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Реформування загальної середньої освіти, пов’язане із переходом на 12-

річний термін навчання, переходом старшої школи на профільне навчання, 
оптимізацією мережі закладів загальної середньо освіти (ЗЗСО), розвитком 
опорних шкіл та інклюзивного навчання зумовлює важливість наукових 
прогнозів кадрового складу педагогічних працівників системи загальної 
середньої освіти.  

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 педагогічних працівників, учителів, учителів-
пенсіонерів 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. Дослідження проведено для ЗЗСО всіх форм власності та 
підпорядкування. 

Слід зазначити, що до  складу педагогічних працівників у сфері загальної 
середньої освіти віднесено такі категорії: учителі та керівники закладів; 
практичні психологи; соціальні педагоги; асистенти в інклюзивних класах; 
вихователі, які не викладають предмети; педагоги-організатори; учителі, 
директори, заступники директорів (які викладають і не викладають предмети), 
педагоги-організатори у закладах і класах для дітей з особливими освітніми 
потребами; учителі у логопедичних пунктах. 

Метою дослідження є визначення математичних характеристик точності 
проведеного прогнозування показників в сегменті загальної середньої освіти та 
розробка науково-практичних рекомендацій щодо подальшого використання 
прогнозних значень показників.  

В прогностичній літературі критеріями визначення якісного прогнозу є 
точність і надійність. Ефективним підходом до оцінювання якості прогнозу 
відноситься його практичне підтвердження. В цьому випадку про точність 
прогнозу прийнято судити по величині відхилення (похибки) прогнозу, під 
яким розуміють абсолютне та відносне відхилення між фактичним і 
прогнозним значеннями досліджуваного показника. 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): 
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                                       Ԑпр   = ((Yф - Yпр)/ Yф)*100,                                            (1) 
 
де Ԑпр – відносна помилка прогнозу, 
     Yф – фактичне значення величини, 
     Yпр – прогнозне значення величини. 

Чим менше значення відносної помилки прогнозу, тим вища його оцінка. 
В статистичній теорії значення Ԑпр <10 вважається високою точністю, в межах 
10 %  – 20 % (добра), 20 % – 40 % (задовільна), 40 % – 50  % (погана), більше 
50 % (незадовільна). 

Для аналізу адекватності розробленої моделі та критеріїв точності 
прогнозування показників кадрового складу в денних ЗЗСО поставлено такі  
завдання: 

1. Сформувати динамічні послідовності фактичної загальної чисельності 
педагогічних працівників за період 2014/2015 н.  р. – 2020/2021 н. р. та 
прогнозної на 2020/2021 н. р. у розрізі регіонів та типу місцевості. 

2. Сформувати динамічні послідовності фактичної чисельності вчителів, 
які  викладають предмети, за період 2014/2015 н.  р. – 2020/2021 н. р. та 
прогнозної на 2020/2021 н. р. у розрізі регіонів і типу місцевості. 

3. Сформувати динамічні послідовності фактичної чисельності вчителів-
пенсіонерів, які викладають предмети, за період 2014/2015 н. р.  –  2020/2021 н. 
р. та прогнозної на 2020/2021 н. р. у розрізі регіонів і типу місцевості. 

4. Здійснити розрахунок показників точності прогнозування загальної 
чисельності педагогічних працівників, учителів та вчителів-пенсіонерів, які 
викладають предмети,  в 2020/2021 н. р. у розрізі  регіонів і типу місцевості. 

5. Перевірити адекватність запропонованих прогнозних моделей вище 
зазначених показників. 

6. Розробити рекомендації щодо подальшого використання моделей 
прогнозування в сегменті загальної середньої освіти. 

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



5 
 

Таблиця 1 – Фактична та прогнозна   чисельність педагогічних 
працівників  у  денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 
Фактична  чисельність 

педагогічних 
працівників,  осіб 

Прогнозна чисельність 
педагогічних працівників, 
                    осіб 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька обл. 20033 9066 10967 20352 8987 11365
Волинська обл.  18025 7637 10388 18247 7692 10555
Дніпропетровська обл.  29877 23678 6199 29349 23185 6164
Донецька обл.  15570 12249 3321 15242 11910 3332
Житомирська обл.  17486 9001 8485 17493 8751 8742
Закарпатська обл. 18994 6622 12372 19332 6538 12794
Запорізька обл.  20818 14557 6261 20435 14085 6350
Івано-Франківська обл. 20727 8362 12365 21244 8472 12772
Київська обл.  20576 11228 9348 20577 11004 9573
Кіровоградська обл.  12049 7466 4583 12356 7518 4838
Луганська обл.  6728 4469 2259 6315 4120 2195
Львівська обл.  33936 18641 15295 34589 18801 15788
Миколаївська обл.  11998 6784 5214 12122 6874 5248
Одеська обл.  24365 14562 9803 24653 14630 10023
Полтавська обл.  15238 8282 6956 15570 8328 7242
Рівненська обл.  19712 7458 12254 19878 7533 12345
Сумська обл.  11411 6985 4426 11655 7047 4608
Тернопільська обл.  15763 6273 9490 15938 6349 9589
Харківська обл.  22771 16897 5874 23069 16975 6094
Херсонська обл. 12611 7099 5512 12573 6992 5581
Хмельницька обл.  16519 8770 7749 16752 8680 8072
Черкаська обл.  13821 7084 6737 14216 7057 7159
Чернівецька обл.  12084 4397 7687 12297 4475 7822
Чернігівська обл.  12062 7053 5009 12201 7066 5135
м. Київ 26791 26791  26699 26699  
Україна 449965 261411 188554 453154 259768 193386

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 

 
У табл. 2 наведено дані щодо абсолютних та відносних відхилень між 

фактичними і  прогнозними  значеннями чисельності педагогічних працівників 
у 2020/2021 н. р. за регіонами та  типом місцевості. 
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Таблиця 2 – Абсолютні та відносні відхилення  між фактичною та 
прогнозною  чисельністю педагогічних працівників у денних ЗЗСО 

на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон Абсолютне відхилення, осіб Відносне відхилення, % 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька обл. -319 79 -398 -1,59 0,87 -3,63
Волинська обл.  -222 -55 -167 -1,23 -0,72 -1,61
Дніпропетровська обл.  528 493 35 1,77 2,08 0,56
Донецька обл.  328 339 -11 2,11 2,77 -0,33
Житомирська обл.  -7 250 -257 -0,04 2,78 -3,03
Закарпатська обл. -338 84 -422 -1,78 1,27 -3,41
Запорізька обл.  383 472 -89 1,84 3,24 -1,42
Івано-Франківська обл. -517 -110 -407 -2,49 -1,32 -3,29
Київська обл.  -1 224 -225 0,00 2,00 -2,41
Кіровоградська обл.  -307 -52 -255 -2,55 -0,70 -5,56
Луганська обл.  413 349 64 6,14 7,81 2,83
Львівська обл.  -653 -160 -493 -1,92 -0,86 -3,22
Миколаївська обл.  -124 -90 -34 -1,03 -1,33 -0,65
Одеська обл.  -288 -68 -220 -1,18 -0,47 -2,24
Полтавська обл.  -332 -46 -286 -2,18 -0,56 -4,11
Рівненська обл.  -166 -75 -91 -0,84 -1,01 -0,74
Сумська обл.  -244 -62 -182 -2,14 -0,89 -4,11
Тернопільська обл.  -175 -76 -99 -1,11 -1,21 -1,04
Харківська обл.  -298 -78 -220 -1,31 -0,46 -3,75
Херсонська обл. 38 107 -69 0,30 1,51 -1,25
Хмельницька обл.  -233 90 -323 -1,41 1,03 -4,17
Черкаська обл.  -395 27 -422 -2,86 0,38 -6,26
Чернівецька обл.  -213 -78 -135 -1,76 -1,77 -1,76
Чернігівська обл.  -139 -13 -126 -1,15 -0,18 -2,52
м. Київ 92 92  0,34 0,34  
Україна -3189 1643 -4832 -0,71 0,63 -2,56

Складено авторами на основі розрахунків. 
 
Як свідчать наведені дані в табл.  1 і табл. 2, загалом  по Україні на 

початок 2020/2021 н. р. фактична чисельність педагогічних працівників  
становила 449965 осіб, прогнозна  –  453154 осіб,  відхилення (-3189 осіб; -
 0,71 %), у тому числі у міських поселеннях фактична чисельність – 261411 
осіб; прогнозна  – 259768 осіб, відхилення (1643 осіб; 0,63 %); у сільській 
місцевості фактична чисельність – 188554 осіб, прогнозна  – 193386 осіб, 
відхилення (-4832 осіб; -2,56 %).  Отже, наведені  відхилення прогнозної оцінки 
показують перевищення прогнозної чисельності педагогічних працівників над 
фактичною загалом по  Україні та  в сільській місцевості, окрім міських 
поселень.  Всі  числові значення оцінки прогнозу  знаходяться в межах 
статистичної похибки і доводять високий ступінь точності проведеного 
прогнозування цього показника. 
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На рис.  1 наведено дані щодо  фактичної та   прогнозної   чисельності 

педагогічних працівників на початок  2020/2021 н. р.  за регіонами (міські 
поселення та сільська місцевість). Відповідно до наведених даних, найбільша 
чисельність педагогічних працівників спостерігалася у Львівській, 
Дніпропетровській області, м. Київ, Одеській та Харківській областях, а 
найменша – у Луганській, Сумській та Миколаївській областях. 
 

 
Рисунок 1 – Фактична та прогнозна  чисельність педагогічних 

працівників у  денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення та 
сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  2 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності педагогічних працівників на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення та сільська місцевість). 

 

 
Рисунок 2 – Розподіл відносних відхилень для чисельності 

педагогічних працівників у  денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р. 
(міські поселення та сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
Наведені  дані свідчать,  що у шести  регіонах фактична  чисельність  

педагогічних працівників  перевищувала прогнозну, зокрема у Луганській 
(6,14 %), Донецькій (2,11 %), Запорізькій (1,84 %), Дніпропетровській (1,77 %) 
областях, а найменше – у м. Київ (0,34 %), Херсонській (0,30 %) області. У 19 
регіонах фактична   кількість педагогічних працівників була меншою від 
прогнозної,  при цьому найбільші значення відносного відхилення фіксувалися 
у Черкаській (-2,86 %), Кіровоградській (-2,55 %), Івано-Франківській (-2,49 %) 
областях, а найменші – у Київській (0 %),  Житомирській (-0,04 %), Рівненській 
(-0,84 %) областях. 

Математичні характеристики точності прогнозу для всіх областей 
засвідчують  високий рівень точності розробленого прогнозу, що вказує на 
адекватність запропонованої моделі.  
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На рис.  3 наведено дані щодо  фактичної та   прогнозної   чисельності 

педагогічних працівників на початок  2020/2021 н. р.  у розрізі  регіонів (міські 
поселення). Відповідно до ранжування найбільша кількість педагогічних 
працівників була у м. Київ, Дніпропетровській, Львівській, Харківській 
областях, а найменша – у Чернівецькій, Луганській, Тернопільській, 
Закарпатській, Миколаївській областях. 
 

 
Рисунок 3 – Фактична та прогнозна  чисельність педагогічних 
працівників  у денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р.  

(міські поселення), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників 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 педагогічних працівників на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). 

 

 
Рисунок 4 – Розподіл відносних відхилень для  чисельності 

педагогічних працівників  у денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р.  
(міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 
Наведені дані показують, що у міських поселеннях 12  регіонів фактична 

чисельність педагогічних працівників перевищувала прогнозну, серед яких 
найвищі значення відносних відхилень спостерігалися у Луганській (7,81 %),  
Запорізькій (3,24 %), Житомирській (2,78 %), Донецькій (2,77 %) областях, а 
найменші – в м. Києві (0,34 %) та Черкаській (0,38 %) області. У  13 регіонах 
фактична чисельність  педагогічних працівників була меншою від 
прогнозованої, при цьому  найбільші значення відхилень були у Чернівецькій  
(-1,77 %), Миколаївській (-1,33 %), Івано-Франківській (-1,32 %), 
Тернопільській (-1,21 %), Рівненській (-1,01 %) областях, а найменші – у 
Чернігівській (-0,18 %), Харківській (-0,46 %), Одеській (-0,47 %) областях. 
Отже, показники оцінки точності прогнозу для міських поселень всіх областей  
доводять  високий ступінь адекватності запропонованої моделі. 
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На рис.  5 наведено дані щодо  фактичної та   прогнозної   чисельності 

педагогічних працівників на початок  2020/2021 н. р.  за регіонами (сільська 
місцевість). Відповідно до ранжування найбільша кількість педагогічних 
працівників була у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, 
Вінницькій областях, а найменша – у Луганській, Донецькій, Сумській, 
Кіровоградській областях. 
 

 
Рисунок 5 – Фактична та прогнозна  чисельність педагогічних 
працівників  у денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р.  

(сільська місцевість), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  6 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності педагогічних працівників на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). 

 

 
Рисунок 6 – Розподіл відносних відхилень для  чисельності 

педагогічних працівників  у денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. 
(сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
Наведені дані демонструють, що у сільській місцевості  фактична 

кількість педагогічних працівників перевищувала прогнозну лише у Луганській 
(2,83 %) та Дніпропетровській (0,56 %) областях. Для інших областей 
фіксується перевищення прогнозних значень над фактичними. Найбільші 
відхилення спостерігалися у  Черкаській (-6,26 %),  Кіровоградській (-5,56 %), 
Хмельницькій (-4,17 %) областях, а найнижчі  – у Донецькій (-0,33 %), 
Миколаївській (-0,65 %),  Рівненській (-0,74 %) областях, що свідчить про 
найбільше наближення прогнозованих значень  до фактичних. Отже, для 
сільської місцевості спостерігаються трохи нижчі показники точності прогнозу, 
ніж у міських поселеннях  областей, але вони знаходяться в межах 
загальноприйнятих статистичних похибок, що свідчить про адекватність 
запропонованої моделі. 
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У табл. 3 та наведено дані щодо фактичних і розрахованих прогнозних 

значень чисельності учителів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО на 
початок 2020/2021 н. р. в розрізі регіонів і  типу місцевості.  

 
Таблиця 3 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів, які викладають 

предмети, в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 
Фактична чисельність учителів, 

осіб 
Прогнозна чисельність 

учителів, осіб 
Усього місто село Усього місто село 

Вінницька обл. 12191 5595 6596 12521 5593 6928
Волинська обл.  11149 4637 6512 11477 4734 6743
Дніпропетровська обл.  17471 13709 3762 17669 13813 3856
Донецька обл.  9441 7378 2063 9479 7360 2119
Житомирська обл.  10541 5379 5162 10498 5155 5343
Закарпатська обл. 11185 4052 7133 11367 4015 7352
Запорізька обл.  10293 7017 3276 10688 7263 3425
Івано-Франківська обл. 13356 5376 7980 13844 5508 8336
Київська обл.  12494 6860 5634 12580 6720 5860
Кіровоградська обл.  6575 3927 2648 6916 4076 2840
Луганська обл.  3933 2451 1482 3817 2357 1460
Львівська обл.  21819 11954 9865 22400 12180 10220
Миколаївська обл.  7249 4057 3192 7447 4179 3268
Одеська обл.  15213 9095 6118 15482 9148 6334
Полтавська обл.  9303 4986 4317 9604 5041 4563
Рівненська обл.  11892 4531 7361 12062 4549 7513
Сумська обл.  6972 4258 2714 7259 4371 2888
Тернопільська обл.  9933 3898 6035 10134 3979 6155
Харківська обл.  14470 10725 3745 14719 10790 3929
Херсонська обл. 7110 4040 3070 7367 4103 3264
Хмельницька обл.  10085 5112 4973 10383 5181 5202
Черкаська обл.  8645 4416 4229 8928 4420 4508
Чернівецька обл.  7350 2651 4699 7615 2718 4897
Чернігівська обл.  7372 4065 3307 7555 4105 3450
м. Київ 16606 16606  16713 16713  
Україна 272648 156775 115873 278524 158071 120453

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
 

У табл. 4 наведено дані щодо абсолютних та відносних відхилень між 
фактичними і  прогнозними  значеннями чисельності вчителів, які викладають 
предмети,  в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. в розрізі  регіонів і типу 
місцевості. 
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Таблиця 4 – Абсолютні та відносні відхилення  між фактичною та 
прогнозною  чисельністю вчителів, які викладають предмети, 

 в денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон Абсолютне відхилення, осіб Відносне відхилення, % 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька обл. -330 2 -332 -2,71 0,04 -5,03
Волинська обл.  -328 -97 -231 -2,94 -2,09 -3,55
Дніпропетровська обл.  -198 -104 -94 -1,13 -0,76 -2,50
Донецька обл.  -38 18 -56 -0,40 0,24 -2,71
Житомирська обл.  43 224 -181 0,41 4,16 -3,51
Закарпатська обл. -182 37 -219 -1,63 0,91 -3,07
Запорізька обл.  -395 -246 -149 -3,84 -3,51 -4,55
Івано-Франківська обл. -488 -132 -356 -3,65 -2,46 -4,46
Київська обл.  -86 140 -226 -0,69 2,04 -4,01
Кіровоградська обл.  -341 -149 -192 -5,19 -3,79 -7,25
Луганська обл.  116 94 22 2,95 3,84 1,48
Львівська обл.  -581 -226 -355 -2,66 -1,89 -3,60
Миколаївська обл.  -198 -122 -76 -2,73 -3,01 -2,38
Одеська обл.  -269 -53 -216 -1,77 -0,58 -3,53
Полтавська обл.  -301 -55 -246 -3,24 -1,10 -5,70
Рівненська обл.  -170 -18 -152 -1,43 -0,40 -2,06
Сумська обл.  -287 -113 -174 -4,12 -2,65 -6,41
Тернопільська обл.  -201 -81 -120 -2,02 -2,08 -1,99
Харківська обл.  -249 -65 -184 -1,72 -0,61 -4,91
Херсонська обл. -257 -63 -194 -3,61 -1,56 -6,32
Хмельницька обл.  -298 -69 -229 -2,95 -1,35 -4,60
Черкаська обл.  -283 -4 -279 -3,27 -0,09 -6,60
Чернівецька обл.  -265 -67 -198 -3,61 -2,53 -4,21
Чернігівська обл.  -183 -40 -143 -2,48 -0,98 -4,32
м. Київ -107 -107  -0,64 -0,64  
Україна -5876 -1296 -4580 -2,16 -0,83 -3,95

Складено авторами на основі розрахунків. 
 

Як свідчать наведені дані в табл.  3 і  табл.  4, загалом по Україні на 
початок 2020/2021 н. р. фактична чисельність учителів, які викладають 
предмети,  складала 272648 осіб, прогнозна  – 278524 осіб,  відхилення (-  5876 
осіб; - 2,16 %), у тому числі у міських поселеннях фактична чисельність –
 156775 осіб; прогнозна – 158071 осіб, відхилення (-1296 осіб; -0,83 %); у 
сільській місцевості фактична чисельність – 115873 осіб, прогнозна  – 120453 
осіб, відхилення (-4580 осіб; -3,95 %).  Отже, наведені  відхилення прогнозної 
оцінки свідчать про перевищення прогнозної чисельності учителів, які 
викладають предмети, над фактичною в цілому по Україні, в сільській 
місцевості та міських поселеннях.  Показники оцінки точності прогнозу для 
цього показника достатньо високі, що свідчить про адекватність 



15 
 

запропонованої прогнозної моделі чисельності вчителів, які викладають 
предмети. 

На рис.  7 наведено дані щодо  фактичних і  прогнозних  значень 
учителів, які викладають предмети,  на початок  2020/2021 н. р. за регіонами 
(міські поселення та сільська місцевість). Відповідно до ранжування найбільша 
кількість учителів була у Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в 
м. Києві, а найменша – у Луганській, Кіровоградській, Сумській, Херсонській 
областях. 
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Рисунок 7 –  Фактична та прогнозна  чисельність учителів, які викладають 
предмети,  в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. 

(міські поселення та сільська місцевість), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  8 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності учителів, які викладають предмети, в 
денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення та 
сільська місцевість).  
 

 
Рисунок 8 – Розподіл відносних відхилень для  чисельності вчителів, які 

викладають предмети,  в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р.  
(міські поселення та сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 

Наведені дані свідчать, що тільки у двох  регіонах фактична кількість 
учителів, які викладають предмети,  перевищувала прогнозну: це Луганська 
(2,95 %) та  Житомирська (0,41 %)  області. У  23 регіонах фактичне значення 
учителів, які викладають предмети, було меншим від прогнозного, при цьому  
найбільші значення були в Кіровоградській (-5,19 %), Сумській (-4,12 %), 
Запорізькій (-3,84 %), областях, а найменші– у Донецькій (-0,40 %), Київській (-
0,69 %) областях та в м. Києві (-0,64%). Оцінки точності прогнозу для цього 
показника свідчать, що для більшості  областей характерна висока точність 
прогнозу, яка не перевищує 3 %. 

На рис.  9 наведено дані щодо  фактичної та   прогнозної   чисельності 
учителів які викладають предмети  у денних ЗЗСО, на початок  2020/2021 н. р.  
за регіонами (міські поселення).  
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 Наведені на рис.  9 дані показують, що у міських поселеннях на початок 

2020/2021 н. р. фактична чисельність учителів  становила 156775 осіб, 
прогнозна –  158071 осіб,  відхилення (-1296 осіб;  -0,83 %). Відповідно до 
наведених даних, найбільша чисельність учителів спостерігалася у м. Київ, 
Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Одеській областях, а найменша – у 
Луганській, Чернівецькій, Тернопільській,  Кіровоградській та Херсонській 
областях. 
 

 
Рисунок 9 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів, які 

викладають предмети,  в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р.  
(міські поселення), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  10 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями чисельності вчителів, які викладають предмети, в 
денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). 
 

 
Рисунок 10 – Розподіл відносних відхилень для  чисельності  учителів, 

які викладають предмети,  в денних ЗЗСО  
на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 
У 6 регіонах фактичне значення чисельності вчителів у міських 

поселеннях  перевищувало прогнозне. Це Житомирська (4,16 %), Луганська 
(3,84 %), Київська (2,04 %), Закарпатська (0,91%), Донецька (0,24 %) та 
Вінницька (0,04 %) області. У  19 регіонах фактичне значення чисельності 
вчителів було меншим від прогнозного, зокрема найбільша статистична 
похибка спостерігалася  у Кіровоградській  (-3,79 %), Запорізькій (-3,51 %), 
Миколаївській (-3,01 %) областях, а найменша – у Черкаській (-0,09 %), 
Рівненській (-0,40 %), Одеській (-0,58 %)  областях. Оцінки точності прогнозу 
для цього показника показують, що для більшості  областей характерна висока 
точність прогнозу, що не перевищує 2,5 %. 
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На рис.  11 наведено дані щодо  фактичної та   прогнозної   чисельності 

вчителів, які викладають предмети  в денних ЗЗСО, на початок  2020/2021 н. р.  
за регіонами (сільська місцевість). Відповідно до ранжування найбільша 
кількість учителів була у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та 
Закарпатській областях, а найменша – у Луганській, Донецькій,  
Кіровоградській та Сумській областях. 
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Рисунок 11 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів, які викладають 
предмети,  в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. 

(сільська місцевість), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  12 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності вчителів, які викладають предмети, на 
початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). 

 

 
Рисунок 12 – Розподіл відносних відхилень для чисельності учителів, 

які викладають предмети,  в денних ЗЗСО  
на початок 2020/2021 н. р. (сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
Наведені дані показують, що в сільській місцевості  фактична кількість 

учителів перевищувала прогнозну лише у Луганській області (1,48 %). Для 
інших областей фіксується перевищення прогнозних значень над фактичними. 
Найбільші відносні відхилення спостерігалися у Кіровоградській (-7,25 %),  
Черкаській (-6,60 %), Сумській (-6,41 %), Херсонській (-6,32 %) областях, а 
найменші – у Тернопільській (-1,99 %), Рівненській (-2,06 %),  Миколаївській (-
2,38 %) областях.  Отже, оцінки точності прогнозу для чисельності вчителів, які 
викладають предмети в ЗЗСО сільської місцевості, дещо нижчі, ніж розраховані 
для міських поселень. Але для більшості областей ці значення знаходяться в 
межах статистичної похибки і характеризують високу точність прогнозу.  
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У табл. 5 та наведено дані щодо фактичних і розрахованих прогнозних 

значень чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних 
ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. за регіонами та типом місцевості.  

 
Таблиця 5 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. 

Регіон 

Фактична чисельність 
учителів-пенсіонерів, 

осіб 

Прогнозна чисельність   
учителів-пенсіонерів, осіб 

Усього місто село Усього місто село 
Вінницька обл. 2084 942 1142 1967 947 1020
Волинська обл.  1855 835 1020 1681 829 852
Дніпропетровська обл.  3813 3019 794 3863 3140 723
Донецька обл.  1928 1448 480 2001 1502 499
Житомирська обл.  2059 1036 1023 2049 1021 1028
Закарпатська обл. 1790 720 1070 1737 695 1042
Запорізька обл.  1792 1275 517 1849 1336 513
Івано-Франківська обл. 2525 1058 1467 2486 1096 1390
Київська обл.  3059 1719 1340 3014 1672 1342
Кіровоградська обл.  967 558 409 953 582 371
Луганська обл.  737 482 255 712 469 243
Львівська обл.  4565 2560 2005 4415 2489 1926
Миколаївська обл.  1323 734 589 1274 734 540
Одеська обл.  3335 2056 1279 3415 2212 1203
Полтавська обл.  1521 802 719 1367 762 605
Рівненська обл.  2188 943 1245 2160 936 1224
Сумська обл.  937 595 342 875 573 302
Тернопільська обл.  1706 730 976 1552 696 856
Харківська обл.  2847 2190 657 2767 2165 602
Херсонська обл. 1111 632 479 1065 638 427
Хмельницька обл.  1448 776 672 1301 739 562
Черкаська обл.  1507 825 682 1445 839 606
Чернівецька обл.  1123 433 690 1083 455 628
Чернігівська обл.  1274 676 598 1259 705 554
м. Київ 3322 3322  3500 3500 0
Україна 50816 30366 20450 49790  30732 19058

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
 

У табл. 6 наведено дані щодо абсолютних та відносних відхилень між 
фактичними і  прогнозними  значеннями чисельності вчителів-пенсіонерів, які 
викладають предмети,  в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. за регіонами 
та типом місцевості. 
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Таблиця 6 – Абсолютні та відносні відхилення  між фактичною та 
прогнозною  чисельністю учителів-пенсіонерів, які викладають предмети, 

в денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 
Абсолютне відхилення, 

осіб 
Відносне відхилення, % 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька обл. 117 -5 122 5,61 -0,53 10,68 
Волинська обл.  174 6 168 9,38 0,72 16,47 
Дніпропетровська обл.  -50 -121 71 -1,31 -4,01 8,94 
Донецька обл.  -73 -54 -19 -3,79 -3,73 -3,96 
Житомирська обл.  10 15 -5 0,49 1,45 -0,49 
Закарпатська обл. 53 25 28 2,96 3,47 2,62 
Запорізька обл.  -57 -61 4 -3,18 -4,78 0,77 
Івано-Франківська обл. 39 -38 77 1,54 -3,59 5,25 
Київська обл.  45 47 -2 1,47 2,73 -0,15 
Кіровоградська обл.  14 -24 38 1,45 -4,30 9,29 
Луганська обл.  25 13 12 3,39 2,70 4,71 
Львівська обл.  150 71 79 3,29 2,77 3,94 
Миколаївська обл.  49 0 49 3,70 0,00 8,32 
Одеська обл.  -80 -156 76 -2,40 -7,59 5,94 
Полтавська обл.  154 40 114 10,12 4,99 15,86 
Рівненська обл.  28 7 21 1,28 0,74 1,69 
Сумська обл.  62 22 40 6,62 3,70 11,70 
Тернопільська обл.  154 34 120 9,03 4,66 12,30 
Харківська обл.  80 25 55 2,81 1,14 8,37 
Херсонська обл. 46 -6 52 4,14 -0,95 10,86 
Хмельницька обл.  147 37 110 10,15 4,77 16,37 
Черкаська обл.  62 -14 76 4,11 -1,70 11,14 
Чернівецька обл.  40 -22 62 3,56 -5,08 8,99 
Чернігівська обл.  15 -29 44 1,18 -4,29 7,36 
м. Київ -178 -178 0 -5,36 -5,36  
Україна 1026 -366 1392 2,02 -1,21 6,81 

Складено авторами на основі розрахунків. 
 

Як свідчать наведені дані в  табл.  5 і табл.  6, загалом  по Україні на 
початок 2020/2021 н. р. фактична чисельність учителів-пенсіонерів, які 
викладають предмети, становила 50816 осіб, прогнозна –  49790 осіб,  
відхилення (1026 осіб; 2,02 %), у тому числі у міських поселеннях фактична 
чисельність – 30366 осіб; прогнозна  – 30732 осіб, відхилення (-369 осіб; -
1,21 %); у сільській місцевості фактична чисельність – 20450 осіб, прогнозна  – 
19058 осіб, відхилення (1392 осіб; 6,81 %).  Отже, наведені  відхилення 
прогнозної оцінки свідчать про перевищення фактичної чисельності вчителів-
пенсіонерів над прогнозною загалом  по Україні та в сільській місцевості, окрім 
міських поселень. Отримані значення віднесено до високої категорії оцінки 
точності прогнозу, оскільки знаходяться  в межах загальноприйнятих 
діапазонах статистичної похибки.   
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На рис.  13 наведено дані щодо  фактичних і  прогнозних  значень 

чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО на 
початок  2020/2021 н. р. в розрізі регіонів (міські поселення та сільська 
місцевість). Відповідно до ранжування найбільша кількість учителів-
пенсіонерів була у Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в м. 
Києві, а найменша – у Луганській, Сумській та Кіровоградській областях. 
 

 
Рисунок 13 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість), осіб  

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  14 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають 
предмети,  в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські 
поселення та сільська місцевість). 

 
Рисунок 14 – Розподіл відносних відхилень для чисельності вчителів-

пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
Наведені дані свідчать, що фактична чисельність учителів-пенсіонерів, 

які викладають предмети,  в денних ЗЗСО перевищувала прогнозну  у 20 
областях. Найбільші відхилення спостерігалися у  Хмельницькій (10,15 %), 
Полтавській (10,12 %), Волинській (9,38 %) областях, а найнижчі  – у 
Житомирській (0,49 %), Чернігівській (1,18 %),  Рівненській (1,28 %) областях. 
Для 5 областей фіксується перевищення прогнозованих значень над 
фактичними. Це м. Київ    (-5,36 %) та Донецька (-3,79 %), Запорізька (-3,18 %), 
Одеська (-2,40 %), Дніпропетровська (-1,31 %) області. Майже для всіх 
областей розраховані  оцінки точності прогнозу відносяться до високого 
ступеня статистичної похибки, окрім Хмельницької та Полтавської областей, 
які дещо виходять за межі високої статистичної похибки, але  відносяться до 
категорії «добра точність». 
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На рис.  15 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності 

вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети,  на початок  2020/2021 н. р. за 
регіонами (міські поселення). Відповідно до ранжування найбільша кількість 
пенсіонерів спостерігався  у м. Київ,  містах Дніпропетровської, Львівської, 
Харківської, Одеської та Київської областей,  а найменша – у містах 
Чернівецької, Луганської, Кіровоградської, Сумської та Херсонської областей. 
 

 
Рисунок 15 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-
пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО  

на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  16 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають 
предмети, на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). 

 

 
 
Рисунок 16 – Розподіл відносних відхилень для чисельності вчителів-

пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО  
на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 
У 12 регіонах фактичне значення чисельності вчителів-пенсіонерів у 

міських поселеннях  перевищувало прогнозне, серед яких найвищі значення 
відносних відхилень спостерігалися у Полтавській (4,99 %),  Хмельницькій 
(4,77 %), Тернопільській (4,66 %) областях, а найменші значення статистичної 
похибки  були у Волинській (0,72 %), Рівненській (0,74 %) областях. У  13 
регіонах фактичне значення чисельності вчителів-пенсіонерів було меншим від 
прогнозного, при цьому  спостерігалися  відхилення в межах від (-0,53 %) у 
Миколаївській області  до  (-7,59 %)  у Одеській області. Обчислені похибки 
прогнозів засвідчують, що для всіх областей ці значення відносяться до 
категорії високої точності проведеного прогнозування.  
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На рис.  17 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності  

вчителів-пенсіонерів  на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська 
місцевість). Відповідно до ранжування найбільша кількість пенсіонерів 
спостерігалася  у Львівській, Івано-Франківській, Київській, Одеській та 
Рівненській областях, а найменша – у Луганській, Сумській, Кіровоградській,  
Херсонській та Донецькій  областях. 
 

 
Рисунок 17 – Фактична та прогнозна  чисельність  учителів-
пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО  

на початок 2020/2021 н. р. (сільська місцевість), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  18  наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями чисельності  вчителів-пенсіонерів, які викладають 
предмети, на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська  місцевість). 

 
Рисунок 18 – Розподіл відносних відхилень для чисельності вчителів-

пенсіонерів, які викладають предмети,  в денних ЗЗСО  на початок 
2020/2021 н. р. (сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
Наведені дані демонструють, що у 17 регіонах оцінки точності 

розробленого прогнозу відносяться до категорії високої точності. Найменші 
відносні відхилення спостерігалися  у Запорізькій (0,77 %), Рівненській 
(1,69 %), у Київській (-0,15 %), Житомирській (-0,49 %),  Донецькій (-3,96 %) 
областях. У 8 областях значення точності прогнозу перевищує межу високого 
ступеня і відноситься до категорії «добра точність» в діапазоні від 10,68 % 
(Вінницька обл.) до 16,47 % (Волинська обл.). Отже, в сільській місцевості 
розподіл областей за статистичною похибкою був такий: по 8 областей 
знаходяться в кожному із діапазонів: до 5 %; від 5  до 10 %; понад 10 %. 

  Слід заначити, що  для 30 % областей в сільській місцевості фактичні 
значення чисельності учителів-пенсіонерів, які викладають предмети, значно 
перевищують прогнозні значення. Це свідчить про  тенденцію «старіння» 
педагогічних кадрів, що обумовлено небажанням молодих учителів їхати 
працювати у сільських школах. 
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Варто зазначити, що для міських поселень в деяких областях розроблений 

прогноз чисельності  вчителів-пенсіонерів був достатньо  точним, з 
мінімальними абсолютними відхиленнями. Це такі області, як Миколаївська (0 
осіб), Вінницька (5 осіб), Волинська (6 осіб), Херсонська (6 осіб), Рівненська (7 
осіб). У сільській місцевості найменше абсолютне відхилення спостерігалось в 
Київській (2 особи), Запорізькій (4 особи) та Житомирській ( 5 осіб) областях. 

Далі наведемо результати аналітичного дослідження показників точності 
прогнозування чисельності вчителів-пенсіонерів за всіма предметами загалом 
по Україні та в розрізі регіонів за такими предметами: українська мова та 
література, математика, історія. 

У табл. 7 наведено дані щодо фактичної та прогнозної чисельності 
вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. за типом місцевості.  

 
Таблиця 7 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-пенсіонерів,  

які викладають предмети, в денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 

Фактична чисельність 
учителів-пенсіонерів, які 

викладають предмети, осіб 

Прогнозна чисельність  
учителів-пенсіонерів, які 

викладають предмети, осіб 
Усього місто село Усього місто село 

Українська мова та література 7144 3985 3159 7025 4068 2957
Російська (зарубіжна) мова та 
література 5131 3164 1967 5167 3236 1931

Інші мови та літератури 367 161 206 348 162 186
Історія 3752 2093 1659 3643 2106 1537
Фізика 3086 1612 1474 3008 1656 1352
Математика 8141 4482 3659 8034 4552 3482
Основи інформатики 680 515 165 636 511 125
Хімія 2331 1326 1005 2256 1336 920
Географія 2348 1329 1019 2248 1293 955
Біологія 2602 1490 1112 2595 1510 1085
Англійська мова 3455 2600 855 3487 2705 782
Німецька мова 714 445 269 707 452 255
Французька мова 346 246 100 383 286 97
Іспанська мова 27 27 0 26 26 0
Інші іноземні мови 37 31 6 34 26 8
Інші предмети 1278 803 475 1291 832 459
Музика 1537 945 592 1501 943 558
Образотворче мистецтво 605 433 172 585 437 148
Фізична культура 3413 2103 1310 3148 2007 1141
Захист Вітчизни 1088 774 314 1059 797 262
Трудове навчання 2734 1802 932 2609 1791 818
Україна 50816 30366 20450 49790 30732 19058
Складено авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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Відповідно до ранжування найбільша чисельність учителів-пенсіонерів та 

їх частка серед викладачів спостерігалася за такими  предметами: математика 
(8141 осіб; 16,02 %), українська мова та література (7144 осіб; 14,06 %), 
російська (зарубіжна) мова та література (5131 осіб; 10,1 %). Найменша 
чисельність пенсіонерів серед учителів, які викладають іспанську мову (27 осіб; 
0,05 %), інші іноземні мови (37 осіб; 0,07 %), французьку мову (346 осіб; 0,68 
%) та інші мови та літератури (367 осіб; 0,72%).  

У табл. 8 наведено дані щодо абсолютних та відносних відхилень між 
фактичними і  прогнозними  значеннями чисельності вчителів-пенсіонерів, які 
викладають предмети, в денних ЗЗСО у 2020/2021 н. р. за типом місцевості. 

 
Таблиця 8 – Абсолютні та відносні відхилення  між фактичною та 

прогнозною  чисельністю учителів-пенсіонерів, які викладають предмети, 
в денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 
Абсолютне відхилення, 

осіб 
Відносне відхилення, % 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Українська мова та 
література 119 -83 202 1,67 -2,08 6,39

Російська (зарубіжна) мова та 
література -36 -72 36 -0,70 -2,28 1,83

Інші мови та літератури 19 -1 20 5,18 -0,62 9,71
Історія 109 -13 122 2,91 -0,62 7,35
Фізика 78 -44 122 2,53 -2,73 8,28
Математика 107 -70 177 1,31 -1,56 4,84
Основи інформатики 44 4 40 6,47 0,78 24,24
Хімія 75 -10 85 3,22 -0,75 8,46
Географія 100 36 64 4,26 2,71 6,28
Біологія 7 -20 27 0,27 -1,34 2,43
Англійська мова -32 -105 73 -0,93 -4,04 8,54
Німецька мова 7 -7 14 0,98 -1,57 5,20
Французька мова -37 -40 3 -10,69 -16,26 3,00
Іспанська мова 1 1 0 3,70 3,70 0,00
Інші іноземні мови 3 5 -2 8,11 16,13 -33,33
Інші предмети -13 -29 16 -1,02 -3,61 3,37
Музика 36 2 34 2,34 0,21 5,74
Образотворче мистецтво 20 -4 24 3,31 -0,92 13,95
Фізична культура 265 96 169 7,76 4,56 12,90
Захист Вітчизни 29 -23 52 2,67 -2,97 16,56
Трудове навчання 125 11 114 4,57 0,61 12,23
Україна 1026 -366 1392 2,02 -1,21 6,81

Складено авторами на основі розрахунків. 
 

На рис.  19 наведено дані щодо  фактичних і  прогнозних  значень 
чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на 
початок  2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість).  
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Рисунок 19 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість), осіб  

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис. 20 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають 
предмети, в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. (міські поселення та 
сільська місцевість). 

 
Рисунок 20 – Розподіл відносних відхилень для чисельності  учителів-

пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 

Наведені дані свідчать, що фактична чисельність учителів-пенсіонерів які 
викладають предмети, в денних ЗЗСО перевищувала прогнозну  по 17 
предметах. Найбільші відхилення спостерігалися за такими предметами: інші 
іноземні мови (8,11  %), фізична культура (7,76 %), основи інформатики 
(6,47 %), а найнижчі  – біологія (0,27 %), німецька мова (0,98 %), математика 
(1,31 %). Перевищення прогнозних значень над фактичними фіксувалося у 4 
регіонах, з найменшими  відносними  відхиленнями за такими предметами: 
російська (зарубіжна) мова та література  (-0,70 %),  англійська мова  (-0,93 %),    
інші    предмети (-1,02 %), а з найбільшими – французька мова (-10,69 %). Отже, 
оцінка точності прогнозу чисельності пенсіонерів для французької мови 
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відноситься до категорії «добра», для всіх інших мов – «висока», що 
підтверджує адекватність розробленої моделі. 

На рис.  21 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності 
вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на початок  
2020/2021 н. р. (міські поселення). Відповідно до ранжування найбільша 
фактична чисельність  учителів-пенсіонерів спостерігається  серед викладачів 
математики (4482 осіб), української мови та літератури (3985 осіб), російської 
(зарубіжної) мови та літератури (3164 осіб),   а найменша –  серед учителів-
пенсіонерів іспанської мови (27 осіб), інших іноземних мов (31 особа), інших 
мов та літератур (161 особа). 

 
Рисунок 21 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають предмети в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  22 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності  вчителів-пенсіонерів, які викладають 
предмети, на початок  2020/2021 н. р. (міські поселення). 

 

 
 
Рисунок 22 – Розподіл відносних відхилень для  чисельності  учителів-

пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 

За 7 предметами фактична чисельність  учителів-пенсіонерів у міських 
поселеннях  перевищувала прогнозну, серед яких найвищі відносні відхилення 
спостерігалися за такими предметами:  інші іноземні мови (16,13 %),  фізична 
культура (4,56 %), іспанська мова (3,70 %) та географія (2,71 %), а найменші 
значення статистичної похибки – музика  (0,21 %), трудове навчання (0,61 %), 
основи інформатики (0,78 %). За  14 предметами фактична чисельність  
учителів-пенсіонерів була меншою від прогнозної, а  найбільше відносне 
відхилення спостерігалось по французькій мові (-16,26 %). Отже, за двома 
предметами точність прогнозування відноситься до категорії «добра» точність, 
за іншими – «висока».  



35 
 
На рис.  23 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності  

вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на початок  
2020/2021 н. р. (сільська місцевість). Відповідно до ранжування найбільша 
кількість пенсіонерів спостерігалась серед викладачів  математики (3659 осіб), 
української мови та літератури (3159 осіб), російської (зарубіжної) мови та 
літератури (1967 осіб), історії (1659 осіб), а найменша – інших іноземних мов (6 
осіб), французької мови (100 осіб). Серед викладачів іспанської мови 
пенсіонерів немає. 

 

 
Рисунок 23 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  24  наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичною і 

прогнозною чисельністю    вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети, в 
денних ЗЗСО  на початок  2020/2021 н. р. (сільська місцевість). 

 

 
Рисунок 24 – Розподіл відносних відхилень для чисельності учителів-

пенсіонерів, які викладають предмети, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
За всіма  предметами (окрім іспанської мови та інших іноземних мов) 

фактична чисельність учителів-пенсіонерів у сільській місцевості  
перевищувала прогнозне, серед яких найвищі значення відносних відхилень 
спостерігалися  за  наступними предметами:  основи інформатики (24,24 %) – 
«задовільна» точність, захист Вітчизни (16,56 %) та образотворче мистецтво 
(13,95 %)- «добра» точність, а найменші значення статистичної похибки були  – 
з  російської (зарубіжної) мови та літературі (1,83 %), біології (2,43%).  За  
предметом «інші іноземні мови» фактична чисельність учителів-пенсіонерів 
була меншою від прогнозної     (- 33,33 %) та відноситься до «задовільної» 
точності. Отже, точність прогнозування розробленого прогнозу за 5 
предметами відноситься до категорії «добра», за одним предметом – 
«задовільна», за іншими – «висока». 
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У табл. 9 та наведено дані щодо фактичних і розрахованих прогнозних 

значень чисельності учителів-пенсіонерів, які викладають українську мову та 
літературу, в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. за регіонами та типом 
місцевості.  

 
Таблиця 9 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу, в денних ЗЗСО  
на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 

Фактична чисельність 
учителів-пенсіонерів, які 

викладають українську мову та 
літературу, осіб 

Прогнозна чисельність  
учителів-пенсіонерів, які 

викладають українську мову 
та літературу, осіб 

Усього місто село Усього місто село 
Вінницька обл. 345 144 201 331 149 182 
Волинська обл.  303 126 177 268 127 141 
Дніпропетровська обл.  475 334 141 489 357 132 
Донецька обл.  188 126 62 199 129 70 
Житомирська обл.  286 146 140 278 148 130 
Закарпатська обл. 233 97 136 230 96 134 
Запорізька обл.  195 130 65 217 135 82 
Івано-Франківська обл. 391 168 223 389 172 217 
Київська обл.  441 238 203 439 232 207 
Кіровоградська обл.  160 89 71 162 97 65 
Луганська обл.  96 60 36 92 56 36 
Львівська обл.  700 365 335 695 361 334 
Миколаївська обл.  191 96 95 175 89 86 
Одеська обл.  421 246 175 434 273 161 
Полтавська обл.  224 107 117 196 103 93 
Рівненська обл.  396 174 222 390 171 219 
Сумська обл.  147 87 60 132 86 46 
Тернопільська обл.  247 111 136 233 109 124 
Харківська обл.  373 272 101 364 271 93 
Херсонська обл. 144 84 60 135 85 50 
Хмельницька обл.  227 117 110 207 112 95 
Черкаська обл.  230 122 108 224 129 95 
Чернівецька обл.  157 58 99 147 60 87 
Чернігівська обл.  189 103 86 186 108 78 
м. Київ 385 385  413 413 0 
Україна 7144 3985 3159 7025 4068 2957 

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
 

У табл. 10 наведено дані щодо абсолютних та відносних відхилень між 
фактичними і  прогнозними  значеннями чисельності учителів-пенсіонерів, які 
викладають українську мову та літературу, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. за регіонами та типом місцевості. 
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Таблиця 10 – Абсолютні та відносні відхилення  між фактичною та 
прогнозною  чисельністю вчителів-пенсіонерів, які викладають українську 

мову та літературу, в денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 
Абсолютне відхилення, 

осіб 
Відносне відхилення, % 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька обл. 14 -5 19 4,06 -3,47 9,45
Волинська обл.  35 -1 36 11,55 -0,79 20,34
Дніпропетровська обл.  -14 -23 9 -2,95 -6,89 6,38
Донецька обл.  -11 -4 -8 -5,85 -2,38 -12,90
Житомирська обл.  8 -3 10 2,80 -1,37 7,14
Закарпатська обл. 3 1 2 1,29 1,03 1,47
Запорізька обл.  -22 -6 -17 -11,28 -3,85 -26,15
Івано-Франківська обл. 2 -4 6 0,51 -2,38 2,69
Київська обл.  2 6 -4 0,45 2,52 -1,97
Кіровоградська обл.  -2 -8 6 -1,25 -8,99 8,45
Луганська обл.  4 4 0 4,17 6,67 0,00
Львівська обл.  5 4 2 0,71 1,10 0,30
Миколаївська обл.  16 7 9 8,38 7,29 9,47
Одеська обл.  -13 -27 14 -3,09 -10,98 8,00
Полтавська обл.  28 4 24 12,50 3,74 20,51
Рівненська обл.  6 3 3 1,52 1,72 1,35
Сумська обл.  15 1 14 10,20 1,15 23,33
Тернопільська обл.  13 2 12 5,67 1,80 8,82
Харківська обл.  9 1 8 2,41 0,37 7,92
Херсонська обл. 9 -1 10 6,25 -1,19 16,67
Хмельницька обл.  20 5 15 8,81 4,27 13,64
Черкаська обл.  6 -7 13 2,61 -5,74 12,04
Чернівецька обл.  10 -3 12 6,37 -3,45 12,12
Чернігівська обл.  3 -5 8 1,59 -4,85 9,30
м. Київ -28 -28  -7,27 -7,27  
Україна 119 -83 202 1,67 -2,08 6,39

Складено авторами на основі розрахунків. 
 

Як свідчать наведені дані в табл.  9 і табл.  10, загалом по Україні на 
початок 2020/2021 н. р. фактична чисельність учителів-пенсіонерів, які 
викладають українську мову та літературу,  становила 7144 особи,  прогнозна  –  
7025  осіб,  відхилення (119 осіб; 1,67 %), у тому числі у міських поселеннях 
фактична чисельність – 3985 осіб; прогнозна – 4068 осіб, відхилення (-83 осіб; -
2,08%); у сільській місцевості фактична чисельність – 3159 осіб, прогнозна – 
2957 осіб, відхилення (202 особи; 6,39 %).  Отже, наведені  відхилення 
прогнозної оцінки вказують на перевищення фактичної чисельності вчителів-
пенсіонерів, які викладають українську мову, над прогнозною, загалом по 
Україні та в сільській місцевості, окрім міських поселень. Отримані значення 
оцінки точності свідчать про високу ступінь  розробленого прогнозу. 
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На рис.  25 наведено дані щодо  фактичних і  прогнозних  значень 

чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають українську мову та 
літературу, в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські 
поселення та сільська місцевість). Відповідно до ранжування найбільша 
чисельність учителів-пенсіонерів була у Львівській, Дніпропетровській, 
Київській, Одеській областях, а найменша – у Луганській, Херсонській та 
Сумській областях. 

 

 
Рисунок 25 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу в денних ЗЗСО 
на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість), осіб  

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  26 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності учителів-пенсіонерів, які викладають 
українську мову та літературу в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за 
регіонами (міські поселення та сільська місцевість). 

 

 
Рисунок 26 – Розподіл відносних відхилень для чисельності  учителів-

пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу,  в денних 
ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість), 

% 
Побудовано авторами. 
 

Наведені дані свідчать, що фактична чисельність учителів-пенсіонерів які 
викладають українську мову та літературу, перевищувала прогнозну  в 19 
областях. Найбільші відхилення спостерігалися у  Полтавській (12,50 %), 
Волинській (11,55 %), Сумській (10,20 %),  областях, а найнижчі  – у Київській 
(0,45 %), Івано-Франківській (0,51 %), Львівській (0,71 %) областях. 
Перевищення прогнозованих значень над фактичними фіксувалося у 6 
областях, з найменшими  відносними  відхиленнями  у  Кіровоградській (-
1,25 %), Дніпропетровській (- 2,95 %),   Одеській (-3,09 %) областях, а з 
найбільшими – у Запорізькій (-11,28 %), м. Києві (-7,27 %),  Донецькій (-5,85 %) 
областях. Отже, для 4 регіонів оцінка точності розробленого прогнозу 
відноситься до категорії «добра» точність, для інших – «висока», що свідчить 
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про адекватність прогнозної моделі. Варто відзначити області, де прогнозні 
показники найбільш приближені до фактичних –   це Кіровоградська,  Київська 
та Івано-Франківська  області  з відхиленнями  на 2 особи, Закарпатська, 
Чернігівська – на 3 особи, Луганська – на 4 особи. 

На рис.  27 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності  
вчителів-пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу,  в денних 
ЗЗСО  на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення).  

 

 
Рисунок 27 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу,  в денних 
ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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Відповідно до ранжування найбільша кількість учителів-пенсіонерів 

спостерігається  в м. Києві,  містах Львівської, Дніпропетровської, Харківської, 
Одеської та Київської областей,  а найменша – у містах Чернівецької, 
Луганської та Херсонської областей. 

На рис.  28 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 
прогнозованими  значеннями  чисельності  вчителів-пенсіонерів, які 
викладають українську мову та літературу, в денних ЗЗСО на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). 

 
Рисунок 28 – Розподіл відносних відхилень для  чисельності  учителів-

пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу,  в денних 
ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 

В 11 регіонах фактична чисельність  учителів-пенсіонерів у міських 
поселеннях перевищувала прогнозне, серед яких найвищі значення відносних 
відхилень спостерігалися  у Миколаївській (7,29 %), Луганській (6,67 %),  
Хмельницькій  (4,27 %), Полтавській (3,74 %), Київській (2,52 %) областях, а 
найменші значення статистичної похибки були у Харківській  (0,37 %), 
Закарпатській (1,03 %), Львівській (1,10 %) областях.   У 14 регіонах фактичне 
значення кількості вчителів-пенсіонерів було меншим від прогнозного. 
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Найбільші відносні відхилення спостерігалися в Одеській (-10,98 %) 
Кіровоградській  (-8,99 %) областях та  м. Києві (-7,27 %). 

Отже, у містах 9 регіонів оцінка точності прогнозу знаходилася в межах 
до 5 %, у 4 регіонах – від 5 до 10 %, у одному регіоні – понад 10 %. Щодо 
ступеня точності, то 1 регіон – « добра» точність, всі інші – «висока». 

На рис.  29 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності 
учителів-пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу, в денних 
ЗЗСО  на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). 
Відповідно до ранжування найбільша кількість пенсіонерів спостерігався  у 
Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях, а найменша 
– у Луганській, Сумській, Херсонській та Донецькій  областях. 

 

 
Рисунок 29 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу  в денних ЗЗСО 
на початок 2020/2021 н. р. (сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  30  наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  кількості вчителів-пенсіонерів, які викладають 
українську мову та літературу, в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за 
регіонами (сільська місцевість). 

 

 
Рисунок 30 – Розподіл відносних відхилень для чисельності учителів-

пенсіонерів, які викладають українську мову та літературу, в денних ЗЗСО 
на початок 2020/2021 н. р. (сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
У 21 регіонах фактичне значення чисельності вчителів-пенсіонерів у 

сільській місцевості  перевищувало прогнозоване, серед яких найвищі значення 
відносних відхилень спостерігалися  у Сумській (23,33 %), Полтавській 
(20,51 %), Волинській (20,34 %) областях, а найменші значення статистичної 
похибки були у Луганській – нульове відхилення,  Львівській (0,30 %), 
Рівненській (1,35 %), Закарпатській (1,47 %) областях.   У 3 регіонах фактичне 
значення кількості вчителів-пенсіонерів було меншим від прогнозного. 
Найбільше відносне відхилення спостерігалось у Запорізькій (-26,15 %),  
Донецькій (-12,90 %)  областях, а найменше – у Київській  (-1,97 %). Отже, 
оцінку точності для 5 регіонів можна віднести до категорії «добра», для 4 –  
«задовільна»,  для всіх інших – «висока». 
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 У табл. 11 та наведено дані щодо фактичних і розрахованих прогнозних 

значень чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають математику, в 
денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами та типом місцевості.  

 
Таблиця 11 – Фактична та прогнозна  чисельність вчителів-

пенсіонерів, які викладають математику, в денних ЗЗСО  
 на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 

Фактична чисельність 
учителів-пенсіонерів, які 

викладають математику, осіб 

Прогнозована чисельність  
учителів-пенсіонерів, які 

викладають математику, осіб 
Усього місто село Усього місто село 

Вінницька обл. 334 153 181 317 154 163 
Волинська обл.  312 130 182 310 134 176 
Дніпропетровська обл.  592 454 138 596 464 132 
Донецька обл.  292 212 80 318 230 88 
Житомирська обл.  299 152 147 330 173 157 
Закарпатська обл. 303 106 197 297 102 195 
Запорізька обл.  249 172 77 252 177 75 
Івано-Франківська обл. 394 142 252 396 150 246 
Київська обл.  509 263 246 499 245 254 
Кіровоградська обл.  166 88 78 167 91 76 
Луганська обл.  116 74 42 101 66 35 
Львівська обл.  790 375 415 786 378 408 
Миколаївська обл.  224 109 115 207 109 98 
Одеська обл.  493 272 221 508 296 212 
Полтавська обл.  270 140 130 249 131 118 
Рівненська обл.  393 151 242 398 155 243 
Сумська обл.  162 103 59 151 98 53 
Тернопільська обл.  315 115 200 288 110 178 
Харківська обл.  447 338 109 429 326 103 
Херсонська обл. 163 87 76 158 97 61 
Хмельницька обл.  248 121 127 220 110 110 
Черкаська обл.  264 132 132 247 137 110 
Чернівецька обл.  156 49 107 148 51 97 
Чернігівська обл.  204 98 106 200 106 94 
м. Київ 446 446  462 462 0 
Україна 8141 4482 3659 8034 4552 3482 

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
 

У табл. 12 наведено дані щодо абсолютних та відносних відхилень між 
фактичними і прогнозними  значеннями чисельності вчителів-пенсіонерів, які 
викладають математику, в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. за 
регіонами та типом місцевості. 
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Таблиця 12 – Абсолютні та відносні відхилення  між фактичною та 
прогнозною  чисельністю вчителів-пенсіонерів, які викладають 

математику, в денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 
Абсолютне відхилення, 

осіб 
Відносне відхилення, % 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька обл. 17 -1 18 5,09 -0,65 9,94 
Волинська обл.  2 -4 6 0,64 -3,08 3,30 
Дніпропетровська обл.  -4 -10 6 -0,68 -2,20 4,35 
Донецька обл.  -26 -18 -8 -8,90 -8,49 -10,00 
Житомирська обл.  -31 -21 -10 -10,37 -13,82 -6,80 
Закарпатська обл. 6 4 2 1,98 3,77 1,02 
Запорізька обл.  -3 -5 2 -1,20 -2,91 2,60 
Івано-Франківська обл. -2 -8 6 -0,51 -5,63 2,38 
Київська обл.  10 18 -8 1,96 6,84 -3,25 
Кіровоградська обл.  -1 -3 2 -0,60 -3,41 2,56 
Луганська обл.  15 8 7 12,93 10,81 16,67 
Львівська обл.  4 -3 7 0,51 -0,80 1,69 
Миколаївська обл.  17 0 17 7,59 0,00 14,78 
Одеська обл.  -15 -24 9 -3,04 -8,82 4,07 
Полтавська обл.  21 9 12 7,78 6,43 9,23 
Рівненська обл.  -5 -4 -1 -1,27 -2,65 -0,41 
Сумська обл.  11 5 6 6,79 4,85 10,17 
Тернопільська обл.  27 5 22 8,57 4,35 11,00 
Харківська обл.  18 12 6 4,03 3,55 5,50 
Херсонська обл. 5 -10 15 3,07 -11,49 19,74 
Хмельницька обл.  28 11 17 11,29 9,09 13,39 
Черкаська обл.  17 -5 22 6,44 -3,79 16,67 
Чернівецька обл.  8 -2 10 5,13 -4,08 9,35 
Чернігівська обл.  4 -8 12 1,96 -8,16 11,32 
м. Київ -16 -16   -3,59 -3,59   
Україна 107 -70 177 1,31 -1,56 4,84 

Складено авторами на основі розрахунків. 
 

Як свідчать наведені дані в табл.  11 і табл.  12, загалом  по Україні на 
початок 2020/2021 н. р. фактична чисельність учителів-пенсіонерів, які 
викладають математику, становила   8141 особу,  прогнозна  –  8034 особи,  
відхилення (107 осіб; 1,31 %), у тому числі у міських поселеннях фактична 
чисельність – 4482 особи; прогнозна – 4552 особи, відхилення (-70 осіб; -1,56 
%); у сільській місцевості фактична чисельність – 3659 осіб, прогнозна  – 3482 
особи, відхилення (177 осіб; 4,84 %).  Отже, наведені  відхилення прогнозної 
оцінки свідчать про перевищення фактичної чисельності вчителів-пенсіонерів, 
які викладають математику, над прогнозною, загалом по Україні та в сільській 
місцевості, окрім міських поселень. Отримані значення оцінки точності 
свідчать про високий ступінь  розробленого прогнозу. 

На рис.  31 наведено дані щодо  фактичних і  прогнозних  значень 
чисельності учителів-пенсіонерів, які викладають математику, в денних ЗЗСО 
на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення та сільська 
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місцевість). Відповідно до ранжування найбільша чисельність учителів-
пенсіонерів була у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Одеській 
областях, а найменша – у Луганській, Чернівецькій, Сумській та Херсонській 
областях. 

 

 
Рисунок 31 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають математику, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість), осіб  

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  32 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності учителів-пенсіонерів, які викладають 
математику, в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські 
поселення та сільська місцевість).. 

 

 
 

Рисунок 32 – Розподіл відносних відхилень для чисельності  учителів-
пенсіонерів, які викладають математику, в денних ЗЗСО на початок 

2020/2021 н р. (міські поселення та сільська місцевість), % 
Побудовано авторами. 
 

Наведені дані свідчать, що фактична кількість учителів-пенсіонерів, які 
викладають математику, в денних ЗЗСО України, перевищувала прогнозовану  
в 16 областях. Найбільші відхилення спостерігалися у  Луганській (12,93 %), 
Хмельницькій (11,29 %), Тернопільській (8,57 %) областях, а найнижчі  – у 
Львівській (0,51 %) та Волинській (0,64 %) областях. Перевищення 
прогнозованих значень над фактичними фіксувалося з найменшими  
відносними  відхиленнями  в  Івано-Франківській (-0,51 %),  Кіровоградській  (-
 0,60 %),  Дніпропетровській (-0,68 %)  областях, а з найбільшими – в 
Житомирській (-10,37 %),  Донецькій  (-8,90 %) областях  та м. Києві (-3,59 %).  

Варто зазначити області, де прогнозні показники найбільш приближені до 
фактичних – це   Кіровоградська область  з  відхиленням на 1 особу, Волинська, 
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Івано-Франківська – на 2 особи, Запорізька – на 3 особи.  Отже, оцінку точності 
для 3 областей  можна віднести до категорії «добра», для інших – «висока». 

На рис.  33 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності 
вчителів-пенсіонерів, які викладають математику,  в денних ЗЗСО на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). Відповідно до ранжування 
найбільша кількість учителів-пенсіонерів спостерігається  в містах 
Дніпропетровської, м. Києві,  Львівської, Харківської областей,  а найменша – у 
містах Чернівецької, Луганської та Херсонської областей. 

 

 
Рисунок 33 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають математику,  в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  34 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  кількості вчителів-пенсіонерів, які викладають 
математику, в денних ЗЗСО  на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські 
поселення). 
 

 
Рисунок 34 – Розподіл відносних відхилень для  чисельності  учителів-

пенсіонерів, які викладають математику,  в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 

У 8 регіонах фактичне значення учителів-пенсіонерів, які викладають 
математику, у міських поселеннях,  перевищувало прогнозне, серед яких 
найвищі значення відносних відхилень спостерігалися  у Луганській (10,81 %), 
Хмельницькій (9,09 %), Київській (6,84 %), Полтавській (6,43 %) областях, а 
найменші значення статистичної похибки були у Харківській (3,55 %) 
Закарпатській (3,77 %) областях. Варто відзначити Миколаївську область  яка 
має нульове відхилення, тобто точне співпадіння фактичного і прогнозного 
значення. У 16 регіонах фактичне значення учителів-пенсіонерів було меншим 
від прогнозованого. Найбільші відносні відхилення спостерігалися у 
Житомирській (-13,82 %), Херсонській (-11,49 %),  Одеській (-8,82 %), 
Донецькій (-8,49 %) та Чернігівській (-8,16 %) областях. 
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Отже, у 10 регіонах відносне відхилення фактичного значення 

чисельності вчителів-пенсіонерів у міських поселеннях  перевищувало 
прогнозне в межах до 5 %, у 4 регіонах – від 5 % до 10 %, у 2 регіонах – більше 
10 %. Слід зазначити, що оцінку точності для 3 областей  можна віднести до 
категорії «добра», для інших – «висока». 

На рис.  35 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності 
вчителів-пенсіонерів, які викладають математику, в денних ЗЗСО на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). Відповідно до ранжування 
найбільша кількість пенсіонерів спостерігалась  у Львівській, Івано-
Франківській, Київській та Рівненській областях, а найменша – у Луганській, 
Сумській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській та Донецькій  областях. 

 

 
Рисунок 35 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають математику,  в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  36  наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозованими  значеннями чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають 
математику, в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська 
місцевість). 

 

 
Рисунок 36 – Розподіл відносних відхилень для чисельності учителів-

пенсіонерів, які викладають математику, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
У 20 регіонах фактичне значення учителів-пенсіонерів, які викладають 

математику, у сільській місцевості  перевищувало прогнозне. Серед яких 
найвищі значення відносних відхилень спостерігалися  у Херсонській (19,74 %) 
Луганській (16,67 %), Черкаській (16,67 %) областях, а найменші значення 
статистичної похибки були у Закарпатській (1,02 %) та Львівській (1,69 %) 
областях.   У 4 регіонах фактичне значення учителів-пенсіонерів було меншим 
від прогнозованого. Спостерігалися такі відносні відхилення: у Донецькій (-
10,00 %),  Житомирській  (-6,80 %),  Київській (-3,25 %), Рівненській (-0,41 %) 
областях. Слід зазначити, що оцінку точності для 7 областей  можна віднести 
до категорії «добра», для інших – «висока». 
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У табл. 13 та наведено дані щодо фактичних і розрахованих прогнозних 

значень чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають історію, в денних 
ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. за регіонами та типом місцевості.  

 
Таблиця 13 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО  
 на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 

Фактична чисельність 
учителів-пенсіонерів, які 
викладають історію, осіб 

Прогнозована чисельність  
учителів-пенсіонерів, які 
викладають історію, осіб 

Усього місто село Усього місто село 
Вінницька обл. 186 81 105 180 83 97 
Волинська обл.  128 54 74 133 66 67 
Дніпропетровська обл.  274 201 73 262 201 61 
Донецька обл.  131 100 31 142 112 30 
Житомирська обл.  148 69 79 151 66 85 
Закарпатська обл. 155 48 107 145 44 101 
Запорізька обл.  131 88 43 134 94 40 
Івано-Франківська обл. 191 65 126 188 73 115 
Київська обл.  247 135 112 242 124 118 
Кіровоградська обл.  64 36 28 62 36 26 
Луганська обл.  66 43 23 61 39 22 
Львівська обл.  316 166 150 292 154 138 
Миколаївська обл.  103 65 38 98 64 34 
Одеська обл.  224 133 91 221 136 85 
Полтавська обл.  123 66 57 108 59 49 
Рівненська обл.  152 66 86 151 63 88 
Сумська обл.  59 33 26 55 32 23 
Тернопільська обл.  128 50 78 119 49 70 
Харківська обл.  189 131 58 178 127 51 
Херсонська обл. 74 33 41 79 41 38 
Хмельницька обл.  122 55 67 113 56 57 
Черкаська обл.  101 51 50 92 53 39 
Чернівецька обл.  94 32 62 81 28 53 
Чернігівська обл.  110 56 54 112 62 50 
м. Київ 236 236   244 244 0 
Україна 3752 2093 1659 3643 2106 1537 

Складено авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
 

У табл. 14 наведено дані щодо абсолютних та відносних відхилень між 
фактичними і  прогнозними  значеннями чисельності вчителів-пенсіонерів, які 
викладають історію, в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. за регіонами та 
типом місцевості. 
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Таблиця 14 – Абсолютні та відносні відхилення  між фактичною та 
прогнозною  чисельністю вчителів-пенсіонерів, які викладають історію, в 

денних ЗЗСО  на початок 2020/2021 н. р. 

Регіон 
Абсолютне відхилення, 

осіб 
Відносне відхилення, % 

  Усього Місто Село Усього Місто Село 
Вінницька обл. 6 -2 8 3,23 -2,47 7,62 
Волинська обл.  -5 -12 7 -3,91 -22,22 9,46 
Дніпропетровська обл.  12 0 12 4,38 0,00 16,44 
Донецька обл.  -11 -12 1 -8,40 -12,00 3,23 
Житомирська обл.  -3 3 -6 -2,03 4,35 -7,59 
Закарпатська обл. 10 4 6 6,45 8,33 5,61 
Запорізька обл.  -3 -6 3 -2,29 -6,82 6,98 
Івано-Франківська обл. 3 -8 11 1,57 -12,31 8,73 
Київська обл.  5 11 -6 2,02 8,15 -5,36 
Кіровоградська обл.  2 0 2 3,13 0,00 7,14 
Луганська обл.  5 4 1 7,58 9,30 4,35 
Львівська обл.  24 12 12 7,59 7,23 8,00 
Миколаївська обл.  5 1 4 4,85 1,54 10,53 
Одеська обл.  3 -3 6 1,34 -2,26 6,59 
Полтавська обл.  15 7 8 12,20 10,61 14,04 
Рівненська обл.  1 3 -2 0,66 4,55 -2,33 
Сумська обл.  4 1 3 6,78 3,03 11,54 
Тернопільська обл.  9 1 8 7,03 2,00 10,26 
Харківська обл.  11 4 7 5,82 3,05 12,07 
Херсонська обл. -5 -8 3 -6,76 -24,24 7,32 
Хмельницька обл.  9 -1 10 7,38 -1,82 14,93 
Черкаська обл.  9 -2 11 8,91 -3,92 22,00 
Чернівецька обл.  13 4 9 13,83 12,50 14,52 
Чернігівська обл.  -2 -6 4 -1,82 -10,71 7,41 
м. Київ -8 -8   -3,39 -3,39   
Україна 109 -13 122 2,91 -0,62 7,35 

Складено авторами на основі розрахунків. 
 

Як свідчать наведені дані в  табл.  13 і 14, загалом  по Україні на початок 
2020/2021 н. р. фактична чисельність учителів-пенсіонерів, які викладають 
історію в денних ЗЗСО, становила 3752 особи,  прогнозна –  3643  особи,  
відхилення (109 осіб; 2,91 %), у тому числі у міських поселеннях фактична 
чисельність – 2093 осіб; прогнозна  – 2106 осіб, відхилення (-13 осіб; -0,62 %); у 
сільській місцевості фактична чисельність – 1659 осіб, прогнозна   – 1537 осіб, 
відхилення (122 особи; 7,35 %).  Отже, наведені  відхилення прогнозної оцінки 
свідчать про перевищення фактичної чисельності вчителів-пенсіонерів, які 
викладають історію над прогнозною, загалом по Україні та в сільській  
місцевості, окрім міських поселень Отримані значення оцінки точності свідчать 
про високий ступінь  розробленого прогнозу. 

На рис.  37 наведено дані щодо  фактичних і  прогнозних  значень 
чисельності учителів-пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО на 
початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення та сільська 
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місцевість).  Відповідно до ранжування найбільша кількість учителів-
пенсіонерів була у Львівській, Дніпропетровській, Київській, м. Києві та 
Одеській областях, а найменша – у Сумській, Кіровоградській та Луганській 
областях. 
 

 
Рисунок 37 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО на початок 
2020/2021 н. р. (міські поселення та сільська місцевість), осіб  

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  38 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  чисельності учителів-пенсіонерів, які викладають 
історію, в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські 
поселення та сільська місцевість). 

 

 
Рисунок 38 – Розподіл відносних відхилень для чисельності  учителів-

пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 
н. р. (міські поселення та сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 

Наведені дані свідчать, що фактична кількість учителів-пенсіонерів, які 
викладають історію, в денних ЗЗСО України перевищувала прогнозну  в 18 
областях. Найбільші відхилення спостерігалися у  Чернівецькій (13,83 %), 
Полтавській (12,20  %), Черкаській (8,91 %) областях, а найнижчі  – в 
Рівненській (0,66 %), Одеській (1,34 %), Івано-Франківській (1,57 %) областях. 
Перевищення прогнозованих значень над фактичними фіксувалося з 
найменшими  відносними  відхиленнями  у  Чернігівській  (-1,82 %), 
Житомирській  (- 2,03 %),   Запорізькій  (-2,29 %) областях, а з найбільшими – 
Донецькій (-8,40 %), Херсонській  (- 6,76 %),   Волинській  (-3,91 %) областях. 
Отже, оцінку точності для 2 областей  можна віднести до категорії «добра», для 
інших – «висока». Варто також зазначити області, де прогнозні показники 
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найбільш приближені до фактичних. Для  Рівненської області спостерігається 
відхилення на 1 особу, Чернігівської та Кіровоградської області – на 2 особи, 
Одеської, Івано-Франківської, Запорізької, Житомирської  областей – на 3 
особи.  

На рис.  39 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності 
вчителів-пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (міські поселення). Відповідно до ранжування 
найбільша кількість учителів-пенсіонерів спостерігається  в м. Києві,  містах 
Дніпропетровської, Львівської, Київської,  Одеської та Харківської областей,  а 
найменша – у містах Чернівецької, Сумської,  Херсонської та Кіровоградської 
областей. 

 
Рисунок 39 – Фактична та прогнозна  чисельність учителів-
пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО  

на початок 2020/2021 н. р. (міські поселення), осіб 
Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 
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На рис.  40 наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями чисельності  вчителів-пенсіонерів, які викладають 
історію, в денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (міські 
поселення). 

 

 
 
Рисунок 40 – Розподіл відносних відхилень для  чисельності  вчителів-

пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 
н. р. (міські поселення), % 

Побудовано авторами. 
 

У 12 регіонах фактичне значення вчителів-пенсіонерів у міських 
поселеннях  перевищувало прогнозне, серед яких найвищі значення відносних 
відхилень спостерігалися  у Чернівецькій (12,5 %), Полтавській (10,61 %) та 
Луганській (9,3 %) областях, а найменші значення статистичної похибки були у 
Миколаївській (1,54 %), Тернопільській (2 %) областях. Нульове відхилення 
було у Дніпропетровській та  Кіровоградській  областях (тобто точне 
співпадіння фактичної чисельності з прогнозною).   В 11 регіонах фактичне 
значення вчителів-пенсіонерів було меншим від прогнозного. Найбільші 
відносні відхилення спостерігалися у Херсонській (-24,24 %), Волинській  (-
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22,22 %) областях. Отже, оцінку точності для 5 областей  можна віднести до 
категорії «добра»,  для 2 – «задовільна», для інших – «висока». 

На рис.  41 наведено дані щодо  фактичної та  прогнозної   чисельності 
вчителів-пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО на початок  
2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). Відповідно до ранжування 
найбільша чисельність пенсіонерів спостерігалася  у Львівській, Івано-
Франківській, Київській, Закарпатській та Вінницькій областях, а найменша – у 
Луганській, Сумській, Кіровоградській та Донецькій  областях. 

 

 
Рисунок 41 – Фактична та прогнозована  чисельність учителів-

пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО  
на початок 2020/2021 н. р. (сільська місцевість), осіб 

Побудовано авторами на основі статистичних даних форми № 83-РВК "Звіт про чисельність і склад 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" на початок 2020/2021 н. р. та 
прогнозних розрахунків. 



60 
 
На рис.  42  наведено дані щодо  відносних відхилень між фактичними і 

прогнозними  значеннями  вчителів-пенсіонерів, які викладають історію, в 
денних ЗЗСО на початок  2020/2021 н. р. за регіонами (сільська місцевість). 

 

 
Рисунок 42 – Розподіл відносних відхилень для чисельності вчителів-

пенсіонерів, які викладають історію, в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 
н. р. (сільська місцевість), % 

Побудовано авторами. 
 
У 21 регіоні фактичне значення вчителів-пенсіонерів у сільській 

місцевості  перевищувало прогнозне, серед яких найвищі значення відносних 
відхилень спостерігалися  у Черкаській (22,00 %), Дніпропетровській (16,44 %), 
Хмельницькій (14,93 %), Чернівецькій  (14,52 %), Полтавській  (14,04 %) 
областях, а найменші значення статистичної похибки були у Донецькій (3,23 %) 
та Луганській (4,35 %) областях.   Лише в трьох регіонах фактичне значення 
вчителів-пенсіонерів було меншим від прогнозного – у Житомирській (-7,59 %), 
Київській (-5,36 %), Рівненській (-2,33 %) областях. Отже, оцінку точності для 8 
областей  можна віднести до категорії «добра», для однієї – «задовільна», для 
інших – «висока». 
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Проведений аналіз фактичних даних відповідно до статистичної звітності 

засвідчив, що в денних ЗЗСО на початок 2020/2021 н. р. загалом по Україні 
серед педагогічних працівників працювало 71 317 осіб (15,85 %) пенсіонерів, а 
саме: з-поміж учителів 5–11(12)-х класів – 35 881 осіб (18,64 %); учителів 1–4-х 
класів – 11 064 осіб (11,98 %); учителів музики, образотворчого мистецтва, 
фізкультури, захисту Вітчизни, трудового навчання – 8 904 осіб (18,26 %); 
учителів у логопедичних пунктах – 116 осіб (13,62 %). Найменше пенсіонерів 
налічувалося серед практичних психологів – 314 особи (3,88 %), соціальних 
педагогів – 187 осіб (4,17 %), асистентів у інклюзивних класах – 1559 особа 
(9,99 %).  

Стосовно пенсіонерів з поміж учителів-предметників слід зазначити, що 
на початок 2020/2021 н. р. їхня чисельність становила 50 816 особа (18,64 % 
загальної кількості таких учителів).  

Запропонований   методологічний  підхід до прогнозування показників 
загальної середньої освіти для визначення потреби в педагогічних кадрах на 
основі даних демографічної та освітньої статистичної звітності свідчить про 
адекватність побудованих моделей  та високу точність розробленого прогнозу. 
Співставлення прогнозних і фактичних показників для 2020/2021 н. р. підвищує 
достовірність результату прогнозування. Реалізована на основі зібраних 
достовірних даних модель використовуватиметься для проведення подальших 
аналітичних досліджень. 

Логічна послідовність  застосованих методів розрахунку прогнозних 
значень показників, зокрема чисельності учнів перших класів, загального 
контингенту учнів, чисельності учнів дев’ятих класів, які продовжать навчання 
у десятих класах, чисельності випускників одинадцятих класів, чисельності 
педагогічних працівників, учителів та учителів-пенсіонерів, які викладають 
предмети, є передумовою для подальшого створення багатофакторних моделей, 
які дадуть змогу одночасно враховувати вплив декількох факторів на розвиток 
освітньої системи і оцінювати перспективи її розвитку. Для проведення 
економічного аналізу застосовуватимуться моделі, побудовані на основі 
системи рівнянь та динамічних рядів вище наведених показників, що 
розширить кількість математичних характеристик оцінки точності проведеного 
прогнозування (коефіцієнт детермінації, коефіцієнт кореляції, F-критерій  
Фішера, коефіцієнт автокореляції тощо) та дозволить оцінити вплив кожного 
фактора на прогнозне оцінювання чисельності педагогічних працівників та 
учителів, які викладають предмети. 
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ВИСНОВКИ 

 
1. У даному прикладному дослідженні здійснено аналіз точності проведеного 

прогнозування таких показників, як чисельність педагогічних працівників, 
чисельність учителів, які викладають предмети та чисельність учителів-
пенсіонерів, які викладають предмети,  загалом  по Україні та в розрізі 
регіонів й типу місцевості (міські поселення, сільська місцевість) на 
2020/2021 н. р. 

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

3. Фактична чисельність педагогічних працівників загалом  по Україні на 
початок 2020/2021 н. р.  становила 449965 осіб, прогнозна  –  453154 осіб,  
відхилення (-3189 осіб; - 0,71 %), у тому числі у міських поселеннях 
фактична чисельність – 261411 осіб; прогнозна  – 259768 осіб, відхилення 
(1643 осіб; 0,63 %); у сільській місцевості фактична чисельність – 188554 
осіб, прогнозна  – 193386 осіб, відхилення (-4832 осіб; -2,56 %).  Всі  числові 
значення оцінки прогнозу  знаходяться в межах статистичної похибки і 
доводять високий ступінь точності проведеного прогнозування цього 
показника. 

4. Фактична чисельність учителів, які викладають предмети,  загалом по 
Україні на початок 2020/2021 н. р. становила 272648 осіб, прогнозна –  
278524 осіб,  відхилення (-5876 осіб; - 2,16 %), у тому числі у міських 
поселеннях фактична кількість – 156775 осіб; прогнозована кількість – 
158071 осіб, відхилення (-1296 осіб; -0,83 %); у сільській місцевості 
фактична кількість – 115873 осіб, прогнозна кількість  – 120453 осіб, 
відхилення (-4580 осіб; -3,95 %).  Показники оцінки точності прогнозу для 
цього показника достатньо високі, що свідчить про адекватність 
запропонованої прогнозної моделі чисельності вчителів, які викладають 
предмети. 

5. Фактична чисельність учителів-пенсіонерів, які викладають предмети  в 
денних ЗЗСО, загалом  по Україні на початок 2020/2021 н. р.  становила 
50816 осіб, прогнозна –  49790 осіб,  відхилення (1026 осіб; 2,02 %), у тому 
числі у міських поселеннях фактична чисельність – 30366 осіб; прогнозна  – 
30732 осіб, відхилення (-369 осіб; -1,21 %); у сільській місцевості фактична 
чисельність – 20450 осіб, прогнозна  – 19058 осіб, відхилення (1392 осіб; 
6,81 %).  Наведені  оцінки точності розробленого прогнозу віднесено до 
категорії «висока точність», оскільки знаходяться  в межах 
загальноприйнятих діапазонах статистичної похибки. 
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6. За кожним із вище наведених показників здійснено розрахунок точності 
розробленого прогнозу в розрізі регіонів і типу місцевості. Отримані 
результати засвідчують в основному про «високу точність» та  «добру 
точність» прогнозу, причому найбільша кількість досліджуваних даних 
відноситься до категорії високої точності прогнозу. Це підтверджує 
адекватність розроблених  моделей та обраної методики прогнозування. 

7. Особливу увагу в дослідженні приділено аналізу точності прогнозу для 
чисельності вчителів-пенсіонерів, які викладають предмети, оскільки цей 
показник впливає на розрахунок потреби в підготовці фахівців з вищою 
освітою за напрямами підготовки. (галузями знань та спеціальностями). 
Проведене прогнозування уможливлює завчасне вжиття заходів щодо  
запобігання кадрового дефіциту серед учителів. 

8. В подальшому для проведення економічного аналізу застосовуватимуться 
моделі, побудовані на основі системи рівнянь та динамічних рядів 
показників, що розширить кількість математичних характеристик оцінки 
точності проведеного прогнозування (коефіцієнт детермінації, коефіцієнт 
кореляції, F-критерій  Фішера, коефіцієнт автокореляції тощо) та дозволить 
оцінити вплив кожного фактора на прогнозне оцінювання чисельності 
педагогічних працівників та учителів, які викладають предмети. 
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