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Вищі навчальні заклади  Дніпропетровщини  
на початок 2018/19 навчального року 

 
На  початок  2018/19  навчального  року  у Дніпропетровській  області  діяло 

55 вищих навчальних закладів. Кількість студентів, що здобували вищу освіту в цих 
закладах, становила  111,6 тис. осіб (на початок 2017/18 навчального року – 55 та 
113,1 тис. відповідно). 

У 2018р. вищими навчальними закладами області було випущено 31,1 тис. 
фахівців, що майже на рівні 2017р. 

 
 

2018/19 2017/18 
2018/19  
у % до  

2017/18 

 

Кількість вищих навчальних 
закладів, од 55 55 100,0 

   коледжів, технікумів, училищ 31 31 100,0 

   університетів, академій, інститутів 24 24 100,0 
 

Кількість студентів у вищих 
навчальних закладах, осіб 111551 113079 98,6 

   коледжах, технікумах, училищах 18963 18720 101,3 

   університетах, академіях, інститутах 92588 94359 98,1 
 

Прийнято до вищих навчальних 
закладів, осіб 24265 25061 96,8 

  коледжів, технікумів, училищ 5443 5413 100,6 

  університетів, академій, інститутів 18822 19648 95,8 
 

Випущено з вищих навчальних 
закладів, осіб 31063 31208 99,5 

  коледжів, технікумів, училищ 5200 5690 91,4 

  університетів, академій, інститутів 25863 25518 101,4 
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Географічне охоплення  
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і                          
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

Методологія та визначення 
 

Вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або 
публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних 
рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з 
урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 
До вищих навчальних закладів належать університети, академії, інститути, коледжі, училища, 
технікуми. 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Мережа та 
діяльність вищих навчальних закладів". 

Інформація формується по Україні в цілому та регіонах. 

Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/377/mp_osvita.zip 
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