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   На кінець 2019 року у Львівській 

області функціонувало 825 закладів 

дошкільної освіти, які відвідували 72,1 тис. 

дітей. 

 
Із загальної кількості закладів дошкільної освіти області: 

737 загального розвитку 55,3 тис. дітей, 

72 комбіновані 15,0 тис. дітей 

7 санаторні 1,0 тис. дітей 

9 спеціальні заклади 0,8 тис. дітей 

 

Групи з короткотривалим режимом перебування (4–6 годин) функціонували у 

211 закладах, їх відвідували 4,7 тис. дітей. 
 

За попередніми даними, у 2019 році заклади дошкільної освіти відвідувало 52% 

дітей віком від 1 до 6 років (без урахування учнів 1-х класів закладів загальної середньої 

освіти). Охоплення дітей дошкільною освітою у міській місцевості становило 71%, у 

сільській місцевості – 29%. 
 

Охоплення дітей закладами 
дошкільної освіти 
(у % до кількості дітей віком 1-6 років) 

Розподіл вихованців за віком закладів 
дошкільної освіти 
(у % до загальної кількості вихованців)  

  
1 Попередні дані.  

Переважна більшість дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти (88,3%) – 

віком 3 роки і старші, 11,6% – від 2 до 3 років, 0,1% (102 дитини) – від 1 до 2 років. Серед 

вихованців закладів дошкільної освіти налічувалось 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 567 дітей з інвалідністю. 
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Заклади дошкільної освіти у Львівській області 
у 2019 році 

 

124 
дітей 

на 100 місць  

На 100 місць у закладах дошкільної освіти припало 

у   середньому 124 дитини (без урахування дітей в групах 

короткотривалого перебування), з них у містах – 142 (зокрема 

в обласному центрі – 162), у селах – 84. 
 

 
 

Заклади дошкільної освіти у Львівській області 
 

  2010 2015 2018 2019 

    Кількість закладів 589 783 840 825 
у міській місцевості 301 312 323 314 
у сільській місцевості 288 471 517 511 

 
   

В них місць, тис. 41,7 48,8 53,6 54,3 
у міській місцевості 33,1 35,1 37,7 37,7 
у сільській місцевості 8,6 13,7 15,9 16,6 

 
   

Кількість дітей у закладах,  
тис. осіб 57,1 70,3 73,4 72,1 
у міській місцевості 47,1 54,1 55,4 54,4 
у сільській місцевості 10,0 16,2 18,0 17,7 

 
   

Охоплення дітей дошкільними 
навчальними закладами, %1 41,4 48,9 53,8 52,22 

у міській місцевості 59,2 67,2 73,5 71,32 

у сільській місцевості 17,2 25,8 29,6 28,72 

 
   

Кількість дітей у закладах у 
розрахунку на 100 місць  133 129 127 124 
у міській місцевості  140 147 145 142 
у сільській місцевості  104 83 85 84 

 

______________________________________ 

1 Відношення загальної кількості вихованців закладів дошкільної освіти до кількості постійного населення у віці 1-6 
років (без дітей, що навчаються у перших класах, організованих у школах). 
2 Дані попередні. 
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7,7 тис. 

педагогічних 
працівників 

Вихованням та навчанням дошкільнят займались 7,7 тис. 

педагогічних працівників, з яких 5,1 тис. – вихователі. Серед 

педагогів закладів дошкільної освіти області 98,2% – жінки.


