
Дошкільна освіта на Вінниччині у 2018 році 
             
            Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє:                                                                                                                  

Важливе місце в системі безперервної освіти в Україні належить 
дошкільній освіті. Це невід’ємна складова в процесі становлення і розвитку 
особистості, направлена на практичне оволодіння дитиною рідної мови, 
забезпечення пізнавальної діяльності, виховування культури спілкування, 
поваги і любові до рідних, сім’ї, Батьківщини, прищеплення трудових навичок. 

На кінець 2018 року у Вінницькій області працювало 783 заклади 
дошкільної освіти різних типів та форм власності (на 8 закладів менше, ніж  
у 2017 році), які відвідувало 55,6 тис. дітей.  

Серед загальної чисельності вихованців дошкільних установ 17% дітей 
віком від 1 року до 3 років, 83% діти від 3-х років і старше. Із загальної 
чисельності дітей – 48% дівчаток.  

Дошкільними закладами у 2018 році було охоплено 68% дітей віком від  
1 до 6 років. Разом з тим, зберігається тенденція перевантаженості закладів 
дошкільної освіти області. Загалом у 226 дошкільних установах кількість дітей 
перевищувала кількість місць. В цілому по області в закладах дошкільної освіти 
в середньому на   100 місць приходилось 104 дитини (при середньому 
показнику по Україні 108 дітей на 100 місць), у міських поселеннях – 126 дітей,  
у сільській місцевості – лише 78. 

Сьогодні, коли особливу актуальність набуває потреба отримання 
дошкільної освіти, позитивно зарекомендували себе навчально-виховні 
комплекси. На кінець минулого року в області працювала 161 школа-дитячий 
садок, які забезпечували можливість здобуття дошкільної освіти для більше ніж 
4 тис. вихованців. 

Завдання з реабілітації та корекції здоров’я дітей вирішуються за 
допомогою мережі санаторних та спеціальних дошкільних закладів і груп. Для 
дошкільнят, що потребують кваліфікованої корекції відхилень у фізичному 
розвитку, в дошкільних установах Вінниччини працювало 58 санаторних груп та 
61 група спеціального призначення, у яких минулого року дошкільною освітою 
було охоплено майже 3 тис. дітей. А у 45 закладах створено інклюзивні групи, в 
яких забезпечено відповідні умови для розвитку та навчання спільно зі своїми 
однолітками дітям з особливими освітніми потребами. 

Також, у 2018 році 0,4 тис. маленьких мешканців Вінниччини, які за 
станом здоров'я не можуть відвідувати дитячий садок, були охоплені 
соціально-педагогічним патронатом. 

Орієнтуючись на потреби сьогодення, побажання батьків, індивідуальні 
здібності дітей, використовуючи культурно-освітнє оточення, процес виховання 
у дошкільних навчальних закладах області протягом минулого року 
забезпечували 5,5 тис. педагогічних працівників, кожний третій з яких – це 
молодь до 35 років.  

 

При використанні інформації обов’язковим є посилання на джерело – 
Головне управління статистики у Вінницькій області.  
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