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Контингент учнів

на початок 2018-2019

навчального року складав

близько 10,5 тис. осіб

45 закладів

(у т.ч. 2 – навчальні центри 

при установах виконання 

покарань) 



Аграрні 9

Гірничі 7

Будівельні 3

Металургійні та 
машинобудівні 5

Сфера послуг і торгівлі 3

Транспорт 3

Багатопрофільні 13



на початок 2018-2019 навчального року – близько 10,5 тис. осіб

Випуск учнів у 2018 році
складав

4138 осіб
(1503 – які навчалися на 

базі ПЗСО,
2635 – які навчалися на 

базі БЗСО)

ВИПУСК

Прийом учнів у 2018 році
складав

3695 осіб
(1133 –на базі ПЗСО,
2562 –на базі БЗСО)

ПРИЙОМ





Контингент
К-сть 

закладів
до 200 осіб 11
від 200 до 300 осіб 15
від 300 осіб 12



2017 

РІК

2018 

РІК





Маріупольський професійний ліцей будівництва

«Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»



ДНЗ «Бахмутський центр професійно-технічної освіти»

«Швачка, кравець, закрійник»



Маріупольське вище металургійне професійне училище

«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Електромонтажник силових мереж та устаткування»



ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти»

«Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. 

Зварник»



призначення та звільнення директорів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти

передача у комунальну власність

оптимізація мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Співпраця з роботодавцями у напрямі проходження учнями оплачуваної 

виробничої практики на підприємстві та працевлаштування

Фізично та морально застаріла матеріально-технічна база закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти



Мережа вищої освіти Донецької області 

представлена 50 закладами

14 закладів вищої освіти 

(академії, університети, 

інститути), з них 12 

державних, 2 приватних

36 закладів фахової передвищої

освіти (коледжі, технікуми, 

училища), 19 окремі юридичні особи 

та 17 – структурні підрозділи 

закладів вищої освіти



Станом на 01.05.2019 у закладах вищої освіти
навчається 39,3 тис. студентів (у 2018 році
зараховано 12 117 осіб). 

Навчальний процес забезпечують понад 4 тис. 
педагогічних та науково-педагогічних працівника, з 
яких 1161 мають науковий ступінь кандидата наук 
та 256 доктора, 938 – вчене звання.

Динаміка вступу;

- у 2016 році – 14 577 осіб;

- у 2017 році – 12 809 осіб;

- у 2018 році – 12 117 осіб.



Освітні центри «Донбас-Україна»

У 2016 році - 17 Центрів
проконсультовано 676 осіб, 343 особи зараховано до 
закладіввищої освіти області.

У 2017 році в 17 освітніх центрах «Донбас-Україна» 
отримали консультації щодо вступу 1675 осіб, до закладів
освіти різних типів зараховано 555 осіб. 

У 2018 році на базі 26 закладів вищої, фахової передвищої освіти
Донецької області функціонували освітні центри
звернулися за консультаціями 1648 осіб. До закладів вищої освіти різних
типів і рівнів акредитації у 2018 році зараховано 793 особи.

У 2019 році вже 29 освітніх центри «Донбас-Україна» 
продовжать свою роботу на базі закладів вищої освіти.



У зв’язку з проведенням на території Донецької області 

антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил з 

непідконтрольної території переміщено

10 ВНЗ ІІІ-ІV та один ВНЗ І рівня акредитації. 

Три з них до інших регіонів України

Проблемами функціонування переміщених закладів вищої освіти все ж таки 
залишаються:
- брак навчальних приміщень,
- значна втрата матеріально-технічної бази, первинної документації, кадрового 

потенціалу, контингенту студентів
- забезпечення житлом наукових і науково-педагогічних працівників, а студентів

– гуртожитками,


