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ВСТУП 
 

Прогнозування розвитку загальної середньої освіти в умовах її 
реформування зумовлюється необхідністю визначення найважливіших 
показників галузевого управління з метою надання якісних освітніх послуг, 
формування обгрунтованих обсягів бюджетного фінансування, проведення  
оптимізації мережі і збільшення наповнюваності закладів учнями, забезпечення 
педагогічними кадрами. Динаміка розвитку загальної середньої освіти в Україні  
за останні роки, негативна демографічна ситуація поставили перед органами 
управління галуззю  і кожним закладом загальної середньої освіти серйозну 
проблему щодо визначення та реалізації стратегії розвитку.  

Проблемам демографічної ситуації в Україні, факторам впливу на 
народжуваність, про методологію, якість та обгрунтованість прогнозів  
присвячені наукові праці Гейця В. М. [1],  Лібанової Е. М. [2], 
Макарової  О. В.  [3].  

Геєць В. М. наголошує, що проблема якості робочої сили та її професійної 
орієнтації й підготовленості є особливо важливою і ключова роль у процесах 
перетворень та модернізації суспільства, в системі підготовки 
висококваліфікованих кадрів  належить, перш за все, освіті. Науковець розкриває 
шляхи розв’язання проблем професійної орієнтації молоді та професійного 
відбору в контексті необхідних змін у наданні освітніх послуг населенню. 

Лібанова Е. М. у своїх дослідженнях стверджує, що демографічний 
прогноз є методом перспективного аналізу, наступним кроком має стати 
побудова цілої низки соціально-демографічних прогнозів освітнього, сімейного 
та етнічного складу, пропозицій робочої сили тощо. 

Макарова О. В.  досліджує причини та  виклики демографічної  кризи в 
Україні, що несуть загрози майбутньому розвитку та соціальній безпеці держави, 
та вимагають формування дієвої демографічної політики, спрямованої на 
протидію подальшому поглибленню кризової ситуації. Зокрема, загроза 
депопуляції змушує більше уваги приділяти процесу народжуваності як 
основному чиннику, що визначає режим відтворення населення країни та 
потребує  глибинних демографічних досліджень. Автор наголошує на ретельне  
вивчення детермінант демографічних процесів з метою формування  ефективних 
заходів впливу на них. 

Науковці Теліженко О. М. і Мельник О. В. [4] у своїх роботах розглядають 
деякі аспекти аналізу моделей прогнозування попиту та пропозиції 
кваліфікованих фахівців з урахуванням потреб економіки. Розроблені моделі 
дозволяють прогнозувати переважно у середньостроковій перспективі 
показники зайнятості населення у розрізі кваліфікацій, професій, галузей, за 
статтю, віком  тощо. При побудові моделей авторами досить широко 
використовуються дані інформаційних баз, аналізуються напрацювання 



зарубіжних вчених щодо економіко-математичного моделювання та 
прогнозування з питань занятості,  професійної підготовки, трудової та 
географічної міграції населення. 

Дослідниик Дибач І. П. [5] зазначає, що одним із проявів світових 
соціально-економічних трансформацій стало погіршення демографічної ситуації 
в Україні. При цьому, спостерігається зниження рівня народжуваності, 
відбувається скорочення чисельності населення країни. З погляду 
Дибача  І. П.,  необхідно дослідити та вибрати низку показників, які найбільш 
суттєво впливають на визначення необхідної кількості науково-педагогічних 
працівників. Серед них, це загальна кількість студентів,  кількість студентів-
випускників, середній розмір заробітної плати науково-педагогічних працівників 
та кількість випускників закладів загальної середньої освіти. Інструментальним 
засобом при цьому обрано метод кореляційно-регресійного аналізу за 
допомогою якого визначаються математичні характеристики та встановлюються 
зв’язки між змінною та факторними ознаками. 
 Ільїч Л. [6] у своїх дослідженнях розглядає європейську та національну  
практику прогнозування кваліфікованої робочої сили. Науковець розкриває 
національний досвід прогнозування потреб у кваліфікованій робочій силі та 
визначає проблеми та напрями  реалізації вірогідного середньострокового 
прогнозу. Загальною особливістю ринку праці в Україні є те, що він формується 
за умов зростання пропозиції робочої сили і скорочення попиту на неї за деякого 
збільшення попиту на висококваліфіковану працю (як фахівців, так і робітників). 

Загалом у світовій практиці виділяють два основні підходи до 
прогнозування кваліфікованої робочої сили – кількісний і якісний. При першому 
підході прогнозовані показники визначаються за допомогою 
загальнонаціональних кількісних прогнозів на основі моделювання, тобто 
залежно від наявних динамічних послідовностей (рядів) прогнозування 
базується на екстраполяції з використанням трендових або факторних моделей. 

Для прогнозування перспективних потреб попиту на робочу силу доцільно 
мати дані про загальний контингент учнів в сегменті загальної середньої освіти 
та щорічну кількість випускників 9-х, 11-х (12-х) класів закладів загальної 
середньої освіти на базі статистичної звітності та прогнозної галузевої 
інформації (бажано за напрямами отримання профільної освіти), що 
поєднуються з величезними масивами даних щодо демографічної ситуації 
(народжуваності, смертності, міграції населення тощо).  

 Актуальність та важливість прогнозів у сфері загальної середньої освіти, 
особливо контингенту учнів, які навчаються та в подальшому будуть 
потенційними вступниками до закладів вищої освіти,  зумовлені перспективами 
економічного та соціального розвитку держави, формуванням його творчого та 
професійного потенціалу. 



Сутність та завдання економічного прогнозування, основні принципи та 
методи його розробки та використання досліджуються у працях Гейця В. М.,   
Клебанової Т. С., Черняк О. І., Іванова В. В., Дубровіної Н. А., 
Ставицького А. В. [7]. 

Статистичне вивчення тенденцій та закономірностей розвитку загальної 
середньої освіти на основі якісного інформаційного забезпечення уможливлює 
прийняття ефективних управлінських рішень та розробку перспектив 
майбутнього розвитку. Сучасні реалії реформування загальної середньої освіти 
вимагають постійного удосконалення методології розрахунку прогнозованих 
значень статистичних та аналітичних показників, використання економіко-
математичних моделей та математико-статистичних методів аналізу та 
прогнозування. 

Інформаційною базою дослідження стали матеріали Державної служби 
статистики України (Держстат),   Міністерства освіти і науки України (МОН), 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. Період вивчення та 
аналізу інформації – 2014–2020 роки. Численна статистична інформація 
висвітлює розвиток загальної середньої освіти  в динаміці по роках, як в цілому 
по Україні, так і по регіонах, за типом місцевості (міські поселення, сільська 
місцевість) і дозволяє визначати важливі показники на всіх рівнях управління.   

Дані щодо народжуваності є базовими для прогнозування низки  
освітянських процесів у державі, зокрема прогнозування чисельності учнів 
перших класів, контингенту учнів,   кількості учнів дев’ятих класів, які 
продовжать навчання у десятих класах. 

В аналітичному дослідженні «Прогнозування показників загальної 
середньої освіти для визначення потреби в педагогічних кадрах на основі даних 
статистичної звітності», проведеному авторами у 2020 р., здійснено прогнозне 
оцінювання чисельності учнів перших класів (без спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів) та контингенту учнів (без учнів  спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) 
та з урахуванням учнів у спеціальних закладах на 2020/2021 –  2024/2025 н. рр. в 
розрізі областей та типів місцевості. На основі опрацьованих статистичних даних 
за 2020/2021 н. р. отримані фактичні значення зазначених вище показників, що 
уможливлює  експериментальну перевірку точності здійсненого прогнозування, 
яке базувалося   на фактографічних  методах та  достатньому інформаційному 
забезпеченні про об’єкт прогнозування та його минулий розвиток. 

Метою дослідження є визначення математичних характеристик точності 
проведеного прогнозування показників в сегменті загальної середньої освіти та 
розробка науково-практичних рекомендацій щодо подальшого використання 
прогнозованих значень показників. Про точність прогнозу прийнято судити по 
величині відхилення (похибки) прогнозу, під яким розуміють абсолютне та 
відносне відхилення  між фактичним і прогнозованим значеннями 
досліджуваних показників. Такий підхід до оцінки точності можливий у тому 



випадку, коли період попередження вже закінчився і є фактичні значення 
показника. 

Відносна похибка  прогнозу Ԑпр може бути виражена у відсотках до 
фактичних значень показника і розрахована за формулою (1): 

 
                                       Ԑпр   = ((Yф - Yпр)/ Yф)*100,                                            (1) 

 
де Ԑпр – відносна помилка прогнозу, 
     Yф – фактичне значення величини, 
     Yпр – прогнозне значення величини. 

В статистичній теорії значення Ԑпр <10 вважається високою точністю. 
Для досягнення мети дослідження передбачено вирішення таких завдань: 
1. Сформувати динамічні послідовності фактичної чисельності учнів 

перших класів у денних ЗЗСО (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) за 
період 2014/2015 н.  р. – 2020/2021 н. р. та прогнозованої на 2020/2021 н. р. в 
розрізі регіонів та типів місцевості. 

2. Сформувати динамічні послідовності фактичної чисельності учнів 
перших класів у денних спеціальних школах/школах-інтернатах за період 
2014/2015 н.  р. – 2020/2021 н. р. та прогнозованої на 2020/2021 н. р. в розрізі 
регіонів та типів місцевості. 

3. Сформувати динамічні послідовності контингенту учнів у денних 
ЗЗСО (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)  за період 2014/2015 н. р.  –  
2020/2021 н. р. та прогнозованої на 2020/2021 н. р. в розрізі регіонів та типів 
місцевості. 

4. Сформувати динамічні послідовності контингенту учнів у денних 
спеціальних школах/школах-інтернатах за період 2014/2015 н.  р. – 2020/2021 н. 
р. в розрізі регіонів та типів місцевості. 

5. Сформувати динамічні послідовності контингенту учнів у денних 
ЗЗСО (з урахуванням учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) за період 
2014/2015 н.  р. – 2020/2021 н. р. та прогнозованої в розрізі регіонів та типів 
місцевості. 

6. Здійснити розрахунок показників точності прогнозування кількості 
учнів перших класів у денних ЗЗСО (без учнів  спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів)  у 2020/2021 н. р. в розрізі  регіонів та типів місцевості. 

7. Здійснити розрахунок показників точності прогнозування контингенту  
учнів у  денних ЗЗСО (без учнів  спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)   у 2020/2021 
н. р. в розрізі регіонів та типів місцевості. 

8. Здійснити розрахунок показників точності прогнозування контингенту  
учнів у  денних ЗЗСО (з урахуванням  учнів  спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)   
у 2020/2021 н. р. в розрізі регіонів та типів місцевості. 



9. Здійснити уточнене прогнозне оцінювання чисельності учнів перших 
класів (з урахуванням учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 
2021/2022 н. р.  

Вихідними даними, для прогнозування показників денних ЗЗСО 
використовувалася інформація Державної служби статистики України про 
народжуваність дітей в Україні за 2008 – 2018 роки1,  інформація статистичної 
форми звітності № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів загальної середньої 
освіти», зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про спеціальні заклади» за період 
2014/2015 н. р. – 2020/2021 н. р. 

Дані Держстату про народжуваність дітей для періоду, починаючи з 2014 
року, не враховують кількість народжених дітей на тимчасово окупованій 
території АР Крим та м. Севастополі, а також на непідконтрольній території 
Донецької та Луганської областей. 

Особливістю 2020/2021 н. р. є те, що контингент учнів першого класу 
формувався в умовах пандемії Covid-19 і викликаних нею карантинних 
обмежень. У зв’язку з цим за бажанням і правом батьків не всі діти, які досягли 
шкільного віку, були оформлені на навчання до  ЗЗСО.      

За даними статистичної звітності з форми № 76-РВК «Зведений звіт денних 
закладів загальної середньої освіти» на початок 2020/2021 навчального року 
мережа денних ЗЗСО всіх форм власності та підпорядкування охоплювала 14 815 
закладів (із них 319 спеціальних закладів). В них навчалось 4 191 538 учнів, у 
тому числі 42 305 учнів з особливими освітніми потребами. 

У структурі мережі денних ЗЗСО налічувалося  10 державних закладів, де 
навчалося 6 009 учнів, а також 28 закладів (4 876 учнів), що підпорядковані 
іншим міністерствам і відомствам: Міністерство охорони здоров’я (9 од.), 
Державна пенітенціарна служба (2 од.), Міністерство молоді та спорту (2 од.), 
Міністерство оборони (2 од.), Міністерство культури та інформаційної політики 
(8 од.), Міністерство внутрішніх справ (1 од.), Державна служба з надзвичайних 
ситуацій (1 од.), Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства (3 од.). Також функціонувало 354 приватних ЗЗСО з чисельністю 
учнів – 49 033 особи. 

Найбільша кількість учнів навчалася у ЗЗСО I-III ступенів (3 015 740 осіб; 
71,9 %), ліцеях (476 983 особи; 11,4 %), гімназіях (321 899 осіб; 7,7 %), а 
найменша – у ЗЗСО II-III ступенів (19 015 осіб; 0,5 %), спеціальних ЗЗСО  (42 305 
учнів; 1,0 %),  ЗЗСО I ступеня  (69 685 осіб;  1,7 %), ЗЗСО I-II ступенів (245 911 
осіб; 5,8 %). 

 

                                           
1 Статистичні збірники «Чисельність наявного населення України» на 1 січня (2008 – 2018 роки). Київ, 

Державна служба статистики України. URL :  
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/index.asp. 



АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 
ЧИСЕЛЬНОСТІ УЧНІВ ПЕРШИХ КЛАСІВ У ДЕННИХ ЗЗСО  

(без спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на 2020/2021 н. р. 
 
У 2020 р.  на основі даних Держстату щодо народжуваності дітей за період 

2008 – 2014 роки  та кількості першокласників на початок  2014/2015 – 2019/2020 
н. рр. здійснено прогнозування учнів першого класу (без учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) в цілому по Україні та в розрізі областей, типів 
місцевостей (міські поселення, сільська місцевість) на період 2020/2021 – 
2024/2025 навчальних років. 

На основі опрацьованих даних статистичної форми № 76-РВК «Зведений 
звіт денних закладів загальної середньої освіти» на початок 2020/2021 н. р. 
отримано фактичну кількість першокласників у денних ЗЗСО (без спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів), що уможливлює експериментально перевірити точність 
здійсненого прогнозу.  

У табл. 1 та наведено дані щодо фактичних і розрахованих прогнозних 
значень чисельності першокласників у 2020/2021 н. р. за регіонами та типами 
місцевості.  

Таблиця 1 
Фактична та прогнозована  кількість учнів перших класів  у денних 

ЗЗСО (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у 2020/2021 н. р. 

Назва області 
Фактична кількість учнів 

1-х класів  
2020/2021 н. р., осіб 

Прогнозована кількість 
учнів 1-х класів 

 2020/2021 н. р., осіб 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька 16653 10540 6113 17100 10364 6736 
Волинська  14189 7724 6465 14315 7650 6665 
Дніпропетровська  34073 29667 4406 35409 30737 4672 
Донецька  16221 14491 1730 14448 12691 1757 
Житомирська  13768 9260 4508 14403 9557 4846 
Закарпатська  17237 7174 10063 17575 6980 10595 
Запорізька  16753 13386 3367 17946 14228 3718 
Івано-Франківська 16163 8110 8053 16612 8130 8482 
Київська  25049 16222 8827 24254 15951 8303 
Кіровоградська  9725 6990 2735 10057 6966 3091 
Луганська  5443 4337 1106 5070 3927 1143 
Львівська  29112 19498 9614 29945 19528 10417 
Миколаївська  11882 8519 3363 12433 8715 3718 
Одеська  28007 19212 8795 28792 19431 9361 
Полтавська  13699 9698 4001 14279 9943 4336 
Рівненська  16481 7820 8661 16585 7625 8960 
Сумська  9555 7564 1991 9936 7714 2222 
Тернопільська  10970 6159 4811 11308 6122 5186 
Харківська  25449 22036 3413 27079 23242 3837 
Херсонська 11276 7406 3870 11743 7556 4187 



Хмельницька  13860 9862 3998 14222 9688 4534 
Черкаська  11561 7750 3811 11943 7599 4344 
Чернівецька  10999 4925 6074 11444 5031 6413 
Чернігівська  9058 6834 2224 9324 6912 2412 
м. Київ 32217 32217 0 34039 34039 0 
Україна 419400 297401 121999 430261 300326 129935 

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти» на початок 2020/2021 н. р.  та  прогнозних розрахунків. 

У табл. 2 та на наведено дані щодо абсолютних та відносних відхилень між 
фактичними і  прогнозованими  значеннями чисельності першокласників (без 
учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у 2020/2021 н. р. за регіонами та типами 
місцевості. 

Таблиця 2 
Абсолютні та відносні відхилення  між фактичною та прогнозованою  

чисельністю першокласників (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) 
 у денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. 

Назва області 

Абсолютне відхилення 
між фактичною і 
прогнозованою 
кількістю учнів  
1-х класів, осіб 

Відносне відхилення, 
% 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька -447 176 -623 -2,68 1,67 -10,19 
Волинська  -126 74 -200 -0,89 0,96 -3,09 
Дніпропетровська  -1336 -1070 -266 -3,92 -3,61 -6,04 
Донецька  1773 1800 -27 10,93 12,42 -1,56 
Житомирська  -635 -297 -338 -4,61 -3,21 -7,5 
Закарпатська  -338 194 -532 -1,96 2,7 -5,29 
Запорізька  -1193 -842 -351 -7,12 -6,29 -10,42 
Івано-Франківська -449 -20 -429 -2,78 -0,25 -5,33 
Київська  795 271 524 3,17 1,67 5,94 
Кіровоградська  -332 24 -356 -3,41 0,34 -13,02 
Луганська  373 410 -37 6,85 9,45 -3,35 
Львівська  -833 -30 -803 -2,86 -0,15 -8,35 
Миколаївська  -551 -196 -355 -4,64 -2,3 -10,56 
Одеська  -785 -219 -566 -2,8 -1,14 -6,44 
Полтавська  -580 -245 -335 -4,23 -2,53 -8,37 
Рівненська  -104 195 -299 -0,63 2,49 -3,45 
Сумська  -381 -150 -231 -3,99 -1,98 -11,6 
Тернопільська  -338 37 -375 -3,08 0,6 -7,79 
Харківська  -1630 -1206 -424 -6,4 -5,47 -12,42 
Херсонська -467 -150 -317 -4,14 -2,03 -8,19 
Хмельницька  -362 174 -536 -2,61 1,76 -13,41 
Черкаська  -382 151 -533 -3,3 1,95 -13,99 
Чернівецька  -445 -106 -339 -4,05 -2,15 -5,58 
Чернігівська  -266 -78 -188 -2,94 -1,14 -8,45 
м. Київ -1822 -1822 0 -5,66 -5,66   
Україна -10861 -2925 -7936 -2,59 -0,98 -6,5 

Складено авторами на основі розрахунків. 



 
На рис. 1 наведено дані щодо  фактичної та   прогнозованої   чисельності 

першокласників (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок  
2020/2021 н. р.  за регіонами (міські поселення та сільська місцевість). 
Відповідно до наведених даних, найбільша кількість учнів перших класів 
спостерігалася у Дніпропетровській області, м. Київ, Львівській, Одеській, 
Київській областях та Харківській областях, а найменша – у Луганській, 
Чернігівській, Сумській та Кіровоградській областях. 

 
Рис. 1. Фактична і прогнозована  чисельність учнів перших класів   

(без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р.  
(міські поселення та сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
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Як свідчать наведені дані табл. 1 і табл. 2, в цілому по Україні на початок 
2020/2021 н. р. фактична чисельність учнів перших класів  складала, 419 400 
осіб, прогнозована кількість –  430 261 особа,  відхилення (-10 861 особа; 
- 2,59 %), у тому числі у міських поселеннях фактична кількість – 297 401 особа; 
прогнозована кількість – 300 326 осіб, відхилення (-2 925 осіб; -0,98 %); у 
сільській місцевості фактична кількість – 121 999 осіб, прогнозована кількість  – 
129 935 осіб, відхилення (-7 936 осіб; -6,5 %).  Отже, наведені  відхилення 
прогнозної оцінки свідчать про перевищення прогнозованої чисельності 
першокласників над фактичною в цілому по Україні,  в сільській місцевості та  в 
міських поселеннях.  Всі  числові значення оцінки прогнозу знаходяться в межах 
статистичної похибки і доводять високий ступінь точності проведеного 
прогнозування цього показника. 

На рис. 2 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозованими  значеннями  чисельності першокласників (без учнів 
спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами 
(міські поселення та сільська місцевість). 

 

 
Рис. 2. Розподіл відносних відхилень між  фактичною та  прогнозованою 

чисельністю учнів перших класів  (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)  
 на початок 2020/2021 н. р.  (міські поселення та сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
Наведені  дані, свідчать,  що у трьох  регіонах фактичне значення 

чисельності  учнів перших класів  перевищувало прогнозоване, зокрема у 
Донецькій (10,93 %), Луганській (6,85 %), Київській (3,17 %) областях, а  
найменше – у м. Київ (0,05 %), Рівненській (0,09 %), Волинській (0,24 %). У 22    
регіонах фактичне значення  кількості першокласників  було меншим від 
прогнозованого,  при цьому найбільше значення відносного відхилення 
фіксувалося у Запорізькій (-7,12 %), Харківській (-6,4 %), Херсонській (-4,14 %) 
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областях, а найменші – у Рівненській (-0,63 %), Волинській (-0,89 %), 
Закарпатській (-1,96 %) областях. 

На рис. 3 наведено дані щодо  фактичних і  прогнозних  значень 
чисельності першокласників (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на 
початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). Відповідно до 
ранжування найбільша кількість першокласників була у м. Київ, Чернігівській, 
Сумській, та Кіровоградській областях, а найменша – у Луганській, 
Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській, Кіровоградській областях. 

 

 
Рис. 3. Фактична і прогнозована  чисельність учнів перших класів  (без учнів 

спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
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На рис. 4 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозними  значеннями  чисельності першокласників (без учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські 
поселення). Відповідно до ранжування найбільша кількість першокласників була 
у м. Київ, Чернігівській, Сумській, та Кіровоградській областях, а найменша – у 
Луганській, Чернівецькій, Тернопільській, Чернігівській, Кіровоградській 
областях. 

 

 
Рис. 4. Розподіл відносних відхилень між фактичною та  прогнозованою 

чисельністю учнів перших класів  (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)  
 на початок 2020/2021 н. р.  (міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 

Наведені дані свідчать, що у міських поселення дев’яти  регіонів фактична 
кількість першокласників   перевищувала прогнозовану, серед яких найвищі 
значення відносних відхилень спостерігалися у Донецькій (12,42 %), Луганській 
(9,45 %),  Рівненській (2,49 %), Черкаській (1,95 %) областях, а найменші 
значення статистичної похибки були у Кіровоградській (0,34 %), Тернопільській 
(0,6 %), Волинській (0,96 %) областях. У  16 регіонах фактичне значення 
контингенту учнів було меншим від прогнозованого, при цьому  найбільші 
значення були в м. Київ (-5,66 %), Харківській (-5,47 %), Запорізькій (-6,29 %), 
областях, а найменші (майже “нульові” значення) – у Львівській (-0,15 %), Івано-
Франківській (-0,25 %) областях. 

На рис. 5 наведено дані щодо  фактичних і  прогнозних  значень 
чисельності першокласників (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на 
початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). Відповідно до 
ранжування найбільша кількість першокласників була у Закарпатській, 
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Львівській, Київській, Одеській, Рівненській областях, а найменша – у 
Луганській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях. 

 
 

 
Рис. 5. Фактична і прогнозована  чисельність учнів перших класів  (без учнів 

спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. (сільська місцевість), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
 

На рис. 6 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозними  значеннями  чисельності першокласників (без учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська 
місцевість). 
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Рис. 6. Розподіл відносних відхилень між фактичною та  прогнозованою 

чисельністю першокласників  (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) 
 на початок 2020/2021 н. р.  (сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 

Наведені дані свідчать, що у сільській місцевості  фактична кількість 
першокласників   перевищувала прогнозовану лише у Київській області (5,94 %). 
Для інших областей фіксується перевищення прогнозованих значень над 
фактичними. Найбільші відхилення спостерігалися у  Черкаській (-13,99 %), 
Хмельницькій (-13,41 %), Кіровоградській (-13,02 %), Харківській (12,42 %) 
областях, а найнижчі  – у Донецькій (-1,56 %), Луганській (-3,35 %),  Рівненській 
(-3,45 %) областях, що є найбільш наближеними до фактичних значень. 
 

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 
КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ ДЕННИХ ЗЗСО  

(без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на 2020/2021 н. р. 
 

У 2020 р.  на основі даних щодо розподілу контингенту учнів за класами 
(1-х – 11-х класів) на початок 2019/2020 н. р. та розрахованої   прогнозованої 
кількості учнів перших класів  відповідно до розробленої методики було 
здійснено прогнозне оцінювання контингенту учнів (без учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) в цілому по Україні та в розрізі областей, типів 
місцевостей (міські поселення, сільська місцевість) на період 2020/2021 – 
2024/2025 навчальних років. 
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На основі опрацьованих даних статистичної форми № 76-РВК «Зведений 
звіт денних закладів загальної середньої освіти» на початок 2020/2021 н. р. 
отримано фактичну кількість учнів у денних ЗЗСО (без спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів), що уможливлює експериментально перевірити точність здійсненого 
прогнозу. У табл. 3 наведено дані щодо фактичного та прогнозованого 
контингенту учнів у ЗЗСО (без спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 
2020/2021 н. р. 

Таблиця 3 
    Фактичний та прогнозований  контингент  учнів у денних ЗЗСО  
(без спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. 

Назва області 

Фактичний контингент учнів (без 
учнів спеціальних закладів  

у 2020/2021 н. р., осіб 

Прогнозований контингент   учнів (без 
учнів спеціальних закладів) 

 у 2020/2021 н. р., осіб 

Усього місто село Усього місто село 

Вінницька 165163 103817 61346 165924 102991 62933 

Волинська 142288 77608 64680 141947 77270 64677 

Дніпропетровська 335071 291894 43177 337815 293956 43859 

Донецька 166899 147576 19323 164374 145067 19307 

Житомирська 137497 93580 43917 138465 94250 44215 

Закарпатська 169413 72290 97123 170030 71390 98640 

Запорізька 167344 133736 33608 169449 135284 34165 

Івано-Франківська 159465 79885 79580 159714 79372 80342 

Київська 230388 152834 77554 227700 150821 76879 

Кіровоградська 95830 69596 26234 96548 69468 27080 

Луганська 55015 43379 11636 52720 41366 11354 

Львівська 285155 191328 93827 285774 191230 94544 

Миколаївська 116743 83064 33679 118147 83959 34188 

Одеська 273880 189743 84137 274265 189212 85053 

Полтавська 135981 95792 40189 136789 95961 40828 

Рівненська 164541 77908 86633 164397 77266 87131 

Сумська 97267 76559 20708 97879 76758 21121 

Тернопільська 110705 61478 49227 111019 61376 49643 

Харківська 254605 219850 34755 255651 220349 35302 

Херсонська 111439 74375 37064 112623 74832 37791 

Хмельницька 137215 95617 41598 137979 95559 42420 

Черкаська 116266 76648 39618 116997 76209 40788 

Чернівецька 106633 47695 58938 107157 47829 59328 

Чернігівська 96216 72228 23988 96612 72128 24484 

м. Київ 318214 318214   318042 318042   

Україна 4149233 2946694 1202539 4158017 2941945 1216072 



Складено авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти» на початок 2020/2021 н. р.  та  прогнозних розрахунків. 
 

У табл. 4 наведено абсолютні та відносні відхилення між фактичним та 
прогнозованим контингентом учнів (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів) у денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р.  в розрізі областей і  типів 
місцевості. 

Таблиця 4 
Абсолютні та відносні відхилення  між фактичним та прогнозованим  

контингентом  учнів (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) 
 у денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. 

 

Назва області 

Абсолютне відхилення між 
фактичним  та прогнозованим 
контингентом  учнів (без учнів 

спеціальних закладів), осіб 

Відносне відхилення,   % 

Усього місто село Усього місто село 

Вінницька  -761 826 -1587 -0,46 0,80 -2,59 

Волинська  341 338 3 0,24 0,44 0,00 

Дніпропетровська  -2744 -2062 -682 -0,82 -0,71 -1,58 

Донецька  2525 2509 16 1,51 1,70 0,08 

Житомирська  -968 -670 -298 -0,70 -0,72 -0,68 

Закарпатська  -617 900 -1517 -0,36 1,24 -1,56 

Запорізька  -2105 -1548 -557 -1,26 -1,16 -1,66 

Івано-Франківська -249 513 -762 -0,16 0,64 -0,96 

Київська  2688 2013 675 1,17 1,32 0,87 

Кіровоградська  -718 128 -846 -0,75 0,18 -3,22 

Луганська  2295 2013 282 4,17 4,64 2,42 

Львівська  -619 98 -717 -0,22 0,05 -0,76 

Миколаївська  -1404 -895 -509 -1,20 -1,08 -1,51 

Одеська  -385 531 -916 -0,14 0,28 -1,09 

Полтавська  -808 -169 -639 -0,59 -0,18 -1,59 

Рівненська  144 642 -498 0,09 0,82 -0,57 

Сумська  -612 -199 -413 -0,63 -0,26 -1,99 

Тернопільська  -314 102 -416 -0,28 0,17 -0,85 

Харківська  -1046 -499 -547 -0,41 -0,23 -1,57 

Херсонська -1184 -457 -727 -1,06 -0,61 -1,96 

Хмельницька  -764 58 -822 -0,56 0,06 -1,98 

Черкаська  -731 439 -1170 -0,63 0,57 -2,95 

Чернівецька  -524 -134 -390 -0,49 -0,28 -0,66 



Чернігівська  -396 100 -496 -0,41 0,14 -2,07 

м. Київ 172 172   0,05 0,05   

Україна -8784 4749 -13533 -0,21 0,16 -1,13 
Складено авторами. 
 

На рис. 7 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозованої  кількості учнів 
(без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення та сільська місцевість). 
Відповідно до ранжування найбільший контингент учнів спостерігався  у 
Дніпропетровській області, м. Київ та  Львівській, Одеській, Харківській, 
Київській областях, а найменша – у Луганській, Кіровоградській, Чернігівській, 
Сумській, Чернівецькій та Тернопільській  областях. 

 
 
 
 



 
Рис. 7. Фактичний і прогнозований   контингент учнів   (без учнів спеціальних 

шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. 
(міські поселення та сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  

 
Як свідчать наведені дані табл. 3 і табл. 4, в цілому по Україні на початок 

2020/2021 н. р. фактичний контингент учнів (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів)  складав 4 149 233 осіб, прогнозований контингент –  4 158 017 осіб,  
відхилення (-8 784 осіб; -0,21 %), у тому числі у міських поселеннях фактичний 
континент – 2 982 196 осіб, прогнозований контингент – 2 941 945 осіб, 
відхилення (4 749 осіб; 0,16 %); у сільській місцевості фактичний контингент 
– 1 202 539  осіб, прогнозований контингент – 1 216 072  осіб, відхилення 
(- 13 533 осіб; -1,13 %).  Отже, наведені  відносні відхилення прогнозної оцінки 
очікуваної кількості учнів у денних ЗЗСО у 2020/2021 н. р. свідчать про 
перевищення прогнозованої чисельності над фактичною в цілому по Україні і в 
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сільській місцевості, а в міських поселеннях – навпаки, перевищення фактичної 
кількості учнів відносно прогнозованої. Отримані числові значення оцінки 
доводять високий ступінь точності проведеного прогнозування цього показника. 

На рис. 8 наведено дані щодо  відносних відхилень між значеннями 
фактичного і прогнозованого контингенту учнів (без учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення 
та сільська місцевість). У 6 регіонах фактичне значення контингенту учнів 
перевищувало прогнозоване, серед яких найбільше відносне відхилення 
спостерігалося в Луганській (4,17 %), Донецькій (1,51 %), Київській (1,17 %) 
областях, а найменше – у м. Київ (0,05 %), Рівненській (0,09 %), Волинській 
(0,24 %). У 19    регіонах фактичне значення контингенту учнів було меншим від 
прогнозованого,  при цьому найбільше значення відносного відхилення 
фіксувалося у Запорізькій (-1,26 %), Херсонській (-1,06 %) областях, а найменші 
– у Одеській (-0,14 %), Івано-Франківській (-0,16%), Львівській (-0,22 %) 
областях. 

 

 
Рис. 8. Розподіл відносних відхилень фактичного і прогнозованого контингенту  

учнів  (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р.   
(міські поселення та сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 

На рис. 9 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозованої   кількості учнів 
(без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). Відповідно до ранжування 
найбільший контингент учнів спостерігався  у м. Київ,  містах 
Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської та Київської областей,  а 
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найменша – у містах Луганської, Чернівецької, Тернопільської, Кіровоградської, 
Чернігівської та Закарпатської областей. 

 

 
Рис. 9. Фактичний  і прогнозований   контингент учнів   (без учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
 

На рис. 10 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозованими  значеннями  кількості учнів (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). 
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Рис. 10. Розподіл відносних відхилень фактичного і прогнозованого  контингенту  

учнів  (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р.   
(міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 

У 16 регіонах фактичне значення контингенту учнів у міських поселеннях  
перевищувало прогнозоване, серед яких найвищі значення відносних відхилень 
спостерігалися у Луганській (4,64 %),  Донецькій (1,7 %), Київській (1,32 %), 
Закарпатській (1,24 %) областях, а найменші значення статистичної похибки 
(майже “нульові”) були у м. Київ (0,05 %), Львівській (0,05 %), Хмельницькій 
(0,06 %), Тернопільській (0,17 %), Кіровоградській (0,18 %) областях. У  9 
регіонах фактичне значення контингенту учнів було меншим від 
прогнозованого, при цьому  спостерігалися  відхилення в межах від (-0,18 %) у 
Полтавській області  до  (-1,16 %)  у Запорізькій області. 

На рис. 11 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозованої   кількості 
учнів (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). Відповідно до ранжування 
найбільший контингент учнів спостерігався  у Закарпатській, Львівській, 
Рівненській, Одеській, Івано-Франківській, Київській областях, а найменша – у 
Луганській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській  та Запорізькій  
областях. 
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Рис. 11. Фактичний і прогнозований   контингент учнів   (без учнів спеціальних 

шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. (сільська місцевість), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
 

На рис. 12 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозованими  значеннями  кількості учнів (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська  місцевість). 
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Рис. 12. Розподіл відносних відхилень фактичного і прогнозованого  контингенту 

(без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р.   
(сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 

Тільки у чотирьох   областях  фактичне значення  контингенту учнів в 
сільській місцевості перевищувало прогнозоване, зокрема  у Луганській області 
(2,42 %),   Київській (0,87 %),  Донецькій (0,08 %) та у Волинській (0 %) – 
фактичне значення лише на 3 особи більше за прогнозоване (факт – 64 680 
осіб, прогноз – 64 677 осіб). У  21 регіоні фактичне значення контингенту учнів 
було меншим від прогнозованого, зокрема найбільша статистична похибка була 
у Кіровоградській (-3,22 %), Черкаській (-2,95 %), Чернігівській (-2,07 %) 
областях, а найменша – у Рівненській (-0,57 %), Чернівецькій (-0,66 %), 
Житомирській (-0,68 %), Львівській (0,76 %) областях. 
 
 

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ПРОВЕДЕНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 
КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ У ДЕННИХ ЗЗСО 

 (з урахуванням  учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)  
на 2020/2021 н. р. 

 
Враховуючи прогнозовану кількість учнів у спеціальних закладах, 

проведено   прогнозне оцінювання загального контингенту учнів у денних ЗЗСО 
на 2020/2021 – 2024/2025  н. рр. На основі опрацьованих даних статистичної 
форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти» та 
зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про спеціальні заклади» на початок  
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2020/2021 н. р. отримано фактичний контингент  учнів у денних ЗЗСО, що дає 
можливість експериментально перевірити точність здійсненого прогнозу.  

У табл. 5 наведено  фактичні та прогнозовані значення контингенту учнів 
у денних ЗЗСО (з урахуванням  учнів спеціальних закладів) за регіонами та 
типами місцевості. 

Таблиця 5 
Фактичний  та прогнозований  контингент учнів (з урахуванням  учнів 

спеціальних закладів) у денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. 
 

Назва області 

Фактичний  контингент учнів (з 
урахуванням учнів спеціальних закладів) 

Прогнозований  контингент учнів (з 
урахуванням  учнів  спеціальних закладів) 

Усього місто            село Усього  місто            село 

Вінницька 166 809 104 471 62 338 167711 103683 64028 

Волинська 143 432 78 439 64 993 143332 78307 65025 

Дніпропетровська 339 964 296 534 43 430 343100 298920 44180 

Донецька 169 081 149 491 19 590 166387 146813 19574 

Житомирська 138 679 94 355 44 324 139938 95262 44676 

Закарпатська 170 034 72 635 97 399 170817 71836 98981 

Запорізька 171 201 137 087 34 114 173848 139131 34717 

Івано-Франківська 160 166 80 431 79 735 160913 80399 80514 

Київська 231 266 153 515 77 751 228603 151474 77129 

Кіровоградська 97 089 70 715 26 374 98184 70868 27316 

Луганська 55 482 43 846 11 636 53197 41843 11354 

Львівська 287 053 192 894 94 159 288142 193222 94920 

Миколаївська 118 538 84 342 34 196 120051 85263 34788 

Одеська 276 396 191 850 84 546 277263 191710 85553 

Полтавська 137 637 97 009 40 628 138745 97355 41390 

Рівненська 166 075 78 995 87 080 166124 78487 87637 

Сумська 98 340 77 366 20 974 99065 77585 21480 

Тернопільська 111 465 62 162 49 303 112039 62289 49750 

Харківська 256 970 222 116 34 854 258358 222974 35384 

Херсонська 113 071 75 812 37 259 114497 76451 38046 

Хмельницька 138 358 96 598 41 760 139242 96592 42650 

Черкаська 117 441 77 571 39 870 118223 77170 41053 

Чернівецька 107 367 48 395 58 972 108170 48767 59403 

Чернігівська 97 140 73 083 24 057 97682 73142 24540 

м.Київ 322 484 322 484  322633 322633  
Україна 4 191 538 2 982 196 1 209 342 4206266 2982178 1224088 

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти», зведеної таблиці № Д-9 ««Відомості про заклади спеціальної освіти»  на 
початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
 

У табл. 6 наведено абсолютні та відносні відхилення між фактичним та 
прогнозованим контингентом учнів (з урахуванням учнів спеціальних 



шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р.  в розрізі 
областей і  типів місцевості. 

Таблиця 6 
Абсолютні та відносні відхилення  між фактичним та прогнозованим  

контингентом  учнів у денних ЗЗСО (з урахуванням учнів  спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. 

 

Область 

Абсолютне відхилення фактичних і 
прогнозованих  значень Відносне відхилення, % 

Усього  місто           село Усього  місто            село 

Вінницька -902 788 -1 690 -0,54 0,75 -2,71 

Волинська 100 132 -32 0,07 0,17 -0,05 

Дніпропетровська -3 136 -2 386 -750 -0,92 -0,80 -1,73 

Донецька 2 694 2 678 16 1,59 1,79 0,08 

Житомирська -1 259 -907 -352 -0,91 -0,96 -0,79 

Закарпатська -783 799 -1 582 -0,46 1,10 -1,62 

Запорізька -2 647 -2 044 -603 -1,55 -1,49 -1,77 

Івано-Франківська -747 32 -779 -0,47 0,04 -0,98 

Київська 2 663 2 041 622 1,15 1,33 0,80 

Кіровоградська -1 095 -153 -942 -1,13 -0,22 -3,57 

Луганська 2 285 2 003 282 4,12 4,57 2,42 

Львівська -1 089 -328 -761 -0,38 -0,17 -0,81 

Миколаївська -1 513 -921 -592 -1,28 -1,09 -1,73 

Одеська -867 140 -1 007 -0,31 0,07 -1,19 

Полтавська -1 108 -346 -762 -0,81 -0,36 -1,88 

Рівненська -49 508 -557 -0,03 0,64 -0,64 

Сумська -725 -219 -506 -0,74 -0,28 -2,41 

Тернопільська -574 -127 -447 -0,51 -0,20 -0,91 

Харківська -1 388 -858 -530 -0,54 -0,39 -1,52 

Херсонська -1 426 -639 -787 -1,26 -0,84 -2,11 

Хмельницька -884 6 -890 -0,64 0,01 -2,13 

Черкаська -782 401 -1 183 -0,67 0,52 -2,97 

Чернівецька -803 -372 -431 -0,75 -0,77 -0,73 

Чернігівська -542 -59 -483 -0,56 -0,08 -2,01 

м.Київ -149 -149 0 -0,05 -0,05   

Україна -14 728 18 -14 746 -0,35 0,00 -1,22 
Складено авторами. 
 

На рис. 13 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозованої  кількості учнів 
(з урахуванням учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на 
початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення та сільська місцевість). 
Відповідно до ранжування найбільший контингент учнів спостерігався  у 
Дніпропетровській, м. Київ, Львівській, Одеській, Харківській, Київській 



областях, а найменша – у Луганській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, 
Чернівецькій та Тернопільській  областях. 
 

 
Рис. 13. Фактичний і прогнозований   контингент учнів   (з урахуванням  учнів 

спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р.  
(міські поселення та сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти», зведеної таблиці № Д-9 ««Відомості про заклади спеціальної освіти»  на 
початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
 

Як свідчать наведені дані табл. 5 і табл. 6, в цілому по Україні на початок 
2020/2021 н. р. фактичний контингент учнів (враховуючи учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів)  складав 4 191 538 осіб, прогнозований контингент –  
4 206 266 осіб,  відхилення (-14 728 осіб; -0,35 %), у тому числі у міських 
поселеннях фактичний континент – 2 982 196 осіб, прогнозований контингент – 
2 982 178  осіб, відхилення (18 осіб; 0 %); у сільській місцевості фактичний 
контингент – 1 209 342 осіб, прогнозований контингент – 1 224 088 осіб, 
відхилення (-14 746 осіб; -1,22 %).  Отже, наведені  відносні відхилення 
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прогнозної оцінки очікуваної кількості учнів у денних ЗЗСО у 2020/2021 н. р. по 
Україні свідчать про перевищення прогнозованої чисельності над фактичною в 
цілому і в сільській місцевості, а в міських поселеннях – повне співпадіння 
фактичного і прогнозованого значення.  Отримані числові значення оцінки 
доводять високий ступінь точності проведеного прогнозування цього показника. 

На рис. 14 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозованими  значеннями  кількості учнів (з урахуванням учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення 
та сільська місцевість). 
 

 
Рис. 14. Розподіл відносних відхилень фактичної і прогнозованої  чисельності 

учнів  (з урахуванням учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)  
на початок 2020/2021 н. р.  (міські поселення та сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 

Тільки у чотирьох регіонах фактичне значення контингенту учнів (з 
урахуванням учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) перевищувало 
прогнозоване (у Луганській (4,12 %), Донецькій (1,59 %), Київській (1,15 %), 
Волинській (0,07 %) областях). У інших – фактичне значення контингенту учнів 
було меншим від прогнозованого,  при цьому значення відносного відхилення 
знаходилося у межах від (-0,03 %) до (-1,55 %), що значно нижче від рівня 
статистичної похибки. Отже, можна стверджувати, що отримані результати 
демонструють високу точність проведеного прогнозу. 

На рис. 15 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозованої  кількості учнів 
(з урахуванням учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на 
початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). Відповідно до 
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ранжування найбільший контингент учнів спостерігався  у м. Київ,  містах 
Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської та Київської областей,  а 
найменша – у містах Луганської, Чернівецької, Тернопільської, Кіровоградської, 
Чернігівської та Закарпатської областей. 
 

 
Рис. 15. Фактичний і прогнозований   контингент учнів   (з урахуванням учнів 

спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти», зведеної таблиці № Д-9 ««Відомості про заклади спеціальної освіти»  на 
початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
 

На рис. 16 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозованими  значеннями  кількості учнів (з урахуванням учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські 
поселення). 
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Рис. 16. Розподіл відносних відхилень фактичної і прогнозованої  чисельності 

учнів  (з урахуванням учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)  
на початок 2020/2021 н. р.  (міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 
У 11 регіонах фактичне значення контингенту учнів у міських поселеннях  

перевищувало прогнозоване, серед яких найвищі значення відносних відхилень 
спостерігалися у Луганській (4,57 %),  Донецькій (1,79 %), Київській (1,33 %), 
Закарпатській (1,1%) областях, а найменші значення статистичної похибки 
(майже “нульові”) були у Хмельницькій (0,01 %), Івано-Франківській (0,04 %), 
Одеській (0,17 %) областях. У  інших 9 регіонах фактичне значення контингенту 
учнів було меншим від прогнозованого, при цьому  спостерігалися  незначні 
відхилення в межах від (-0,05 %) у м. Київ до  (-1,49 %)  у Запорізькій області. 

На рис. 17 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозованої  кількості учнів 
(враховуючи учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). Відповідно до ранжування 
найбільший контингент учнів спостерігався  у Закарпатській, Львівській, 
Рівненській, Одеській, Івано-Франківській, Київській областях, а найменша – у 
Луганській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській  та Запорізькій  
областях. 
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Рис. 17. Фактичний і прогнозований   контингент учнів   (з урахуванням учнів 

спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) на початок 2020/2021 н. р. (сільська місцевість), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти», веденої таблиці № Д-9 ««Відомості про заклади спеціальної освіти»  на 
початок 2020/2021 н. р. та прогнозних розрахунків.  
 

На рис. 18 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозованими  значеннями  контингенту  учнів (враховуючи учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська 
місцевість). 
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Рис. 18. Розподіл відносних відхилень фактичної і прогнозованої  чисельності 

учнів  (з урахуванням  учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) 
 на початок 2020/2021 н. р.  (сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 

Тільки у трьох   областях  фактичне значення  контингенту учнів в сільській 
місцевості перевищувало прогнозоване, зокрема  у Луганській області (2,42 %),   
Київській (0,8 %),  Донецькій (0,08 %) У  інших регіонах  фактичне значення 
контингенту учнів було меншим від прогнозованого, зокрема найбільша 
статистична похибка була у Кіровоградській (-3,57 %), Черкаській (-2,97 %), 
Вінницькій (-2,71 %), Сумській (-2,41 %) областях, а найменша – у Волинській 
(- 0,05 %), Рівненській (-0,64 %), Чернівецькій (-0,73 %), Житомирській 
(- 0,79 %), Львівській (0,81 %) областях. 
 

УТОЧНЕНИЙ ПРОГНОЗ УЧНІВ ПЕРШИХ КЛАСІВ  
(з урахуванням  учнів спеціальних шкіл/шкіл- інтернатів)  

на 2021/2022 навчальний рік  
 

У попередніх  розрахунках прогнозованої чисельності учнів перших класів 
не враховувалася їх кількість у спеціальних школах/школах-інтернатах та 
спеціальних класах, організованих при денних ЗЗСО, що на початок 2020/2021 
н. р. в цілому по Україні складав 3 381 і 657 осіб відповідно. Це 0,8 % і 0,16 % 
від кількості  учнів перших класів у денних ЗЗСО. Найбільша чисельність учнів 
перших класів у спеціальних школах/ школах-інтернатах спостерігалася у 
Дніпропетровській (392 особи), Запорізькій (273 особи), Одеській (223 особи), 
Харківській (199 осіб) та в м. Київ (355 осіб). Найбільша кількість учнів у 
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спеціальних класах у Дніпропетровській (141 особа) і Запорізькій (112 осіб) 
областях. 

Аналіз даних зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про заклади спеціальної 
освіти» та форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів загальної середньої 
освіти» засвідчив, що в цілому по Україні частка першокласників у спеціальних 
закладах (включаючи інтернатні відділення) упродовж останніх семи років 
носила хвилеподібний характер і за різними роками коливалася від  0,75 %  
(2019/2020 н. р.) до  1,12 % (2018/2019 н. р.), що представлено на рис. 19.  

  

 
Рис. 19. Динаміка частки першокласників у спеціальних закладах від загальної 

кількості першокласників у денних ЗЗСО, % 
Побудовано авторами. 
 

Упродовж всього досліджуваного періоду частка першокласників у 
спеціальних закладах найбільшою була в Запорізькій області і складала близько 
2 %, а у 2018/2019 досягла максимального по Україні значення 2,06 %. 
Перевищувала 1 % частка в Дніпропетровській, Кіровоградській (до 2017/2018 
н. р.), Миколаївській, Сумській областях і м. Київ. 

У міських поселеннях більше областей має вищу частку першокласників у 
спеціальних закладах, особливо у 2016/2017 н. р.  

У сільській місцевості в Миколаївській і Сумській областях в окремих 
роках спостерігалося  максимальне значення  контингенту частки учнів перших 
класів у спеціальних закладах  від  кількості  учнів першого класу у денних ЗЗСО 
(від 1,43 % до 2,12 %).  

У межах даного дослідження здійснено уточнений розрахунок 
прогнозованої кількості учнів перших класів (з урахуванням учнів спеціальних 
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закладів) в цілому по Україні, в розрізі областей та типів місцевості на 2021/2022 
н. р. (табл. 7). 

Таблиця 7 
Уточнена прогнозована чисельність учнів перших класів  

(з урахуванням учнів спеціальних закладів) на 2021/2022 н. р. 
 

Області 2021/2022 н.р.  
 Усього Місто Село 

Вінницька  16095 9873 6222 
Волинська  13147 7159 5987 
Дніпропетровська  32499 28114 4386 
Донецька  15468 13526 1942 
Житомирська  13130 8789 4341 
Закарпатська  16053 6491 9562 
Запорізька  15986 12669 3317 
Івано-Франківська 15310 7479 7831 
Київська  23643 15576 8066 
Кіровоградська  9093 6493 2600 
Луганська  5195 4102 1093 
Львівська  27626 18071 9555 
Миколаївська  11093 7966 3127 
Одеська  27082 18796 8286 
Полтавська  13328 9311 4017 
Рівненська  15705 7325 8380 
Сумська  9506 7486 2020 
Тернопільська  10389 5617 4773 
Харківська  24432 21149 3283 
Херсонська 10993 7497 3497 
Хмельницька  13427 9190 4237 
Черкаська  11210 7287 3923 
Чернівецька  10508 4876 5631 
Чернігівська  8939 6724 2215 
м. Київ 34882 34882  
Україна 404739 286448 118291 

Складено авторами. 
 
На рис. 20 наведено дані щодо  фактичної кількості учнів перших класів  

на початок 2020/2021 н. р. та  прогнозованої на початок 2021/2022 н. р. (з 
урахуванням  учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на за 
регіонами (міські поселення та сільська місцевість). Як свідчать наведені дані, 
тільки у м. Київ очікується збільшення кількості першокласників у 2021/2022 
н. р. у порівнянні з 2020/2021 н. р. з 32 572 учнів до 34 882 учнів відповідно. 

Крім того, відповідно до ранжування найбільша чисельність 
першокласників на початок 2021/2022 н. р. очікується у Дніпропетровській, 
Львівській, Одеській, Харківській та Київській областях (від 23,6 тис. осіб до 32,5 



тис. осіб), а найменша – у Луганській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, 
Тернопільській та Чернівецькій областях (від 5,2 тис. осіб до 10,5 тис. осіб). 

 
Рис. 20. Фактична (на початок 2020/2021 н. р.) і прогнозована (на початок 

2021/2022 н. р.)   чисельність учнів перших класів  (з урахуванням учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) (міські поселення та сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р., зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про 
спеціальні заклади» та прогнозних розрахунків.  

 
На рис. 21 наведено дані щодо  фактичної кількості учнів перших класів  

на початок 2020/2021 н. р. та  прогнозованої на початок 2021/2022 н. р. (з 
урахуванням  учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на за 
регіонами (міські поселення). Як свідчать наведені дані, тільки у м. Київ 

5195
8939

9506

9093

10389

10508

10993

11210

11093

13328

13130

13427

13147

15310

15468

15705

16095

15986

16053

23643

24432

27082

27626

34882

32499

5501

9120

9680

9780

11029

11040

11346

11698

12038

13819

13863

13949

14281

16211

16377

16620

16780

17026

17262

25175

25648

28230

29271

32572

34465

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Луганська 

Чернігівська 

Сумська 

Кіровоградська 

Тернопільська 

Чернівецька 

Херсонська

Черкаська 

Миколаївська 

Полтавська 

Житомирська 

Хмельницька 

Волинська 

Івано-Франківська

Донецька 

Рівненська 

Вінницька 

Запорізька 

Закарпатська 

Київська 

Харківська 

Одеська 

Львівська 

м. Київ

Дніпропетровська 

фактичні значення у 
2020/2021 н. р.

прогнозовані значення  на 
2021/2022 н. р.



очікується збільшення кількості першокласників у 2021/2022 н. р. у порівнянні з 
2020/2021 н. р. з 32 572 учнів до 34 882 учнів відповідно (зростання на 7,1 %). 

Відповідно до ранжування найбільша чисельність першокласників в 
міських поселеннях на початок 2021/2022 н. р. очікується у Дніпропетровській, 
Харківській, Львівській, Одеській та Київській областях (від 15,6 тис. осіб до 28,1 
тис. осіб), а найменша – у Луганській, Чернівецькій, Тернопільській, 
Кіровоградській, Закарпатській областях (від 4,1 тис. осіб до 6,5 тис. осіб). На 
рівні 2020/2021 очікується кількість першокласників у Херсонській області 
(7 497 осіб проти 7 460 осіб), Сумській (7 486 осіб проти 7 666 осіб), 
Чернівецькій (4 876 осіб проти 4 966 осіб). 

 
Рис. 21. Фактична (на початок 2020/2021 н. р.) і прогнозована (на початок 

2021/2022 н. р.)   чисельність учнів перших класів  (з урахуванням учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) (міські поселення), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р., зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про 
спеціальні заклади» та прогнозних розрахунків.  
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На рис. 22 наведено дані щодо  фактичної кількості учнів перших класів  

на початок 2020/2021 н. р. та  прогнозованої на початок 2021/2022 н. р. (з 
урахуванням  учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів) у денних ЗЗСО  на за 
регіонами (сільська місцевість). Відповідно до ранжування найбільша 
чисельність першокласників на початок 2021/2022 н. р. очікується у 
Закарпатській, Львівській, Рівненській, Одеській та Київській областях (від 8,1 
тис. осіб до 9,6 тис. осіб), а найменша – у Луганській, Донецькій, Сумській, 
Чернігівській областях (від 1,1 тис. осіб до 2,2 тис. осіб). Стабільно на рівні 
2020/2021 н. р. очікується кількість першокласників у Луганській  області (1 093 
осіб проти 1 106 осіб), Сумській (2 020 осіб проти 2 014 осіб), Чернігівській 
(2 215 осіб проти 2 229 осіб), Полтавській (4 017 осіб проти 4 037 осіб), 
Вінницькій (6 222 осіб проти 6 185 осіб). 

 
 
 



 
 Рис. 22. Фактична (на початок 2020/2021 н. р.) і прогнозована (на початок 

2021/2022 н. р.)   чисельність учнів перших класів  (з урахуванням  учнів спеціальних 
шкіл/шкіл-інтернатів) (сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 76-РВК «Зведений звіт денних закладів 
загальної середньої освіти»  на початок 2020/2021 н. р., зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про 
спеціальні заклади» та прогнозних розрахунків.  
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ВИСНОВКИ  
 

1. У даному дослідженні здійснено аналіз точності проведеного прогнозування 
таких показників, як чисельність учнів перших класів та контингент учнів в 
цілому по Україні та в розрізі регіонів та типів місцевості (міські поселення, 
сільська місцевість) на 2020/2021 н. р. 

2. Дослідження проведено на базі статистичних методів, що базуються на основі 
побудованих динамічних послідовностей вище наведених показників за 
період 2014/2015 н. р. – 2020/2021 н. р. та народжуваності дітей  за період 
2008 – 2015 років. 

3. Фактична чисельність учнів перших класів (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів)  в цілому по Україні на початок 2020/2021 н. р. складала 419 400 
осіб, прогнозована кількість –  430 261 особа,  відхилення (-10 861 особа; 
- 2,59 %), у тому числі у міських поселеннях фактична кількість – 297 401 
особа; прогнозована кількість – 300 326 осіб, відхилення (-2 925 осіб; 
- 0,98 %); у сільській місцевості фактична кількість – 121 999 осіб, 
прогнозована кількість  – 129 935 осіб, відхилення (-7 936 осіб; -6,5 %).  Отже, 
наведені  відхилення прогнозної оцінки свідчать про перевищення 
прогнозованої чисельності першокласників над фактичною в цілому по 
Україні,  в сільській місцевості та  в міських поселеннях, а також доводять 
високий ступінь точності проведеного прогнозування цього показника. 

4. Фактичний контингент учнів (без учнів спеціальних шкіл/шкіл-інтернатів)  в 
цілому по Україні на початок 2020/2021 н. р. складав 4 149 233 осіб, 
прогнозований контингент –  4 158 017 осіб,  відхилення (-8 784 осіб; -0,21 %), 
у тому числі у міських поселеннях фактичний континент – 2 982 196 осіб, 
прогнозований контингент – 2 941 945 осіб, відхилення (4 749 осіб; 0,16 %); у 
сільській місцевості фактичний контингент – 1 202 539  осіб, прогнозований 
контингент – 1 216 072  осіб, відхилення (-13 533 осіб; -1,13 %).  Отже, 
наведені   відхилення прогнозної оцінки свідчать про перевищення 
прогнозованої чисельності над фактичною в цілому по Україні і в сільській 
місцевості, а в міських поселеннях – навпаки, перевищення фактичної 
кількості учнів відносно прогнозованої, а також доводять  високий ступінь 
точності проведеного прогнозування цього показника. 

5. Фактичний контингент учнів (з урахуванням учнів спеціальних шкіл/шкіл-
інтернатів) в цілому по Україні на початок 2020/2021 н. р.  складав 4 191 538 
осіб, прогнозований контингент –  4 206 266 осіб,  відхилення (-14 728 осіб; 
- 0,35 %), у тому числі у міських поселеннях фактичний континент – 2 982 196 
осіб, прогнозований контингент – 2 982 178  осіб, відхилення (18 осіб; 0 %); у 
сільській місцевості фактичний контингент – 1 209 342 осіб, прогнозований 
контингент – 1 224 088 осіб, відхилення (-14 746 осіб; -1,22 %).  Отже, 
наведені  відхилення прогнозної оцінки очікуваної кількості учнів у денних 



ЗЗСО у 2020/2021 н. р. по Україні свідчать про перевищення прогнозованої 
чисельності над фактичною в цілому і в сільській місцевості, в міських 
поселеннях – повне співпадіння фактичного і прогнозованого значення,  а 
також доводять високий ступінь точності проведеного прогнозування цього 
показника. 

6. У межах даного дослідження здійснено уточнений розрахунок прогнозованої 
чисельності  учнів перших класів (з урахуванням учнів спеціальних закладів) 
на 2021/2022 н. р.  в цілому по Україні – 404 739 осіб, що на 4,27 % менше 
порівняно з фактичним значенням у 2020/2021 н. р., в міських поселеннях – 
286 448 осіб (менше на 4,6 %), в сільській місцевості – 118 291 осіб (менше на 
3,46 %). 
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