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2.6.2. Освіта 

2.6.2.1. Стандарти України для окремих освітніх закладів  

Нормативно-правове регулювання освіти в Україні представлене наступними нормативно-
правовими актами, які наведені в додатку 1.  

У додатку 1 наведені нормативи проектування освітніх закладів, що представляють собою 
усереднені по Україні показники (з розбивкою на міські і сільські поселення). Ці показники у 
кожному окремому випадку підлягають уточненню у процесі проектування залежно від 
демографічного прогнозу, величини поселення і його місця у системі розселення, 
виробничого і соціально-культурного потенціалів тощо. 

Таблиця 2.6.2.1.1. Нормативні показники по Україні. 

Установа Одиниця 
виміру 

Нормативна величина з 
розрахунку на 1000 чол. 

населення, не менше 

Розміри земельних ділянок 

Дитячі дошкільні 
установи 

місць Установлюються 
залежно від 
демографічної 
структури поселень, 
приймаючи 
розрахунковий рівень 
забезпеченості дітей 
дошкільними 
установами в межах 
85%, у т. ч. загального 
типу – 70%, 
спеціалізованого – 3%, 
оздоровчого – 12% 

При місткості ясел-садів, м² на 
одне місце: до 80 місць – 45, 
більше 80 – 40; у комплексі 
ясел-садів більше 350 місць – 
35. Розміри земельних ділянок 
можуть бути зменшені на 25% в 
умовах реконструкції; на 15% - 
при розміщенні на рельєфі із 
схилом більше 20%; на 10% - у 
поселеннях-новобудовах (за 
рахунок скорочення площі 
озеленення) 

Примітка. Площа групового майданчика для дітей ясельного віку слід приймати 8 м²; для 

дошкільного віку – 7,5 м² на одне місце в групі. 

Дитячі дошкільні 
установи, об’єднані з 
початковою школою 

місць За завданням 
проектування, виходячи 
з місткості окремих 
об’єктів. 

При місткості ясел-садів, м² на 
одне місце: до 100 місць – 32, 
більше 100 – 28. При місткості 
початкової школи, учнів: від 40 
до 400 – 40 м² на учня 

Примітка. Розміри земельних ділянок можуть бути зменшені на 25% в умовах реконструкції; на 15% - 

при розміщенні на рельєфі із схилом більше 20%; на 10% - у поселеннях-новобудовах (за рахунок 
скорочення площі озеленення) 

Загальноосвітні школи 

І ступінь – початкова 
школа 

 Для І, ІІ ступенів шкіл 
установлюється 
залежно від 
демографічної 
структури поселень, 
приймаючи 100% рівень 
забезпеченості дітей до 
15 років. Охоплення 
дітей 6-річного  віку та 
старшої вікової групи (ІІІ 
ступінь) визначається 

У сільських поселеннях:  
на 4 класи – 0,25-0,5 га. 
У міських поселеннях:  
на 12 класів – 1,4 га, 
на 16 класів – 1,8 га. 

І-ІІ ступені – основна 
школа 

 У сільських поселеннях:  
на 9 класів – 1,6 га. 
У міських поселеннях:  
на 18 класів – 1,9 га, 
на 27 класів – 2,4 га, 
на 36 класів – 2,6 га. 
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І-ІІІ ступені – середня 
повна школа 

 органами державного 
управління освітою. 

У сільських поселеннях:  
на 11 класів – 2,0 га, 
на 22 класи – 2,6 га. 
У міських поселеннях:  
на 22 класи – 2,0 га, 
на 33 класи – 2,5 га, 
Зблоковані середні школи: 
на 22+22 класи – 2,8 га, 
на 22+33 класи – 3,2 га, 
на 33+33 класи – 3,8 га. 

Примітка. Розміри земельних ділянок шкіл можуть бути: зменшені на 20% - в умовах реконструкції; 

на 25% при розміщенні на рельєфі зі схилом 20%; збільшені на 30% - у сільських поселеннях, якщо 
для організації навчально-дослідної роботи не передбачені спеціальні ділянки на землях радгоспів. 
Спортивна зона школи може бути об’єднана з фізкультурно-оздоровчим комплексом мікрорайону. 

Професійно-технічні і 
середні спеціальні 
навчальні заклади 

Учнів За завданням 
проектування з 
урахуванням населення 
міста-центру та інших 
поселень у зоні його 
тяжіння 

При місткості ВТУ і середніх 
спеціальних навчальних 
закладів, учнів:  
до 300 – 75 м² на 1 учня; 
більше 300 до 900 – 50-60 м²; 
більше 900 до 1600 – 30-40 м². 

Вищі навчальні заклади Студентів За завданням на 
проектування 

Зони вищих навчальних 
закладів (навчальна зона), га на 
1 тис. студентів: 
Університети, вузи технічні – 4-
7; 
Сільськогосподарські – 5-7; 
Медичні, фармацевтичні – 3-5; 
Економічні, педагогічні, 
культури, мистецтва, 
архітектури – 2-4; 
Інститути підвищення 
кваліфікації і заочні вузи – 
відповідно до їх профілю з 
коефіцієнтом 0,5; 
Спортивна зона – 1-2; 
Зона студентських гуртожитків 
– 1,5-3; 

 

Також законодавством України регламентується величина максимально допустимих 
радіусів обслуговування. 

Таблиця 2.6.2.1.2. Величина максимально допустимих радіусів обслуговування. 

Установи і підприємства обслуговування Радіус обслуговування, м 

Дитячі дошкільні установи: 

у містах при багатоповерховій забудові 300 

у сільських поселеннях і містах, при одно- і двоповерховій 
забудові 

500 

Загальноосвітні школи різних ступенів освіти До 750 для І та ІІ ступенів; 
До 2000 для ІІІ ступеня. 

Дитячі дошкільні установи, об’єднані з початковою школою: 

у містах при багатоповерховій забудові 300 

у сільських поселеннях і містах, при одно- і двоповерховій 
забудові 

500 

Позашкільні заклади житлових районів 750-1500 
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Крім того, в законодавстві України визначено, що шляхи підходів учнів до загальноосвітніх 
шкіл з початковими класами не повинні перетинати проїзну частину магістральних вулиць 
в одному рівні з транспортом. 

Надомна освіта. 

В Україні надомна освіта регулюється Положенням від 03 лютого 2016 р. № 184/28314 «Про 
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах». В ньому 
зазначено, що індивідуальна форма навчання може запроваджуватися для осіб, які: 

- за станом здоров’я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з 
інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони 
здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад; 

- проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 
осіб); 

- проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території 
України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої 
повноваження тощо та надзвичайних ситуацій природного або техногенного 
характеру (з використанням дистанційної форми навчання) відповідно до 
Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України»; 

- мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу; 
- є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї батьки 

подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують 
додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, 
які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства). 

Освіта для інвалідів. 

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства» для дітей-інвалідів та дітей з вадами 
розумового або фізичного розвитку, які не можуть навчатися в загальних навчальних 
закладах, створюються будинки-інтернати для дітей-інвалідів, дошкільні та інші заклади, в 
яких вони утримуються за рахунок держави. 
Забезпечення права інвалідів на освіту та заходи щодо реалізації цього права передбачено 
також й в основному міжнародному документі щодо інвалідів - Конвенції ООН про права 
інвалідів, підписаній Україною у вересні 2008 р. В ній зазначено: Держави-учасниці 
вживають усіх необхідних заходів для забезпечення повного здійснення дітьми з 
інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод нарівні з іншими дітьми (Стаття 7). 
 
В Україні, тривалий час панувала «сегрегативна» модель навчання громадян з 
інвалідністю, що передбачала навчання цих осіб у спеціальних загальноосвітніх школах-
інтернатах. Така модель штучно позбавляла інвалідів можливостей перебувати у 
звичайному оточенні, серед своїх однолітків, які не мають проблем зі здоров’ям. Протягом 
останніх років за рекомендаціями ЮНЕСКО у багатьох країнах світу (у першу чергу, 
високорозвинутих) було змінено модель навчання інвалідів із «сегрегативної» на 
«інклюзивну», що передбачає організацію спільного навчання інвалідів та осіб без 
інвалідності у загальноосвітніх навчальних закладах шляхом створення необхідних умов 
для такого навчання (індивідуалізації та адаптації навчальних планів (програм) до потреб і 
можливостей осіб з інвалідністю, пристосування основного та додаткового навчального 
обладнання, забезпечення архітектурної доступності до навчального закладу тощо). 
Інклюзивне навчання інвалідів та осіб без інвалідності має свої переваги:  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
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- не розділяє інвалідів та їх однолітків;  
- дає уявлення про те, які проблеми можуть мати інваліди, та виховує повагу й 

толерантність суспільства до інвалідів; допомагає молодим інвалідам набути 
впевненості у собі у реальних умовах, що не відірвані від дійсності; 

- допомагає інвалідам оцінити свої здібності, навички та можливості більш 
реалістично; 

- витрати на таке навчання відносно невисокі порівняно із навчанням у 
спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах. 
 

 
 
Рисунок 2.6.2.1.1 Схема функціонування системи освіти 
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2.6.2.2. Кількість та розташування дитячих садочків та дошкільних закладів 

В Полтаві кількість дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) залишається незмінною вже на 
протязі 5 років, починаючи з 2011 року.  

 

Рисунок 2.6.2.2.1. Динаміка зміни кількості ДНЗ у м.Полтаві (2005-2015 роки) 

Взагалі по Україні в період 1990-2004 років існували негативні тенденції в дошкільній освіті 
України,  що призвели до зменшення мережі дошкільних навчальних закладів, кількості 
дітей в них, відтоку педагогічних кадрів, обмеження фінансування - у 1991 році було 24,4 
тис. закладів, у 2000 році – 16,3 тис., у 2004 році – 14,9 тис., станом на кінець 2015 року 
кількість ДНЗ складає 14,8 тис. одиниць. Існуюча мережа не в повній мірі забезпечувала 
освітні потреби населення, особливо у сільській місцевості, де практично відсутні дошкільні 
навчальні заклади. В Полтавській області в 2014 році відбулося незначне збільшення 
кількості ДНЗ – на 0,65%. 

Таблиця 2.6.2.2.1. Кількість дошкільних навчальних закладів за 2005-2015 роки (Полтава,  

Полтавська область та Україна 1). 

Кількість дошкільних навчальних закладів 

На кінець року 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

м. Полтава, од. 52 52 52 52 51 53 54 54 54 54 54 

Полтавська обл., 

од. 
599 587 590 598 600 562 589 602 615 619 619 

            

Україна, тис. 

одиниць* 
15,1 15,1 15,3 15,4 15,5 15,6 16,1 16,4 16,7 15 14,8 

1За даними Головного управління статистики у Полтавській області та Держстата України 
ukrstat.gov.ua 

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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Станом на вересень 2016 року в Полтаві розташовано 54 дошкільних навчальних закладів 
(ДНЗ), серед яких1: 

- 37 дошкільних навчальних закладів (№№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 
21, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 55, 56, 60, 63, 65, 71, 72, 74, 80, 
81, 82, 84); 

- 6 спеціалізованих навчально-виховних комплексів «ясла-садок – початкова 
школа» (№№ 3, 10, 26, 45, 85, 86); 

- 2  ДНЗ компенсуючого типу (№№ 42,78); 
- 5 ДНЗ комбінованого типу (№№ 6, 41, 58, 77, 83); 

- 2 навчально-виховних комплекси (ЗНЗ-ДНЗ) №№ 16, 36; 

- 2 ДНЗ приватної форми власності («Паросток» та Оксани Данько). 

 

Детальний перелік   дошкільних навчальних закладів міста Полтави із адресами  і   їх 
потужністю наведений у додатку 2. 
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Рисунок 2.6.2.2.1. Дошкільні навчальні заклади та школи раннього розвитку у м.Полтаві
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Таблиця 2.6.2.2.2. Дошкільні навчальні заклади м. Полтави станом на 2015 рік. 

№ 

п/п 
Район міста К-ть ДНЗ К-ть дітей 

Нормативна 

наповню-

ваність 

% заповнюва-

ності 

1 Київський 22 4161 3753 111 

2 Шевченковський 23 5305 4081 130 

3 Подільський 9 2257 1068 211 

 Всього 54 11723 8902 131,7 

 

Крім вказаних у Додатку 2 дошкільних навчальних закладів  у м. Полтаві є 16 шкіл раннього 

розвитку дітей –всі ці заклади мають приватну форму власності і використовуються для 

тимчасового перебування дітей дошкільного віку. 

Таблиця 2.6.2.2.3. Перелік шкіл раннього розвитку у м. Полтава 

№  Назва закладу Адреса 

1 Центр раннього розвитку ''Світлинка''  вул. Фрунзе, 104 

2 Центр розвитку дитини ''Сонячний дім'' вул.Шведська, 10а 

3 Центр розвитку дитини ''Вундер-Чадо'' вул.Жовтнева, 46 

4 Дитячий клуб ''Кенгуру''  вул.Ватутіна, 9/68 

5 Монтессорі-центр ''Соняшник'' вул.Некрасова, 6 

6 Приватна школа ''Чарівний світ''  вул. Леваневського, 17 

7 Ранній англійський ''Helen Doron'' вул.Гоголя, 32 

8 Освітній центр  вул. 23 Вересня, 13;  

9 Освітній центр  вул. Фрунзе, 110 

10 Студія дитячого розвитку "Зелений бегемот"  вул.Кучеренка, 4 

11 Дитячий розвиваючий ігровий центр "Чарівний 
Ключик"  

вул. Зіньковська 6/1а, 4 поверх, 
оф.36 

12 Цент розвитку "Дитина. Гармонія. Світ"  вул. Великотирнівська, 27/1 

13 Крок до знань  вул. Жовтнева, 54 офіс 301 

14 Дитячий Клуб Розвитку Мандарин  вул.Олександра Бідного, 20 

15 "Сім слоненят"  вул.Б. Хмельницького, 15 
(гімназія №17) 3 поверх 311 каб 

16 Дитячо-батьківський клуб "Монтессоріки" вул.Парижської Комуни, 34 

 

Дошкільні навчальні заклади розташовані по місту нерівномірно. Так, аналіз розташування  

ДНЗ та шкіл раннього розвитку м. Полтави показує, що радіуси обслуговування не повністю 

покривають жилі масиви міста. Особливо це відноситься до районів міста з одно- і 

двоповерховою забудовою -  Юрівка, Яр, Климівка, Рибці, Лугова, Вороніно та інші. Якщо 

брати до уваги всю площу Полтави, то радіуси обслуговування покривають лише 16 %. 

Аналіз даних, наведених в таблиці 2.6.2.2.2. показує, що більшість дошкільних навчальних 

закладів  переповнені – тільки 17 ДНЗ заповнені на 100% або менше, 13 ДНЗ мають 

http://umachka.ua/details/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
http://umachka.ua/details/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
http://umachka.ua/details/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
http://umachka.ua/details/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
http://umachka.ua/details/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
http://umachka.ua/details/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
http://umachka.ua/details/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-helen-doron-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0.html
http://umachka.ua/details/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.html
http://umachka.ua/details/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.html
http://umachka.ua/details/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82-.html
http://umachka.ua/details/-%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.html
http://umachka.ua/details/-%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.html
http://umachka.ua/details/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F.-%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82-_1434108513.html
http://umachka.ua/details/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C_1441187208.html
http://umachka.ua/details/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD_1449325735.html
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коефіцієнт заповнюваності 101-120%, 11 ДНЗ мають коефіцієнт заповнюваності 121-150%, 

а 13 ДНЗ заповнені більше ніж на 150%. Така ситуація пояснюється, тим що кількість 

населення міста  у віці 1-6 років постійно зростає, а кількість ДНЗ  залишається незмінною.  

За останні 5 років збільшення населення у віці 1-6 років в середньому складало 1,8 % на 

рік. Також це підкреслюється тенденціями зміни кількості живонароджених. Народжуваність 

по Полтаві з 2010 року по 2015 рік стабільно зростала -  у середньому з 2010 року зростання 

було на 5% щорічно. 

 

 

Рисунок 2.6.2.2.3. Кількість живонароджених в м.Полтаві за 2005-2015 роки1 

1 Відповідь на запит №01-10-02-01.2-04/37-12 від 08.09.2016 р. Управління охорони здоров’я 

виконавчого комітету полтавської міської ради. 

Загальна кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади Полтави, на кінець 

2015 року складає 12923. Протягом всього періоду починаючи із 2005 року спостерігається 

збільшення кількості дітей у ДНЗ (крім 2009 року). Але темпи збільшення кількості дітей не 

відповідають темпам зміни кількості місць. 

Таблиця 2.6.2.2.5. Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Чисельність постійного населення у віці 1-6 років, тис.осіб 

м. 

Полтава 
- 12,154 12,565 13,146 13,661 14,518 15,308 15,681 15,971 16,299 16,758 

% 

приросту 
- - 3,4 4,6 3,9 6,3 5,4 2,4 1,8 2,1 1,4 

Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах на кінець року, тис.осіб 

м. 

Полтава 
8,214 8,332 8,528 9,255 9,063 9,754 10,514 10,936 12,215 12,889 12,923 

% приросту - 1,4 2,4 8,5 -2,1 7,6 7,8 4,0 11,7 5,5 0,3 

Україна 1032 1081 1137 1195 1214 1273 1354 1428 1471 1295 1291 
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% приросту - 4,7 5,2 5,1 1,6 4,9 6,4 5,5 3,0 -12,0 -0,3 

Показник охоплення дітей дошкільними навчальними закладами на кінець року, % 

м. Полтава 67,6 66,3 64,9 67,7 62,4 63,7 67,0 68,5 74,9 78,0 77,1 

Україна 51 53 54 54 53 53 55 57 61 55 55 

Кількість місць у дошкільних навчальних закладах, тис. одиниць на кінець року 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 6,790 6,809 6,919 7,053 6,931 7,095 7,261 7,354 7,439 7,483 7,216 

% приросту - 0,3 1,6 1,9 -1,7 2,4 2,3 1,3 1,2 0,6 -3,6 

Україна 1056 1063 1084 1110 1121 1136 1171 1204 1236 1072 1105 

% приросту - 0,7 2,0 2,4 1,0 1,3 3,0 2,8 2,7 -13,3 3,1 

 

По Полтаві показник охоплення дітей дошкільними навчальними закладами на кінець 2015 

року складає 77,1 %, перевищуючи середній показник по Україні на 22,1%. 

Аналіз наведених даних показує, за період 2005-2015 рр. кількість місць у дошкільних 

навчальних закладах Полтави зростала кожного року на 0,3-2,4%, тільки в 2009 році та в 

2015 році спостерігається зменшення порівняно з попереднім роком на 1,7% та 3,6% 

відповідно. Таким чином збільшення кількості дітей у  ДНЗ відбувається значно більшими 

темпами ніж зростання кількості місць, що призводить до переповнюваності цих закладів.  
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Рисунок 2.6.2.2.4. Динаміка зміни місць у ДНЗ, дітей в них та дітей у віці 1-6 років. 

Дефіцит дошкільних навчальних закладів породжує переповнюваність ДНЗ, черги та 

корупцію. Частково проблема дефіциту дошкільних навчальних закладів вирішується за 

рахунок модернізації ДНЗ та збільшення кількості груп. 

Таблиця 2.6.2.2.6. Кількість груп у дошкільних навчальних закладах у м.Полтаві (2005-

2015 рр.) 

Кількість груп у дошкільних навчальних закладах 

На кінець року 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава, од. 362 366 380 396 392 405 415 418 423 425 427 

% приросту  1,1 3,8 4,2 -1,0 3,3 2,5 0,7 1,2 0,5 0,5 

 

Для характеристики розвитку системи дошкільної освіти та виховання використовується 

показник охоплення дітей дошкільними навчальними закладами, який розраховується як 

відношення загальної чисельності вихованців дошкільних навчальних закладів до загальної 

чисельності дітей у віці 1–6 років (без дітей, що навчаються у перших класах, організованих 

у школах), помножене на 100.  

Згідно даних Головного  управління статистики у Полтавській області була розрахована  

динаміка зміни проценту заповнюваності за період 2005-2015 роки. 

Рисунок 2.6.2.2.2. Завантаженість дошкільних навчальних закладів по м.Полтаві (2005-

2015 рр.) 

Завантаженість дошкільних навчальних закладів (чисельність дітей у розрахунку на 100 

місць) станом на 2015 рік приблизно становить 179 дітей. Ми спостерігаємо значне 

збільшення кількості дітей у дошкільних навчальних закладах та майже незмінну кількість 

самих дошкільних навчальних закладів. 

Враховуючи  динаміку народжуваності по Полтаві з 2010 року по 2015 рік, можна 

розрахувати , що до 2030 року населення у віці 1-6 років може складати 21557 осіб. Отже, 
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для 100-процентного забезпечення дітей в м. Полтаві потрібно 72 дитячі садки (у 

розрахунку 1 ДНЗ на 200 місць).  Якщо взяти до уваги, що середньостатистичний ДНЗ 

розрахований приблизно на 200 осіб, то на місто Полтаву не вистачає на сьогоднішній день 

29 дитячих садків (на основі даних Головного управління статистики у Полтавській області).  

Таблиця 2.6.2.2.7. Порівняльні дані (Полтава, Херсон, Вінниця, Україна) 

2015 рік 

 м. Полтава м. Херсон м. Вінниця Україна*, тис. 

Наявне населення 294 695 292 559 372 432 42 929,3 

Постійне населення 287 674 296 161 370 594 42 759,7 

Площа, км2 112,5 135,7 113,2 603 628 

Густота населення 
ос/км2. 

2 557 2 183 3 274 70,8 

К-ть ДНЗ 55 73 54 1,8 

К-ть місць в ДНЗ 7216 10448 10987 1105 

К-ть дітей 12923 12833 17655 1291 

Місць у ДНЗ на 1000 
населення 

24,5 35,7 29,5 25,7 

 

Аналіз наведених даних показує, що показник місць у дошкільних навчальних закладах на 

1000 населення по м. Полтаві майже не відрізняється від середньоукраїнського, але на 10 

місць менше ніж в Херсоні і на 5 місць – ніж у Вінниці. 

 

Рисунок 2.6.2.2.5. Порівняльна характеристика кількості місць у ДНЗ на 1000 населення. 

Фактичний стан у м.Полтаві: 

- Нерівномірне розподілення дошкільних навчальних закладів; 

- На 100 місць у ДНЗ → 179 дітей; 

- Щорічне збільшення дітей. 

Прагнемо: 

- 100 місць → 100 дітей або менше; 

- 100-процентний показник охоплення дітей дошкільними навчальними закладами. 

Вирішення: 

- 29 ДНЗ на 5800 місць (для розвантаження існуючих дитячих садків); 
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- 72 ДНЗ на 14400 місць (до 2030 року при умові охоплення дитячими садками усіх дітей). 

Пояснення: станом на 2015 рік загальна кількість місць у ДНЗ = 7216, кількість дітей у ДНЗ 

= 12923. Переповнюваність 12923-7216=5707. 

5707/200=29 дит.садків потрібно. 

Станом на 2015 рік чисельність дітей віком 1-6 років становить 16758. 

16758-12923=3835 – кількість дітей, які не ходять у дит.садки. 

Припустимо, що з 3835 дітей, які не ходять до ДНЗ, 50% не змогли потрапити до 

навчального закладу через відсутність місць, а інші 50% - не мають бажання віддавати дітей 

до ДНЗ. Тоді до наших розрахунків недостатності ДНЗ ще прибавляється 10 закладів 

(3853/2/200=9,6). 

Тобто фактичний дефіцит складає 39 дошкільних навчальних закладів.  
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2.6.2.3. Кількість та розташування загальноосвітніх навчальних закладів 

Загальна кількість загальноосвітніх навчальних закладів в Полтаві зменшилась з 58 в 2005 

році до 54 в 2016 році – тобто на 6,8%. За цей же період по Полтавській області та по Україні 

кількість загальноосвітніх навчальних закладів зменшилась на 20%. 

Таблиця 2.6.2.3.1. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів (2005-2015 рр.) 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів на початок навчального року 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 58 57 56 57 57 57 57 57 56 56 55 

Полтавська 

обл.  
857 845 826 812 795 780 739 724 704 702 688 

Україна 21357 21184 20984 20745 20368 20095 19690 19497 19126 17459 17201 

Темп зміни кількості загальноосвітніх навчальних закладів, % 

м. Полтава  -1,7 -1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 0,0 -1,8 

Полтавська 

обл.  
 -1,4 -2,2 -1,7 -2,1 -1,9 -5,3 -2,0 -2,8 -0,3 -2,0 

Україна  -0,8 -0,9 -1,1 -1,8 -1,3 -2,0 -1,0 -1,9 -8,7 -1,5 

 

Станом на 01.09.2016 в Полтаві налічується 54 загальноосвітніх навчальних закладів2, із 
них: 
- 24 середні загальноосвітні школи; 
- 2 навчально-виховних комплексів (ЗНЗ-ДНЗ); 
- 2 школи I-II ступенів: 
- 1 вечірня школа; 
- 1 спеціалізована школа; 
- 6 спеціалізованих навчально-виховних комплекси (шкільний підрозділ) 
- 8 гімназій; 
- 1 ліцей; 
- 2 спеціальні загальноосвітні школи; 
- 3 приватні заклади освіти; 
- 4 спеціалізованих школи-інтернати, що підпорядковані Полтавській обласній 
адміністрації. 
 
Повний перелік загальноосвітніх навчальних закладів м. Полтави з адресами і інформацією 

про рівень їх завантаження наведений у додатку 3.  

 

                                                      
2 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в 2016 році знизилась до 54 у зв’язку із 

закриттям Полтавського ліцею Полтавської державної аграрної академії. 
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Таблиця 2.6.2.3.2. Загальноосвітні навчальні заклади м. Полтави станом на 2015 рік. 

№ 

п/п 
Район міста К-ть ЗНЗ К-ть дітей 

Проектна 

потужність 

Кількість 

класів 

1 Київський 11 5209 7526 206 

2 Шевченковський 16 8077 10950 312 

3 Подільський 27 13601 17711 478 

 Всього  54 26887 36187 996 

 
 
Таким чином, станом на 2016/2017 навчальний рік загальна потужність загальноосвітніх 
навчальних закладів Полтави, що підпорядковані управління освіти Полтавської міської 
ради, складає 361873 місць, загальна кількість учнів складає 26887, кількість класів по ЗНЗ, 
що підпорядковані управлінню освіти Полтавської міської ради – 9554, а із врахування шкіл-
інтернатів - 996. Середня кількість учнів на клас складає 28.При цьому в 11 із 50 (22%) 
загальноосвітніх навчальних закладів середня кількість учнів на 1 клас складає 30 або 
більше. В 15 (30%)  загальноосвітніх навчальних закладів Полтави спостерігається  
перевищення нормативної місткості: загальноосвітні школи № 5, № 8, №19 , №27, № 38, 
навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) №36, вечірня (змінна) школа № 1, спеціалізована 
школа № 3, спеціалізований навчально-виховний комплекс №26 "Перші кроки", гімназія №6, 
спеціальна загальноосвітня школа № 40. 

Із перелічених навчальних закладів в Полтаві є 8 загальноосвітніх навчальних заклади з 
інклюзивними класами, в яких навчається 51 учень. 

Таблиця 2.6.2.3.3. Загальноосвітні навчальні заклади, які мають інклюзивні класи. 

№  Назва закладу освіти Кількість класів 
Кількість 

учнів 

1 Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18  3 3 

2 Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19  8 10 

3 Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22  2 2 

4 Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28  5 10 

5 Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34  4 5 

6 Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37  2 2 

7 Полтавський спеціалізований навчально-виховний 
комплекс №26 "Перші кроки" 

4 10 

8 Полтавський спеціалізований навчально-виховний 
комплекс № 45 

4 9 

 

Учні шкіл Полтави мають змогу відвідувати 5 басейнів: ПДЮСШ №3 з плавання; гімназії  № 
31, 32 та 33, ТОВ «СК «Спартак».  

                                                      

3 Наведена узагальнена інформація по 54 загальноосвітнім навчальним закладам Полтави.   

4 Згідно інформації Проміс, Портал “Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою” 

https://pl.isuo.org/ru/ 

https://pl.isuo.org/ru/schools/view/id/21505
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Рисунок 2.6.2.3.1. Карта «Школи 

та зони обслуговування в 

м.Полтаві» 
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исунок 2.6.2.3.2. Карта «Громадські, спортивні та ігрові майданчики м.Полтави»
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У м. Полтаві на 1000 населення припадає 121 місце у загальноосвітніх навчальних 
закладах. У м. Херсоні на 1000 населення – 165 місць. Норма кількість місць в середній 
школі становить 140 місць. 

Аналіз розташування загальноосвітніх навчальних закладів Полтави та зон їх 
обслуговування показує, що радіуси обслуговування шкіл покривають весь жилий масив 
міста, відповідно до державних будівельних норм. Переповнені школи припадають на 
центральну частину міста. 

Станом на початок 2015/2016 навчального року у м. Полтаві навчалося 27098 учнів, що на 

2,7 % більше ніж у попередньому році.  

 

 

Рисунок 2.6.2.3.1.  Динаміка зміни кількості учнів у загальноосвітніх навчальних закладів у 

м.Полтаві (2005-2015 рр.) 

Динаміка зміни кількості учнів по Полтаві відповідає загальноукраїнським та обласним 

тенденціям.  

Таблиця 2.6.2.3.4. Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладів (2005-2015 рр.) 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладів 

на початок навчального року; тис. осіб 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 31,9 30,4 29,0 27,2 26,8 25,7 26,5 25,9 25,7 26,4 27,1 

Темп зміни, % - - 4,7 - 4,6 - 6,2 - 1,4 - 4,1 3,1 - 2,3 - 0,8 2,7 2,7 

Полтавська 

обл. 
175,4 165,8 155,9 146,1 141,0 132,9 130,3 126,7 124,7 126,6 127,1 

Темп зміни, %  -5,5 -6,0 -6,3 -3,5 -5,7 -2,0 -2,8 -1,6 1,5 0,4 

Україна 5399 5120 4857 4817 4495 4299 4292 4222 4204 3757 3783 

Темп зміни, %  -5,2 -5,1 -0,8 -6,7 -4,4 -0,2 -1,6 -0,4 -10,6 0,7 

 

 

31877 30354 28985
27176 26816 25680 26494 25913 25736 26376 27098

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 Кравченко Юлія 
Проект «Інтегрований розвиток міст України» 
Номер проекту: 2015.2071.7.001 
Робочий пакет «Соціальна інфраструктура та оздоровлення» 
 
 

 
 

Виконавець: 

601 

Рисунок 2.6.2.3.2.  Динаміка зміни кількості учнів у загальноосвітніх навчальних закладів у 

м.Полтаві (2005-2015 рр.) 

Аналіз показує, що з 2005 по 2010 роки кількість учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах Полтави зменшувалась. З 2011 року кількість учнів у ЗНЗ м.Полтави була майже 

незмінною, а з 2014 року почалось невелике зростання кількості учнів. Але кількість шкіл за 

цей же період зменшилась з 57 у 2011 р., до 55 у 2015 р. Наслідком цієї ситуації є високий 

рівень переповнюваності шкіл, особливо у центральній частині міста. У зв’язку з високим 

рівнем  переповнюваністю на початок 2016/2017 навчального року в Полтаві 5 

загальноосвітніх навчальних закладів працює у дві зміни. Для порівняння, у місті Вінниці 18 

шкіл працює у дві зміни. 

Таблиця 2.6.2.3.5. Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах 

Кількість закладів, що проводили заняття 

 на початок навчального року, од 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

в
 о

д
н
у
 

зм
ін

у
 Полтавська 

обл. 781 769 758 745 731 721 696 686 666 663 649 

Україна 
19236 19199 19127 19007 18677 18518 18434 18395 18171 16647 - 

у
 д

в
і 

зм
ін

и
 Полтавська 

обл. 
60 55 49 48 44 40 24 19 19 20 20 

Україна 
1670 1537 1416 1297 1248 1135 823 675 528 443 447 

 

Аналізуючи дані, які наведені в таблиці, можна зробити висновок, що за період 2005-2015 
роки по Полтавській області кількість шкіл, що проводять заняття у дві зміни скоротилась 
на 67%, а по Україні – на 73%. 
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Ще один важливий показник, що характеризує якість навчання,  –  кількість учнів на одного 
вчителя. Міжнародні організації відстежують його в усіх країнах. Деякі західні фахівці 
вважають, що він може вказувати на якість освіти. Адже чим менше дітей потрібно навчити 
викладачу, тим більше уваги можна приділити кожному учневі.  
Станом на початок 2015.2016 навчального року кількість викладачів у загальноосвітніх 
навчальних закладах Полтави складає 1791. 

 

 

Рисунок 2.6.2.3.3.  Динаміка зміни кількості вчителів у загальноосвітніх навчальних 

закладів у м.Полтаві (2005-2015 рр.) 

Загалом протягом досліджуваного періоду спостерігається зменшення кількості вчителів як 
по Полтаві, так і по Полтавській області і по Україні в цілому. За період 2005-2015 рр. 
кількість вчителів у загальноосвітніх закладах м.Полтави зменшилась на 19,4%.  

Таблиця 2.6.2.3.6. Кількість викладачів у загальноосвітніх навчальних закладах 

Кількість викладачів у загальноосвітніх навчальних закладах 

на початок навчального року, тис. осіб 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 

Полтавська 
обл.  

18,8 18,5 18,0 17,8 17,6 17,2 16,6 16,1 16,0 15,8 15,3 

Темп зміни, %  -1,6 -2,7 -1,1 -1,1 -2,3 -3,5 -3,0 -0,6 -1,3 -3,2 

Україна 543 537 531 524 522 515 509 510 508 454 444 

Темп зміни, %  -1,1 -1,1 -1,3 -0,4 -1,3 -1,2 0,2 -0,4 -10,6 -2,2 
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Нижче на рисунку наведена динаміка зміни кількості учнів на одного вчителя. 

Рисунок 2.6.2.3.4. Динаміка зміни кількості учнів на одного вчителя у м. Полтаві (2005-2015 

рр.) 

Аналіз показує, що за останні 10 років кількість учнів на одного вчителя була в межах 14-
15. За цим показником Полтава значно випереджає такі міста як Херсон та Вінниця, і має 
показник майже в два рази більший за середньо українське значення.  

Таблиця 2.6.2.3.7. Порівняльна таблиця (Полтава, Херсон, Вінниця, Україна) за 2015 рік. 

2015 рік 

 м. Полтава м. Херсон м. Вінниця Україна* 

Наявне населення 294 695 292 559 372 432 42 929,3 

Постійне населення 287 674 296 161 370 594 42 759,7 

Площа, км2 112,5 135,7 113,2 603 628 

Густота населення ос/км2. 2 557 2 183 3 274 70,8 

К-ть загальноосвітніх 
навчальних закладів 

50 59 44 17,3 

Потужність загальноосвітніх 
навчальних закладів 

35 583 48 270 - - 

К-ть учителів 1 791 2 579 2 710 444 

К-ть учнів 27 098 31 414 36 807 3 783 

Місць на 1000 населення 121 165 - - 
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Рисунок 2.6.2.3.5. Порівняльна діаграма кількості учнів на 1 вчителя (Полтава, Херсон, 

Вінниця) 2015р. 

В Полтаві показник найбільший і становить 15 дітей на одного вчителя. Середньо 
український показник становить 8,5, по м.Херсону та м.Вінниці – 12,2 та 13,6 відповідно.  
 
Проблеми: 
- переповнюваність шкіл у центральній частині міста 
- незначна кількість шкіл з інклюзивними класами 
- застарілий та неналежний стан матеріально-технічної бази 
 
Потенціал: 

- використання дистанційної форми навчання  
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2.6.2.4. Кількість інших шкіл по типу (характеристика післясередньої освіти) 

До післясередньої освіти (невищої освіти) відносяться професійно-технічні навчальні 

заклади, що виконують важливу соціальну функцію: майже 30 % контингенту професійно-

технічних навчальних закладів - це учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; мають одного з батьків; з неблагополучних сімей; з 

малозабезпечених сімей; з фізичними та/або розумовими вадами. 

Згідно статистичних даних Головного управління статистики кількість професійно-технічних 

закладів м. Полтава залишилась незмінною продовж 2005-2015 рр. Повний перелік 

закладів наведений в таблиці 2.6.2.5.2. та відображено на карті «Професійно-технічні та 

вищі навчальні заклади». 

Таблиця 2.6.2.5.1. Кількість професійно-технічних навчальних закладів. 

на початок навчального року 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Полтавська 

обл. 
45 44 44 44 43 43 43 42 42 42 42 

Україна 1023 1021 1022 1018 975 976 976 972 968 814 798 

 

По Україні спостерігається тенденція зменшення кількості професійно-технічних закладів 

на 22 %. По Полтавській області було незначне зменшення – на 6,6%. 

Таблиця 2.6.2.5.2. Професійно-технічні навчальні заклади м. Полтави станом на 2016 рік. 
№ 
п/п 

Назва Адреса Професії, за якими ведеться підготовка 

1. Полтавський 
професійний ліцей  

36030, м. Полтава, 
вул. Сакко,16а 

Столяр будівельний; 
комплектувальник меблів; 
штукатур; 
лицювальник-плиточник;  
маляр будівельний; 
опоряджувальник будівельний; 
робітник з комплексного обслуговування і 
ремонту будинків;  
електрогазозварник;  
електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах;  
штукатур;  
монтажник гіпсокартонних конструкцій;  
кухар;  
кондитер; 
оператор комп'ютерного набору;  
контролер - касир;  
майстер ресторанного обслуговування.  
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2. Полтавський 
професійний ліцей 
транспорту 
 

36004, м. Полтава, 
пр.Вавілова,2 

Оператор комп'ютерного набору;  
Контролер-касир; 
машиніст електровоза (Помічник машиніста 
електровоза);  
помічник машиніста електропоїзда;  
слюсар з ремонту рухомого складу; 
електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування;  
електромеханік з ліфтів; 
слюсар з ремонту автомобілів; 
електрогазозварник; 
провідник пасажирського вагона;  
касир квитковий;  
касир багажний;  
прийомоздавальник вантажу та багажу в 
поїздах; 

3. Професійно-технічне 
училище №4 
 

36007, м.Полтава, 
вул.Маршала 
Бірюзова, 90/14 

Слюсар з ремонту автомобілів; 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування; 
Слюсар з ремонту автомобілів;  
Електрогазозварник; 
Верстатник широкого профілю; 
Пекар Кондитер; 
Кухар; 
Пекар; 
Квітникар Озеленювач; 
Соціальний робітник 

4. Професійно-технічне 
училище №9 
 

36014, м. Полтава, 
вул. Зигіна, 35 

токар, оператор верстатів з програмним 
керуванням; 
фрезерувальник, оператор верстатів з 
програмним керуванням; 
електромеханік з ремонту та обслуговування 
комп’ютерної техніки; 
оператор комп’ютерного набору, секретар 
керівника; 
оператор комп’ютерного набору, касир 
підприємства; 
оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення; 
оператор комп’ютерного набору, візажист; 
косметик, манікюрник, педикюрник. 

5. Професійно-технічне 
училище №10 
 

36000, м. Полтава, 
вул. Фрунзе, 9 

Електромеханік; 
Електромонтер; 
Оператор комп’ютерного набору; 
Перукар-манікюрниця; 
Помічник бурильника; 
Слюсар-ремонтник 

http://politech.at.ua/index/tokar/0-29
http://politech.at.ua/index/tokar/0-29
http://politech.at.ua/index/frezeruvalnik/0-30
http://politech.at.ua/index/frezeruvalnik/0-30
http://politech.at.ua/index/elektromekhanik_z_remontu_ta_obslugoguvannja_komp_39_juternoji_tekhniki/0-31
http://politech.at.ua/index/elektromekhanik_z_remontu_ta_obslugoguvannja_komp_39_juternoji_tekhniki/0-31
http://politech.at.ua/index/operator_komp_39_juternogo_naboru_sekretar_kerivnika/0-32
http://politech.at.ua/index/operator_komp_39_juternogo_naboru_sekretar_kerivnika/0-32
http://politech.at.ua/index/operator_komp_39_juternogo_naboru_kasir_pidpriemstva/0-35
http://politech.at.ua/index/operator_komp_39_juternogo_naboru_kasir_pidpriemstva/0-35
http://politech.at.ua/index/operator_z_obrobki_informaciji_ta_programnogo_zabezpechennja/0-36
http://politech.at.ua/index/operator_z_obrobki_informaciji_ta_programnogo_zabezpechennja/0-36
http://politech.at.ua/index/operator_komp_39_juternogo_naboru_vizazhist/0-34
http://politech.at.ua/index/kosmetik_manikjurnik_pedikjurnik/0-33
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6. Професійно-технічне 
училище №17 
 

36008, м. Полтава, 
вул. Фрунзе, 245 

Електрогазозварник. Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних 

машинах. 

Електрогазозварник. Водій автотранспортних 

засобів (категорія „С”); 

Муляр. Штукатур. Маляр;  

Штукатур. Реставратор декоративних 

штукатурок і ліпних виробів;  

Монтажник систем утеплення будівель (тільки 

на базі 11 класів); 

Слюсар з ремонту автомобілів. Водій 

автотранспортних засобів (категорія „С”); 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування. Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорії „А1”, „А2”, „В1”). Водій 

автотранспортних засобів (категорія „С”); 

Продавець продовольчих товарів. Касир 

торговельного залу; 

Охоронник;  

Охоронник- водій категорії "В". 

7. Полтавське вище 
професійне училище 
№21 ім. А.О.Чепіги 
 

36034, м. Полтава, 
вул. Курчатова, 15 

Кухар, кондитер; 
Кухар, офіціант; 
Офіціант, бармен; 
Продавець прод. та непрод. Товарів; 
Агент з організації туризму, покоївка; 
Шоколадник, цукерник; 
Столяр будівельний, паркетник; 
Робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будівель, столяр будівельний; 
Слюсар з ремонту автомобілів, 
електрозварник; 

8. Професійно-технічне 
училище №23 ім. 
Героя Радянського 
Союзу С.С.Бірюзова 

 

36019, м. Полтава, 
вул. М. Бірюзова, 
64а 

Столяр будівельний. Складальник виробів з 
деревини;  
Штукатур. Лицювальник-плиточник. 
Монтажник гіпсокартонних конструкцій; 
Електрогазозварник. Електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних 
машинах. 
Машиніст екскаватора одноківшового 
(категорія «F»). Тракторист-машиніст; 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія «А»). Водій автотранспортних 
засобів (категорія «С»);  
Слюсар з ремонту автомобіля. Водій 
автотранспортних засобів (категорія «В», 
«С»); 
Слюсар з ремонту автомобіля. Водій 
автотранспортних засобів (категорія «С»). 
Машиніст крана автомобільного. 
 

http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/_elektrogazozvarnik_elektrozvarnik_na_avtomatichnih_ta_napivavtomatichnih_mashinah/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/_elektrogazozvarnik_elektrozvarnik_na_avtomatichnih_ta_napivavtomatichnih_mashinah/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/_elektrogazozvarnik_elektrozvarnik_na_avtomatichnih_ta_napivavtomatichnih_mashinah/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/elektrogazozvarnik_vodij_avtotransportnih_zasobiv_kategoriya_s/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/elektrogazozvarnik_vodij_avtotransportnih_zasobiv_kategoriya_s/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/profesiya_mulyar_shtukatur_malyar/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/montazhnik_sistem_uteplennya/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/montazhnik_sistem_uteplennya/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/slyusar_z_remontu_avtomobiliv/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/slyusar_z_remontu_avtomobiliv/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/traktorist_sg_virobnictva/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/traktorist_sg_virobnictva/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/traktorist_sg_virobnictva/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/traktorist_sg_virobnictva/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/traktorist_sg_virobnictva/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/prodavecj_prodovoljchih_tovariv_kasir_torgoveljnogo_zalu/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/prodavecj_prodovoljchih_tovariv_kasir_torgoveljnogo_zalu/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/ohoronnik/
http://dnzpcpto.edu.poltava.ua/abituriyentu/ohoronnik-vodij_kategorii_b/
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9. Полтавський 
професійний ліцей 
сфери послуг 
 

36017, м.Полтава, 
вул. Маршала 
Бірюзова, 26/1 

Кравець 
Кравець. Візажист 
Кравець. Закрійник  
Кравець. Візажист-стиліст 
Перукар (перукар-модельєр) 
Перукар (перукар-модельєр). Візажист 
Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник 
Перукар (перукар-модельєр). Візажист-
стиліст. 

10. Професійно-технічне 
училище №31  
 

36021,м.Полтава, 
вул. 
Степового Фронту, 
46 

Перукар, перукар-манікюрник, перукар-
візажист 
Кравець, закрійник; 
Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи), адміністратор; 
Слюсар-ремонтник (електропобутової техніки 
та швейного обладнання) ; 
Робітник з комплексного обслуговування і 
ремонту будинків; 

11. Полтавське музичне 
училище імені М.В. 
Лисенка»  

вул. Соборності 
(Жовтнева), 11 

«Музичне мистецтво»; 
«Сценічне мистецтво». 

 

Дані професійно-технічні навчальні заклади готують спеціалістів для таких галузей: 

- харчової промисловості; 

- легкої промисловості; 

- ресторанний бізнес та сфера громадського харчування; 

- транспорту, машинобудування, логістики; 

- будівництва; 

- перукарських послуг та сфери бьюти індустрії; 

- видобувної галузі; 

- сільськогосподарська галузь; 

- залізнична галузь; 

- інформатики, обчислювальної техніки.

http://www.education.ua/ua/colleges/?directions=458
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Рисунок 2.6.2.4.1. Карта «Професійно-технічні заклади та вищі навчальні заклади м.Полтави»
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Незважаючи на незмінну кількість професійно-технічних навчальних закладах Полтави в 
період з 2005 по 2009 роки та з 2013 по 2015 роки спостерігається щорічне зменшення 
кількості учнів у професійно-технічних навчальних закладах м. Полтави.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6.2.5.1. Динаміка зміни кількості учнів у професійно-технічних навчальних 

закладах м.Полтави (2005-2015 рр.) 

Найбільше зменшення кількості учнів у професійно-технічних навчальних закладах 
порівняно з попереднім роком  було у 2013 році (на 12,2%) і у 2014 році – на 10,3%. Всього 
по Полтаві за період з 2005 по 2015 рік кількість учнів у професійно-технічних навчальних 
закладах зменшилась на  34,9%.   

Такі ж тенденції зменшення кількості учнів у професійно-технічних навчальних закладах 
спостерігаються по області та по Україні в цілому – кількість учнів у ПТНЗ по Україні 
зменшилась з 496,6 тис в 2001 р. до 304,1 тисяч в 2015 році – також на  38,8%.  

 

Таблиця 2.6.2.5.3. Кількість учнів у професійно-технічних навчальних закладах 
на початок навчального року, осіб 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 5253 4908 4457 4277 4267 4421 4268 4575 4018 3603 3422 

Темп 
зміни, % 

- -6,6 -9,2 -4,0 -0,2 3,6 3,5 7,2 -12,2 -10,3 -5,0 

Полтавська 
обл. 

17958 16950 15914 15091 14661 14787 14371 14401 13035 11844 11564 

Темп 
зміни, % 

 
-5,6 -6,1 -5,2 -2,8 0,9 -2,8 0,2 -9,5 -9,1 -2,4 

Таблиця 2.6.2.5.4. Кількість учнів у професійно-технічних навчальних закладах 
на початок навчального року, тис. осіб 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 496,6 473,8 454,4 443,6 424,3 433,5 409,4 423,3 391,2 315,6 304,1 

Темп 
зміни, % 

 
-4,6 -4,1 -2,4 -4,4 2,2 -5,6 3,4 -7,6 -19,3 -3,6 
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Настільки помітне скорочення кількості учнів ПТНЗ поруч з величезним зростанням 
кількості студентів вищих навчальних закладів свідчить про втрату молоддю інтересу до 
професійної освіти. 

Таблиця 2.6.2.5.5. Кількість викладачів у професійно-технічних навчальних закладах 

на початок навчального року 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава, 
осіб 

161 164 166 175 161 160 167 151 187 188 172 

% приросту - 1,8 1,2 5,4 -8,0 -0,6 4,4 -9,9 23,8 0,5 -8,5 

співвідношення 
кількості учнів 
до кількості 
вчителів 

33 30 27 24 27 28 26 30 21 19 20 

 

Кількість викладачів у професійно-технічних навчальних закладах м.Полтави за період 

2005-2015 рр. постійно змінювалась. Найбільший показник приросту спостерігаємо у 2013 

році – майже 24%. В 2015 році відбулося зниження кількості викладачів у ПТНЗ на 8,5%. 

Таким чином, середня кількість учнів у ПТНЗ Полтави зменшилася з 5253 у 2005/2006 

навчальному році до 3422 у 2015–2016 (на 34,9%) при практично незмінній кількості самих 

професійно-технічних навчальних закладах, а співвідношення кількості учнів до кількості 

вчителів — з 33 учнів на вчителя у 2005 році до 20 у 2015. 

У додатках 4-6 наведено перелік професій, які отримали випускники професійно-технічних 

навчальних закладів м.Полтави за 2014-2016 навчальні роки (по роках). Найбільш 

популярні професії серед учнів професійно-технічних навчальних закладів за 2014-2016 

роки були «Перукар (перукар-модел'єр)», «Слюсар з  ремонту автомобілів, водій 

автотранспортних засобів» та «Кухар, кондитер». 

 

Рисунок 2.6.2.5.2. Динаміка зміни кількості випускників у професійно-технічних навчальних 

закладах м.Полтави (2014-2016 рр.) 
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В Полтаві на 1 викладача припадає 20 учнів, а у Херсоні – 9.  

Таблиця 2.6.2.5.6. Порівняльна таблиця станом на 2015 рік 

 Полтава Херсон 

Наявне населення 294 695 292 559 

Постійне населення 287 674 296 161 

Кількість професійно-технічних навчальних закладів 11 9 

Кількість викладачів 172 485 

Кількість учнів 3422 4282 

Кількість учнів у професійно-технічних навчальних закладах на 1 

викладача 
20 8,8 

Кількість учнів у професійно-технічних навчальних закладах на 1000 

населення  
11,6 14,6 

 

Основні проблеми професійно-технічних навчальних закладів: 
- застаріла матеріально-технічної база професійно-технічних училищ; 
- незадовільний стан будівель і споруд системи професійно-технічної освіти; 
- якість підготовки робочої сили не відповідає сучасним вимогам щодо рівня 
професійно-освітньої підготовки, мобільності та економічної активності в цілому; 
- спад виробництва та нестійке функціонування економіки; 
- відставання змісту професійно-технічної освіти від змін, що відбуваються в 
суспільстві та економіці 
- обмеження фінансування закладів професійно-технічної освіти; 
- недосконалість законодавчих і нормативних актів, що врегульовують діяльність цієї 
ланки; 
- відсутність прогнозних розрахунків потреби в робочій силі у професійно-
кваліфікаційному аспекті як на рівні підприємств, організацій, так і регіону в цілому; 
- недосконалість порядку формування державного замовлення на підготовку 
робітничих кадрів; 
- зміна суспільних потреб та поява нових сфер соціально-економічної діяльності. 
 
Проаналізувавши сучасний ринок праці у м. Полтаві, ми бачимо потребу у швачках, 
електрогазозварювальниках, налагоджувальників автоматів та напівавтоматів, токарях, 
інженерах-електриках, слюсарях. 
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2.6.2.6. Кількість університетів по типу, факультетам та потужність 

Мережу вищих навчальних закладів м.Полтави складають вищі навчальні закладів (далі – 
ВНЗ) І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів, та ВНЗ ІІІ-IV 
рівнів акредитації, що спрямовують свою діяльність на підготовку бакалаврів, спеціалістів 
та магістрів. 

Згідно даних управління статистики загальна кількість вищих навчальних закладів м. 
Полтави складає 11 із них 6 ВНЗ I-II рівнів акредитації  та 5 ВНЗ III-ІУ рівнів акредитації  
(р.а.)  

Таблиця 2.6.2.6.1. Динаміка кількості вищих навчальних закладів  
на початок навчального року; одиниць 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

м. Полтава 

ВНЗ I-II р.а.  8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 

ВНЗ III-ІУ р.а  6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Полтавська обл. 
ВНЗ I-II р.а.  18 17 16 16 16 16 16 14 14 14 12 

ВНЗ III-ІУ р.а  8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Україна 

ВНЗ I-II р.а.  606 570 553 528 511 483 479 469 458 387 371 

ВНЗ III-ІУ р.а  345 350 351 353 350 330 326 316 309 277 288 

 

В таблиці наведена інформація управління статистики, але фактично в Полтаві 
знаходиться 19 вищих навчальних закладів (11 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  та 8 ВНЗ III-ІУ 
рівнів акредитації)5.  

Останнім часом в Полтаві, як і по Україні, спостерігається наступна тенденція – деякі вищі 
навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації області увійшли до складу ВНЗ ІІІ-IV р.а. Так, 
наприклад, до Полтавської державної аграрної академії входить 7 коледжів, технікумів, які 
здійснюють підготовку фахівців агропромислового комплексу. Окремим підрозділом 
Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна 
академія» є медичний коледж. Відбулося укрупнення на базі Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка до складу якого увійшли Полтавський 
нафтовий геологорозвідувальний технікум та Миргородський художньо-промисловий 
коледж імені М.В.Гоголя. 

Таблиця 2.6.2.6.2. Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації 

№ Назва вищого навчального закладу Юридична адреса  

1 Полтавський комерційний технікум  вул. Європейська (Фрунзе), 100 

2 Полтавський коледж харчових технологій 
Національного університету харчових технологій  

вул. Пушкіна, 56 

3 Аграрний коледж управління і права Полтавської 
державної аграрної академії  

Першотравневий проспект, 10 

4 Полтавський коледж нафти і газу Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка   

вул. Грушевського, 2-а 

5 Аграрно-економічний коледж Полтавської 
державної аграрної академії           

вул. Сковороди, 18 

                                                      

5 згідно інформації Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
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6 Полтавський будівельний технікум транспортного 
будівництва  

площа Слави, 4/2 

7 Полтавський базовий медичний коледж  вул. Стрітенська (Комсомольська), 51-а 

8 Полтавський кооперативний технікум  вул. Небесної Сотні (Леніна), 9/17 

9 Полтавський політехнічний коледж Національного 
технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут»  

вул. Пушкіна, 83-а 

10 Полтавський бізнес-коледж Приватного вищого 
навчального закладу «Міжнародний науково-
технічний університету імені академіка Юрія Бугая 

вул. Сінна, 7 

11 1 Військовий коледж сержантського складу  
Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації Державного університету 
телекомунікацій 

вул. Зіньківська, 44 

 

Станом на 2016 рік в Полтаві налічується 8 вищих навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації, із них 5 місцевого значення і 3 – філії. Головне управління статистики у 
Полтавській області надає тільки місцеві вищі навчальні заклади.    

Таблиця 2.6.2.6.4. Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації 

№ 
 

Назва вищого 
навчального закладу 

Адреса  
 

Рік 
заснування 

 

Факультети 
 

1 Полтавський національний 
педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка 
 

вул. 
Остроградського, 
2 

 
1914 

історичний, 
природничий, 
фізико-математичний, 
філологічний, 
технологій та дизайну, 
психолого-педагогічний, 
фізичного виховання 

2 Полтавський національний 
технічний університет імені 
Юрія Кондратюка 

проспект 
Першотравневий, 
24 

 
1930 

архітектурний, 
будівельний, 
гуманітарний, 
електромеханічний, 
ІТТС, 
менеджменту та бізнесу, 
нафти і газу та 
природокористування, 
фінансово-економічний 

3 Полтавська державна 
аграрна академія 

вул. Г. 
Сковороди, 1/3 

 
1920 

Агротехнологій та екології, 
Ветеринарної медицини, 
Економіки та менеджменту, 
Інженерно-технологічний, 
Обліку та фінансів, 
Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

4 Вищий державний 
навчальний заклад України 
«Українська медична 
стоматологічна академія» 

вул. Шевченка, 
23 

 
1921 

Стоматологічний факультет, 
Медичний факультет, 
Факультет підготовки іноземних 
студентів, 
Факультет післядипломної освіти 
Медичний факультет №2 
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5 Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі» 

вул. Коваля, 3  
1961 

Інститут економіки, управління та 
інформаційних технологій; 
Факультет товарознавства, 
торгівлі та маркетингу; 
Факультет харчових технологій, 
готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу 

6 Полтавський юридичний 
інститут Національного 
юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 
(філія) 

просп. 
Першотравневий, 
14 

 Право 

7 Полтавський інститут 
бізнесу Міжнародного 
науково-технічного 
університету імені 
академіка Юрія Бугая 

вул. Сінна, 7  Менеджмент, маркетинг 
Біологія, екологія 
Інформаційні технології, 
кібербезпека 
Економіка 

Право 

8 Національна академія 
статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату 
України (Полтавська філія 
НАСОА) 

вул. 
Монастирська 6 

 Економіко-статистичний 
факультет 
Факультет обліку та аудиту 
Фінансовий факультет 

http://www.education.ua/ua/universities/?directions=501
http://www.education.ua/ua/universities/?directions=25
http://www.education.ua/ua/universities/?directions=45
http://www.education.ua/ua/universities/?directions=45
http://www.education.ua/ua/universities/?directions=37
http://www.education.ua/ua/universities/?directions=36
http://nasoa.edu.ua/fakultety/ekonomiko-statystychnyj/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/ekonomiko-statystychnyj/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/obliku-audytu/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovyj/
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исунок 2.6.2.4.1. Карта «Професійно-технічні заклади та вищі навчальні заклади м.Полтави»
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Більшість вищих навчальних закладів Полтави  знаходяться у центральній частині міста. 

Вищі навчальні заклади міста не тільки забезпечують можливість навчання молоді, а також 
працевлаштування майже 3,5 тисяч висококваліфікованих трудових ресурсів.  

Таблиця 2.6.2.6.6. Динаміка кількості викладачів  вищих навчальних закладів  м. Полтави  
на початок навчального року; одиниць 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всього 
В .тч. 3614 3771 3666 3751 3723 3659 3649 3597 3540 3578 3373 

ВНЗ І-ІІ р.а.  
м. Полтава 

558 551 491 486 466 473 459 381 393 377 346 

% приросту - -1,3 -10,9 -1,0 -4,1 1,5 -3,0 -17,0 3,1 -4,1 -8,2 

ВНЗ ІІІ -ІУ р.а 3056 3220 3175 3265 3257 3186 3190 3216 3147 3201 3027 

% приросту - 5,4 -1,4 2,8 -0,2 -2,2 0,1 0,8 -2,1 1,7 -5,4 

З них 
професорів 

167 165 198 232 241 231 220 213 221 223 240 

% приросту - -1,2 20,0 17,2 3,9 -4,1 -4,8 -3,2 3,8 0,9 7,6 

Динаміка приросту кількості викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у 
м.Полтаві на протязі 2005-2015 рр. була негативною. Незначне збільшення викладацького 
складу було у 2010 та 2013 роках – на 1,5 % та 3,1% відповідно. Загальна кількість 
викладачів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації в 2005 і 2015 р. є майже 
незмінною – невелике зменшення на 0,9%. Але на протязі останніх 10 років відбулося 
спочатку різке збільшення їх кількості – в 2006 році на 5,4%, а потім в 2015 порівняно із 2014 
р. – таке ж зменшення. Позитивним є значне зростання кількості професорів – з 167 в 2005 
році до 240 в 2015 р., що пов’язане із зміною вимог до ліцензування вищої освіти. 
Найбільший процент приросту кількості професорів спостерігаємо у 2007-2008 роках.  
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2.6.2.8. Кількість студентів по типу університету та факультету 

Загальна кількість студентів у вищих навчальних закладах Полтави складає в 2015 році 

38365, зменшившись на чверть порівняно із 2005 роком. Починаючи з 2008 роком загальна 

кількість студентів у місті Полтаві щорічно зменшувалася на 4-5 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.7.1. Динаміка зміни кількості студентів у вищих навчальних закладах Полтави за 2005-

2015 рр. 

По Україні в цілому зважаючи на демографічну ситуацію щорічно скорочується кількість 

студентів. Аналіз динаміки кількості студентів показує щорічне зменшення кількості 

студентів як у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації як по Україні, так і по 

Полтаві зокрема. По Україні за 2005-2015 роки кількість студентів I-II рівнів акредитації 

зменшилась на 60%, по Полтаві – на 50%. Найбільше зниження відбувалось у 2009 році (на 

10,8%) та  2012 р. (на 16,2%). 

Таблиця 2.6.2.7.1. Кількість студентів вищих навчальних закладів  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Кількість студентів вищих навчальних закладів м. Полтава на початок навчального року; осіб 

Всього 52051 55362 54072 53469 50199 47847 45628 43235 41386 39313 38265 

ВНЗ  
I-II р.а 

6878 6774 5376 5013 4472 4739 4620 3871 3750 3559 3390 

% 
приросту 

- -1,5 -20,6 -6,8 -10,8 6,0 -2,5 -16,2 -3,1 -5,1 -4,7 

ВНЗ 
 III-ІУ р.а 

45173 48588 48696 48456 45727 43108 41008 39364 37636 35754 34875 

% 
приросту 

- 7,6 0,2 -0,5 -5,6 -5,7 -4,9 -4,0 -4,4 -5,0 -2,5 

Кількість студентів вищих навчальних закладів Полтавської області, тис. осіб 

ВНЗ  
I-II р.а 

14,3 13,6 12,2 11,6 10,7 11,2 11 9,7 9,4 8,9 7,6 

ВНЗ  
III-ІУ р.а 

58,8 63,3 63,2 62,1 57,7 53,8 50,4 47,5 45,1 42,8 41,9 

Кількість студентів вищих навчальних закладів України, тис. осіб 

ВНЗ  
I-II р.а 

505,3 468 441,3 399,9 354,2 351,4 347,2 335,9 319,6 251,3 230 

ВНЗ  
III-ІУ р.а 

2203,8 2318,6 2372,5 2364,5 2245,2 2066,7 1899,1 1770,3 1673,3 1438 1375 

6878 6774 5376 5013 4472 4739 4620 3871 3750 3559 3390

45173 48588 48696 48456 45727 43108 41008 39364 37636 35754 34875
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І по кількості студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації також  
спостерігається щорічне зменшення як по місту Полтаві, так і по області і Україні в цілому. 
За 2006-2015 роки кількість студентів по Полтаві зменшилась на 28%. Однією з причин 
зменшення кількості студентів є те, що останні роки все більше полтавських абітурієнтів 
виїжджає на навчання за кордон.   

Найбільшим за кількістю студенті є Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка – 10000 студентів.  

Таблиця 2.6.2.7.4. Порівняльна таблиця вищих навчальних закладів  III-IV рівнів акредитації у 
м.Полтаві     

 

Назва ВНЗ Студентів Викладачів Професорів 

Полтавський національний 
педагогічний університет імені 
В.Г. Короленка 

8730 421 20 

Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія 
Кондратюка 

10000 500 34 

Полтавська державна аграрна 
академія 

5781 335 33 

Вищий навчальний заклад 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»  

7641 520 60 

Вищий державний навчальний 
заклад України «Українська 
медична стоматологічна 
академія» 

4400 574 92 

 

Динаміка зміни кількості випускників за 2015-2016 навчальні роки наведено в таблиці нижче. 

Таблиця 2.6.2.7.5. Порівняльна таблиця випускників вищих навчальних закладів  III-IV рівнів 
акредитації у м.Полтаві     

 

Назва ВНЗ 2015 2016 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. 
Короленка 

2979 2054 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія 
Кондратюка 

1895 1922 

Полтавська державна аграрна академія 659 494 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»  

3820 3197 

Вищий державний навчальний заклад України «Українська 
медична стоматологічна академія» 

849 789 
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Відповідно до даних, наданих департаментом освіти і науки Полтавської обласної 

адміністрації 

Рисунок 2.6.2.7.3. Динаміка зміни кількості випускників у вищих навчальних закладах м. 

Полтави (2015-2016 рр.) 

Один із показників, що характеризує якість навчання, є кількість студентів на одного 

викладача. Станом на кінець 2015 р. кількість студентів на одного викладача у вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації складає 9,8, по ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації – 11,5 

(що значно менше порівняно із 2005 роком) і пов’язано із зміною правил акредитації ВНЗ та 

зниження витрат бюджету на фінансування науки та освіти. 

 

Рисунок 2.6.2.7.3. Динаміка зміни кількості студентів на одного викладача у вищих 

навчальних закладах м. Полтави (2005-2015 рр.) 
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Співвідношення кількості студентів і викладачів у вищій освіті характеризується для 
європейських країн високим розкидом і різноспрямованою динамікою. Найменшим цей 
показник у 2012 р. був в Андоррі – 3,1, Люксембурзі – 3,8 та Швейцарії – 5,8. Найбільшим – 
для Чехії, де він дорівнював 25,2. Значення для України перебувають у межах 
загальноєвропейського розкиду. Показники Полтави теж підпадають під 
середньоєвропейські норми, але ми бачимо до чого нам потрібно прагнути для досягнення 
кращих результатів. 

Порівняння цих показників із іншими містами України показує, що показник кількості 
студентів на 1 викладача по ВНЗ ІІІ- ІУ рівня акредитації у м. Полтаві кращий ніж у м. 
Херсоні, але на 1,4 гірше Вінниці6.  

Таблиця 2.6.2.7.5. Порівняльна таблиця по ВНЗ ІІІ- ІУ рівня акредитації за 2015 рік 

 м. Полтава м. Херсон м. Вінниця 

Наявне населення 294 695 292 559 372 432 

Постійне населення 287 674 296 161 370 594 

К-ть вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ р.а. 5 7 6 

К-ть викладачів ВНЗ ІІІ- ІУ р.а. 3027 1620 3225 

К-ть студентів ВНЗ ІІІ- ІУ р.а. 34875 22281 32648 

Студентів на 1 викладача 11,5 13,8 10,1 

Студентів ВНЗ ІІІ- ІУ р.а. на 1000 населення 118 76 88 

 

Порівняння Полтави із іншими містами (Херсон та Вінниця) дозволяє зробити висновок, що 
місто може називатися «містом студентів», так як показник кількості студентів вищих 
навчальних закладів рівня акредитації ІІІ- ІУ рівня акредитації  на 1000 населення по 
Полтаві значно вищий і складає 118 студентів, у Херсоні – 76, Вінниці – 88.  

Загальний висновок -  нині вищі навчальні заклади готують кадрів вдесятеро більше, ніж 
професіонально технічні навчальні заклади й на  тисячу осіб населення міста припадає 11,6 
учнів професійно-технічних навчальних закладів, 11,5 – студентів І-ІІ рівня акредитації, 118 
– студентів ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. Тому і частка населення з повною вищою освітою в Полтаві 
зростає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

6  Порівняння з іншими містами виконане тільки по ВНЗ ІІІ- ІУ рівня акредитації тому що на сьогодні 

майбутнє ВНЗ І-ІІ рівня акредитації є не зовсім зрозумілим.  
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2.6.2.9. Проблеми, потенціали, можливості та загрози 

Проблема Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 

Теми 

Перевантаженість 
дошкільних 
навчальних 
закладів 

Недостатня кількість 
дошкільних 
навчальних закладів 

Масове закриття у 
минулому та 
відсутність 
будівництва нових 

Демографія 
 

Економіка 
 

Ринок праці 
 

Дохід та умови життя 
 

Вигляд міста, центри 
міста, доступність та 

мобільність 

Перевантаженість 
класів 

Невідповідність 
потужності ЗНЗ, яка 
розраховувалася за 
старими нормами 
ДБН, т.я. по новим 
нормам є поділ на  
предметів. 

Збільшення 
кількості дітей 

Робота деяких 
шкіл у 2 зміни 

Різний рейтинг шкіл Нераціональне 
планування при 
будівництві деяких 
шкіл 

Відсутність 
координації між 
галузями 
інформаційно-
аналітичних 
центрів 

Невідповідність 
випускаїмих 
спеціалістів 
реальному ринку 
праці в розрізі 
економічної 
специфіки міста 

Відсутність 
державно-
приватного 
партнерства 

Міграція та 
еміграція 
студентів 

Низька якість освіти Висока ціна 

Поганий та 
застарілий 
технічний стан 
матеріальної бази 

Відсутність 
модернізації, 
оновлення, 
комплексного підходу 

Недостатнє 
фінансування 

Нерівномірний 
розподіл об’єктів 
інфрастуктури 

Неякісне міське 
планування 

 

Відсутність 
інклюзивного 
підходу 

Відсутність 
відповідної політики 
міської влади 
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Потенціали Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами 

/ Теми 

Повернення будівель 
ДНЗ, які 
використовувались 
не за призначенням 

Постанова Кабміну 
про розвиток ДНЗ 

Недостатня 
кількість ДНЗ 

Демографія 

Економіка 

Ринок праці 

Дохід та умови 

життя 

Вигляд міста, 
центри міста, 
доступність та 

мобільність 

Організація 
інклюзивного 
навчання у ДНЗ та 
ЗНЗ 

Концепція розвитку 
інклюзивної освіти. 
Наказ МОН від 
01.10.2010 № 912 

Велика кількість 
дітей із 
особливими 
потребами 

Відкриття приватних 
учбових закладів. 

Переповнюваність 
ДНЗ 

Переповнюваність 
ЗНЗ 

Робота з 
обдарованими дітьми 

Діти – майбутнє 
країни. 

 

Підготовка 
висококваліфікованих 
кадрів відповідно до 
потреб ДНЗ та ВНЗ 
та підвищення 
кваліфікації вже 
працюючих 
вихователів та 
вчителів 
 

ПДПУ. Постійні зміни в 
Законах про освіту. 
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Загрози Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 

Теми 

Відтік студентів за 
кордон 

Низька якість освіти Дипломи не 

європейсько зразка 

 
Економіка 

 

Дохід та умови життя 

Демографія 

 

Зменшення 
фінансування 

  

Зменшення 
кількості студентів 

Демографічна 
ситуація 

 

Зниження 
суспільної потреби 
до формальної 
освіти 

Низька якість освіти  

Невдале 
реформування в 
галузі освіти 

  

 

Можливості Причина 1 Причина 2 Взаємозв’язок з 
іншими секторами / 

Теми 

Приваблення 
іноземних студентів 
не тільки зі сходу, а 
й заходу. 

Низька вартість  
навчання 

Зручне географічне 
розташування 

 

Демографія 

 

Економіка 

 

Ринок праці 

 

Туризм 

 

Дохід та умови 

життя 

 

 

Зменшення обсягу 
еміграції 
абітурієнтів 

Популяризація та 
брендінг 
полтавських ВНЗ. 

1. Гарантії 
працевлаштування 
після закінчення 
ВНЗ 
2. Подвійні 
дипломи, договори з 
іноземними ВНЗ. 
 

Програма 
міжрегіонального та 
міжнародного 
обміну студентами 

Обмін досвідом та 
підвищення якості 
навчання 

 

Входження України 
у європейські і 
світові наукові 
співтовариства, 
освітні 
співтовариства 

Використання 
досвіду західних 
країн. 

Покращення 
матеріально-
технічної бази 

Диференціація 
джерел 
фінансування 

  

Залучення 
міжнародних 
донорських програм 

  


