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Вступ 
 

Сьогодні в українському суспільстві сформувався стійкий запит на 
достовірну статистичну та адміністративну інформацію про розвиток сфери 
освіти. Така інформація необхідна передусім Міністерству освіти і науки 
України для проведення виваженої, обґрунтованої освітньої політики на основі 
доказових даних. Такий підхід вже тривалий час використовується у  
міжнародній управлінській практиці, загальновживаним є термін «evidence based 
policymaking» – розроблення політики на основі доказових даних. Достовірна 
статистична й адміністративна інформація має виняткову важливість й для 
регіональних управлінців, які в кожному регіоні України забезпечують процес 
планування та розподілу матеріально-технічних, фінансових ресурсів між 
закладами освіти, здійснюють поточне управління діяльністю останніх. 

Статистичних показників досить багато. Вони періодично оновлюються і 
зберігаються в електронних базах даних. Наприклад, уся шкільна, дошкільна, 
позашкільна статистика оновлюється та зберігається в інформаційній освітній 
системі національного рівня ПАК «АІКОМ», особливості використання цієї 
системи представлено в постанові КМУ від 02 грудня 2021 р. № 1255 «Про 
затвердження Положення про програмно-апаратний комплекс 
«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»». Проте 
з масиву зібраних освітніх даних може бути сформована порівняно невелика 
група управлінських індикаторів, що відображатимуть зміни у сфері освіти 
найбільш рельєфно, дадуть змогу підвищити дієвість державної освітньої 
політики. 

З метою посилення інформаційної обґрунтованості управлінських рішень 
Міністерства освіти і науки України та керівників департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних держадміністрацій, МОН ініційовано створення 
сукупності управлінських інформаційних індикаторів розвитку освіти Solid Info, 
що буде впроваджуватись із залученням фахівців ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики».  

Індикатори Solid Info покликані відображати ключові характеристики 
стану освіти регіонів, країни, давати змогу швидко ідентифікувати проблемні 
аспекти функціонування освітньої мережі, визначити напрямки першочергового 
спрямування зусиль управлінців на розвиток освіти в регіонах. 

Нижче наведено сукупність індикаторів Solid Info, що були відібрані 
робочою групою з практичних працівників Міністерства освіти і науки України, 
працівників обласних управлінь освіти, науковців ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики»  методом експертних оцінок. Після дискусій та декількох циклічних 
ітерацій було відібрано 22 базових індикаторів Solid Info, які об’єднані в декілька 
інформаційних блоків: 

 здобувачі освіти;  
 педагогічні працівники;  



 
4 

 

© Міністерство освіти і науки України, 2021 
© ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2021 
 

 створення сучасного освітнього середовища; 
 фінанси освіти; 
 інклюзія.  
Індикатори Solid Info розміщуються на загальнодоступному порталі Open 

Datа (http://opendata.iea.gov.ua), який адмініструє ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики», у зручному для користувачів форматі.  
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1. Перелік та опис розрахунку значень 
індикаторів розвитку освіти Solid Info 

 

Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
 

РОЗДІЛ І. ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ 

1.1. Охоплення 
дітей дошкільного 
віку (3–5 років) 
дошкільною 
освітою у 
закладах освіти 
(ЗДО та ЗЗСО), % 

Індикатор характеризує стан охоплення дітей (3–5 
років) дошкільною освітою в освітніх закладах, які 
надають дошкільну освіту. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні значення індикатора кількість дітей 
(3–5 років), які відвідують заклади дошкільної освіти 
(ЗДО) та дошкільні відділення закладів загальної середньої 
освіти (ЗЗСО), ділиться на загальну кількість дітей 
відповідного віку та множиться на 100. Дані для 
обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № 85-К (у чисельнику) і Держстату 
(в знаменнику) 

1.2. Охоплення 
дітей старшого 
дошкільного віку 
(5–6 років) 
дошкільною 
освітою у 
закладах освіти 
(ЗДО та ЗЗСО), % 

Індикатор характеризує стан охоплення дітей (5–6 
років) дошкільною освітою в освітніх закладах, які 
надають дошкільну освіту. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість дітей (5–6 років), 
які відвідують ЗДО та дошкільні відділення ЗЗСО, ділиться 
на загальну кількість дітей відповідного віку та множиться 
на 100. Дані для обчислення індикатора отримуються із 
форми статистичної звітності № 85-К (у чисельнику) і 
Держстату (в знаменнику) 

1.3. Охоплення 
дітей 
позашкільною 
освітою у 
закладах 

Індикатор характеризує стан охоплення дітей 
шкільного віку позашкільною освітою в закладах 
позашкільної освіти (ЗПО). 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
позашкільної 
освіти, % 

порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість дітей шкільного 
віку, які відвідують ЗПО, ділиться на загальну кількість 
дітей шкільного віку та множиться на 100. Дані для 
обчислення індикатора отримуються із форм статистичної 
звітності (№ 1-ПЗ (освіта) (в чисельнику) та № 76-РВК (у 
знаменнику) 

2.1. Частка учнів, 
які підвозяться 
до/від ЗЗСО, % 
потреби 

Індикатор характеризує стан підвезення до ЗЗСО 
учнів, які цього потребують. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів, для яких 
організовано підвезення до/від ЗЗСО, ділиться на загальну 
кількість учнів, які потребують підвезення до/від ЗЗСО, та 
множиться на 100. Дані для обчислення індикатора 
отримуються із форми статистичної звітності № Д-4 (в 
чисельнику і в знаменнику) 

2.2. Частка учнів з 
ООП, які 
підвозяться до/від 
ЗЗСО, % 
загального числа 
учнів, які 
підвозяться 

Індикатор характеризує стан підвезення до ЗЗСО дітей 
з особливими освітніми потребами (ООП). 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів з ООП, які 
підвозяться до/від ЗЗСО, ділиться на загальну кількість 
учнів, для яких організовано підвезення до/від ЗЗСО, та 
множиться на 100. Дані для обчислення індикатора 
отримуються із форми статистичної звітності № Д-4 (в 
чисельнику і в знаменнику) 

3.1. Частка ЗЗСО, 
які забезпечують 
гаряче харчування 
для учнів, % 

Індикатор характеризує стан організації гарячого 
хачування для учнів у ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
При обчисленні індикатора кількість ЗЗСО, які 

забезпечують гаряче харчування для учнів у ЗЗСО, 
ділиться на загальну кількість ЗЗСО та множиться на 100. 
Дані для обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № Д-4 (в чисельнику) і № 76-РВК (у 
знаменнику) 

3.2. Частка учнів, 
які забезпечені 
гарячим 
харчуванням у 
ЗЗСО, % 

Індикатор характеризує стан забезпечення гарячим 
хачуванням учнів у ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів, які 
забезпечені гарячим харчуванням у ЗЗСО, ділиться на 
загальну кількість учнів у ЗЗСО та множиться на 100. Дані 
для обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № 76-РВК (у чисельнику і в 
знаменнику) 

3.3. Частка учнів, 
які забезпечені 
безоплатним 
гарячим 
харчуванням у 
ЗЗСО, % 

Індикатор характеризує стан забезпечення 
безоплатним гарячим хачуванням учнів у ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів, які 
забезпечені безоплатним гарячим харчуванням у ЗЗСО, 
ділиться на загальну кількість учнів, забезпечених гарячим 
харчуванням у ЗЗСО, та множиться на 100. Дані для 
обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № 76-РВК (у чисельнику і в 
знаменнику) 

3.4. Частка учнів з 
ООП, які 
забезпечені 
безоплатним 
гарячим 
харчуванням у 
ЗЗСО, в загальній 

Індикатор характеризує стан забезпечення 
безоплатним гарячим хачуванням учнів з ООП у ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів з ООП, які 
забезпечені безоплатним гарячим харчуванням у ЗЗСО, 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
чисельності учнів 
з ООП, % 

ділиться на загальну кількість учнів з ООП у ЗЗСО та 
множиться на 100. Дані (оперативні) отримуються від 
обласних департаментів/управлінь освіти і науки  

4.1. Частка 
випускників 
ЗЗСО, які 
продовжили 
навчання після 9-
го класу в 
ЗП(ПТ)О, % 

Індикатор характеризує стан охоплення випускників 
9-го класу ЗЗСО професійною (професійно-технічною) 
освітою (П(ПТ)О). 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів, які 
закінчили 9-й клас у ЗЗСО і продовжили навчання у 
ЗП(ПТ)О, ділиться на загальну кількість учнів, які 
закінчили 9-й клас у ЗЗСО, та множиться на 100. Дані для 
обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності 1-ЗСО (в чисельнику) і № 76-РВК (у 
знаменнику) 

4.2. Частка 
випускників 
ЗЗСО, які 
продовжили 
навчання після 9-
го класу в 
закладах фахової 
передвищої 
освіти, % 

Індикатор характеризує стан охоплення випускників 
9-го класу ЗЗСО вищою освітою в закладах фахової 
передвищої освіти (ЗФПВО), які здійснюють підготовку 
фахівців на основі базової середньої освіти. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів, які 
закінчили 9-й клас у ЗЗСО і продовжили навчання у 
ЗФПВО, що здійснюють підготовку фахівців на основі 
базової середньої освіти, ділиться на загальну кількість 
учнів, які закінчили 9-й клас у ЗЗСО, та множиться на 100. 
Дані для обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності 1-ЗСО (в чисельнику) і № 76-РВК (у 
знаменнику) 

4.3. Частка 
випускників 9-х 
класів ЗЗСО, які 
продовжили 
навчання за 
кордоном, % 

Індикатор характеризує стан охоплення випускників 
9-го класу ЗЗСО, які продовжили навчання за кордоном. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
При обчисленні індикатора кількість учнів, які 

закінчили 9-й клас у ЗЗСО і продовжили навчання за 
кордоном, ділиться на загальну кількість учнів, які 
закінчили 9-й клас у ЗЗСО, та множиться на 100. Дані 
(оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

5.1. Частка 
випускників 
11(12)-х класів 
ЗЗСО, які 
продовжили 
навчання в 
закладах П(ПТ)О, 
% 

Індикатор характеризує стан охоплення випускників 
11(12)-х класів ЗЗСО, які продовжили навчання в закладах 
П(ПТ)О. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів, які 
закінчили 11(12)-й клас у ЗЗСО і продовжили навчання в 
закладах П(ПТ)О, ділиться на загальну кількість учнів, які 
закінчили 11(12)-й клас у ЗЗСО, та множиться на 100. Дані 
(оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

5.2. Частка 
випускників 
11(12)-х класів 
ЗЗСО, які 
продовжили 
навчання в 
закладах ВО, % 

Індикатор характеризує стан охоплення випускників 
11(12)-х класів ЗЗСО вищою освітою в закладах вищої 
освіти (ЗВО) на основі повної загальної середньої освіти. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів, які 
закінчили 11(12)-й клас у ЗЗСО і продовжили навчання у 
ЗВО, ділиться на загальну кількість учнів, які закінчили 
11(12)-й клас у ЗЗСО, та множиться на 100. Дані 
(оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

5.3. Частка 
випускників 
11(12)-х класів 
ЗЗСО, які 
продовжили 
навчання за 
кордоном, % 

Індикатор характеризує стан охоплення випускників 
11(12)-х класів ЗЗСО, які продовжили навчання за 
кордоном. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
При обчисленні індикатора кількість учнів, які 

закінчили 11(12)-й клас у ЗЗСО і продовжили навчання за 
кордоном, ділиться на загальну кількість учнів, які 
закінчили 11(12)-й клас у ЗЗСО, та множиться на 100. Дані 
(оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки  

6.1. Середній бал 
ЗНО випускників 
11(12)-го класу 
ЗЗСО з 
української мови 

Індикатор характеризує рівень освіченості з 
української мови випускників ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом 

6.2. Середній бал 
ЗНО випускників 
11(12)-го класу 
ЗЗСО з 
математики 

Індикатор характеризує рівень освіченості з 
математики випускників ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом 

6.3. Середній бал 
ЗНО випускників 
11(12)-го класу 
ЗЗСО з фізики 

Індикатор характеризує рівень освіченості з фізики 
випускників ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом 

 
РОЗДІЛ ІІ. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

7.1. Частка 
молодих (зі 
стажем до 3 років) 
педагогічних 
працівників, % 

Індикатор характеризує стан оновлення педагогічного 
складу ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість педагогічних 
працівників зі стажем роботи до 3 років, які працюють у 
ЗЗСО, ділиться на загальну кількість педагогічних 
працівників, які працюють у ЗЗСО, та множиться на 100. 
Дані для обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № 83-РВК (у чисельнику і в 
знаменнику) 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 

7.2. Частка 
педагогічних 
працівників ЗЗСО, 
віком старше 
60 років, що 
викладають 
окремі предмети, 
% 

Індикатор характеризує стан оновлення педагогічного 
складу ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість педагогічних 
працівників віком старше 60 років, які працюють у ЗЗСО, 
ділиться на загальну кількість педагогічних працівників, 
які працюють у ЗЗСО, та множиться на 100. Дані для 
обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № 83-РВК (у чисельнику і в 
знаменнику) 

8. Кількість 
вакансій 
педагогічних 
працівників, 
ставок 

Індикатор характеризує стан забезпечення 
педагогічними працівниками ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

Дані для індикатора отримують із форми статистичної 
звітності № 83-РВК 

9. Частка 
педагогічних 
працівників ЗЗСО, 
забезпечених 
ноутбуками, % 

Індикатор характеризує стан інформатизації 
освітнього процесу (забезпечення комп’ютерами 
педагогічних працівників) у ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість педагогічних 
працівників, які викладають навчальні предмети (з 
урахуванням учителів початкових класів) і забезпечені 
шкільними ноутбуками у ЗЗСО, ділиться на загальну 
кількість педагогічних працівників, які викладають 
навчальні предмети (з урахуванням учителів початкових 
класів), та множиться на 100. Дані для обчислення 
індикатора отримуються із форм статистичної звітності № 
Д-4 (в чисельнику) і № 83-РВК (у знаменнику) 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
 

РОЗДІЛ ІІІ. СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

10. Кількість дітей 
на 100 місць 
проєктної 
потужності в ЗДО, 
осіб 

Індикатор характеризує стан заповнення приміщень 
ЗДО.  

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість дітей у ЗДО 
ділиться на проєктну потужність ЗДО. Дані для 
обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № 85-К (у чисельнику і в 
знаменнику) 

11. Кількість 
ЗЗСО, які не 
мають внутрішніх 
вбиралень, од. 

Індикатор характеризує стан забезпечення ЗЗСО 
внутрішніми вбиральнями. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

Дані для індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № Д-4 (в чисельнику і в 
знаменнику) 

12.1. Кількість 
учнів/слухачів на 
один комп’ютер, 
підключений до 
мережі Інтернет у 
закладах 
позашкільної 
освіти, осіб  

Індикатор характеризує стан інформатизації 
навчально-виховного процесу (забезпечення 
комп’ютерами учнів/слухачів) у ЗПО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів/слухачів у 
ЗПО ділиться на кількість комп’ютерів, підключених до 
мережі Інтернет у ЗПО. Дані (оперативні) отримуються від 
обласних департаментів/управлінь освіти і науки 

12.2. Кількість 
учнів на один 
комп’ютер, 
підключений до 
мережі Інтернет у 
ЗЗСО, осіб 

Індикатор характеризує стан інформатизації 
освітнього процесу (забезпечення комп’ютерами учнів) у 
ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 



 
13 

 

© Міністерство освіти і науки України, 2021 
© ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2021 
 

Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів у ЗЗСО 
ділиться на кількість комп’ютерів, підключених до мережі 
Інтернет у ЗЗСО. Дані для обчислення індикатора 
отримуються із форми статистичної звітності № 76-РВК (у 
чисельнику) і № Д-4 (в знаменнику) 

12.3. Кількість 
учнів/слухачів, на 
один комп’ютер, 
підключений до 
мережі Інтернет у 
закладах 
позашкільної 
освіти, осіб 

Індикатор характеризує стан інформатизації 
навчально-виховного процесу (забезпечення 
комп’ютерами учнів/слухачів) у ЗПО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів/слухачів у 
ЗПО ділиться на кількість комп’ютерів, підключених до 
мережі Інтернет у ЗПО. Дані (оперативні) отримуються від 
обласних департаментів/управлінь освіти і науки 

13.1. Частка ЗДО, 
підключених до 
мережі Інтернет зі 
швидкістю 100 і 
більше  Мбіт/с, % 

Індикатор характеризує стан інформатизації 
навчально-виховного процесу (забезпечення швидкісним 
Інтернетом) у ЗДО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість ЗДО, 
підключених до мережі Інтернет зі швидкістю 100 і 
більше   Мбіт/с, ділиться на загальну кількість ЗДО та 
множиться на 100. Дані для обчислення індикатора 
отримуються із форми статистичної звітності № 85-К 

13.2. Частка 
ЗЗСО, 
підключених до 
мережі Інтернет зі 
швидкістю 100 і 
більше   Мбіт/с, % 

Індикатор характеризує стан інформатизації 
освітнього процесу (забезпечення швидкісним Інтернетом) 
у ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість ЗЗСО, 
підключених до мережі Інтернет зі швидкістю 100 і 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
більше   Мбіт/с, ділиться на загальну кількість ЗЗСО та 
множиться на 100. Дані для обчислення індикатора 
отримуються із форм статистичної звітності № Д-4 (в 
чисельнику) і № 76-РВК (у знаменнику) 

13.3. Частка 
закладів 
позашкільної 
освіти, 
підключених до 
мережі Інтернет зі 
швидкістю 100 і 
більше   Мбіт/с, % 

Індикатор характеризує стан інформатизації 
навчально-виховного процесу (забезпечення швидкісним 
Інтернетом) у ЗПО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість ЗПО, 
підключених до мережі Інтернет зі швидкістю 100 і 
більше   Мбіт/с, ділиться на загальну кількість ЗПО та 
множиться на 100. Дані (оперативні) отримуються від 
обласних департаментів/управлінь освіти і науки 

14. Частка учнів, 
які підвозяться 
шкільним 
автобусом, % 
потреби 

Індикатор характеризує стан підвезення шкільними 
автобусами учнів до/від ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість учнів, для яких 
організовано підвезення шкільними автобусами до/від 
ЗЗСО, ділиться на кількість учнів, які потребують 
підвезення до/від ЗЗСО, та множиться на 100. Дані для 
обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № Д-4 (в чисельнику і в 
знаменнику) 

15. Забезпеченість 
шкільними 
автобусами, % 
потреби 

Індикатор характеризує стан забезпеченості 
шкільними автобусами. 

Дані (оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

16. Частка доріг із 
твердим, 
асфальтовим 
покриттям, що 
використовуються 
для підвезення 

Індикатор характеризує стан доріг із твердим, 
асфальтовим покриттям, що використовуються для 
підвезення учнів ЗЗСО. 

Дані (оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
учнів ЗЗСО, % 
потреби 
17. Потреба в 
забезпеченні доріг 
твердим, 
асфальтовим 
покриттям для 
підвезення учнів 
ЗЗСО, км 

Індикатор характеризує потребу в забезпеченні доріг 
твердим, асфальтовим покриттям для підвезення учнів 
ЗЗСО. 

Дані (оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

 
РОЗДІЛ ІV. ФІНАНСИ ОСВІТИ 

18.1. Середня 
зарплата 
педагогічних 
працівників ЗДО, 
грн 

Індикатор характеризує середню заробітну плату 
педагогічного працівника в ЗДО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

Дані (оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

18.2. Середня 
зарплата 
педагогічних 
працівників ЗЗСО 
(разом кошти 
освітньої 
субвенції та 
місцевих 
бюджетів), грн 

Індикатор характеризує середню заробітну плату 
педагогічного працівника за кошти освітньої субвенції та 
місцевих бюджетів у ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

Дані для обчислення індикатора отримуються від 
Держстату, Державної казначейської служби та обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

18.3. Середня 
зарплата 
педагогічних 
працівників 
закладів 
позашкільної 
освіти, грн 

Індикатор характеризує середню заробітну плату 
педагогічного працівника в ЗПО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

Дані (оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

19. Обсяг 
залишків коштів 

Індикатор характеризує стан використання коштів 
освітньої субвенції. 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
освітньої 
субвенції на 
початок 
поточного року, 
млн грн 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

Дані для обчислення індикатора отримуються від 
Державної казначейської служби та обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 

 
РОЗДІЛ V. ІНКЛЮЗІЯ 

20.1. Частка дітей 
з ООП, які 
навчаються в 
інклюзивних 
групах ЗДО, % 

Індикатор характеризує стан залучення дітей з ООП до 
навчального процесу в ЗДО.  

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом.  

При обчисленні індикатора кількість дітей з ООП, які 
відвідують інклюзивні групи в ЗДО, ділиться на кількість 
дітей з ООП дошкільного віку та множиться на 100. Дані 
для обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № 85-К (освіта) (в чисельнику) і від 
Держстату (в знаменнику) 

20.2. Частка дітей 
з ООП, які 
навчаються в 
інклюзивних 
класах (групах) 
ЗЗСО, % 

Індикатор характеризує стан залучення дітей з ООП до 
навчального процесу в ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість дітей з ООП, які 
навчаються в інклюзивних класах у ЗЗСО, ділиться на 
кількість дітей з ООП шкільного віку (без учнів 
спеціальних закладів і спеціальних класів) та множиться на 
100. Дані для обчислення індикатора отримуються із 
форми статистичної звітності № Д-9 (у чисельнику) і № 76-
РВК (у знаменнику) 

20.3. Частка дітей 
з ООП, які 
навчаються в 
інклюзивних 
гуртках (групах) 

Індикатор характеризує стан залучення дітей з ООП до 
навчально-виховного процесу в ЗПО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
закладів 
позашкільної 
освіти, % 

порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість дітей з ООП, які 
навчаються в інклюзивних гуртках (групах) у ЗПО, 
ділиться на кількість дітей з ООП шкільного віку та 
множиться на 100. Дані (оперативні) отримуються від 
обласних департаментів/управлінь освіти і науки 

20.4. Частка дітей 
з інвалідністю, які 
навчаються в 
ЗЗСО, % 

Індикатор характеризує стан залучення дітей з 
інвалідністю до навчального процесу в ЗЗСО. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість дітей з 
інвалідністю, які навчаються у ЗЗСО, ділиться на загальну 
кількість учнів ЗЗСО та множиться на 100. Дані для 
обчислення індикатора отримуються із форми 
статистичної звітності № 76-РВК (у чисельнику і в 
знаменнику) 

20.5. Частка дітей 
з інвалідністю, які 
навчаються в 
закладах П(ПТ)О, 
% 

Індикатор характеризує стан залучення дітей з 
інвалідністю до навчального процесу в ЗП(ПТ)О. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість дітей з 
інвалідністю, які навчаються у ЗП(ПТ)О, ділиться на 
загальну кількість дітей, які навчаються в ЗП(ПТ)О, та 
множиться на 100. Дані для обчислення індикатора 
отримуються із форми статистичної звітності № 3 
(профтех) (у чисельнику і в знаменнику) 

21.1. Частка ЗЗСО 
з архітектурною 
(пандуси, 
поручні) 
доступністю учнів 
з ООП до 
навчання, % 

Індикатор характеризує стан архітектурної 
доступності (наявність пандусів, поручнів) ЗЗСО для учнів 
з ООП. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 
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Індикатор Опис та методика розрахунку значення індикатора 
При обчисленні індикатора кількість ЗЗСО, які мають 

пандуси, поручні, ділиться на загальну кількість ЗЗСО та 
множиться на 100. Дані для обчислення індикатора 
отримуються із форм статистичної звітності № Д-4 (в 
чисельнику) і № 76-РВК (у знаменнику) 

21.2. Частка ЗЗСО 
з архітектурною 
(ліфти, 
підйомники) 
доступністю учнів 
з ООП до 
навчання, % 

Індикатор характеризує стан архітектурної 
доступності (наявність ліфтів, підйомників) ЗЗСО для 
учнів з ООП. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

При обчисленні індикатора кількість ЗЗСО, які мають 
ліфти, підйомники, ділиться на загальну кількість ЗЗСО та 
множиться на 100. Дані для обчислення індикатора 
отримуються із форм статистичної звітності № Д-4 (в 
чисельнику) і № 76-РВК (у знаменнику) 

22. Забезпеченість 
інклюзивними 
ресурсними 
центрами (ІРЦ) 
відповідно до 
потреби, % 

Індикатор характеризує стан забезпеченості 
інклюзивними ресурсними центрами (ІРЦ) відповідно до 
потреби. 

Значення показника дає змогу оцінити стан 
досліджуваної складової сфери освіти конкретного регіону 
порівняно з іншими, а також значенням показника по 
Україні загалом. 

Дані (оперативні) отримуються від обласних 
департаментів/управлінь освіти і науки 
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2. Інформаційний управлінський інструмент  
«теплова матриця» для візуалізації та практичного 

використання індикаторів розвитку освіти Solid Info 
 

Індикатори Solid Info покликані давати змогу швидко ідентифікувати 
проблемні аспекти функціонування освітньої мережі, визначити напрямки 
першочергового спрямування зусиль управлінців на розвиток освіти в регіонах. 

Для виконання цього завдання створюється інформаційний управлінський 
інструмент «теплова матриця» з використанням ризико-орієнтованого підходу. 
Теплова матриця візуалізує стан розвитку освіти та дає змогу управлінцям 
швидко визначитися стосовно пріоритетності завдань і спрямування зусиль на 
найбільш невідкладні з них. 

Розглянемо послідовність дій зі створення теплової матриці на прикладі 
використання одного з індикаторів. 

Приклад. Розрахунок значень індикатора 3.3 «Частка учнів , які 
забезпечені безоплатним гарячим харчуванням у ззсо, %», його регіональне 
ранжування з використанням ризик-орієнтованого підходу.  

Для розрахунку значення індикатора 3.3 «Частка учнів , які забезпечені 
безоплатним гарячим харчуванням у ззсо, %» для кожного регіону береться 
числове значення з рядка 22 розділу V форми № 76-РВК (чисельник) та ділиться 
на числове значення в рядку 21 розділу V (знаменник). Отримана величина 
множиться на 100.  

У результаті формується таблиця значень індикатора в розрізі регіонів 
(рис. 1), які розташовані в алфавітному порядку. Крім цього, регіони можуть 
бути ранжовані за спаданням значення індикатора (див. графік на рис. 1). 
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Рис. 1. Таблиця значень індикатора 3.3 «Частка учнів , які забезпечені 
безоплатним гарячим харчуванням у ззсо, %» (зліва) та графік зміни цього 

індикатора в регіональному розрізі за його спаданням (справа) 

Далі здійснюється регіональне ранжування значень індикатора з 
використанням ризико-орієнтованого підходу (рис. 2).  

Для цього діапазон зміни значень індикатора від найменшого (13,76 %) до 
найбільшого (72,27 %) розбивається на три однакових піддіапазони з розмахом 
19,5 %, які відповідають стану «вище середнього» (зелений діапазон, 52,77–
72,27 %); «поблизу середнього» (жовтий діапазон, 33,26–52,77 %); «нижче 
середнього» (червоний діапазон, 13,76–33,26 %).  

 
 

 
Рис. 2. Регіональне ранжування значень індикатора 3.3 «Частка учнів , які 

забезпечені безоплатним гарячим харчуванням у ззсо, %» із використанням 
ризико-орієнтованого підходу 

 
Вказані вище операції виконуються для кожного з індикаторів. Тобто 

здійснюється розрахунок значень індикатора для кожного із регіонів відповідно 
до опису в таблиці 1, надалі робиться ранжування від найменшого значення 
індикатора до його найбільшого значення. Опісля діапазон  «найменше значення 
- найбільше значення» розбивається на три рівні піддіапазони і кожному 
піддіапазону присвоюється певний колір. Зазначимо, що зелений колір 
вибирається залежно від змісту індикатора. Наприклад, зелений колір 
вибирається для найменших значень у випадку індикатора «11. Кількість ЗЗСО, 
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які не мають внутрішніх вбиралень, од.» і для найбільших значень у випадку 
індикатора «3.1. Частка ЗЗСО, які забезпечують гаряче харчування для учнів, %.» 

Після оброблення значень кожного з індикаторів за цим алгоритмом надалі 
будується загальна теплова матриця для розділу «Здобувачі освіти».  

Приклад такої матриці наведено на рис. 3.  

 
Рис. 3. Теплова матриця, побудована для індикаторів  

з розділу І «Здобувачі освіти» для регіонів України за станом сфери освіти  
на початок 2021 р. 

 
Інструмент «теплова матриця» дає змогу управлінцям швидко визначити 

проблеми розвитку сфери освіти та спрямувати зусилля на їх подолання. 
Зокрема, в цьому конкретному випадку видно, що освітнім управлінцям 
національного рівня варто звернути увагу насамперед на стан викладання таких 
навчальних предметів, як фізика й математика, а обласним управлінцям – на 
червоні зони індикаторів Solid Info для конкретного регіону. 

Подібні теплові матриці будуються для кожного з інформаційних блоків 
(здобувачі освіти, педагогічні працівники, створення сучасного освітнього 
середовища, фінанси освіти, інклюзія), а надалі вони можуть бути об’єднані в 
загальну теплову матрицю.  

Побудова теплових матриць для сфери освіти в розрізі такого ж складу 
індикаторів Solid Info може бути здійснена і для обласного рівня, проте тут як 
територіальні одиниці виступатимуть територіальні громади (сільські, селищні, 
міські). Обласні управлінці на основі інформації, що візуалізується тепловою 
матрицею, зможуть швидко ідентифікувати найбільш значимі проблеми на рівні 
громад і спрямувати свої зусилля на їх подолання. 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 5.1. 5.2. 5.3. 6.1 6.2 6.3
1 Вінницька 83,10 73,50 21,05 92,91 1,18 94,66 67,52 57,41 100 16,13 23,45 21,87 68,15 1,09 149,50 139,50 140,90

2 Волинська 71,70 62,90 20,66 96,11 0,74 92,72 71,30 27,49 89 13,87 17,99 26,63 62,89 3,22 151,10 142,30 140,90

3 Дніпропетровська 78,30 69,40 24,57 93,43 0,71 97,07 77,17 56,72 100 10,80 24,05 9,17 23,09 0,00 145,10 141,70 139,90

4 Донецька x x 31,20 99,14 1,00 97,36 71,99 49,19 100 14,56 16,50 12,58 71,75 1,18 147,20 141,60 135,60

5 Житомирська 83,20 78,50 24,59 100,00 0,82 91,75 60,86 51,64 100 30,99 15,80 17,96 67,24 2,10 149,40 138,80 136,70

6 Закарпатська 67,30 67,60 15,25 85,75 0,71 82,80 42,97 22,52 97,2 10,93 13,06 13,91 62,62 5,04 141,20 136,50 137,10

7 Запорізька 80,70 68,90 29,43 100,00 1,05 94,38 59,38 39,43 100 19,16 18,03 17,28 66,92 0,51 145,40 139,70 139,80

8 Івано-Франківська 65,00 54,40 20,76 93,10 0,62 90,10 91,80 13,76 100 19,08 25,69 19,54 57,33 2,84 149,20 140,10 140,80

9 Київська 90,40 80,30 36,98 100,00 0,89 93,46 54,00 55,20 100 15,25 20,74 5,55 66,04 1,90 150,00 141,80 140,10

10 Кіровоградська 76,80 65,30 52,89 100,00 1,09 97,38 66,67 64,88 100 19,86 16,75 22,98 65,05 2,54 145,90 138,60 140,80

11 Луганська x x 28,43 99,12 0,64 94,51 69,44 67,89 90,27 16,33 14,96 13,48 83,11 2,12 146,50 138,30 138,00

12 Львівська 71,20 61,80 18,27 81,20 0,50 81,10 63,22 41,29 100 17,06 15,52 18,19 46,16 2,56 156,60 146,60 145,40

13 Миколаївська 79,80 74,10 28,13 97,97 0,42 98,02 66,41 59,97 100 15,79 19,82 27,67 106,33 1,71 144,30 139,30 136,00

14 Одеська 70,90 61,00 35,99 100,00 0,55 95,14 54,22 72,27 100 15,19 18,54 15,19 68,82 1,76 147,00 141,30 136,30

15 Полтавська 84,90 74,10 26,10 97,55 1,34 96,64 79,38 54,07 52,5 17,94 18,97 12,39 58,60 2,60 149,10 142,50 142,10

16 Рівненська 69,60 68,80 18,34 93,72 1,31 90,51 70,14 50,38 95 14,21 9,23 36,93 39,92 0,00 148,20 142,20 139,80

17 Сумська 89,80 78,90 52,28 99,14 1,58 96,82 71,67 55,10 95,9 15,37 22,73 15,01 71,23 1,99 152,80 144,40 143,30

18 Тернопільська 76,10 65,20 19,66 97,51 0,56 94,04 65,23 31,41 56 19,71 25,72 54,67 87,24 3,97 151,10 141,00 140,40

19 Харківська 83,70 72,90 37,85 100,00 0,83 95,15 86,16 47,60 100 13,27 16,90 11,08 82,54 1,49 151,70 144,40 143,10

20 Херсонська 75,30 64,00 24,18 99,98 0,92 95,82 56,79 53,94 100 14,63 21,63 23,54 61,78 9,94 146,40 141,20 144,20

21 Хмельницька 90,70 81,00 26,33 100,00 0,70 98,97 94,02 40,26 100 18,49 16,72 16,46 70,95 3,29 148,30 139,20 138,80

22 Черкаська 85,10 69,40 28,96 92,91 0,74 97,39 68,70 53,53 98 14,66 17,33 11,22 75,98 2,11 149,00 140,80 140,60

23 Чернівецька 75,20 65,10 15,18 100,00 0,85 95,44 72,19 29,85 75 11,56 17,73 22,82 49,22 1,59 145,30 137,60 138,10

24 Чернігівська 84,30 74,40 26,86 100,00 0,74 96,51 74,99 30,76 100 11,87 18,04 19,12 26,64 1,88 148,50 142,50 142,00

25 м.Київ 83,00 78,10 24,33 28,10 0,00 86,38 59,13 68,12 100 5,80 19,17 x x x 157,30 151,30 154,00

Україна 76,7 66,2 27,15 95,01 0,85 93,04 68,02 48,36 93,95 15,04 18,72 19,39 64,15 2,39 149,50 142,50 141,60

Здобувачі освіти
№ п/п Області/Індикатори


