Вища освіта на Вінниччині
Головне управління статистики у Вінницькій області повідомляє:
На початок 2018/19 навчального року в області діяло 23 заклади вищої
освіти. Кількість студентів, що здобували вищу освіту в них, становила
44,6 тис. осіб (на початок 2017/18 навчального року – 45,0 тис.).
Денній формі навчання віддали перевагу 33,1 тис. студентів, при цьому у
коледжах, технікумах, училищах цей показник становить 91%, а в університетах
та інститутах – 70%.
На початок 2018/2019 навчального року у закладах вищої освіти області
усіх типів навчалося майже 2 тис. студентів з числа іноземних громадян,
найбільше – з Індії, Нігерії, Йорданії, Єгипту та Гани.
Із загальної чисельності прийнятих на початковий цикл навчання до
закладів вищої освіти усіх типів 4,8 тис. осіб (або 51%) навчаються за рахунок
державного або місцевих бюджетів, решта студентів (4,6 тис.) здобувають вищу
освіту за рахунок фізичних осіб.
У 2018р. закладами вищої освіти області було випущено 10,3 тис. фахівців
(що на 0,8 тис. більше, ніж у 2017р.), серед них 3,5 тис. магістрів, 1,3 тис.
спеціалістів, 2,3 тис. бакалаврів, 3,2 тис. молодших спеціалістів. Направлення на
роботу отримали 1,2 тис. осіб або лише 12% випускників закладів усіх типів.
На початок 2018/2019 навчального року у закладах вищої освіти
Вінниччини працювало 4,6 тис. педагогічних та науково-педагогічних
працівників, з них 1930 кандидатів та 365 докторів наук, 286 професорів й
1176 доцентів.
У 2018р. підготовку аспірантів та докторантів здійснювали відповідно 7 та
5 закладів вищої освіти і наукових установ. Кількість аспірантів та докторантів,
що здобували вищу освіту в них, становила 568 та 16 осіб, відповідно. З них 57%
аспірантів та 81% докторантів навчалося за рахунок коштів державного
бюджету.
Жінки нарівні з чоловіками використовують право на продовження освіти
в аспірантурі та докторантурі. Так, із загальної чисельності аспірантів 51%
(або 291 особа) складають жінки. Серед докторантів їх частка дещо більша і
становить 63% (або 10 осіб).
79% аспірантів та докторантів – це молодь до 35 років.
На кінець 2018р. у наукових та вищих закладах області навчалося
9 аспірантів-іноземців.
У 2018р. було випущено 140 аспірантів та 13 докторантів, з яких лише
кожний третий захистив дисертацію.
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