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КАРТКА ПРОЕКТУ
Організація Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail cdep@dnu.dp.ua
Телефон (056) 744-82-65
Фактична
адреса

м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72

Адреса сайту http://www.dsu.dp.ua
Контактна
особа, e-mail

Зеленська Любов Іванівна, 
ZelenskiLI@mail.ru

Опис
проекту/ 
бізнес ідеї

Пропонуємо розробку та видавництво тематичного соціально-
географічного атласу, який би відображав не лише територіальний аспект
освітньої сфери (розміщення дошкільних, позашкільних, загальних середніх, 
професійно-технічних, вищих закладів освіти), але й ринок освітніх послуг
регіону, проблеми освітнього комплексу (матеріально-технічне забезпечення
навчальних закладів Дніпропетровщини, постаріння кадрів, низька заробітна
плата педагогічного персоналу тощо), перспективи розвитку освітньої сфери
та шляхи удосконалення формування та розміщення державного замовлення
в освітніх установах.

Дніпропетровщина має значний науково-технічний потенціал: тут
функціонують близько 150 наукових проектно-конструкторських установ і
ВНЗ, де працюють близько 30 академіків, майже 1 000 докторів і понад 6 000 
кандидатів наук. За показником чисельності студентів – 291 особа/10 000 
населення – Дніпропетровська область займає одне з перших місць в Україні.
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Мета проекту / бізнес ідеї

Усунення низького рівня поінформованості випускників шкіл, абітурієнтів та студентів
щодо стану і динаміки ринку праці в регіоні на вибір «престижних» спеціальностей без
урахування реальних можливостей працевлаштування після закінчення навчання. Зменшення
зростання безробіття серед випускників навчальних закладів та соціальної напруженості в
суспільстві.

Отримання державного замовлення на регіональному рівні на виготовлення і щорічне
оновлення атласу «Освіта в Дніпропетровській області: історія та сучасність» і його
централізоване поширення середніми школами/коледжами області.

Галузь застосування

Практична цінність атласу «Освіта в Дніпропетровській області: 
історія та сучасність» полягає в наданні істотної допомоги органам
державної влади і місцевого самоврядування у програмах розвитку освіти
в регіоні з метою комплексного задоволення потреб населення у освітніх
послугах; вчителям загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів
при викладанні курсів «Географія рідного краю», «Краєзнавство»; 
випускникам шкіл, абітурієнтам та студентам при виборі майбутніх
спеціальностей; при здійсненні науково-освітньої та просвітницької
діяльності (довідковий матеріал для жителів області).



Типи навчальних закладів Катеринославщини – Дніпропетровщини (1782-2011 рр.) 
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Се
ре
дн
і  

             

Ви
щ
і  

              

 
 

 Повітові училища, з 1871 р. -  реальні або професійні 

Головне 
народне 
училище 

Благородний пансіон 

Приватні чоловічі та 
жіночі пансіони 

 
Жіноче 
училище 
першого 
розряду 

Маріїнська жіноча гімназія 
Технікуми, (середні) 

професійно-технічні училища 

Технікуми, коледжі 

 

Інститути 

 

Університети, академії, 
інститути, консерваторія 

Катериносла
вське вище 
гірниче 
училище 
Вищі жіночі 
курси 

Катеринославська чоловіча гімназія, з 1861 р. - класична Професійн
і школи, 
технікуми, 
робітничі 
факультети, 
школи 

фабрично-
заводського 
навчання 

Дитячі 
будинки, ясла 

Народні (початкові) училища, земські 
(в тому числі ремісничі, технічні) 

училища, прогімназії 

 

Приходські (селянські) училища 

Головні 
училища 
Малі 

училища 

Жіночі училища 

Професійна жіноча 
школа 

Вечірні курси, 
вечірні школи для 

дорослих 

Технічні школи, хати-
читальні 

Трудові 
школи 

Школи 
ліквідації 
неписем-ті 

 Хати-
читальні 

 Ясла, дитячі садки, дитячі 
будинки 

Середні школи,  з 1993 середні школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 

Школ
и робіт-
ничої 

(сільсь-
кої) 
молоді 

 Вечірні школи 

 Дитячі ясла, дитячі садки, 
дитячі будинки, дошкільні 
заклади інтернатного типу, 

сімейного типу, компенсуючого 
типу 

Дитячі 
садки, ясла, 
інтернати, 

колонії,дитго-
родки 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗДІЛПриклад картографічної розробки
сторінки атласу



 1782 р. 1800 р. 1820 р. 1840 р. 1860 р. 1880 р. 1900 р. 1920 р. 1940 р. 1960 р. 1980 р. 2000 р. 2011 р. 
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щ
і               

Умовні позначення 
Рівні навчальних закладів  Приналежність навчальних закладів 

 початкові 
 середні 
 вищі 

Державні Національні 
   Російської імперії 

 Союзу РСР 
 Незалежної Україні 

 Російської православної церкви  
 Єврейської общини 
 Німецькі, менонітські 

 

Приватні початкові училища Хедер (Хадарим) 
для хлопчиків 

 Казенні початкові училища (першого розряду) 

Приватні школи Талмуд-Тори для хлопчиків з 
бідних сімей та сиріт 

Приватні єврейські школи (для обох 
статей) 

Приватні чоловічі пансіони першого 
розряду 

Приватні жіночі пансіони (посередні, 
добрі, відмінні) 

 Безкоштовна єврейська школа, курси для жінок 

Дитячий садок «Ілана» 

Дитячий освітній центр 
«Бейт Циндліхт» 

Німецькі, менонітські церковні школи 

Єпар-
хіальна 
жіноча 
школа 

Приватні вищі училища Ешибот 
(Ієшива) 

Казенні другорядні училища (другого 
розряду) 

Духовна семінарія 

Духовне чоловіче училище 

Церковно-приходське училище 

Середня школа «Ор 
Авнер» ім. Л. І. Шнеєрсона 

Жіночий педагогічний 
коледж «Бет Хана» 

Центральне училище для менонітів 

Приватні чоловічі пансіони другого розряду 

Єпархіальне училище 
для жінок 
Недільні школи 

для учнів обох 
статей 

Єврейський 
політехнічний 
університет 

 
 

Єврей
ські 
шко
ли 

Приклад картографічної розробки
сторінки атласу



Розподіл населення
Катеринославської губернії

за рідною мовою у 1897 р., % 6Навчальні заклади Катеринославської губернії
(в межах сучасної Дніпропетровської області) – 1805-1899 рр.

Освіта на
Катеринославщині

Освіта на
Катеринославщині

Приклад картографічної розробки
сторінки атласу
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Дошкільна освітаДошкільна освіта

Кількісні показники дошкільних навчальних закладів в 2010/11 н. р. та їх динаміка з
2000/01 н. р.

Сучасний стан.
Освіта на Дніпропетровщині

Сучасний стан.
Освіта на Дніпропетровщині

Приклад картографічної розробки
сторінки атласу
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Загальна середня освітаЗагальна середня освіта

Кількісні показники загальноосвітніх навчальних закладів в
2010/11 н. р. та їх динаміка з 2000/01 н. р.

48; 
4%

141; 
12%

823; 70%

5; 1%

26; 2%

17; 2%

28; 2% 2; 0% 79; 7%
I ступеня

I-II ступеня

I-III ступеня

II-III ступеня

спеціальні школи 
(школи-інтернати)

Розподіл загальноосвітніх навчальних за
типами станом на 2010/11 н. р. 

Приклад картографічної розробки
сторінки атласу
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Позашкільна освітаПозашкільна освіта

60; 51%

21; 18%

15; 13%

9; 8%

4; 3%

2; 2%
2; 2% 4; 3% Центри, палаци, будинки, клуби 

художньо-естетичної творчості

Центри, будинки, клуби 
науково-технічної творчості, 
станції юних техніків

Центри, будинки, клуби 
еколого-натуралістичної 
творчості, станції юних 
натуралістівЦентри, будинки, бюро, клуби 
туристсько-краєзнавчої 
творчості, станції юних туристів

Дитячі флотилії моряків і 
річковиків

Клуби фізичної підготовки

Структура позашкільних навчальних
закладів за типами станом на 2010/11 н. р

Кількість позашкільних навчальних закладів та середньої
чисельності дітей, учнів, слухачів в них станом на кінець

2010/11 н. р. 

Розподіл творчих об’єднань
позашкільної освіти за напрямками навчання

станом на кінець 2011 р., од. 

Приклад картографічної розробки
сторінки атласу
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Професійно-технічна
освіта

Професійно-технічна
освіта

Заклади професійно-технічної освіти станом на
початок 2010/2011 н. р. 

Динаміка чисельності прийнятих учнів та
випускників ПТНЗ

протягом 2000/01-2009/10 н. рр. 

Приклад картографічної розробки
сторінки атласу
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Вища освітаВища освіта

Вищі навчальні заклади І-ІV р. а. на 2010/11 н. р. 

Розподіл ВНЗ І-ІІ р. а. за типами
станом на 2010/11 н. р. 

Вікова структура чисельності
студентів ВНЗ І-ІІ р. а. станом на

01.01. 2011 р. 

Приклад картографічної розробки
сторінки атласу



Стадії розвитку
проекту, %

Розроблена концепція атласу, виділено основні принципи
проектування атласу, елементи додаткового текстового
та графічного наповнення карт атласу; визначена
структура атласу та зміст розділів, побудовані карти
атласу для кожного з розділів, окреслено можливості
застосування атласу (70 %). 

Календарний
план проекту
(назва етапу, 
терміни
виконання)

Завершення роботи над підготовкою атласу охоплює
проміжок часу 6 -12 місяців.

Виконавча
команда

д.пед.н. Л.І. Зеленська, 
к.геогр.н. Н.А. Горожанкіна

Ймовірні шляхи
трансферу та
співробітництва

Форма використання розробки – продаж комерційної
інформації

Комерційний стан і привабливість


