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Дошкільні навчальні заклади у Львівській області у 2017 році 
 

На кінець 2017 року в області функціонували 819 дошкільних навчальних 
закладів, де виховувалось 72,9 тис. дітей, що відповідно на 9 закладів та 1,1 тис. дітей 
більше, ніж на кінець 2016 року. 

Серед дошкільних закладів – 231 дитячий садок, 279 ясел-садків та 309 
навчально-виховних комплексів. Групи з короткотривалим режимом перебування (4 – 
6 годин) функціонували у 239 дошкільних навчальних закладах, їх відвідували 5,2 тис. 
дітей. 

Динаміка кількості дітей у дошкільних навчальних закладах, 

(на кінець року, тис. осіб) 
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За попередніми даними, у 2017 році дошкільні навчальні заклади відвідувало 

51% дітей віком від 1 до 6 років. Охоплення дітей дошкільною освітою у міських 
поселеннях становило 70%, у сільській місцевості – 28%. 

На 100 місць у дошкільних навчальних закладах припадало у середньому 130 
дітей (без урахування дітей в групах короткотривалого перебування), з них у містах –
147 (в обласному центрі – 165), у селах – 88.  

Вихованням та навчанням дошкільнят займались 7,4 тис. педагогічних 
працівників, з яких 5,1 тис. – вихователі. Серед педагогів дошкільних навчальних 
закладів області 98% – жінки. 
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Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Методологія та визначення 
Дошкільний навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на 
здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 
готовність продовжувати освіту. 

До дошкільних навчальних закладів належать ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-садки 
комбінованого, компенсуючого типу (спеціальні та санаторні), навчально-виховні комплекси тощо.  

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Мережа та 
діяльність дошкільних навчальних закладів". 

Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/377/mp_osvita.zip 
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