Прес–випуск
Заклади загальної середньої освіти
на початок 2018/19 навчального року
Головне управління статистики інформує. На початок 2018/19
навчального року в області функціонували 700 денних закладів загальної
середньої освіти, з них 696 – державних, 4 – приватних. Першого вересня
2018 року до навчання приступили 154,3 тис. учнів, що на 3,9 тис. більше,
ніж попереднього року. У міських поселеннях функціонує 153 заклади, у
сільській місцевості – 547, де навчаються 76,3 тис. та 78 тис. учнів
відповідно.
У 26 навчальних закладах області заняття ведуться у дві зміни. У
другу зміну навчаються 4,8 тис. учнів (3,1% від загальної їх кількості), що
на 13,4% більше, ніж на початок 2017/18 навчального року.
У 2018 році атестат про повну загальну середню освіту отримали
6,5 тис. випускників денних закладів загальної середньої освіти, у тому
числі 120 осіб склали іспити екстерном. Із золотою медаллю закінчили
школу 254 учні, зі срібною – 169 (у 2017 році – 224 та 193 особи
відповідно).
Базову загальну середню освіту одержали 13,5 тис. учнів, у тому
числі 25 осіб – екстерном. З числа випускників 9-го класу минулого року
продовжили навчання в закладах загальної середньої освіти 56% учнів.
Педагогічний персонал денних загальноосвітніх навчальних закладів
нараховує 21,5 тис. учителів (включаючи сумісників), з них у міських
поселеннях – 8,1 тис. осіб, у сільській місцевості –13,4 тис. осіб.
Якщо по державі в цілому на один заклад припадає 260 учнів
та 28 учителів, то по області у середньому 220 учнів та 31 учитель, зокрема
у міських поселеннях – 499 учнів та 53 учителі, у сільській місцевості –
143 та 24 особи відповідно.
Крім того, в області функціонує 5 вечірніх шкіл, а також організовані
класи (групи) з вечірньою та заочною формами навчання при 8 денних
закладах загальної середньої освіти. Кількість учнів у них склала 1,2 тис.,
педагогічного персоналу – 244 особи, з них 120 осіб мають основну
роботу. У розрахунку на одного вчителя у вечірніх закладах припадає в
середньому 5 учнів, по Україні в цілому – 7.
Довідки за телефоном: (0342)79-20-85; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-ОSVITA.htm
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