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До Дня працівників освіти 
 

Історичною передумовою для запровадження Дня вчителя стала 

Спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів, яка відбулася  

5 жовтня 1966 року в Парижі. У результаті представниками ЮНЕСКО і 

Міжнародної організації праці був підписаний документ «Рекомендації, що 

стосуються статусу вчителів». 

Це професійне свято всіх вчителів, викладачів і працівників сфери 

освіти – день, у який відзначається роль і заслуги вчителів у процесі якісної 

освіти на всіх рівнях, а також їхній неоціненний внесок у розвиток суспільства. 

Днем учителя – так ще називають улюблене наше свято. Бо 

вчительство – це і мистецтво, і праця, і дуже часто – самопожертва. Саме 

вчитель, педагог, викладач, вихователь закладає і створює основу творчої 

людської діяльності. У цей день ми з вдячністю і теплотою згадуємо школу, 

своїх учителів, поспішаємо привітати тих, хто віддав нам стільки любові й 

терпіння. Сьогодні ми завдячуємо і тим, хто навчає наших дітей, онуків. Усі 

ми вперше приходили до першого класу, і наша подальша доля багато в чому 

залежала від першого Вчителя. 

Вплив Учителя великий, хоча часто не усвідомлюється до кінця. Усі 

люди, якими б відомими не стали, були свого часу учнями і ходили до школи. 

Ми завжди повинні бути вдячними цим людям, саме у школі кожен вперше 

проявляє себе як особистість. 

День учителя – свято, що залишається з нами назавжди. Тому ми 

кажемо: "Нехай вистачає наснаги у вашій важливій роботі, нових вагомих 

вам здобутків на освітянській ниві, успіхів у всіх справах, оптимізму й 

упевненості у завтрашньому дні!" 

Якісна дошкільна освіта – первинна ланка єдиної системи виховання і 

навчання. 

Дошкільні заклади 
(на кінець року) 

 2011 2012 2013 
    

Кількість закладів 686 692 691 

Кількість дітей у закладах, тис. осіб 94,3 100,7 105,2 

Кількість працівників освіти, тис. осіб 10,7 11,1 12,8 
 

Загальноосвітні навчальні заклади 
(на початок навчального року) 

 2011/12 2012/13 2013/14 
    

Денні    
Кількість закладів 505 502 494 
Кількість учнів, тис. осіб 228,1 232,3 237,1 
Кількість учителів, тис. осіб 21,7 21,1 22,0 

Вечірні    
Кількість закладів 11 11 11 
Кількість учнів (включаючи тих, що 
навчаються заочно), тис. осіб 4,7 4,3 4,0 
Кількість учителів, тис. осіб 0,4 0,4 0,4 



Вищі навчальні заклади 
(на початок навчального року) 

 2011/12 2012/13 2013/14 
    

Кількість закладів І–ІІ рівнів акредитації 46 43 41 
Кількість студентів, тис. осіб 32,8 31,3 28,2 
Кількість викладачів, тис. осіб 2,8 2,6 2,6 
Кількість закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації 71 72 72 
Кількість студентів, тис. осіб 475,7 441,9 425,6 
Кількість викладачів, тис. осіб 38,9 38,1 39,3 
 

Професійно-технічні навчальні заклади 
(на кінець року) 

 2011 2012 2013 
    

Кількість закладів 29 29 29 
Кількість учнів у закладах, тис. осіб 18,5 20,5 18,3 
Кількість працівників освіти, тис. осіб 2,0 1,9 1,9 
 

Столиця України – є значним осередком освіти у державі. Від 

ефективності функціонування закладів освіти та кваліфікації їх працівників 

залежить майбутнє країни. 
 

Підготовка аспірантів та докторантів 
(за рік) 

 2011 2012 2013 
    

Кількість закладів, що мають аспірантуру 218 219 219 
Кількість аспірантів 11875 11742 10957 
    

Кількість закладів, що мають докторантуру 135 136 148 
Кількість докторантів 695 791 800 
 

У 2013р. з 12 вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації було 

випущено 4897 фахівців освіти, а з 2 вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів 

акредитації – 343. 
 

Підвищення кваліфікації працівників освіти у 2013 році
2
 

 
 

 Підвищили кваліфікацію 

усього, осіб з них жінки 
у % до облікової кількості 

штатних працівників 
    

Усього 9885 7670 7,3 
 

Кількість працівників освіти за віком та статтю
1
 

 

(на кінець року) 

 2011 2012 2013 
    

Кількість працівників, тис. осіб 134,9 136,2 135,2 
у тому числі:    
за віковими групами, у відсотках до підсумку:    

15–35 років 26,8 28,1 28,8 
працюючі пенсіонери 26,7 26,6 26,5 
за статтю, у відсотках до підсумку:    
жінки 74,6 74,7 74,7 
чоловіки 25,4 25,3 25,3 

 



Розподіл працівників за освітою у 2013р. мав такий вигляд: 58,9% з 

повною вищою освітою та 13,8% з неповною та базовою вищою освітою. 

 
Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати в освіті 

м.Києва за 2010-2013рр.1 
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У січні–червні 2014р. заробітна плата працівників галузі перевищила 

встановлений чинним законодавством розмір мінімальної заробітної плати 

(1218 грн.) у 3,0 раза і становила 3699 грн. (по Україні – 2707 грн.), але була 

на 28,4% меншою за середній показник по економіці. 
__________________ 
1 

Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. Дані за 2013р. узагальнені за видами економічної діяльності 

відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010), яка набула чинності з 1 січня 2012р. 

інформація за 2010–2012рр. перерахована за видами економічної діяльності відповідно до класифікації  

ДК 009:2010. 
2 

Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю 

працівників 10 і більше осіб. 
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