
На Тернопільщині в 2020 році 
функціонувало і було задіяно в сфері освіти:

602 заклади дошкільної освіти (ЗДО);
3,5 тис. педагогів

687 закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО); 
16,0 тис. учителів

21 заклад професійної 
(професійно-технічної освіти) (ЗППТО);

1,0 тис. педагогічних працівників

6 закладів фахової передвищої освіти (ЗФПО);
1,3 тис. науково-педагогічних 
та педагогічних працівників 

11 закладів вищої освіти (ЗВО);
3,1 тис. наукових, науково-педагогічних

та педагогічних працівників

 На кінець 2020 року серед педагогічного
персоналу ЗДО переважали жінки (97,8%);
педагоги у віці до 35 років склали 31,4%, у віці
60 років і старше – 9,1%.

 На початок 2020/21 навчального року в
денних ЗЗСО працювало 15,9 тис. учителів, з
них 39,2% – у міській місцевості, 60,8% – у
сільській.

 На один денний ЗЗСО припадало в середньому
23 учителя.

 На початок 2020/21 навчального року у
викладацькому складі ЗФПО було 38 науково-
педагогічних (у т.ч. 21 жінка) та 1225 педагогічних
(у т.ч. 791 жінка) працівників.

 Викладацький склад ЗВО налічував 2558 науково-
педагогічних (з яких 58,4% – жінки), 542
педагогічних (70,8% – жінки) та 2 наукових
(50,0% – жінки) працівників.
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Кількість закладів загальної середньої освіти 
(на початок навчального року; од)

Кількість учителів у закладах загальної середньої освіти 
(на початок навчального року; осіб)

Наукові ступені та вчені звання 
викладацького складу ЗФПО та ЗВО

на початок 2020/21 навчального року, осіб

ЗФПО ЗВО

кандидата наук – 103

доктора наук – 2

доцента – 37

кандидата наук – 1741 

доцента – 1224 

професора – 302

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники

які мають вчене звання

які мають науковий ступінь

доктора наук – 383

старшого наукового 
співробітника 

(старшого дослідника) – 1

доктора філософії – 19

старшого наукового 
співробітника 

(старшого дослідника) – 5
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