року на дуальну форму навчання
Прийнято слухачів на початок навчального року на індивідуальну форму навчання
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року - жінок
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року - чоловіків
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року – кількість слухачів,
які навчаються за видом економічної діяльності (вказати коди)
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року – кількість слухачів,
які навчаються за кошти державного бюджету
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року – кількість слухачів,
які навчаються за кошти місцевого бюджету
З кількості прийнятих слухачів на початок навчального року – кількість слухачів,
які навчаються за угодами з підприємствами, установами, організаціями
З кількості прийнятих випускників шкіл на початок навчального року – слухачів,
які навчаються за угодами з фізичними та/або юридичними особами

4. Випуск учнів, слухачів, осіб
№
1
2

3
4

5

показник
Кількість учнів, слухачів випускного курсу, всього
З кількості учнів, слухачів випускного курсу – кількість учнів, слухачів, які
завершили відповідну освітню програму, взяли участь у державному
кваліфікаційному екзамені або захисті дипломної роботи, проекту чи творчої роботи
- всього
З кількість учнів, слухачів, які завершили відповідну освітню програму, взяли участь
у державному кваліфікаційному екзамені або захисті дипломної роботи, проекту чи
творчої роботи – отримали освітню кваліфікацію - робітник
З кількість учнів, слухачів, які завершили відповідну освітню програму, взяли
участь у державному кваліфікаційному екзамені або захисті дипломної роботи,
проекту чи творчої роботи – отримали освітню кваліфікацію - кваліфікований
робітник
З кількість учнів, слухачів, які завершили відповідну освітню програму, взяли
участь у державному кваліфікаційному екзамені або захисті дипломної роботи,
проекту чи творчої роботи – отримали освітню кваліфікацію висококваліфікований робітник
21
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З кількість учнів, слухачів, які завершили відповідну освітню програму, взяли участь
у державному кваліфікаційному екзамені або захисті дипломної роботи, проекту чи
творчої роботи – отримали освітню кваліфікацію - фахівець (молодший спеціаліст)
З кількості учнів, слухачів випускного курсу – кількість учнів, слухачів, які
отримали свідоцтва
З кількості учнів, слухачів випускного курсу - кількість учнів, слухачів, які отримали
освітні кваліфікації нижче встановлених за вимогами кваліфікаційних стандартів
конкретних професій
Кількість учнів, слухачів випускного курсу в розрізі професій за Класифікатором
професій України ДК 003:2010

7
8
9

5. Працевлаштування, осіб
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

показник
Кількість випускників, працевлаштованих за професією, всього
З кількості випускників, працевлаштованих за професією – кількість випускників,
працевлаштованих за договорами на підприємствах, організаціях
З кількості випускників, працевлаштованих за професією – кількість випускників,
працевлаштованих за квотою для молоді на підприємствах, організаціях
З кількості випускників, працевлаштованих за професією - особи з особливими
освітніми потребами
З кількості випускників, працевлаштованих за професією - сироти
З кількості випускників, працевлаштованих за професією – діти, позбавлені
батьківського піклування
З кількості випускників, працевлаштованих за професією – діти, з малозабезпечених
сімей
З кількості випускників, працевлаштованих за професією - діти, один із батьків яких
загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій,
бойових дій чи збройних конфліктів
З кількості випускників, працевлаштованих за професією – особи, зареєстровані як
внутрішньо переміщені
З кількості випускників, працевлаштованих за професією - особи, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
З кількості випускників, працевлаштованих за професією - особи, визнані
учасниками бойових дій
З кількості випускників, працевлаштованих за професією - за видом економічної
діяльності (вказати коди)
З кількості випускників, працевлаштованих за професією – за професіями, що
характеризуються самозанятістю
З кількості випускників, працевлаштованих за професією - жінок
З кількості випускників, працевлаштованих за професією - чоловіків
Кількість випускників, які продовжують навчання – всього
З кількості випускників, які продовжують навчання – у вищих навчальних закладах
З кількості випускників, які продовжують навчання – в інших навчальних закладах
Кількість випускників, які призвані на військову службу
Кількість випускників, які не працевлаштувалося - всього
З кількості випускників, які не працевлаштувались – кількість випускників, які не
працевлаштувались за власним бажанням
З кількості випускників, які не працевлаштувались – кількість випускників, які не
працевлаштувались за станом здоров’я
Кількість випускників, які отримали інтегровану професію
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Кількість випускників, які не працевлаштувалося
працевлаштуванням до служб зайнятості

25

Кількість випускників, які працевлаштовані за отриманою професією після року
роботи

та

звернулись

за

6. Зміст навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти і
навчально-методичне забезпечення, одиниць
№
1
2

3

4
5

показник
Кількість предметів професійної (професійно-теоретичної, професійно-практичної)
підготовки - всього
З кількості предметів професійної (професійно-теоретичної, професійно-практичної)
підготовки - кількість предметів професійної (професійно-теоретичної) підготовки,
що викладаються з використанням сучасного технологічного обладнання,
інформаційно-комп’ютерних технологій та ліцензованих (авторських) педагогічних
програмних засобів навчання
З кількості предметів професійної (професійно-теоретичної, професійно-практичної)
підготовки - Кількість занять професійно-практичної підготовки (виробниче
навчання і виробнича практика), що проводяться з використанням сучасного
технологічного обладнання, матеріалів, новітніх технологій виробництва тощо
Загальна кількість предметів професійного (професійно-технічного) циклу, що
забезпечені сучасними підручниками, навчальною літературою (виданими за останні
5 років)
Загальна кількість предметів загальноосвітніх дисциплін, що забезпечені сучасними
підручниками, навчальною літературою (виданими за останні 5 років)

7. Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, осіб
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

показник
Кількість педагогічних працівників на початок навчального року - всього
З загальної кількості педагогічних працівників на початок навчального року кількість педагогічних працівників за штатним розписом
З кількості педагогічних працівників за штатним розписом - жінок
З загальної кількості педагогічних працівників на початок навчального року кількість педагогічних працівників фактично
Кількість педагогічних працівників, які вибули протягом навчального року
Кількість педагогічних працівників, на кінець навчального року
Кількість педагогічних працівників, які мають 11 тарифний розряд посад
педагогічних працівників
Кількість педагогічних працівників, які мають 12 тарифний розряд посад
педагогічних працівників
Кількість педагогічних працівників, які мають 13 тарифний розряд посад
педагогічних працівників
Кількість педагогічних працівників, які мають 14 тарифний розряд посад
педагогічних працівників
Кількість педагогічних працівників, які мають тарифний розряд посад педагогічних
працівників вищий 14-го
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

Кількість педагогічних працівників, які мають вищу робітничу кваліфікацію за
двома або більше професіями
Кількість педагогічних працівників, які є авторами
навчально-методичної
літератури, програмних засобів навчання
Кількість педагогічних працівників, які мають педагогічні звання (старший викладач,
викладач-методист, майстер виробничого навчання 1 та 2 категорії)
Склад педагогічних працівників
директор
заступники директора
майстри виробничого навчання
старші майстри виробничого навчання
викладачі професійно-теоретичної підготовки
педагоги професійного навчання
викладачі загальноосвітніх дисциплін
вихователі
професійний психолог
соціальний педагог
інші педагогічні працівники
працівники, які не беруть безпосередньої участі у навчально-виховній роботі
Розподіл педагогічних працівників за віком
до 30 років включно
31-40 років
41-50 років
51-54 років
55-60 років
понад 60 років
Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію протягом
навчального (календарного) року
З загальної кількості педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію протягом
навчального (календарного) року – кількість педагогічних працівників які підвищили
кваліфікацію у закладах післядипломної освіти
З загальної кількості педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію протягом
навчального (календарного) року – кількість педагогічних працівників які підвищили
кваліфікацію у навчально-методичних (науково-методичних) центрах (кабінетах)
професійної (професійно-технічної) освіти
З загальної кількості педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію протягом
навчального (календарного) року – кількість педагогічних працівників які підвищили
кваліфікацію на підприємствах, в організаціях
З загальної кількості педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію протягом
навчального (календарного) року – кількість педагогічних працівників які підвищили
кваліфікацію на базі професійних (професійно-технічних) закладів освіти
З загальної кількості педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію протягом
навчального (календарного) року – кількість педагогічних працівників які підвищили
кваліфікацію за видом: довгострокове підвищення кваліфікації
З загальної кількості педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію протягом
навчального (календарного) року – кількість педагогічних працівників які підвищили
кваліфікацію за видом: короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстеркласи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги,
вебінари, «круглі столи» тощо)
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З загальної кількості педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію протягом
навчального (календарного) року – кількість педагогічних працівників які підвищили
кваліфікацію за видом: стажування

8.
№
1
2
3

Навчально-матеріальна база
показник
Кількість навчально-матеріальних об’єктів - всього
З кількості навчально-матеріальних об’єктів - кількість одиниць технологічного
обладнання, що відповідає вимогам сучасного виробництва та було придбане за
останні сім років
Кількість створених навчально-матеріальних об’єктів протягом звітного року –
всього

4

З кількості створених навчально-матеріальних об’єктів протягом звітного року –
кількість створених навчально-матеріальних об’єктів за рахунок стейкхолдерів

5

З кількості створених навчально-матеріальних об’єктів протягом звітного року –
кількість створених навчально-матеріальних об’єктів, яких не вистачає

6
7
8
9

Загальна кількість кабінетів – всього
Загальна кількість кабінетів, створених протягом звітного року
Загальна кількість кабінетів, яких не вистачає
З загальної кількості кабінетів – кількість кабінетів з предметів професійнотехнічного циклу – всього
З загальної кількості кабінетів – кількість кабінетів з предметів професійнотехнічного циклу, створених протягом звітного року
З загальної кількості кабінетів – кількість кабінетів з предметів професійнотехнічного циклу, яких не вистачає
З загальної кількості кабінетів – кількість кабінетів електронно-обчислювальної
техніки і автоматизації виробництва – всього
З загальної кількості кабінетів – кількість кабінетів електронно-обчислювальної
техніки і автоматизації виробництва, створених протягом звітного року
З загальної кількості кабінетів – кількість кабінетів електронно-обчислювальної
техніки і автоматизації виробництва, яких не вистачає
Загальна кількість лабораторій – всього
Загальна кількість лабораторій, створених протягом звітного року
Загальна кількість лабораторій, яких не вистачає
Загальна кількість навчально-виробничих майстерень - всього
Загальна кількість навчально-виробничих майстерень, створених протягом звітного
року
Загальна кількість навчально-виробничих майстерень, яких не вистачає
Загальна кількість полігонів - всього
Загальна кількість полігонів, створених протягом звітного року
Загальна кількість полігонів, яких не вистачає
Загальна кількість автотрактородромів - всього
Загальна кількість автотрактородромів, створених протягом звітного року
Загальна кількість автотрактородромів, яких не вистачає
Загальна кількість колекційних дослідницьких полів - всього
Загальна кількість колекційних дослідницьких полів, створених протягом звітного
року
Загальна кількість колекційних дослідницьких полів, яких не вистачає

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

25

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Стан комп’ютеризації у закладі професійної (професійно-технічної) освіти та
охоплення сучасними інформаційними технологіями
Кількість ПК у закладі професійної (професійно-технічної) освіти
у тому числі, отримані від стейкхолдерів та/або інших зацікавлених осіб
Кількість ПК у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, термін придбання
яких становить понад 5 років
Кількість ПК у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, підключених до
Інтернету
Кількість ПК у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, підключених до
Wi-Fi
Площа приміщень у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, які покриті
Wi-Fi (кв.м.)
Наявність окремого Wi-Fi для пристроїв, задіяних у навчально-виробничому процесі
кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів
Кількість
ПК у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, що
використовуються в управлінсько-господарській діяльності
Кількість
ПК у закладі професійної (професійно-технічної) освіти, що
використовуються в навчально-виробничому процесі
кількість інтерактивних комплексів
кількість комп’ютерних програмних засобів навчання, які використовуються у
навчальному процесі
наявність
власного веб-сайту
стадіону
спортивної зали, в тому числі гуртків та спортивних секцій
бібліотеки
Загальна кількість навчальних місць - всього в тому числі:
за проектом забудови
фактично використовується
в гуртожитках, з них
за проектом
фактично використовується для проживання учнів, слухачів
в їдальнях, з них:
за проектом
фактично використовується для харчування учнів, слухачів
Загальна кількість місць в читальній залі бібліотеки
Архітектурна доступність, в тому числі:
зона висадки учнів, слухачів
похилі з’їзди, пандуси
двері
сходи
туалет, умивальник
душові кабіни
Загальна кількість навчально-виробничих ділянок на підприємствах
Загальна кількість робочих місць для проходження виробничого навчання, практики
на виробництві – всього, з них:
заплановано виділити за рішенням місцевих органів виконавчої влади (згідно з
переліками)
заплановано виділити за укладеними з підприємствами прямими договорами
заплановано виділити за укладеними з стейкхолдерами прямими договорами
фактично виділено підприємствами
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

фактично виділено стейкхолдерами
Машини та обладнання
Загальна кількість верстатів металообробних – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
З загальної кількості верстатів металообробних - токарні
З загальної кількості верстатів металообробних - розточувальні
З загальної кількості верстатів металообробних - свердлильні
З загальної кількості верстатів металообробних - шліфувальні
З загальної кількості верстатів металообробних - заточувальні
З загальної кількості верстатів металообробних – обдирочно-шліфувальні і точильнополірувальні
З загальної кількості верстатів металообробних - зубообробні
З загальної кількості верстатів металообробних - фрезувальні
З загальної кількості верстатів металообробних - стругальні
З загальної кількості верстатів металообробних - довбальні
З загальної кількості верстатів металообробних - протяжні
З загальної кількості верстатів металообробних - відрізні
Загальна кількість верстатів деревообробних – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість машин ковальсько-пресових – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість автомобілів вантажних – всього, в тому числі:
Автомобілі навчальні
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість автомобілів легкових – всього, в тому числі:
Автомобілі навчальні
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість електрозварювальних апаратів (по кількості постів) –
всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість газозварювальних апаратів (по кількості постів) – всього, в
тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість компресорів (повітряних і газових приводних) – всього, в
тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Вибуло за рік
Загальна кількість компресорів стаціонарних – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість компресорів пересувних – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість машин швейних (побутових) – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість машин швейних (промислових) – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість машин друкарських поліграфічних – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість ткацького обладнання – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість гірничого обладнання – всього, в тому числі:
Термін експлуатації
Отримано за рік
Вибуло за рік
Загальна кількість тракторів – всього
в т.ч. гусеничні, з них:
Т-150
ДТ-75
Трактори з подвійним керуванням (із загальної кількості гусеничних)
Колісні - всього
з них:
К-700, К-701, К-701-А
Т-150К
МТЗ, ЮМЗ всіх модифікацій
Трактори з подвійним керуванням (із загальної кількості колісних)
Причепи та напівпричепи тракторні
Комбайни зернозбиральні - всього
в т.ч.: ДОН-1200 та ДОН-1500
Комбайни спеціальні - всього
в т.ч.: кукурудзозбиральні
силосозбиральні та сінозбиральні
бурякозбиральні
картоплезбиральні
льнозбиральні
Плуги тракторні
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165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

Культиватори
Сівалки - всього
в т.ч. зернові та зерно комбіновані
для посіву кукурудзи
для посіву цукрових буряків
Машини для внесення мінеральних добрив
Машини для внесення органічних добрив
Машини для очистки насіння
Навантажувачі сільськогосподарського призначення
Машини для хімічного захисту рослин
Дощувальні машини
Інші с.г. машини та знаряддя
Машини та обладнання для тваринницьких ферм - всього
в т.ч. машини для приготування і роздачі кормів
доїльні установки
обладнання для видалення та утилізації гною
Автомобілі - всього
в т.ч. вантажні бортові автомобілі та самоскиди
з них з подвійним керуванням
Легкові автомобілі та легкові автофургони
з них з подвійним керуванням
Спеціальні автомобілі (автомобілі - цистерни, вантажні автофургони,
пересувні майстерні, інші спец-автомобілі)
Автобуси
в т.ч. мікроавтобуси
Причепи та напівпричепи автомобільні та загального призначення
Машини для меліоративних робіт - всього
в.т.ч. екскаватори
бульдозери
скрепери
автогрейдери та грейдери
автокрани
Одержано сільськогосподарської техніки від господарств безкоштовно в
тис.грн.
Загальна площа земельних угідь
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
Площа сільськогосподарських угідь
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
в тому числі орної землі
Орендована орна земля
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
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213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

Посівна площа - всього
Зернові культури - всього
̶ з них:
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
озима пшениця
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
ячмінь
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
гречка
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
Цукровий буряк
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
Соняшник
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
Картопля
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
Плодово-ягідні насадження
Валовий збір, ц
Урожайність, ц/га
Реалізовано, всього, ц
Залишки продукції на кінець року, ц
Виробництво і реалізація продукції тваринництва
Велика рогата худоба
Поголів’я
Вироблено продукції
Реалізовано продукції
в тому числі:
корови молочного стада
Поголів’я
Вироблено продукції
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263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

Реалізовано продукції
свині
Поголів’я
Вироблено продукції
Реалізовано продукції
вівці
Поголів’я
Вироблено продукції
Реалізовано продукції
коні
Поголів’я
Вироблено продукції
Реалізовано продукції
птиця
Поголів’я
Вироблено продукції
Реалізовано продукції
м'ясо в живій вазі (ц)
Поголів’я
Вироблено продукції
Реалізовано продукції
молоко (ц)
Вироблено продукції
Реалізовано продукції
мед (ц)
Вироблено продукції
Реалізовано продукції
Наявність сховищ - всього
Кількість
Місткість, тон в тому числі:
зерносховищ
Кількість
Місткість, тон
овочесховищ
Кількість
Місткість, тон
Наявність тваринницьких приміщень - всього
Кількість
Місткість, тон
в тому числі:
приміщень для ВРХ
Кількість
Місткість, тон
приміщень для свиней
Кількість
Місткість, тон
Економічні показники діяльності учбового господарства
Доход (тис.грн.), всього
Доход від тваринництва, тис.грн.
Доход від рослинництва, тис.грн.
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312
313
314
315
316
317

Чистий прибуток (тис.грн.)
Доход від тваринництва, тис.грн.
Доход від рослинництва, тис.грн.
Рентабельність (проц.)
Доход від тваринництва, тис.грн.
Доход від рослинництва, тис.грн.

9. Витрати на підготовку учнів, слухачів у професійних (професійнотехнічних) закладах освіти, тис.грн.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

показник
Витрати на підготовку учня, слухача які завершили відповідну освітню програму –
отримали освітню кваліфікацію - робітник
В тому числі за видом економічної діяльності (вказати код)
За кодом Класифікатора професій України ДК 003:2010
Витрати на підготовку учня, слухача які завершили відповідну освітню програму –
отримали освітню кваліфікацію - кваліфікований робітник
Витрати на підготовку учня, слухача які завершили відповідну освітню програму –
отримали освітню кваліфікацію - висококваліфікований робітник
Витрати на підготовку учня, слухача які завершили відповідну освітню програму –
отримали освітню кваліфікацію -- фахівець (молодший спеціаліст)
Витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника за професіями
загальнодержавного значення
Витрати на підготовку одного кваліфікованого робітника за переліком професій
загальнодержавного значення
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ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, система статистичних
показників системи професійної (професійно-технічної) освіти, які збираються
за означеними вище формами є застарілою, вона не задовольняє потреб
користувачів, інформаційно не забезпечує потреби ринку праці в якісних
статистичних даних, на підставі яких можна робити аналітичні судження та
розробляти управлінські рішення, і як наслідок - потребує оновлення та
удосконалення.
Загальна мета удосконалення існуючої статистичної звітності у професійній
(професійно-технічній) освіті - створення нових, встановлених законодавством
форм звітності, з уніфікованими комплексами статистичних показників, які
системно характеризують ефективність функціонування закладів професійної
(професійно-технічної) освіти та задовольняють потреби стейкхолдерів та інших
зацікавлених користувачів.
Для вирішення поставленої мети, необхідно дотримуватись наступних
кроків:
 використання єдиної термінології;
 забезпечення оперативного доступу до статистичної інформації (створення
єдиної інформаційної системи професійної (професійно-технічної) освіти);
 вилучення «застарілих», «неінформативних», дублюючих показників;
 оновлення технології збирання статистичних даних;
 удосконалення існуючої технології обробки, аналізу та розповсюдження
статистичної інформації;
 оновлення існуючої технології доступу до статистичної інформації;
 формування реєстру підприємств, замовників кадрів та проведення
опитування їх на предмет узгодження переліку показників.
Ефективна модель управління та фінансування професійної освіти полягає
в децентралізації управління та автономії закладів професійної освіти з
передачею реальних повноважень регіонам, замовникам кадрів та закладам
освіти для здійснення реформаторських змін.
Становлення відкритої
інтегрованої інформаційної системи є необхідною умовою переходу до
децентралізованої моделі управління професійною освіти на основі системи
відкритих доказових даних і запровадження електронного врядування в системі
освіти.
Побудова єдиного автоматизованого інформаційного середовища зі збору,
обробки та верифікації даних зі статистики професійної освіти забезпечується
розробкою інформаційно-статистичного блоку: статистика професійної
(професійно-технічної) освіти, який включений до Інформаційнотелекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (ІТС
ДІСО).
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ІТС ДІСО – структурований, логічно завершений організаційнотехнологічний комплекс серверних, програмних та автоматизованих систем,
інтерфейсів сполучення комп'ютерних програм з базами даних,
взаємопов’язаних в єдиному процесі управління освітніми структурами всіх
рівнів підпорядкування – від загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) до
органів управління освітою. ІТС ДІСО забезпечує передавання даних,
автоматизацію формування обов’язкової державної статистичної звітності та
інших адміністративно-управлінських процесів на рівні органів управління
освітою та їх подальшу передачу до ІТС ДІСО.
Перелік удосконалених статистичних показників інформаційностатистичного блоку: статистика професійної (професійно-технічної) освіти,
який включений до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна
інформаційна система освіти» (ІТС ДІСО):
1. Мережа професійних (професійно-технічних) закладів освіти, одиниць
24 показника
2. Рух контингенту учнів, слухачів професійних (професійно-технічних)
закладів освіти протягом навчального (календарного) року, осіб. 97
показників.
3. Прийом учнів, слухачів до закладів професійної (професійно-технічної)
освіти на 1 вересня, осіб. 42 показника
4. Випуск учнів, слухачів, осіб. 9 показників
5. Працевлаштування, осіб. 25 показників
6. Зміст навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 5
показників
7. Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної)
освіти, 40 показників.
8. Навчально-матеріальна база. 317 показників
9. Витрати на підготовку учнів, слухачів професійних (професійнотехнічних) закладів освіти, тис.грн.8 показників.
Створення інформаційно-статистичного блоку: статистика професійної
(професійно-технічної) освіти у ІТС ДІСО дозволить:
 оптимізувати статистичну звітність у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти;
 збирати, обробляти, формувати, зберігати статистичну інформацію, у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти;
 створити функціональний реєстр закладів професійної (професійнотехнічної) освіти;
 здійснювати аналіз
кількісного та якісного складу учнів, слухачів у
закладах професійної
(професійно-технічної) освіти, педагогічних
працівників, прогнозування та вироблення управлінських рішень у
відповідності до державних пріоритетів реформування освіти.
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