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І.  На виконання доручення заступника директора Литвинчука А.О. від 

04.04.2018 «Питання від Світового банку щодо оптимізації/реорганізації мережі» 

відділом інформаційно-аналітичних систем Інституту освітньої аналітики в 

межах компетенції  підготовлено порівняльний аналіз структури мережі денних 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2009/2010 н.р. та 2017/2018 н.р. 

  Вихідними даними служила інформація статистичної форми звітності 76-

РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів». На початок 

2009/2010 н.р. дані враховували кількість закладів освіти  на тимчасово 

окупованій території АР Крим та м. Севастополя, а також на непідконтрольній 

території Донецької та Луганської областей. Для порівнянності показників 

2017/2018 н.р. з даними 2009/2010 н.р. нами здійснено коригування інформації 

2009/2010 н.р. в частині цих територій, що наведено в Додатку (табл.1-табл.5).  

На початок 2009/2010 н.р. загальна кількість денних загальноосвітніх 

навчальних закладів складала 20364 од. Сума коригування загальної кількості 

денних закладів середньої освіти тимчасово-окупованої території АР Крим, 

м.Севастополя, а також  непідконтрольної території Донецької та Луганської 

областей – 1595 од. Отже, за коригованими даними загальна кількість закладів 

середньої освіти на початок 2009/2010 н.р. – 18769 од., що буде базовою 

інформацією для проведення порівняльного аналізу. 

 Як свідчать наведені дані (табл.1), на початок 2017/2018 н.р.  

спостерігається тенденція зменшення загальної кількості закладів середньої 

освіти (ЗСО) та відбуваються зміни в структурі мережі закладів освіти. В цілому 

кількість  середніх   шкіл   I ступеня  зменшилася  в  порівнянні з  2009/2010  н.р. 

(-35,4%), I-II – (-23,2%), I-III – (-6,7%), II-III – (-4,4%), спеціальних шкіл (шкіл-

інтернатів) – (-2,1%), шкіл соціальної реабілітації –  

(-88,95).  

Як показує аналіз, проведений в розрізі областей, в цілому найбільше 

зменшення кількості денних загальноосвітніх навчальних закладів 

спостерігається у таких областях, як Кіровоградська (-40,3%), Хмельницька  

(-23,6%), Чернігівська (-22,6%), Сумська (-22,1%), Луганська (-19,8%), 



4 

Полтавська (-19,7%). У міській місцевості вище середнього значення (-5,1%) 

ідентифіковано у 8 областях, зокрема  у Луганській (-17,9%), Кіровоградській  

(-16.4%), Донецькій (-11,8%),  у сільській місцевості  при середньому відсотку (-

18,6%) найбільше зменшення шкіл у Кіровоградській (-49,4%), Чернігівській (-

29%), Хмельницькій (-28,4%), Харківській (-24,7%), Житомирській (-21,3%), 

Луганській  (-21,2%),  Волинській (-19,7%),  Запорізькій (-18,2%). 

Проаналізуємо ситуацію, яка склалася з реорганізацією середніх шкіл  

I ступеня. В цілому при середньому значенні цього показника по Україні  

(-35,4%), більше половини шкіл I ступеня реорганізовано у Луганській  

(-77,3%), Кіровоградській області (-56,3%), Хмельницькій (-53,1%), Волинській 

(-50,6%). Досить  високий  показник  зменшення  шкіл    I ступеня  у  

Херсонській  області (-41,8%), Рівненській (-41,2%), Житомирській (-40,4%),  

Тернопільській (-38,1%). У міській місцевості найбільші значення фіксуються у 

Кіровоградській (-75%), Донецькій (-63,6%), Луганській (-62,5%), 

Дніпропетровській (-47,8%) областях та в м. Києві (-40,8%). 

Проведений аналіз щодо реорганізації середніх шкіл I-II ступенів 

свідчить, що при середньому значенні (-23,2%) значне зменшення кількості шкіл 

фіксується у таких областях,  як  Кіровоградська  (-64,7%),  Сумська   

(-50,6%),  Чернігівська (-45,7%),   Житомирська (-35,2%), зокрема  у  міській 

місцевості –  Житомирська (-58,3%), Тернопільська (-42,9%), Кіровоградська  

(-38,5%). Водночас, спостерігається процес реорганізації шкіл I-II ступенів у 

міській місцевості в сторону їх збільшення – це Чернівецька обл. (50%), м. Київ 

(37,5%), Чернігівська  (25%), Івано-Франківська (12,5%), Закарпатська  (11,8%),  

Київська (9,1%).  У сільській місцевості кількість шкіл цього типу зменшилося 

на 1143 од. (-23,8%), зокрема  у   Кіровоградській  обл.   (-67,2%),   Сумській    

(-52,5%),  Чернігівській (-48,2%), Полтавській (-42,3%), Харківській (-38,9%). 

За типами шкіл найменший відсоток зменшення спостерігається серед 

шкіл I-III ступенів,  в  цілому по  Україні (-6,7%),   зокрема  у   Кіровоградській   

обл. (-31,3%), Хмельницькій (-12,7%), Херсонській (-12,4%), Харківській (-

10,4%), Черкаській (-9,5%). У міській  місцевості  при  середньому  відсотку  

зменшення  (-2,7%) у Кіровоградській обл. (-12,2%), Луганській (-12,1%), 
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Донецькій (-8,9%), Херсонській (-6,0%). Серед шкіл сільської місцевості 

найбільше змешення шкіл I-III ступенів – у Кіровоградській обл. (-40,5%), 

Харківській (-19,8%), Хмельницькій (-17,4%), Херсонській (-15,8%). 

Необхідно відзначити про зовсім незначне зменшення шкіл II-III ступенів –

3 од. (-4,6%). 

В той же час в порівнянні з 2009/2010 н.р. відбулося збільшення кількості 

навчально-виховних комплексів (об’єднань) (+85,1%). В структурі навчально-

виховних комплексів спостерігаються наступні зміни: збільшилася кількість 

шкіл  I ступеня на (+9,1%), I-II – (+133,9%),  I-III  – (+98,3%)   та   відбулося   

збільшення   шкіл   II-III  ступеня  на  (+33,3%). Із загальної кількості навчально-

виховних комплексів кількість шкіл-садків зросла на (+86,5%). 

Серед денних закладів освіти за типами ідентифіковано зменшення шкіл  I 

ступеня на (-48,1%), I-II – (-38,9%),  I-III  – (-18,0%),  II-III –  (-15,4%),  гімназій – 

(-9,8%), ліцеїв – (-20,7%), колегіумів – (-13,3%). 

На початок 2017/2018 н.р. серед загальної кількості денних 

загальноосвітніх навчальних закладів середні школи I ступеня складають  – 8,5%, 

середні школи I-II ступенів – 24,8%, середні школи I-III ступенів – 64,2%,   

середні школи II-III ступенів – 0,4%,  спеціальні школи (школи-інтернати) – 

2,0%; крім того, закрито на капітальний ремонт або з інших причин  12 шкіл,  

призупинена діяльність 212 шкіл. 

Загальна кількість класів на початок 2017/2018 н.р. – 201465 од., із них в 

міській місцевості – 109002 од., сільській – 92463од. У порівнянні з 2009/2010 

н.р. загальна кількість класів в цілому зменшилася на 12613 од., (-5,95%), в 

сільській ідентифіковано зменшення на 15702 од. (-14,5%), в той час, як у міській 

спостерігається збільшення класів на 3089 од. (+2,95%). 

Що стосується питань, викладених у другому листі, то відділ 

інформаційно-аналітичних систем ІОА в межах компетенції, повідомляє, що 

перелік посад непедагогічних працівників (бібліотекар, бухгалтер, водій, 

гардеробник, двірник, кухар, комірник та ін. – всього 44 категорії посад) та їх 

тарифні розряди були надані раніше для обговорення на попередніх зустрічах з 

міжнародними експертами Світового банку.  
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Звертаємо увагу, що посадові оклади (тарифні ставки) педагогічних 

працівників та інших категорій працівників визначаються відповідно до 

тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки і залежать від законодавчо визначеного 

розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2018 він складає 3723 грн. і з 1 до 

11 тарифного розряду включно відбувається доплата до 3723 грн.). Посадові 

оклади (тарифні ставки)  за іншими тарифними розрядами (з 12 до 25 включно) 

визначаються шляхом множення раніше визначеного розміру мінімальної 

заробітної плати  (1762 грн.) на відповідний тарифний коефіцієнт. 

Компонентами заробітної плати педагогічних працівників є посадовий 

оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, інші доплати, 

надбавки, премії. 

Заробітна плата педагогічного персоналу у закладах загальної середньої 

освіти  фінансується за рахунок освітньої субвенції із державного бюджету, 

непедагогічного – за рахунок місцевих бюджетів. Видатки за іншими кодами 

економічної класифікації видатків (статтями) фінансуються за рахунок місцевих 

бюджетів (крім того, можливе в деяких випадках фінансування на оновлення 

матеріально-технічної бази закладів середньої освіти за рахунок коштів  

освітньої субвенції).  Також із місцевих бюджетів фінансуються професійно-

технічні навчальні заклади,  позашкільні навчальні заклади, заклади вищої освіти 

комунальної форми власності. 

Заклади вищої освіти державної форми власності  фінансуються із 

державного бюджету (підготовка здобувачів вищої освіти (ЗВО)  за державним 

замовленням), а також за рахунок спеціального фонду (підготовка ЗВО за 

контрактом). 

Питання щодо визначення суттєвої економії витрат за іншими статтями, 

ніж зарплата, потребує додаткового аналітичного дослідження (визначення 

статей видатків, факторів, котрі впливають на їх зміни (збільшення або 

зменшення), економічної ситуації в державі (тарифи на комунальні послуги) 

тощо. 
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ВИСНОВКИ 
 

1. Проведений порівняльний аналіз структури мережі денних 

загальноосвітніх навчальних закладів України у 2009/2010 н.р.  та 2017/2018 н.р. 

свідчить, що загальна кількість шкіл зменшилася на 2709 од., що складає 14,4%. 

Серед них кількість середніх шкіл I ступеня зменшилася на 752 од. (-35,4%), I-II 

ступенів на -1201 од. (-23,2%). Державною статистичною звітністю не 

передбачені дані щодо кількості закритих шкіл. Починаючи з 2012/2013 н.р. у 

форму статистичної звітності внесено такі показники, як кількість шкіл, 

діяльність яких призупинена, кількість шкіл, які перебувають на капітальному 

ремонті та не працюють з інших причин. На питання щодо реорганізації шкіл та  

її типів, кількості реорганізованих шкіл однозначної відповіді за допомогою 

існуючих форм статистичної звітності отримати не можливо. Проводячи 

порівняльний аналіз на основі даних, наведених у Додатку, можна лише 

стверджувати про певні тенденції в процесі оптимізації/реорганізації мережі, а 

саме: про зменшення кількості шкіл I та I-II ступенів, про утворення навчально-

виховних комплексів (об’єднань), розвиток в них шкіл-садків, про структурні 

зміни в самій мережі. Детальну інформацію, на нашу думку, можна отримати 

безпосередньо у місцевих органах управління освітою. Здійснюючи процедури з 

удосконалення існуючої ДІСО, необхідно передбачити систему показників, яка 

даватиме  в найближчий час конкретну відповідь на поставлені питання на 

основі повної інформації про кожний заклад середньої освіти, його рух у 

просторі та часі. 

2. Загальна кількість класів на початок 2017/2018 н.р. – 201465 од., із 

них в міській місцевості – 109002 од., сільській – 92463 од. У порівнянні з 

2009/2010 н.р. загальна кількість класів в цілому зменшилася на 12613 од., (-

5,95%), в сільській ідентифіковано зменшення на 15702 од. (-14,5%), в той час, як 

у  міській спостерігається збільшення класів на 3089 од. (+2,95%). 

3. На початок 2017/2018 н.р в Україні налічується 6684 ЗСО з кількістю 

учнів від 10 до 100, у тому числі I ступеня – 1177 од., I-II – 3206 од.,  I-III – 2301 

од. Для прийняття рішення щодо оптимізації мережі малокомплектних шкіл  
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необхідно більш ретельно та досконало провести аналітичні дослідження в 

частині демографічних тенденцій змін народонаселення України, проаналізувати 

думки територіальних громад, педагогічних колективів, батьків. Міжнародним 

експертам для надання пропозицій щодо оптимізації мережі шляхом ліквідації 

малокомплектних шкіл та направлення контингенту учнів до найближчих шкіл, 

необхідно, перш за все, здійснити економічні розрахунки щодо  ефективності 

фінансування видатків на оплату праці, закупівлю товарів і послуг (у тому числі 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв), поточні трансферти, капітальні 

видатки та провести детальний аналіз потужностей запропонованих шкіл, їх 

матеріальну базу та інфраструктуру.  

 
ІІ. До аналітичної записки додаються інформаційно-аналітичні матеріали: 
 

1. Інформація щодо денних закладів загальної середньої освіти у 
2009/2010 н.р. та 2017/2018 н.р. (табл. 1). 

2. Порівняльний аналіз показників загальної середньої освіти «Загальна 
кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 
2009/2010 н.р. та 2017/2018 н.р.» (табл. 2). 

3. Порівняльний аналіз показників загальної середньої освіти «Середні 
школи I ступеня на початок  2009/2010 н.р. та 2017/2018 н.р.» (табл. 3). 

4. Порівняльний аналіз показників загальної середньої освіти «Середні 
школи I-II ступенів на початок  2009/2010 н.р. та 2017/2018 н.р.» (табл. 
4). 

5. Порівняльний аналіз показників загальної середньої освіти «Середні 
школи I-III ступенів на початок  2009/2010 н.р. та 2017/2018 н.р.» 
(табл. 5). 

 
                                                                                                                          21.05.2018  
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Додаток 

Таблиця 1  

Інформація  щодо денних закладів загальної середньої освіти 
у 2009/2010 н.р. та 2017/2018 н.р. 

 
Назва показника  2009/2010 

навчальний 
рік 

Сума 
коригування*

Кориговані дані 
2009/2010 н.р 

2017/2018 
навчальний рік 

Загальна кількість денних 
закладів 

20364 1595 18769 16060 

 у  тому числі:     
середні школи І ступеня 2176 50 2126 1374 
середні школи І-ІІ ступенів 5396 217 5179 3978 
середні школи І-ІІІ ступенів 12312  

1265 
11047 10309 

середні школи ІІ-ІІІ ступенів 81 13 68 65 
спеціальні школи (школи-
інтернати) 

389 49 340 333 

школи соціальної 
реабілітації 

10 1 9 1 

Із загальної кількості 
денних закладів за типами: 

    

середні школи І ступеня 1677 28 1649 856 
середні школи І-ІІ ступенів 4870 186 4684 2861 
середні школи І-ІІІ ступенів 10057 1001 9056 7423 
середні школи ІІ-ІІІ ступенів 56 4 52 44 
гімназії 588 58 530 478 
ліцеї 386 19 367 291 
колегіуми 46 1 45 39 
навчально-виховні 
комплекси (НВК) 
(об'єднання) -  всього 

 
2235 

 
232 

 
2003 

 
3707 

у тому числі     
I ступеня 495 22 473 516 
I-II ступенів 490 22 468 1095 
I-III ступенів 1228 181 1047 2076 
II-III ступенів 22 7 15 20 
Із загальної кількості НВК – 
школи-садки – всього  

1791 97 1694 3159 

Санаторні школи 50 16 34 27 
Кількість класів 
всього 

 
237619 

 
23541 

 
214078 

 
201465 

у тому числі      
міська місцевість 124094 18181 105913 109002 
сільська місцевість  113525 5360 108165 92463 
Джерело: складено авторами на основі опрацьованих форм 76-РВК «Зведений звіт денних 
загальноосвітніх навчальних закладів на початок навчального року» (2009/2010 н.р., 2017/2018 н.р.), 
отриманих від департаментів/управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та м. Києва. 
*сума коригування –  дані  тимчасово окупованої території АРК Крим, м.Севастополя, а також   непідконтрольної 
території Донецької та Луганської областей 
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Таблиця 2 
Порівняльний аналіз показників загальної  середньої освіти 

Загальна кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок  2009/2010 н.р. та  2017/2018 н.р.  
                    
№ Назва областей Кориговані дані 2009/2010 н.р. 2017/2018 навчальний рік Відхилення (осіб) Відхилення (%) 
п/п   усього місто село усього місто село усього місто село усього місто село 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Вінницька 992 169 823 860 163 697 -132 -6 -126 -13,3% -3,6% -15,3% 
2 Волинська 788 114 674 653 112 541 -135 -2 -133 -17,1% -1,8% -19,7% 
3 Дніпропетровська 1032 599 433 922 563 359 -110 -36 -74 -10,7% -6,0% -17,1% 
4 Донецька 605 381 224 542 336 206 -63 -45 -18 -10,4% -11,8% -8,0% 
5 Житомирська 853 176 677 706 173 533 -147 -3 -144 -17,2% -1,7% -21,3% 
6 Закарпатська 706 150 556 666 149 517 -40 -1 -39 -5,7% -0,7% -7,0% 
7 Запорізька 639 281 358 563 270 293 -76 -11 -65 -11,9% -3,9% -18,2% 
8 Івано-Франківська 752 158 594 710 154 556 -42 -4 -38 -5,6% -2,5% -6,4% 
9 Київська 773 226 547 705 229 476 -68 3 -71 -8,8% 1,3% -13,0% 

10 Кіровоградська 580 159 421 346 133 213 -234 -26 -208 -40,3% -16,4% -49,4% 
11 Луганська 364 156 208 292 128 164 -72 -28 -44 -19,8% -17,9% -21,2% 
12 Львівська 1446 362 1084 1259 353 906 -187 -9 -178 -12,9% -2,5% -16,4% 
13 Миколаївська 591 179 412 518 173 345 -73 -6 -67 -12,4% -3,4% -16,3% 
14 Одеська 952 311 641 844 305 539 -108 -6 -102 -11,3% -1,9% -15,9% 
15 Полтавська 795 197 598 638 183 455 -157 -14 -143 -19,7% -7,1% -23,9% 
16 Рівненська 706 137 570 637 135 502 -69 -2 -68 -9,8% -1,5% -11,9% 
17 Сумська 603 172 426 470 162 308 -133 -10 -118 -22,1% -5,8% -27,7% 
18 Тернопільська 892 143 749 760 133 627 -132 -10 -122 -14,8% -7,0% -16,3% 
19 Харківська 899 421 482 765 402 363 -134 -19 -119 -14,9% -4,5% -24,7% 
20 Херсонська 510 157 353 436 146 290 -74 -11 -63 -14,5% -7,0% -17,8% 
21 Хмельницька 952 177 775 727 172 555 -225 -5 -220 -23,6% -2,8% -28,4% 
22 Черкаська 685 167 518 605 163 442 -80 -4 -76 -11,7% -2,4% -14,7% 
23 Чернівецька 449 110 339 421 108 313 -28 -2 -26 -6,2% -1,8% -7,7% 
24 Чернігівська 686 165 521 531 161 370 -155 -4 -151 -22,6% -2,4% -29,0% 
25 м.Київ 519 519 0 484 484 0 -35 -35 0 -6,7% -6,7%   

Усього 18769 5786 12983 16060 5490 10570 -2709 -296 -2413 -14,4% -5,1% -18,6% 
Джерело: складено авторами на основі опрацьованих форм 76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 
навчального року» (2009/2010 н.р., 2017/2018 н.р.), отриманих від департаментів/управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та 
м.Києва. 
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Таблиця 3 
Порівняльний аналіз показників загальної  середньої освіти 

Середні школи I ступеня  на початок  2009/2010 н.р. та  2017/2018 н.р 
              
№ Назва областей Кориговані дані 2009/2010 н.р. 2017/2018 навчальний рік Відхилення (осіб) Відхилення (%) 
п/п   усього місто село усього місто село усього місто село усього місто село 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Вінницька 65 3 62 49 3 46 -16 0 -16 -24,6% 0,0% -25,8% 
2 Волинська 178 1 177 88 0 88 -90 -1 -89 -50,6% -100,0% -50,3% 
3 Дніпропетровська 44 23 21 34 12 22 -10 -11 1 -22,7% -47,8% 4,8% 
4 Донецька 18 11 7 11 4 7 -7 -7 0 -38,9% -63,6% 0,0% 
5 Житомирська 89 8 81 53 8 45 -36 0 -36 -40,4% 0,0% -44,4% 
6 Закарпатська 170 17 153 132 14 118 -38 -3 -35 -22,4% -17,6% -22,9% 
7 Запорізька 35 16 19 28 15 13 -7 -1 -6 -20,0% -6,3% -31,6% 
8 Івано-Франківська 119 19 100 93 16 77 -26 -3 -23 -21,8% -15,8% -23,0% 
9 Київська 34 13 21 28 12 16 -6 -1 -5 -17,6% -7,7% -23,8% 

10 Кіровоградська 16 4 12 7 1 6 -9 -3 -6 -56,3% -75,0% -50,0% 
11 Луганська 22 8 14 5 3 2 -17 -5 -12 -77,3% -62,5% -85,7% 
12 Львівська 306 31 275 195 26 169 -111 -5 -106 -36,3% -16,1% -38,5% 
13 Миколаївська 54 16 38 38 14 24 -16 -2 -14 -29,6% -12,5% -36,8% 
14 Одеська 102 22 80 65 22 43 -37 0 -37 -36,3% 0,0% -46,3% 
15 Полтавська 71 15 56 44 11 33 -27 -4 -23 -38,0% -26,7% -41,1% 
16 Рівненська 102 11 91 60 11 49 -42 0 -42 -41,2% 0,0% -46,2% 
17 Сумська 34 10 24 28 11 17 -6 1 -7 -17,6% 10,0% -29,2% 
18 Тернопільська 236 16 220 146 12 134 -90 -4 -86 -38,1% -25,0% -39,1% 
19 Харківська 25 18 7 17 10 7 -8 -8 0 -32,0% -44,4% 0,0% 
20 Херсонська 55 5 50 32 4 28 -23 -1 -22 -41,8% -20,0% -44,0% 
21 Хмельницька 128 11 117 60 11 49 -68 0 -68 -53,1% 0,0% -58,1% 
22 Черкаська 23 2 21 35 2 33 12 0 12 52,2% 0,0% 57,1% 
23 Чернівецька 56 12 44 37 11 26 -19 -1 -18 -33,9% -8,3% -40,9% 
24 Чернігівська 46 12 34 31 11 20 -15 -1 -14 -32,6% -8,3% -41,2% 
25 м.Київ 98 98 0 58 58 0 -40 -40 0 -40,8% -40,8% 0,0% 

Усього 2126 402 1724 1374 302 1072 -752 -100 -652 -35,4% -24,9% -37,8% 
Джерело: складено авторами на основі опрацьованих форм 76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 
навчального року» (2009/2010 н.р., 2017/2018 н.р.), отриманих від департаментів/управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та 
м.Києва. 
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Таблиця 4 
Порівняльний аналіз показників загальної  середньої освіти 

Середні школи I-II  ступенів  на початок  2009/2010 н.р. та  2017/2018 н.р 
              
№ Назва областей Кориговані дані 2009/2010 н.р. 2017/2018 навчальний рік Відхилення (осіб) Відхилення (%) 
п/п   усього місто село усього місто село усього місто село усього місто село 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Вінницька 381 8 373 292 5 287 -89 -3 -86 -23,4% -37,5% -23,1% 
2 Волинська 254 4 250 215 4 211 -39 0 -39 -15,4% 0,0% -15,6% 
3 Дніпропетровська 143 51 92 112 47 65 -31 -4 -27 -21,7% -7,8% -29,3% 
4 Донецька 98 55 43 84 45 39 -14 -10 -4 -14,3% -18,2% -9,3% 
5 Житомирська 301 12 289 195 5 190 -106 -7 -99 -35,2% -58,3% -34,3% 
6 Закарпатська 226 17 209 223 19 204 -3 2 -5 -1,3% 11,8% -2,4% 
7 Запорізька 102 21 81 70 17 53 -32 -4 -28 -31,4% -19,0% -34,6% 
8 Івано-Франківська 278 8 270 264 9 255 -14 1 -15 -5,0% 12,5% -5,6% 
9 Київська 214 11 203 170 12 158 -44 1 -45 -20,6% 9,1% -22,2% 

10 Кіровоградська 150 13 137 53 8 45 -97 -5 -92 -64,7% -38,5% -67,2% 
11 Луганська 115 27 88 81 19 62 -34 -8 -26 -29,6% -29,6% -29,5% 
12 Львівська 513 12 501 452 14 438 -61 2 -63 -11,9% 16,7% -12,6% 
13 Миколаївська 127 9 118 96 8 88 -31 -1 -30 -24,4% -11,1% -25,4% 
14 Одеська 224 20 204 178 14 164 -46 -6 -40 -20,5% -30,0% -19,6% 
15 Полтавська 258 17 241 151 12 139 -107 -5 -102 -41,5% -29,4% -42,3% 
16 Рівненська 221 7 214 192 6 186 -29 -1 -28 -13,1% -14,3% -13,1% 
17 Сумська 176 18 158 87 12 75 -89 -6 -83 -50,6% -33,3% -52,5% 
18 Тернопільська 348 7 341 312 4 308 -36 -3 -33 -10,3% -42,9% -9,7% 
19 Харківська 143 12 131 89 9 80 -54 -3 -51 -37,8% -25,0% -38,9% 
20 Херсонська 49 9 40 50 9 41 1 0 1 2,0% 0,0% 2,5% 
21 Хмельницька 337 11 326 241 9 232 -96 -2 -94 -28,5% -18,2% -28,8% 
22 Черкаська 168 13 155 120 9 111 -48 -4 -44 -28,6% -30,8% -28,4% 
23 Чернівецька 115 6 109 115 9 106 0 3 -3 0,0% 50,0% -2,8% 
24 Чернігівська 230 8 222 125 10 115 -105 2 -107 -45,7% 25,0% -48,2% 
25 м.Київ 8 8 0 11 11 0 3 3 0 37,5% 37,5% 0,0% 

Усього 5179 384 4795 3978 326 3652 -1201 -58 -1143 -23,2% -15,1% -23,8% 
Джерело: складено авторами на основі опрацьованих форм 76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 
навчального року» (2009/2010 н.р., 2017/2018 н.р.), отриманих від департаментів/управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та 
м.Києва. 
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Таблиця 5 
Порівняльний аналіз показників загальної  середньої освіти 

Середні школи I-III  ступенів  на початок  2009/2010 н.р. та  2017/2018 н.р 
              
  Назва областей Кориговані дані 2009/2010 н.р. 2017/2018 навчальний рік Відхилення (осіб) Відхилення (%) 
    усього місто село усього місто село усього місто село усього місто село 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Вінницька 527 152 375 501 149 352 -26 -3 -23 -4,9% -2,0% -6,1% 
2 Волинська 344 100 244 340 101 239 -4 1 -5 -1,2% 1,0% -2,0% 
3 Дніпропетровська 818 501 317 750 481 269 -68 -20 -48 -8,3% -4,0% -15,1% 
4 Донецька 474 303 171 434 276 158 -40 -27 -13 -8,4% -8,9% -7,6% 
5 Житомирська 452 149 303 445 152 293 -7 3 -10 -1,5% 2,0% -3,3% 
6 Закарпатська 301 112 189 302 111 191 1 -1 2 0,3% -0,9% 1,1% 
7 Запорізька 485 230 255 448 224 224 -37 -6 -31 -7,6% -2,6% -12,2% 
8 Івано-Франківська 343 120 223 340 119 221 -3 -1 -2 -0,9% -0,8% -0,9% 
9 Київська 515 195 320 496 197 299 -19 2 -21 -3,7% 1,0% -6,6% 

10 Кіровоградська 400 131 269 275 115 160 -125 -16 -109 -31,3% -12,2% -40,5% 
11 Луганська 222 116 106 202 102 100 -20 -14 -6 -9,0% -12,1% -5,7% 
12 Львівська 606 301 305 592 296 296 -14 -5 -9 -2,3% -1,7% -3,0% 
13 Миколаївська 395 144 251 372 144 228 -23 0 -23 -5,8% 0,0% -9,2% 
14 Одеська 603 252 351 578 251 327 -25 -1 -24 -4,1% -0,4% -6,8% 
15 Полтавська 449 156 293 428 151 277 -21 -5 -16 -4,7% -3,2% -5,5% 
16 Рівненська 371 111 260 371 109 262 0 -2 2 0,0% -1,8% 0,8% 
17 Сумська 374 136 238 341 131 210 -33 -5 -28 -8,8% -3,7% -11,8% 
18 Тернопільська 302 115 187 296 112 184 -6 -3 -3 -2,0% -2,6% -1,6% 
19 Харківська 719 376 343 644 369 275 -75 -7 -68 -10,4% -1,9% -19,8% 
20 Херсонська 394 134 260 345 126 219 -49 -8 -41 -12,4% -6,0% -15,8% 
21 Хмельницька 474 147 327 414 144 270 -60 -3 -57 -12,7% -2,0% -17,4% 
22 Черкаська 483 144 339 437 142 295 -46 -2 -44 -9,5% -1,4% -13,0% 
23 Чернівецька 270 86 184 262 82 180 -8 -4 -4 -3,0% -4,7% -2,2% 
24 Чернігівська 401 137 264 365 131 234 -36 -6 -30 -9,0% -4,4% -11,4% 
25 м.Київ 393 393 0 396 396 0 3 3 0 0,8% 0,8% 0,0% 

Усього 11115 4741 6374 10374 4611 5763 -741 -130 -611 -6,7% -2,7% -9,6% 
Джерело: складено авторами на основі опрацьованих форм 76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів на початок 
навчального року» (2009/2010 н.р., 2017/2018 н.р.), отриманих від департаментів/управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій та 
м.Києва. 


