Додаток В
до Звіту про результати першого циклу загальнодержавного
моніторингового дослідження якості початкової освіти
«Стан сформованості читацької та математичної компетентностей
випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти».
Частина ІІІ. Читання. 2018 р.

Класифікація населених пунктів, де розташовані ЗЗСО, що
використана в моніторинговому дослідженні
Формування вибіркової сукупності учнів-учасників основного етапу першого циклу
моніторингового дослідження 2018 р. за категоріями населених пунктів, де розташовані
ЗЗСО, було проведено на основі даних бази даних Державної наукової установи «Інститут
освітньої аналітики».
У відповідній базі даних класифікація об’єктів адміністративно-територіального
устрою України проводиться відповідно до Державного класифікатора об’єктів
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), що був розроблений згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.1993 року № 326 «Про концепцію побудови
національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему
обліку і статистики».
За КОАТУУ, уся множина об’єктів розподілена на 4 рівні, кожен із яких включає
декілька розрядів (об’єктів класифікації).
Перший рівень класифікації (розряди 1, 2) включає:




Автономну Республіку Крим;
області;
міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами України.

Другий рівень класифікації (розряди 3–5) включає:



України.

міста обласного підпорядкування;
райони Автономної Республіки Крим, області;
райони в містах, що мають спеціальний статус, який визначається законами

Третій рівень класифікації (розряди 6–8) включає:





міста районного підпорядкування;
райони у містах обласного підпорядкування;
селища міського типу;
сільські ради.

Четвертий рівень класифікації (розряди 9,10) включає:



села;
селища.

Наведена класифікація створена з урахуванням двох критеріїв: територіальної
ознаки й адміністративної підпорядкованості.
Оскільки для цілей моніторингового дослідження наведена вище класифікація є
занадто деталізованою, відповідні розряди (об’єкти) було об’єднано в чотири категорії:

1) міста обласного підпорядкування1;
2) міста в районах2;
3) селища;
4) села.
Важливо наголосити, що категорія «Селища» в класифікації моніторингового
дослідження стосується об’єкта «Селище міського типу» в класифікаторі КОАТУУ, а
категорія «Села» – об’єктів «Села» та «Селища» четвертого рівня тієї ж класифікації.
Категорія «Міста, що мають спеціальний статус» (тобто міста Київ і Севастополь),
віднесена до категорії «Міста обласного підпорядкування» (фактично мова йде лише про
м. Київ, оскільки м. Севастополь не було включено в дослідження).
Відповідна класифікація в моніторинговому дослідженні було використана з метою
більш спрощеного представлення результатів, що, однак, жодним чином не вплинуло на її
коректність і точність.
З повною класифікацією об’єктів адміністративно-територіального устрою можна
ознайомитися за посиланням http://dovidnyk.in.ua/directories.

Перелік міст, що належать до категорії «Міста обласного підпорядкування» за областями,
можна знайти за посиланням http://dovidnyk.in.ua/directories, натиснувши на назву області, а потім на
вкладку «Міста обласного підпорядкування».
2 Перелік міст, що належать до категорії «Міста в районі» за областями, можна знайти за
посиланням http://dovidnyk.in.ua/directories, натиснувши на назву області, вкладку «Райони» та
вкладку «Міста районного підпорядкування».
1

