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Розв’язана рф збройна агресія в Україні, розпочата 24 лютого 2022 року, 

змінила усі ланки життя українського народу. Гинуть і калічаться дорослі й 

діти, руйнуються не тільки військові об’єкти, але й об’єкти цивільної 

інфраструктури, житлові будинки, медичні установи, заклади освіти, 

знищується їх матеріально-технічна база. Це призводить до вимушеної міграції 

населення. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), котра є 

частиною системи ООН, станом на 23 травня 2022 року в Україні налічується 

приблизно 7,1 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Також МОМ 

зазначає, що з 3 травня відбулося зменшення майже на 900 тис. внутрішньо 

переміщених осіб, що стало першим зниженням кількості ВПО в Україні з 24 

лютого 2022 року. Кількість українських біженців, зареєстрованих в Європі з 

першого дня військової агресії, станом на 16 червня склала 5 137,9 тис. осіб (за 

даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 2022) [1].  

Внутрішня міграція населення призводить до значного збільшення 

кількості дітей шкільного віку в областях, куди переїжджають люди у пошуках 

безпеки. Це потребує термінового вирішення проблем із забезпеченням 

освітнього процесу для внутрішньо переміщених школярів. 

Руйнація і пошкодження матеріально-технічної бази закладів освіти 

вимагають незапланованих додаткових фінансових витрат держави і 

територіальних громад. За три з половиною місяці ворогом пошкоджено 1 972 

заклади освіти, із них 194 зруйновано повністю (станом на 15 червня 2022 р.).  

Левову частку серед пошкоджених закладів складають заклади загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) (969 од., із них 109 од. зруйновано). Також 

пошкоджено 54 заклади позашкільної освіти (6 зруйновано) [2].  

Міністерство освіти і науки України (МОН) з перших днів військової 

агресії спрямувало свою увагу на організацію здобуття загальної середньої 

освіти в безпечних умовах. Наказ МОН «Про деякі питання організації здобуття 

загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в 

Україні» від 28 березня 2022 року № 274 регулює забезпечення та організацію 

органами управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, зокрема в підпорядкуванні яких 

перебувають ЗЗСО та установи освіти: 

- зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були 

змінити місце навчання та/або проживання (перебування) та знаходяться в 

Україні чи за її межами, до закладів освіти за заявою, що подається до закладу; 

- здобуття загальної середньої освіти за будь-якою формою, що може 

забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною; 

- оплату праці працівників закладів освіти та установ освіти незалежно 

від їхнього поточного місця проживання (перебування), зокрема шляхом 
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прийняття рішення (розпорядження, наказу) про оголошення простою в 

закладах освіти, що не можуть здійснювати освітню діяльність внаслідок 

збройної агресії російської федерації; 

- проживання здобувачів освіти та осіб, які їх супроводжують (батьків, 

опікунів, інших законних представників, родичів тощо), працівників закладів 

освіти та установ освіти в пансіонах, гуртожитках, а також харчування в разі 

подання відповідної заяви; 

- працевлаштування працівників і вакантні посади (за наявності) у разі 

подання відповідної заяви; 

- ведення окремого обліку та формування реєстрів здобувачів освіти за 

місцем перебування (навчання) [3]. 

20 березня 2022 року набрав чинності Закон України (ЗУ) «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного 

стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 15 березня 2022 року 

№ 2126-IX, згідно з яким ЗУ «Про освіту» було доповнено новою статтею 57-1 

«Державні гарантії в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану» [4]. Зазначена стаття визначає гарантії здобувачам освіти, 

працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ на: 

- організацію освітнього процесу в дистанційній або в будь-якій іншій 

формі, що є найбільш безпечною для його учасників; 

- збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати 

стипендій та інших виплат, передбачених законом; 

- місце проживання (пансіон, гуртожиток тощо) та забезпечення 

харчуванням (у разі потреби).  

7 червня 2022 року відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра 

України за участю Міністра освіти і науки України, під час якої обговорено 

питання підготовки закладів освіти до початку 2022/2023 н. р., створення 

безпечних умов перебування дітей, учнів, студентів і працівників у них із 

урахуванням збройної агресії рф. Міністр освіти і науки України визначив для 

центральних і місцевих органів виконавчої влади разом із закладами освіти 

першочергові заходи для гарантування безпеки учасникам освітнього процесу. 

Серед цих заходів зазначено: приведення евакуаційних шляхів у відповідність 

до норм законодавства; приведення у готовність наявного фонду захисних 

споруд цивільного захисту та створення нових; дообладнання споруд 

подвійного призначення та найпростіших укриттів або облаштування 

швидкоспоруджуваних захисних споруд у кожному закладі освіти з 

урахуванням забезпечення укриття 100 % учасників освітнього процесу; 

створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту, води та медичних 

засобів у закладах освіти тощо (https://mon.gov.ua/ua/news/bezpekovi-umovi-ta-
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pidgotuvannya-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku-obgovorili-na-naradi-u-

premyer-ministra).  

Таким чином, планується розпочати очний навчальний процес з 1 вересня 

2022 року лише у тих закладах освіти, котрі будуть забезпечені сховищами або 

укриттями. З метою стабільного функціонування об’єктів освіти в умовах 

воєнного стану, створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти 

та збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу необхідно 

привести в готовність наявні захисні споруди цивільного захисту (ЗСЦЗ) або 

вирішити питання з організації найпростіших укриттів. 

Головним джерелом інформації про функціонування всіх складових 

системи загальної середньої освіти є статистична звітність з питань діяльності 

ЗЗСО, що характеризується наявністю якісних і кількісних показників, 

складною системою взаємозв’язків між ними, своєрідністю методики їх 

дослідження. Звітність сфери загальної середньої освіти надається закладами 

комунальної і державної форм власності, що підпорядковані МОН, іншим 

міністерствам і відомствам, та приватними закладами.  

На початок 2021/2022 н. р. в Україні налічувалося 13 991 ЗЗСО різних 

типів та форм власності, в яких здобували освіту 4 230 358 учнів та працювало 

434 755 учителів. Розподіл ЗЗСО за сферами управління, формами власності й 

чисельність учнів та учителів у них на початок 2021/2022 н. р. наведено в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Розподіл ЗЗСО за сферами управління, формами власності й чисельність  

учнів та учителів у них на початок 2021/2022 н. р. 

№ 

з/п 
Показник 

Кількість 

закладів, од. 
Кількість 

учнів, осіб  
Кількість 

учителів, осіб 

1. Загальна кількість ЗЗСО системи 

Міністерства освіти і науки України 
13 560 4 159 568 425 501 

  у тому числі:    
2.  комунальної форми власності 13 548 4 154 175 424 987 
3.  державної форми власності 12 5 393 514 
4. Загальна кількість ЗЗСО  інших 

міністерств та відомств 
25 4 739 800 

  у тому числі:    
5.  Міністерство охорони здоров’я України 6 0 123 
6.  Державна кримінально-виконавча служба 

України 
2 49 11 

7.  Міністерство молоді та спорту України 2 366 57 
8.  Міністерство оборони України 2 1 046 88 
9.  Міністерство культури та інформаційної 

політики України 
8 2 694 472 

10.  Міністерство внутрішніх справ України 1 200 13 
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№ 

з/п 
Показник 

Кількість 

закладів, од. 
Кількість 

учнів, осіб  
Кількість 

учителів, осіб 

11.  Державна служба України з надзвичайних 

ситуацій 
1 118 16 

12.  Міністерство економіки України 3 266 20 
13. Приватні ЗЗСО 406 66 051 8 454 

 РАЗОМ 13 991 4 230 358 434 755 

Складено авторами на основі зведеної форми № 76-РВК «Зведений звіт закладів загальної середньої 

освіти» на початок 2021/2022 н. р. (https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/76-rvk-vsi-formi-

vlasnosti.pdf). 

 

Мережа ЗЗСО та чисельність учнів у них на початок 2021/2022 н. р. 

наведені у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Мережа ЗЗСО та чисельність учнів у них на початок 2021/2022 н. р. 

Тип ЗЗСО 
Кількість 

ЗЗСО, од. 

Частка від 

загальної 

кількості 

ЗЗСО, % 

Кількість 

учнів, осіб 

Частка від 

загальної 

чисельності 

учнів, % 

початкові школи з дошкільним 

відділенням 

321 2,294 20 333 0,481 

початкові школи  588 4,203 45 494 1,075 

гімназії з дошкільним відділенням 

та початковою школою 

1 009 7,212 94 074 2,224 

гімназії з початковою школою 2 364 16,897 320 726 7,582 

ліцеї з дошкільним відділенням, 

початковою школою та гімназією 

1 590 11,364 385 819 9,12 

ліцеї з початковою школою та 

гімназією 

6 657 

 

47,581 2 984 759 70,556 

ліцеї з дошкільним відділенням та 

гімназією 

13 0,093 5 323 0,126 

ліцеї з гімназією 353 2,523 132 505 3,132 

гімназії 231 1,651 27 664 0,654 

ліцеї 548 3,917 171 697 4,059 

спеціальні ЗЗСО 310 2,216 41 955 0,992 

школи соціальної реабілітації 1 0,007 9 0,0002 

санаторні школи 6 0,043   

РАЗОМ 13 991 100 4 230 358 100 
Складено авторами на основі зведеної форми № 76-РВК «Зведений звіт закладів загальної середньої 

освіти» на початок 2021/2022 н. р. (https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/76-rvk-vsi-formi-

vlasnosti.pdf). 
 

Найбільший відсоток серед ЗЗСО припадає на ліцеї з початковою школою 

та гімназією (47,58 %), у яких навчається 2 984 759 учнів, що складає 70,56 % 

від загальної кількості учнів, гімназії з початковою школою – 16,90 % (320 726 

учнів; 7,58 %), ліцеї з дошкільним відділенням, початковою школою та 

гімназією – 11,36 % (385 819 учнів; 9,12 %).  
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Збір достовірної освітньої інформації з використанням освітніх 

інформаційних систем є одним із головних завдань Державної наукової 

установи «Інститут освітньої аналітики» (ДНУ «Інститут освітньої аналітики»), 

що спрямоване на формування системи якісної статистики для забезпечення 

діяльності підрозділів МОН, удосконалення процедур збору і опрацювання 

показників діяльності закладів освіти. На сьогодні ДНУ «Інститут освітньої 

аналітики» – провідна в Україні наукова установа з питань розвитку освітньої 

статистики та аналітики. На основі проведених наукових досліджень ДНУ 

«Інститут освітньої аналітики» розробляються пропозиції центральним органам 

влади щодо нормативно-правового, організаційного, науково-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої галузі.  

У 2021/2022 н. р. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» забезпечила збір 

статистичної інформації, опрацювання та формування  зведених звітів (табл. 3)  

для подання до Державної служби статистики України (Держстат), розробку  

інформаційних бюлетенів щодо діяльності закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти та їх розміщення на вебсайті Інституту.  

 

Таблиця 3 

Форми статистичної звітності та зведені таблиці  

щодо діяльності ЗЗСО та закладів позашкільної освіти  

Код форми Назва форми 
Документ, яким 

затверджено форму 

№ ЗНЗ-1 Звіт закладу загальної середньої освіти Наказ МОН України від 

30.07.2021 р. № 868 [5] № 76-РВК Зведений звіт закладів загальної середньої освіти  

№ 83-РВК 
Звіт про чисельність і склад педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти  

Наказ МОН України від 

27.08.2018 р. № 937 [6] 

№ Д-4 

Відомості про матеріально-технічну базу закладів 

загальної середньої освіти та використання сучасних 

інформаційних технологій (без спеціальних ЗЗСО) 

Наказ МОН України від 

07.10.2021 р. № 1072 [7] 

із змінами внесеними  

наказом МОН України 

від 28.01.2022 р. № 75 [8] 

№ Д-5 
Відомості про профілі навчання у закладах загальної 

середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО) 

№ Д-6 

Відомості про групування закладів загальної 

середньої освіти за кількістю класів і учнів та про 

наповнюваність класів учнями (без спеціальних 

ЗЗСО) 

№ Д-7-8 

Відомості про мови навчання та вивчення мови як 

предмета у закладах загальної середньої освіти (без 

спеціальних ЗЗСО) 

№ Д-9 
Відомості про спеціальні заклади загальної 

середньої освіти 

№ 1-ЗСО 

Звіт про продовження навчання для здобуття повної 

загальної середньої освіти випускниками 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Наказ МОН України від 

12.02.2007 р. № 119 [9] 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0997-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0997-18#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zvedenih-tablic-z-pitan-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-zvedenih-tablic-z-pitan-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-07102021-1072
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-07102021-1072
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0157-07#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0157-07#Text
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Код форми Назва форми 
Документ, яким 

затверджено форму 

№ 1-ДБШ 

Звіт дитячого будинку, загальноосвітньої школи-

інтернату (спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Наказ МОН України від 

25.11.2009 р. № 1064 [10] 

№ 1-ПЗ 

(освіта 

зведена)  

Зведений звіт позашкільних навчальних закладів 
Наказ МОН України від 

12.07.2017 р. № 1016 [11] 

№ 77-РВК Звіт про кількість дітей шкільного віку 
Наказ МОН України від 

27.08.2018 р. № 938 [12] 
Складено авторами. 

 

Щорічно, починаючи з 2017 року, на вебсайті ДНУ «Інститут освітньої 

аналітики» розміщуються підготовлені відділом освітнього інформаційного 

забезпечення (ВОІЗ) наступні інформаційні бюлетені (https://iea.gov.ua/naukovo-

analitichna-diyalnist/analitika/informatsijni-byuleteni/):  

- «Заклади загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки 

України, інших міністерств і відомств та  приватні заклади»;  

- «Про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і 

відомств та приватних закладів»; 

- «Відомості про матеріальну базу та використання сучасних 

інформаційних технологій у закладах загальної середньої освіти (без 

спеціальних ЗЗСО) Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і 

відомств та приватних закладах»;  

- «Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у закладах 

загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО) Міністерства освіти і науки 

України, інших міністерств і відомств та  приватних закладах»;  

- «Відомості про профілі навчання у закладах загальної середньої освіти 

(без спеціальних ЗЗСО) Міністерства освіти і науки України, інших міністерств 

і відомств та приватних закладах»;  

- «Відомості про групування закладів загальної середньої освіти за 

кількістю класів і учнів та про наповнюваність класів учнями у закладах 

загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших 

міністерств і відомств та  приватних закладах (без спеціальних ЗЗСО)»;  

- «Санаторні та спеціальні заклади загальної середньої освіти державної 

та комунальної форм власності Міністерства освіти і науки України та 

приватної форми власності»;  

- «Відомості про кількість дітей шкільного віку»; 

- «Позашкільні навчальні заклади державної та комунальної форм 

власності Міністерства освіти і науки України та приватної форми власності». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1224-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0954-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0954-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-18#Text
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У рамках виконання науково-дослідної роботи «Удосконалення 

інформаційно-аналітичного забезпечення для визначення стану та 

прогнозування розвитку загальної середньої освіти»  розроблено та розміщено 

на вебсайті ДНУ «Інститут освітньої аналітики» інформаційно-аналітичні 

бюлетені з динамікою розвитку показників за період 2014/2015 н. р. –

 2021/2022 н. р.:  

- «Динаміка кадрового складу педагогічних працівників у денних 

закладах загальної середньої освіти». 

- «Динаміка кількості учителів, які викладають окремі предмети».  

За 2021/2022 н. р. інформаційні бюлетені розроблено у форматі Excel, що 

відповідає політиці відкритих даних. Політика відкритих даних – це система 

цілей, заходів та інструментів, що спрямована на впровадження принципів 

оприлюднення відкритих даних та їх стале використання управлінцями, 

підприємцями та громадськістю. Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 21 листопада 2018 р. № 900-р затверджено план дій з реалізації принципів 

Міжнародної хартії відкритих даних [13]. Хартія передбачає 6 принципів для 

оприлюднення відкритих даних, а саме: відкритість за замовчуванням; 

оперативність; вичерпність; доступність та готовність до використання; 

порівнюваність та інтероперабельність.  

Для підготовки інформаційних  бюлетенів досліджено і враховано досвід 

оприлюднення статистичної інформації на вебсайтах Державної служби 

статистики України, статистичної організації Європейської комісії (Євростат), 

статистичного комітету ООН, Міжнародного інституту статистики, Організації 

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО тощо.  

23 червня 2022 р. лідери країн Європейського союзу (ЄС) на саміті в 

Брюсселі підтримали надання статусу кандидата в ЄС для України. Таким 

чином, перед Україною постають нові горизонти та стратегічні завдання. 

Одним із завдань є реформування державної системи статистичних 

спостережень і адаптація її до європейських стандартів.  

Статистичною організацією при Європейській комісії є European 

Statistical Office (Eurostat, Євростат), яка має статус Генерального директорату 

Європейської комісії [14]. Завданнями цієї організації є:  

- проведення досліджень з метою визначення сучасних методів та 

засобів в інформаційно-комунікаційних технологіях (ІКТ) і статистиці; 

статистичних рішень для нових політичних потреб, таких як 

індикатори вимірювання бідності або стійкості; 

- розробка статистичної методології для кожної ланки статистичних 

процесів: від обстеження до моделювання, аналізу та поширення 

результатів; покращення спостережень, статистичної конфіденційності 
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та інтеграції даних, введення нової бізнес-архітектури з метою 

оптимізації нових виробничих процесів; рекомендації щодо 

періодичного коригування наборів даних. 

Історія Євростату почалась у 1953 році зі створення відділу статистики 

Європейської спільноти вугілля та сталі. У 1959 році було прийнято нинішню 

назву Євростату як Статистичний офіс Європейської економічної спільноти, і в 

цьому ж році виходить перша публікація із сільськогосподарською 

статистикою. Упродовж десятиліть Євростат удосконалював і розширював 

європейські статистичні спостереження. У результаті підписання угоди про 

створення Європейської економічної зони, набрання чинності Маастрихтського 

договору в 1993 році Євростат розширює свою діяльність. Наприклад, для 

збору статистики щодо торгівлі всередині ЄС створено Інтрастат, котрий є 

системою збору статистичних даних про торгівлю товарами між державами-

членами Європейського Союзу, що дозволяє приймати, аналізувати та збирати 

від суб'єктів господарювання інформацію про рух товарів в межах 

Європейського Союзу. 

З того часу і до сьогодення спостерігається подальший розвиток 

діяльності Євростату: у 1997 р. статистика вперше додається до 

Амстердамського договору, а статистичний закон затверджується Радою ЄС; 

1998 р.  Євростат запроваджує перший набір євроіндикаторів, повʼязаних із 

запуском Європейського валютного союзу; 2004 р.  розпочато безкоштовне 

розповсюдження всіх статистичних даних, за винятком мікроданих для 

дослідницьких цілей; 2005 р.  прийнято Кодекс практики європейської 

статистики; 2009 р.  Регламент № 223/2009 про європейську статистику; 

2021 р.  розроблено і затверджено Європейську програму статистики в рамках 

Програми Єдиного ринку на 2021-2027 роки. 

Дослідження в офіційній європейській статистиці проводяться в багатьох 

національних статистичних інститутах і у численних науково-дослідних 

центрах та університетах за допомогою науково-технічних розробок (RTD) 

Рамкових програм. Результати досліджень Євростат поширює і реалізує через 

портал CROS (http://ec.europa.eu/eurostat/cros/) і через проєкти ESSnet 

(http://ec.europa.eu/eurostat/cros/page/essnet_en). 

Отже, Європейська статистична система – це партнерство, в рамках якого 

співпрацюють Євростат та національні органи статистики кожної держави-

члена ЄС. Головним завданням Євростату є надання незалежної високоякісної 

статистичної інформації на європейському, національному і регіональному 

рівнях та доступу до цієї інформації широкому загалу для прийняття рішень, 

проведення аналітичних досліджень.  Розроблення, вироблення та поширення 

статистики ґрунтуються на надійних методологіях, кращих міжнародних 
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стандартах та відповідних процедурах, документованих належним чином та у 

прозорий спосіб. Якість отриманих  результатів оцінюється   за тим, наскільки 

статистичні дані є релевантними, точними та надійними, своєчасними, 

узгодженими, порівнюваними та доступними в регіонах та країнах. 

На офіційному вебсайті Євростату [14] представлені результати 

статистичних спостережень у вигляді наборів даних за темами: загальна та 

регіональна статистика; економіка та фінанси; населення та соціальні умови; 

промисловість, торгівля і сфера обслуговування; сільське, лісове та рибне 

господарства; міжнародна торгівля; транспорт; навколишнє середовище та 

енергія; наука, технологія, цифрове суспільство. Всі набори показників 

наведені у розрізі країн-членів ЄС і їх можна переглянути на вебсайті у вигляді 

таблиць з фільтрами, діаграм, карт або завантажити на локальний компʼютер у 

форматі TSV. 

Статистичні індикатори, котрі характеризують освітню сферу ЄС, 

представлені в розділі «Населення та соціальні умови», підрозділ «Освіта та 

навчання». Всього наведено 537 наборів освітніх даних як абсолютних, так і 

розрахункових, котрі класифіковані за підрозділами: 

- «Участь в освіті та навчанні»: учні та студенти за рівнями освіти 

(дошкільна, середня, професійна, освіта дорослих тощо), віком, 

статтю, країнами, територіальними одиницями; абітурієнти; 

безперервне професійне навчання тощо. 

- «Навчальна мобільність»: студенти з-за кордону за рівнем освіти, 

статтю, напрямом освіти, країною походження (прийняті на навчання 

та навчаються) тощо. 

- «Персонал освіти»: викладачі та академічний персонал за рівнем 

освіти, навчальними програмами, статтю, типом закладу, посадою 

тощо. 

- «Витрати на освіту»: фінансування освіти за рівнем, програмною 

спрямованістю, типом одержувача коштів, джерелами коштів, 

категорією витрат, у відсотках до ВВП, фінансова допомога 

студентам, витрати на державні та приватні заклади тощо. 

- «Результати освіти та навчання»: випускники за рівнем освіти, 

програмною орієнтацією, напрямом освіти, статтю та віком, молодь за 

освітнім рівнем і посадою тощо; населення за рівнем освіти, віком, 

статтю, регіоном, посадою, громадянством тощо. 

- «Мови»: учні за рівнем освіти, за вивченими мовами, кількістю 

вивчених мов, самооцінка мовних навичок тощо. 

- «Освітньо-адміністративні дані до 2012 року»: показники освіти, 

фінансові показники, випускники, персонал, вивчення мов тощо. 
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- «Попередні серії»: освітні показники та набори даних попередніх 

періодів. 

Тематичні підрозділи статистичних наборів показників розділу «Освіта та 

навчання», оприлюднених на офіційному вебсайті Євростату, наведено в 

Додатку 1. 

Прийнятий у 2009 році Регламент № 223/2009 про європейську 

статистику визначив статистичні принципи, на яких будується розробка, збір та 

поширення європейської статистики [14]. Серед них зазначимо наступні: 

«професійна незалежність»  всі процеси розробки, збору та поширення 

статистичних даних вільні від будь-якого тиску з боку політичних чи 

зацікавлених груп; «неупередженість»  всім користувачам статистичних даних 

надаються рівні права; «обʼєктивність»  статистика розробляється, збирається 

та поширюється систематично, надійно та неупереджено з використанням 

професійних та етичних стандартів; «надійність»  статистика максимально 

вірно, точно і послідовно вимірює реальність; «статистична 

конфіденційність»  заборона використання отриманих конфіденційних даних в 

цілях, відмінних від статистичних, та їх незаконного розголошення; 

«ефективність витрат»  витрати на отримання статистики пропорційні 

важливості результатів, ресурси оптимально використані, запитувана 

інформація, якщо це можливо, може бути легко отримана з наявних записів або 

джерел. 

Також в Регламенті визначено партнерство між статистичним органом 

ЄС, яким є Євростат, і національними статистичними інститутами та іншими 

національними органами, відповідальними в кожній державі-члені за розробку, 

збір та поширення європейської статистики. 

В умовах збройної агресії рф в Україні органи управління освітою всіх 

рівнів потребують інформацію, яка не збиралась у мирний час. 

Проаналізувавши сьогоденні інформаційні потоки, запити суспільства та 

освітнього менеджменту, пропонуємо додаткову зведену форму щодо 

діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти під час воєнного 

стану на рівні регіонів, котру можливо збирати засобами програмно-апаратного 

комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього 

менеджменту» (ПАК АІКОМ) з періодичністю щоквартально або щомісячно 

(Додаток 2, табл. 2.1). Зважаючи на швидкість змін в поточній ситуації через 

військову агресію, має бути можливість оперативно змінювати запропоновану 

форму, додаючи або вилучаючи окремі показники.  

У запропонованій додатковій формі визначено 3 основних розділи. В 

першому розділі пропонується збирати інформацію щодо стану закладів 

загальної середньої освіти, спеціальних та санаторних закладів, дитячих 
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будинків, спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів та закладів 

позашкільної освіти (ЗПО).  

Для оцінювання можливості запровадження очного навчання з 1 вересня 

із дотриманням безпечних умов для учасників навчального процесу 

запропоновано показники для визначення кількості закладів, що мають 

сховища, їх забезпеченість водою, освітленням, вентиляцією тощо. У другому 

розділі пропонується отримати інформацію щодо кількості учнів із числа 

внутрішньо переміщених осіб, з них дітей-інвалідів, сиріт, осіб з особливими 

освітніми потребами. Третій розділ присвячений педагогічним працівникам із 

числа внутрішньо переміщених осіб у ЗЗСО та ЗПО, працівникам спеціальних 

закладів, дитячих будинків. 

 

Метою дослідження є пошук взаємозв’язків між показниками у кожній із 

статистичних форм та зведених таблицях й побудова контрольних 

співвідношень. Для цього проведено аналіз структури статистичних форм та 

зведених таблиць, характерних помилок, виявлених при опрацюванні 

статистичної звітності на початок 2021/2022 н. р. (регіональний рівень). 

Структура форми № 76-РВК «Зведений звіт закладів загальної середньої 

освіти» наведена в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Структура форми № 76-РВК «Зведений звіт  

закладів загальної середньої освіти»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Кількість закладів, у них учнів та вчителів 01 – 26 9 

27 – 34 1 

Розділ ІІ. Кількість ліквідованих, утворених, реорганізованих 

закладів 

01 –07 3 

Розділ ІІІ. Відомості про гуртки, секції, організовані закладами 

загальної середньої освіти 

01 – 11 5 

12 1 

Розділ ІV. Розподіл учнів за класами на початок навчального року 

(без учнів спеціальних ЗЗСО та учнів спеціальних класів) 

01 – 102 18 

103 – 110 1 

Розділ V. Відомості про тривалість навчання, групи подовженого 

дня, класи, з’єднані класи (класи-комплекти) та окремі категорії 

учнів 

01 – 52 3 

Розділ VІ. Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до 

наступного класу або закінчили заклад загальної середньої освіти 

(без учнів спеціальних ЗЗСО та учнів спеціальних класів) 

01 – 33 3 

Розділ VIІ. Кількість учнів за віком (станом на 01 січня) 01 – 20 15 

21 – 24 1 

Розділ VIІІ. Кількість вихователів 01 – 05 3 

Розділ ІX. Відомості про заклади та їх філії (з розділу 1) 01 – 62 13 

63 1 

64 – 125 13 
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Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

126 1 

Довідково 01 – 08 1 
Складено авторами на основі [5]. 

 

Звіт за цією формою щороку складається станом на 05 вересня органами 

управління у сфері освіти за їх місцезнаходженням і подається 

департаментам/управлінням освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій не пізніше 20 вересня. Зведений по області звіт 

департаменти/управління подають ДНУ «Інститут освітньої аналітики» не 

пізніше 05 жовтня, котра подає зведений звіт по Україні Держстату не пізніше 

20 грудня [5]. 

У формі № 76-РВК до основних показників віднесена інформація про 

кількість ЗЗСО, чисельність учнів та учителів за типом місцевості, типом 

закладу та формами здобуття освіти. Наводиться інформація про тривалість 

навчання, групи подовженого дня, класи, з’єднані класи (класи-комплекти) та 

окремі категорії учнів, про учнів, які закінчили клас або заклад освіти, які 

отримали документ про здобуття певного рівня освіти, випускників, які 

пройшли тестування, гурткову роботу ЗЗСО, опорні заклади, їх філії тощо. 

При опрацюванні зведених звітів форми № 76-РВК від 

департаментів/управлінь освіти і науки обласних та Київської міської 

державних адміністрації зафіксовані найбільш характерні помилки формування 

показників:  

Розділ І.  

Рядок 15 «Військові (військово-морські, військово-спортивні) ліцеї» – не 

були враховані в Рядку 11 «Ліцеї» (по всіх графах). 

Розділ ІІІ. 

Неправильно заповнювалась інформація приватними закладами щодо 

гуртків, секцій, організованих ЗЗСО у графах 3 та 5 «з них на платній основі», 

Рядки з 01 по 11.  

Розділ ІV.  

Сума Рядків 08 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 14 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 04 «Кількість 

учнів, осіб» (по всіх графах). 

Сума Рядків 09 «денною», 10 «вечірньою», 11 «заочною», 12 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 08 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 15 «екстернатною», 16 «сімейною (домашньою)», 17 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 14 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 
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Сума Рядків 20 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 26 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 18 «учнів з 

особливими освітніми потребами, усього» (по всіх графах). 

Сума Рядків 21 «денною», 22 «вечірньою», 23 «заочною», 24 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 20 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 27 «екстернатною», 28 «сімейною (домашньою)», 29 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 26 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 42 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 48 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 38 «Кількість 

учнів, осіб» (по всіх графах). 

Сума Рядків 43 «денною», 44 «вечірньою», 45 «заочною», 46 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 42 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 49 «екстернатною», 50 «сімейною (домашньою)», 51 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 48 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 54 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 60 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 52 «учнів з 

особливими освітніми потребами, усього» (по всіх графах). 

Сума Рядків 55 «денною», 56 «вечірньою», 57 «заочною», 58 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 54 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 61 «екстернатною», 62 «сімейною (домашньою)», 63 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 60 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 76 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 82 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 72 «Кількість 

учнів, осіб» (по всіх графах). 

Сума Рядків 77 «денною», 78 «вечірньою», 79 «заочною», 80 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 76 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 83 «екстернатною», 84 «сімейною (домашньою)», 85 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 82 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 88 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 94 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 86 «учнів з 

особливими освітніми потребами, усього» (по всіх графах). 
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Сума Рядків 89 «денною», 90 «вечірньою», 91 «заочною», 92 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 88 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 95 «екстернатною», 96 «сімейною (домашньою)», 97 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 94 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Розділ V. 

Неправильно заповнювались дані щодо кількості осіб з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування: Рядки 37 та 41 повинні бути 

менше Рядків 36 та 40 відповідно. В інструкції по заповненню форми ЗНЗ-1 

зазначено: «особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, – особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли 

або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених 

батьківського піклування» [5]. 

Неправильно заповнювались дані у Рядках 50 «Крім того, кількість дітей, 

які проживають у пансіонах (інтернатах) ЗЗСО (без спеціальних)» та 51 «з них 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх 

числа». Інформація заповнюється про дітей, які тільки проживають у пансіонах 

ЗЗСО.  

Розділ ІХ.  

Сума Рядків 06 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 12 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 04 «Кількість 

учнів, осіб» (по всіх графах). 

Сума Рядків 07 «денною», 08 «вечірньою», 09 «заочною», 10 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 06 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 13 «екстернатною», 14 «сімейною (домашньою)», 15 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 12 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 18 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 24 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 16 «учнів з 

особливими освітніми потребами, усього» (по всіх графах). 

Сума Рядків 19 «денною», 20 «вечірньою», 21 «заочною», 22 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 18 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 25 «екстернатною», 26 «сімейною (домашньою)», 27 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 24 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 
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Сума Рядків 37 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 43 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 35 «Із рядка 04 

кількість учнів у філіях, осіб» (по всіх графах). 

Сума Рядків 38 «денною», 39 «вечірньою», 40 «заочною», 41 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 37 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 44 «екстернатною», 45 «сімейною (домашньою)», 46 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 43 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 49 «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 55 «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 47 «учнів з 

особливими освітніми потребами, усього» (по всіх графах). 

Сума Рядків 50 «денною», 51 «вечірньою», 52 «заочною», 53 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 49 «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 56 «екстернатною», 57 «сімейною (домашньою)», 58 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 55 «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 69. «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 75. «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 67. «Кількість 

учнів, осіб» (по всіх графах). 

Сума Рядків 70. «денною», 71. «вечірньою», 72. «заочною», 73. 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 69. «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 76. «екстернатною», 77. «сімейною (домашньою)», 78. 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 75. «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 81. «Навчаються за формами здобуття освіти: інституційною, 

усього:», 87. «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 79. «учнів з 

особливими освітніми потребами, усього» (по всіх графах). 

Сума Рядків 82. «денною», 83. «вечірньою», 84. «заочною», 82. 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 81. «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 88. «екстернатною», 89. «сімейною (домашньою)», 90. 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 87. «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 100. «Навчаються за формами здобуття освіти: 

інституційною, усього:», 106. «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 

98. «Із рядка 04 кількість учнів у філіях, осіб» (по всіх графах). 
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Сума Рядків 101. «денною», 102. «вечірньою», 103. «заочною», 104. 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 100. «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 107. «екстернатною», 108. «сімейною (домашньою)», 109. 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 106. «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 112. «Навчаються за формами здобуття освіти: 

інституційною, усього:», 118. «індивідуальною, усього:» не дорівнювала Рядку 

110. «учнів з особливими освітніми потребами, усього» (по всіх графах). 

Сума Рядків 113. «денною», 114. «вечірньою», 115. «заочною», 116. 

«дистанційною» не дорівнювала Рядку 112. «Навчаються за формами здобуття 

освіти: інституційною, усього:» (по всіх графах). 

Сума Рядків 119. «екстернатною», 120. «сімейною (домашньою)», 121. 

«педагогічним патронажем» не дорівнювала Рядку 118. «індивідуальною, 

усього:» (по всіх графах). 

Після проведеного аналізу структури форми № 76-РВК та помилок 

розроблено 243 контрольних співвідношення, котрі наведено у Додатку 3, 

табл. 3.1. 

 

Структура форми № 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти» наведена у табл. 5. 

 

Таблиця 5 

Структура форми № 83-РВК «Звіт про чисельність і склад педагогічних 

працівників закладів загальної середньої освіти»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Склад педагогічних працівників  01 – 19 18 

20 – 26 1 

Розділ ІІ. Розподіл учителів, які викладають окремі предмети 

(уключаючи директорів закладів та їх заступників) 

01 – 17 23 

18 – 21 1 
Складено авторами на основі [6]. 

 

Звіт за цією формою щороку складається ЗЗСО станом на 05 вересня та 

подається не пізніше 10 жовтня місцевому органу управління освітою. 

Департаменти/управління освіти і науки обласних, Київської міської державних 

адміністрацій подають зведений по області звіт не пізніше 22 жовтня ДНУ 

«Інститут освітньої аналітики», котра подає Держстату зведений звіт по Україні 

не пізніше 20 грудня [6]. 

У формі № 83-РВК наводяться показники якості викладацького складу, а 

саме: чисельність педагогічних працівників за категорією, освітньо-
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кваліфікаційним рівнем освіти, педагогічним стажем роботи, віком та статтю, 

чисельність адміністративного персоналу (директорів закладів та їх 

заступників), пенсіонерів, розподіл учителів за рівнем освіти, які викладають 

окремі предмети, кількість вакантних посад учителів за окремими предметами 

тощо. 

При опрацюванні зведених звітів форми № 83-РВК від 

департаментів/управлінь освіти і науки обласних та Київської міської 

державних адміністрацій зафіксовані найбільш характерні помилки 

формування показників:  

- у Розділі І: сума  граф з 13 по 16 «З графи 1 мають стаж педагогічної 

роботи» не завжди дорівнювала графі 1 «Кількість педагогічних 

працівників, осіб» (по всіх рядках); 

- у Розділі ІІ: сума граф з 2 по 22 «з них за основною спеціальністю» не 

завжди дорівнювала графі 1 «Усього учителів (сума граф 2-22), осіб» 

(по всіх рядках); 

- у Розділі ІІ: сума рядків з 12 по 17 «З рядка 05 розподіл педпрацівників 

за віком» не завжди дорівнювала рядку 05 «Усього (сума даних рядків 

01 – 04» (по всіх графах). 

Не узгоджувались дані Розділу І «Склад педагогічних працівників» та 

Розділу ІІ «Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (уключаючи 

директорів закладів та їх заступників)». 

Після проведеного аналізу структури форми № 83-РВК та наведених 

помилок було розроблено 54 контрольних співвідношення, що наведені у 

Додатку 3, табл. 3.2. 

 

Структура зведеної таблиці № Д-4 «Відомості про матеріально-технічну 

базу закладів загальної середньої освіти та використання сучасних 

інформаційних технологій (без спеціальних ЗЗСО)» наведена у табл. 6. 

 

Таблиця 6 

Структура зведеної таблиці № Д-4 «Відомості про матеріально-технічну 

базу закладів загальної середньої освіти та використання сучасних 

інформаційних технологій (без спеціальних ЗЗСО)»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Відомості щодо приміщення та матеріально-технічної бази 

закладів загальної середньої освіти 

01 – 87 12 

Розділ ІІ. Відомості про використання сучасних інформаційних 

технологій 

01 – 70 12 

Розділ ІІІ. Відомості про використання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами у 

закладах загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО) 

01 – 12 12 
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Складено авторами на основі [7]. 

 

Звіт за цією формою щороку складається і подається органами управління 

у сфері освіти за місцезнаходженням департаментам/управлінням освіти і науки 

обласних, Київської міської державних адміністрацій не пізніше 20 жовтня. 

Зведені по області звіти департаменти/управління подають ДНУ «Інститут 

освітньої аналітики» не пізніше 20 листопада, котра подає зведену таблицю 

№ Д-4 по Україні до Держстату не пізніше 20 грудня [7]. 

Таблиця містить інформацію щодо кількості закладів загальної середньої 

освіти (без спеціальних ЗЗСО), забезпеченості їх приміщеннями, кабінетами, 

санітарними умовами, бібліотечними фондами, умовами харчування дітей, в 

підвезенні дітей за програмою «Шкільний автобус», а також інформацію про 

площі навчальних закладів, земельних ділянок, наявність будівель і їх 

пристосування для осіб з особливими освітніми потребами, забезпеченість 

технічними засобами навчання, сучасним комп’ютерним і комунікаційним 

обладнанням, доступом до мережі Інтернет, засобами корекції і реабілітації для 

осіб з особливими освітніми потребами.  

При опрацюванні зведених таблиць № Д-4 від департаментів/управлінь 

освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрації 

зафіксовані найбільш характерні помилки при формуванні показників:  

1. У зведену таблицю не включалися показники матеріально-технічної бази 

закладів, які припинили роботу на початок навчального року, але ще не були 

оформлені акти про припинення їх функціонування. Такі заклади повинні 

враховуватись. 

2. Не включались до зведеної таблиці дані, що характеризують наявність 

опалення, каналізації, їдальні тощо в ЗЗСО, що орендують приміщення для 

здійснення освітньої діяльності. Це стосується, в основному, приватних ЗЗСО. 

У результаті ця не врахована кількість закладів потрапляє, наприклад, до тих, 

що не мають каналізації або опалення.  

3. Кількість закладів у зведеній таблиці № Д-4 повинна співпадати з 

кількістю закладів (без спеціальних ЗЗСО) у формі № 76-РВК. Тобто, у зведеній 

таблиці № Д-4 Розділ І Рядок 01, графи: 1 (міська місцевість, усього),  5 

(сільська місцевість, усього),  9 (Разом, усього) мають дорівнювати різниці 

Рядків 01 і 17 Розділу І форми № 76-РВК у відповідних графах: 1 (міська 

місцевість), 4 (сільська місцевість), 7 (Разом). Кількість початкових шкіл у 

формі  № 76-РВК вираховується сумою рядків 02, 03, 21, гімназій – сумою 

рядків 04, 05, 10, 19, 22, ліцеїв – сумою рядків 06, 07, 08, 09, 11, 23, 24. 

Відповідність показників таблиці № Д-4 показникам форми № 76-РВК наведена 

в таблиці 7.  
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Таблиця 7 

Відповідність показників зведеної таблиці № Д-4 (Розділ І, рядок 01)  

показникам форми № 76-РВК (Розділ І) 
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Складено авторами. 

 

Наведемо приклади найбільш повторюваних помилок у зведених 

таблицях № Д-4 за розділами: 

Розділ І. 

Рядки 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 повинні бути не більше 

Рядка 01. 

Рядок 23 «Кількість STEM-лабораторій» повинен бути не менше Рядка 

22.  

Рядок 26 «Універсальну залу для молодших школярів» повинен бути не 

більше Рядка 25. 

Рядок 27 «Кількість універсальних залів для молодших школярів» 

повинен бути не менше Рядка 26. 

Сума Рядків 31, 32 повинна дорівнювати Рядку 01. 

Рядок 33 «Водогін» повинен бути не більше Рядка 01. 

Рядок 34 «Водогін» з гарячою водою повинен бути не більше Рядка 33. 

Рядок 35 «Каналізацію» повинен бути не більше Рядка 33. 

Рядок 44 «Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з 

інвалідністю» повинен бути не більше Рядка 01. 

Рядок 45 «Кількість таких кімнат, од.» повинен бути не більше Рядка 44. 

Сума Рядків 56, 57 повинна дорівнювати кількості філій закладів.  
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У 2021/2022 н. р. при заповненні форми була вимога вказувати кількість 

філій всіх закладів (не тільки опорних). Необхідно виправити в тексті форми, 

або в інструкції.  

Філії, розташовані в сільській місцевості, головні заклади яких у міських 

поселеннях, помічалися як філії в міських поселеннях. 

Рядок 65 повинен бути не більше Рядка 64. 

Сума Рядків 66, 67, 68 повинна дорівнювати Рядку 65. 

Сума Рядків 71, 72, 73, 74 повинна дорівнювати Рядку 01. 

У рядки 75, 76, 77 повинні потрапляти заклади, що враховуються в 

наступному рядку (наприклад, якщо є доступ до другого поверху, значить 

забезпечено доступ і до першого поверху; доступ до третього поверху 

забезпечує доступ до першого і другого поверхів). 

Розділ ІІ. 

Сума рядків 18, 19, 20, 21, 22, 23 повинна бути не менше рядка 9. 

Після проведеного аналізу структури зведеної таблиці № Д-4 та 

виявлених помилок при опрацюванні звітів розроблено 62 контрольних 

співвідношення, що наведені в Додатку 3, табл. 3.3. 

 

Структура зведеної таблиці № Д-5 «Відомості про профілі навчання у 

закладах загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО)» наведена у табл. 8. 

 

Таблиця 8 

Структура зведеної таблиці № Д-5 «Відомості про профілі навчання у 

закладах загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО)»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Розподіл закладів і учнів за профілями навчання 01 – 28 10 
Складено авторами на основі [8]. 

 

Звіт щороку складається і подається органами управління у сфері освіти 

за місцезнаходженням департаментам/управлінням освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій не пізніше 7 листопада, котрі 

подають зведені по області таблиці ДНУ «Інститут освітньої аналітики» не 

пізніше 5 грудня. Зведена по Україні таблиця подається ДНУ «Інститут 

освітньої аналітики» до Держстату не пізніше 8 січня [8]. 

Після проведеного аналізу структури зведеної таблиці № Д-5 та 

виявлених помилок при опрацюванні звітів розроблено 5 контрольних 

співвідношень, що наведені в Додатку 3, табл. 3.4. 
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Структура зведеної таблиці № Д-6 «Відомості про групування закладів 

загальної середньої освіти за кількістю класів і учнів та про наповнюваність 

класів учнями (без спеціальних ЗЗСО)» наведена у табл. 9. 

 

Таблиця 9 

Структура зведеної таблиці № Д-6 «Відомості про групування закладів 

загальної середньої освіти за кількістю класів і учнів та про 

наповнюваність класів учнями (без спеціальних ЗЗСО)»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Групування закладів загальної середньої освіти за 

кількістю класів 

01 – 13 6 

Розділ ІІ. Відомості щодо кількості груп, на які поділено класи 

при вивченні окремих предметів 

01 – 16 3 

Розділ ІІІ. Групування закладів загальної середньої освіти за 

кількістю учнів 

01 – 03 10 

04 – 06 8 

07 – 09 11 

Розділ ІV. Відомості про кількість класів зі значною 

наповнюваністю учнями 

01 – 16 3 

Складено авторами на основі [7]. 

 

Звіт щороку складається і подається органами управління у сфері освіти 

за місцезнаходженням департаментам/управлінням освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій не пізніше 25 жовтня, котрі подають 

зведену таблицю до ДНУ «Інститут освітньої аналітики» не пізніше 27 

листопада. Зведену таблицю по Україні ДНУ «Інститут освітньої аналітики» 

подає до Держстату не пізніше 25 грудня [7]. 

Після проведеного аналізу структури зведеної таблиці № Д-6 розроблено 

25 контрольних співвідношень, що наведені в Додатку 3, табл. 3.5. 

 

Структура зведеної таблиці № Д-7-8 «Відомості про мови навчання та 

вивчення мови як предмета у закладах загальної середньої освіти (без 

спеціальних ЗЗСО)» наведена у табл. 10. 

 

Таблиця 10 

Структура зведеної таблиці № Д-7-8 «Відомості про мови навчання  

та вивчення мови як предмета у закладах загальної середньої освіти  

(без спеціальних ЗЗСО)»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Розподіл закладів за мовами навчання та учнів і класів у 

них 

01 – 15 7 

Розділ ІІ. Відомості про заклади, в яких навчання ведеться двома і 

більше мовами 

01 – 20 6 
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Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ ІІІ. Розподіл учнів за мовами навчання 01 – 15 13 

Розділ ІV. Розподіл закладів за мовами, що вивчаються як 

самостійний навчальний предмет та кількість класів у них 

01 – 27 4 

Розділ V. Розподіл учнів за мовами, які вивчаються як 

самостійний предмет та в рамках вибіркових курсів, інтегрованих 

курсів 

01 – 27 14 

Розділ VІ. Розподіл учнів, які вивчають другу мову, за класами 01 – 26 9 
Складено авторами на основі [7]. 

 

Звіт щороку складається і подається органами управління у сфері освіти 

за місцезнаходженням департаментам/управлінням освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій не пізніше 25 вересня. 

Департаменти/управління освіти і науки обласних, Київської міської державних 

адміністрацій подають ДНУ «Інститут освітньої аналітики» не пізніше 11 

жовтня, котра подає зведений звіт по Україні Держстату не пізніше 3 листопада 

[7]. 

У зведеній таблиці № Д-7-8 містяться показники про розподіл закладів за 

мовами навчання та учнів і класів у них; відомості про заклади, в яких навчання 

ведеться двома і більше мовами; розподіл учнів за мовами навчання та класами; 

розподіл закладів за мовами, що вивчаються як предмет, та кількість класів 

(груп) у них; розподіл учнів за мовами, що вивчаються як предмет та 

факультативно або в гуртках; розподіл учнів, які вивчають другу мову, за 

класами. 

При опрацюванні зведених таблиць № Д-7-8 від департаментів/управлінь 

освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій 

зафіксовані характерні помилки при формуванні показників: 

Розділ I. 

У Рядку 01 Графи 1 надається загальна кількість навчальних закладів, у 

яких є контингент учнів та здійснюється навчальний процес. Тому це значення 

іноді не співпадало  з  кількістю  закладів (без спеціальних ЗЗСО) у формі 

№ 76-РВК різниця Рядків 01 і 17 Розділу І, які мають ліцензію на проведення 

навчального процесу. 

Розділ IV. 

У Рядку 02 «Українська мова» Графах 1 «Кількість закладів, у яких 

вивчаються мови» надається кількість закладів, де основною мовою навчання 

не є українська, та дорівнює сумі Рядків з 02 по 15 Графи 1 «Кількість закладів, 

од.» з Розділу I. У звітах деяких обласних управлінь освіти була надана 

інформація про заклади у Розділі IV Рядку 02, при цьому у Розділі I інформація 

була наявна тільки про  заклади, де основна мова навчання – українська. 
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Розділ V. 

У Рядку 02 Графи з 1 по 13 надається кількість учнів, які вивчають 

українську мову як самостійний предмет, тільки по тих закладах, у яких мовою 

навчання не є українська або навчання ведеться двома і більше мовами, та 

дорівнює сумі Рядків з 02 по 12 Графи 1 Розділу III. 

Розділ VI.  

Надається інформація про учнів за мовами навчання, які вивчаються як 

друга мова, у класах з 5 по 12. Значення по Рядках та Графах повинні бути 

менші або дорівнювати значенням відповідної мови та класу, наданих у 

Розділі V.  

Після проведеного аналізу структури зведеної таблиці № Д-7-8 та 

виявлених помилок при опрацюванні зведених таблиць розроблено 83 

контрольних співвідношення, що наведені у Додатку 3, табл. 3.6. 

 

Структура зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про спеціальні заклади 

загальної середньої освіти» наведена в табл. 11. 

 

Таблиця 11 

Структура зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про спеціальні заклади 

загальної середньої освіти»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Санаторні заклади загальної середньої освіти, які мають у 

своєму складі пансіон (інтернат) (без спеціальних класів) 

01 – 08 11 

09 – 13 1 

Розділ ІІ. Спеціальні заклади загальної середньої освіти, 

включаючи ті, що мають у своєму складі пансіон (інтернат) і 

спеціальні та інклюзивні класи в ЗЗСО 

01 – 20 28 

21 – 22 1 

Розділ ІІІ. Розподіл учнів з особливими освітніми потребами за 

нозологіями 

01 – 13 8 

Розділ ІV. Окремі показники 01 – 18 1 

Розділ V. Спеціальні заклади загальної середньої освіти, що мають 

у своєму складі пансіон (інтернат) і спеціальні та інклюзивні класи 

в закладах загальної середньої освіти з пансіонами (інтернатами) (з 

розділу ІІ) 

01 – 18 14 

19 – 21 1 

Розділ VІ. Мова навчання 01 – 15 5 

Розділ VIІ. Відомості про приміщення, матеріально-технічну базу 

та використання допоміжних засобів для навчання (спеціальних 

засобів корекції психо-фізичного розвитку) осіб з особливими 

освітніми потребами у спеціальних закладах загальної середньої 

освіти 

01 – 65 2 

Складено авторами на основі [7]. 

 

Звіт щороку складається і подається органами управління у сфері освіти 

за місцезнаходженням департаментам/управлінням освіти і науки обласних, 

Київської міської державних адміністрацій не пізніше 10 жовтня, котрі подають 
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зведену по області таблицю ДНУ «Інститут освітньої аналітики» не пізніше 22 

жовтня. До Держстату зведену таблицю по Україні ДНУ «Інститут освітньої 

аналітики» подає не пізніше 11 листопада [7]. 

У зведеній таблиці № Д-9 відображаються відомості про санаторні ЗЗСО, 

які мають у своєму складі пансіон (інтернат) (без спеціальних класів) у розрізі 

типу шкіл (для хворих на сколіоз, із захворюваннями серцево-судинної 

системи, із психоневрологічними захворюваннями, із хронічними 

неспецифічними захворюваннями органів травлення, із хронічними 

неспецифічними захворюваннями органів дихання, з малими і неактивними 

(фаза згасання) формами туберкульозу, хворих на цукровий діабет), про 

спеціальні ЗЗСО (включаючи ті, що мають у своєму складі пансіон (інтернат), і 

спеціальні та інклюзивні класи в ЗЗСО у розрізі типу шкіл (із порушенням 

інтелектуального розвитку, сліпих та зі зниженим зором, глухих і зі зниженим 

слухом, із порушеннями опорно-рухового апарату, з тяжкими порушеннями 

мовлення, з порушеннями психічного розвитку), про спеціальні ЗЗСО, що 

мають у своєму складі пансіон і спеціальні та інклюзивні класи в ЗЗСО з 

пансіонами (інтернатами) у розрізі типу шкіл,  розподіл учнів з особливими 

освітніми потребами за нозологіями, про матеріально-технічну базу, мову 

навчання в спеціальних ЗЗСО.  

Після проведеного аналізу структури зведеної таблиці № Д-9 розроблено 

79 контрольних співвідношень, котрі наведено у Додатку 3, табл. 3.7. 

 

Структура форми № 1-ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» наведена у табл. 12. 

 

Таблиця 12 

Структура форми № 1-ЗСО «Звіт про продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів»   

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Розподіл за регіонами випускників 9-х класів, які 

одержали базову загальну середню освіту і продовжують навчання 

для здобуття повної загальної середньої освіти 

01 – 29 6 

Складено авторами на основі [9]. 

 

Департаменти/управління освіти і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій подають звіт не пізніше 25 грудня ДНУ «Інститут 

освітньої аналітики», головному управлінню статистики в областях та місті 
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Києві. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» подає зведений звіт Держстату не 

пізніше 15 січня [9]. 

Після проведеного аналізу структури форми № 1-ЗСО було розроблено 3 

контрольних співвідношення, які наведено у Додатку 3, табл. 3.8. 

 

Структура форми № 1-ДБШ «Зведений звіт дитячих будинків, 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів (спеціальних загальноосвітніх шкіл-

інтернатів) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

наведена у табл. 13. 

 

Таблиця 13 

Структура форми № 1-ДБШ «Зведений звіт  

дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

(спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Кількість закладів, у них вихованців та працівників 01 – 05 15 

06 – 11 1 

Розділ ІІ. Рух вихованців протягом року 01 – 05 12 

Розділ ІІІ. Склад вихованців дитячих будинків та шкіл-інтернатів 01 – 05 16 

Розділ ІV. Кількість і склад педагогічних працівників 01 – 31 11 

Розділ V. Матеріально-технічна база і літній відпочинок 

вихованців  

01 – 05 13 

Складено авторами на основі [10] 

 

Звіт щороку складається за станом на 01 січня. Департаменти/управління 

освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрації подають 

зведений звіт не пізніше 6 лютого ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 

головному управлінню статистики в областях та місті Києві. ДНУ «Інститут 

освітньої аналітики» зведений звіт по Україні подає до Держстату  не пізніше 

10 березня [10]. 

Після проведеного аналізу структури форми № 1-ДБШ розроблено 61 

контрольне співвідношення, що наведені у Додатку 3, табл. 3.9. 

 

Структура форми № 1-ПЗ «Зведений звіт позашкільних навчальних 

закладів» наведена в табл. 14. 
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Таблиця 14 

Структура форми № 1-ПЗ  

«Зведений звіт позашкільних навчальних закладів»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Мережа позашкільних навчальних закладів (без ДЮСШ) 01 – 16 6 

17 – 18 1 

Розділ ІІ. Розподіл гуртків, груп, інших творчих об’єднань та 

вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності 

01 – 19 20 

20 – 31 1 

Розділ ІІІ. Кількість і склад педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів та кількість зайнятих ставок 

01 – 22 13 

Розділ ІV. Розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком та 

напрямами роботи гуртків, груп та творчих об’єднань, (осіб) 

01 – 13 14 

Розділ V. Матеріально-технічна база позашкільного навчального 

закладу 

01 – 41 13 

Складено авторами на основі [11]. 

 

Звіт щороку складається станом на 01 січня. Департаменти/управління 

освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій подають 

зведений звіт до ДНУ «Інститут освітньої аналітики» не пізніше 15 лютого [11]. 

При опрацюванні зведених форм № 1-ПЗ від департаментів/управлінь 

освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій 

зафіксовані повторювані помилки при формуванні показників: 

- сума кількості педагогічних працівників згідно розподілу за стажем 

педагогічної роботи не відповідала загальній кількості педагогічних 

працівників; 

- у Розділі ІІІ Рядок 10 Графа 12 – наводились дані про кількість 

педагогічних працівників віком до 30 років та стажем педагогічної роботи 

більше 20 років;  

- у Розділі ІІІ Рядок 21 до спеціалістів, залучених до навчально-

виховного процесу, не повинні включати педагогічних працівників, які мають 

основну роботу в закладах (Рядок 09) та педагогічних працівників, прийнятих 

на роботу за сумісництвом (Рядок 16); 

- кількість вихованців за напрямами діяльності гуртків у Розділі IV 

«Розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком та напрямами роботи гуртків, 

груп та творчих об’єднань» Графа 1 Рядки 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12 не 

відповідала кількості вихованців за напрямами діяльності гуртків, вказаних у 

Розділі II «Розподіл гуртків, груп, інших творчих об’єднань та вихованців, 

учнів, слухачів за напрямами діяльності» Рядок 01 Графи 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18 відповідно; 

- у Розділі V до закладів позашкільної освіти відносять кількість 

об’єктів матеріально-технічної бази у закладі (глядацькі зали, спортивні зали, 

басейни, майстерні); 
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- у Розділі V орендована площа приміщень додавалась до загальної 

площі приміщень. 

Після проведеного аналізу структури форми № 1-ПЗ та помилок, 

виявлених при опрацюванні звітів, розроблено 93 контрольні співвідношення, 

що наведені в Додатку 3, табл. 3.10. 

 

Структура форми № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» 

наведена у табл. 15. 

 

Таблиця 15 

Структура форми № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»  

Назва розділу 
Номер 

рядка 
Кількість 

граф 

Розділ І. Відомості про охоплення навчанням дітей шкільного віку 01 – 10 7 

Розділ ІІ. Кількість дітей, які не навчаються у закладах освіти, за 

причинами 

01 – 05 7 

Розділ ІІІ. Кількість дітей, які не навчаються для здобуття повної 

загальної середньої освіти, за віком (без дітей з особливими 

освітніми потребами) 

01 – 08 6 

Складено авторами на основі [12]. 

 

Звіт щороку складається станом на 01 вересня. Департаменти/управління 

освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій подають 

зведений звіт по області ДНУ «Інститут освітньої аналітики» не пізніше 05 

жовтня. Зведену таблицю по Україні ДНУ «Інститут освітньої аналітики» подає 

до Держстату не пізніше 15 жовтня [12]. 

Після проведеного аналізу структури форми № 77-РВК розроблено 13 

контрольних співвідношень, що наведено у Додатку 3, табл. 3.11. 

 

 

ВИСНОВКИ 

1. Зважаючи на виклики сьогодення: велика кількість внутрішньо 

переміщених осіб, біженців за кордон, руйнування та пошкодження освітньої 

інфраструктури, виникає потреба в отримані статистичної інформації, котра 

уможливить оцінювання стану освітнього середовища, його безпечність для 

учасників навчального процесу. Проаналізувавши статистичні форми для збору 

даних про діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

відділом освітнього інформаційного забезпечення запропоновано додаткову 

форму (Додаток 1), яка дає змогу отримувати оперативну інформацію, що 

стосується руйнувань та пошкоджень будівель, темпів їх відновлення (в місцях, 

де це можливо), наявності сховищ та укриттів у закладах; оцінити зростання 

навантаження на заклади в регіонах, куди переміщаються сім’ї з дітьми; 
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працевлаштування педагогічних працівників з числа внутрішньо переміщених. 

Вважаємо за доцільне додаткову форму збирати через ПАК АІКОМ з 

періодичністю щоквартально або щомісячно. Зважаючи на швидкість змін в 

поточній ситуації через військову агресію, структура запропонованої форми 

може змінюватися в частині доповнення чи вилучення показників.  

2. У першому розділі додаткової форми звітності пропонується збирати 

інформацію щодо стану закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

спеціальні та санаторні заклади, дитячі будинки, спеціальні школи-інтернати. 

Для оцінювання можливості запровадження безпечного очного навчання з 1 

вересня 2022 р., запропоновано показники, котрі характеризують кількість 

закладів, що мають облаштовані сховища, їх забезпеченість водою, 

освітленням, вентиляцією тощо. У другому розділі пропонується отримувати 

інформацію щодо кількості учнів у закладах із числа внутрішньо переміщених, 

з них дітей-інвалідів, сиріт, осіб з особливими освітніми потребами. Третій 

розділ присвячений педагогічним працівникам із числа внутрішньо 

переміщених в ЗЗСО та ЗПО, спеціальних закладах, дитячих будинках тощо. 

3. У ході дослідження проаналізовано найбільш суттєві та характерні 

помилки, виявлені при опрацюванні форм статистичної звітності на 

регіональному рівні, що надавались департаментами/управліннями освіти 

обласних та Київської міської державних адміністрацій.  

4. Для 11 форм звітності щодо діяльності ЗЗСО та ЗПО  відповідно до їх 

структури розроблено 721 контрольне співвідношення між статистичними 

показниками (Додаток 3). Для 9 форм наведено не тільки співвідношення між 

показниками у розділах, але й 226 співвідношень між розділами. Контрольні 

співвідношення пропонується застосувати у ПАК АІКОМ для перевірки 

правильності формування показників статистичних звітів та зведених таблиць 

на регіональному рівні.  
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До аналітичної записки додаються: 

 

Додаток 1. Тематичні підрозділи статистичних наборів показників розділу 

«Освіта та навчання», оприлюднених на офіційному вебсайті 

Євростату 

 

Додаток 2. Додаткова форма 

Таблиця 2.1. Додаткова форма «Звіт про стан закладів загальної середньої 

освіти під час воєнного стану, контингент учнів та чисельність 

педагогічних працівників із числа внутрішньо переміщених осіб у них  

станом на __________________». 

 

Додаток 3. Контрольні співвідношення для перевірки даних статистичних 

форм 

Таблиця 3.1. Контрольні співвідношення форми № 76-РВК «Зведений звіт 

закладів загальної середньої освіти». 

Таблиця 3.2. Контрольні співвідношення форми № 83-РВК «Звіт про 

чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти». 

Таблиця 3.3. Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-4 «Відомості 

про матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти та 

використання сучасних інформаційних технологій (без спеціальних 

ЗЗСО)». 

Таблиця 3.4. Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-5 «Відомості 

про профілі навчання у закладах загальної середньої освіти (без 

спеціальних ЗЗСО)». 

Таблиця 3.5. Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-6 «Відомості 

про групування закладів загальної середньої освіти за кількістю класів 

і учнів та про наповнюваність класів учнями (без спеціальних ЗЗСО)». 

Таблиця 3.6. Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-7-8 «Відомості 

про мови навчання та вивчення мови як предмета у закладах загальної 

середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО)». 

Таблиця 3.7. Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-9 «Відомості 

про спеціальні заклади загальної середньої освіти». 

Таблиця 3.8. Контрольні співвідношення форми № 1-ЗСО «Звіт про 

продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

Таблиця 3.9. Контрольні співвідношення форми № 1-ДБШ «Зведений звіт 

дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (спеціальних 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». 
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Таблиця 3.10. Контрольні співвідношення форми № 1-ПЗ «Зведений звіт 

позашкільних навчальних закладів».  

Таблиця 3.11. Контрольні співвідношення форми № 77-РВК «Звіт про кількість 

дітей шкільного віку». 
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Додаток 1 

Тематичні підрозділи статистичних наборів показників  

розділу «Освіта та навчання»,  

оприлюднених на офіційному вебсайті Євростату 

 

 Участь в освіті та навчанні: 

 Учні та студенти  зарахування: 

○ дошкільна та початкова освіта; 

○ нижня середня, старша середня та післясередня невища освіта; 

○ вища освіта; 

○ усі рівні освіти. 

 Учні та студенти  абітурієнти. 

 Навчання дорослих: 

○ основні показники участі дорослих у навчанні - дані Огляду робочої 

сили (ОРС) з 1992 року; 

○ участь в освіті та навчанні (останні 4 тижні)  населення віком від 18 

років; 

○ участь в освіті та навчанні (останні 4 тижні)  працівники віком від 18 

років; 

○ участь в освіті та навчанні (останні 4 тижні) - населення віком від 15 

років, за типом освіти; 

○ участь в освіті та навчанні (останні 12 місяців); 

○ участь у неформальному навчанні (останні 12 місяців); 

○ доступ до інформації про освіту та навчання (останні 12 місяців); 

○ час, витрачений на освіту та навчання (за останні 12 місяців); 

○ перешкоди для участі в освіті та навчанні (останні 12 місяців). 

 Безперервне професійне навчання (БПН) на підприємствах: 

○ надання курсів та інших форм БПН; 

○ стратегії БПН; 

○ учасники курсів БПН; 

○ вартість курсів БПН; 

○ час, проведений на курсах БПН; 

○ характеристика курсів БПН; 

○ оцінка діяльності БПН; 

○ забезпечення первинної професійної підготовки (ППП). 

 Навчальна мобільність: 

 Мобільні студенти з-за кордону. 

 Диплом мобільних випускників з-за кордону. 

 Кредитні мобільні випускники. 
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 Персонал освіти: 

 Викладачі та академічний персонал. 

 Розподіл викладачів та академічного персоналу. 

 Фінанси освіти: 

 Витрати на освіту. 

 Витрати/на державні та приватні навчальні заклади. 

 Результати освіти та навчання: 

 Випускники. 

 Рівень освіти (впровадження Міжнародної стандартної класифікації 

освіти (МСКО) 2011): 

○ населення за рівнем освіти; 

○ трудовий статус за рівнем освіти. 

 Перехід від навчання до роботи: 

○ молодь за освітнім та трудовим статусом (в т.ч. за працевлаштуванням, 

за освітою та підготовкою); 

○ достроково залишили навчання; 

○ трудовий статус молоді за роками з моменту здобуття вищого рівня 

освіти; 

○ вхід молоді на ринок праці - ОРС 2009; 

○ вхід молоді на ринок праці – ОРС 2000. 

 Мови: 

 Вивчення мови. 

 Самооцінка мовних навичок: 

○ кількість відомих іноземних мов; 

○ рівень найвідомішої іноземної мови; 

○ рівень володіння іноземною мовою вважається найвідомішим в країні. 

 Освітньо-адміністративні дані до 2012 року (впровадження МСКО 1997): 

 Тематичні показники – прогрес у досягненні Лісабонських цілей в освіті 

та навчанні. 

 Показники освіти  нефінансові. 

 Показники фінансів освіти. 

 Зарахування, випускники, абітурієнти, персонал та вивчення мови. 

 Студентська мобільність та іноземні студенти у вищих навчальних 

закладах: 

○ мобільні студенти; 

○ іноземні студенти. 

 Регіон ЄС. 

 Попередні серії: 

 Навчання протягом усього життя – ОРС 2003. 
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 Безперервне професійне навчання на підприємствах: 

○ освітні/не освітні підприємства за Класифікацією видів економічної 

діяльності ЄС (КВЕД ЄС); 

○ освітні/не освітні підприємства за розміром класу; 

○ учасники курсів БПН за КВЕД ЄС, розміром класу та статтю; 

○ вартість курсів БПН за КВЕД ЄС та розміром класу; 

○ години, проведені на курсах БПН за КВЕД ЄС, розміром класу та 

статтю; 

○ працівники на підприємствах за КВЕД ЄС, розміром класу та статтю. 

 
Складено авторами на основі [14]. 
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Додаток 1 

Таблиця 2.1 

Додаткова форма 

«Звіт про стан закладів загальної середньої освіти під час воєнного стану,  

контингент учнів та чисельність педагогічних працівників з числа внутрішньо переміщених осіб у них 

станом на __________________» 

Розділ І. Стан закладів та облаштування бомбосховищами 

 
№ 

рядка 

Заклади загальної середньої 

освіти  

Спеціальні ЗЗСО, дитячі будинки, 

загальноосвітні школи-інтернати 

(спеціальні загальноосвітні школи-

інтернати) для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

Заклади позашкільної освіти 

Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

А Б 1 2 3 4 5 6 10 11 12 

Кількість зруйнованих закладів  01          

 з них у стадії відновлення 02          

Кількість закладів, у яких не відбувається освітній 

процес з інших причин ніж руйнування й пошкодження 
03 

         

Кількість закладів, що залишилися на тимчасово 

окупованій території 
04 

         

Кількість закладів, що мають пошкодження 05          

 з них           

 в яких освітній процес не відбувається 06          

 в яких освітній процес відбувається 07          

 в яких здійснюються ремонтні або відновлювальні 

роботи 
08 

         

 в яких плануються ремонтні або відновлювальні 

роботи 
09 

         

Кількість закладів, обладнаних стаціонарним 

бомбосховищем, од. 
10 

         

 із них кількість закладів із стаціонарним 

бомбосховищем, розташованим у будівлі закладу 
11 
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№ 

рядка 

Заклади загальної середньої 

освіти  

Спеціальні ЗЗСО, дитячі будинки, 

загальноосвітні школи-інтернати 

(спеціальні загальноосвітні школи-

інтернати) для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

Заклади позашкільної освіти 

Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

Кількість закладів із облаштованим найпростішим 

укриттям 
12 

         

Площа приміщень сховищ/укриттів, м
2
 (сума площ) 13          

Кількість осіб, які можуть розміститися в 

сховищах/укриттях, осіб (загальна кількість) 
14 

         

Кількість закладів, у яких споруди безпеки забезпечені: 

 первинними засобами пожежогасіння 
15 

         

 системами внутрішнього протипожежного 

водопостачання 
16 

         

 пожежної автоматики та сигналізації 17          

 централізованим водопостачанням 18          

 ємностями з питною  та технічною водою (за 

відсутності централізованого водопостачання) 
19 

         

 стаціонарним освітленням 20          

 резервним штучним освітленням (електричними 

ліхтарями, свічками тощо) 
21 

         

 системою вентиляції 22          

 аварійним виходом 23          

 біотуалетами 24          

 виносними баками, що щільно закриваються (для 

неканалізованих будівель і споруд) 
25 

         

 трапами для осіб з інвалідністю 26          

 місцями для сидіння 27          

 засобами зв’язку та оповіщення 28          

 шанцевим інструментом (штиковими та совковими 

лопатами, ломами, сокирами, пилками-ножівками по 

дереву тощо) 

29 
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Розділ ІІ. Контингент учнів із числа внутрішньо переміщених осіб 

 

№
 р

я
д

к
а

 1 клас 

2 

клас 

3 

клас 

4 

клас 

Разом 

1-4 

класи 

5 

клас 

6 

клас 

7 

клас 

8 

клас 

9 

клас 

Разом 

5-9 

класи 

10 

клас 

11 

клас 

12 

клас 

Разом 

10-12 

класи 

Усього 

(сума 

даних 

граф 

7,13,17) 

усього 

у тому числі у 

ЗДО ЗЗСО 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Заклади загальної середньої освіти 

Усього                    

Кількість учнів із числа внутрішньо 

переміщених осіб 
01                   

 з них                    

 учнів з особливими освітніми 

потребами 
02                   

 учнів з інвалідністю 03                   

 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа 

04                   

Міська місцевість                    

Кількість учнів із числа внутрішньо 

переміщених осіб 
05                   

 з них                    

 учнів з особливими освітніми 

потребами 
06                   

 учнів з інвалідністю 07                   

 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа 

08                   

Сільська місцевість                    

Кількість учнів із числа внутрішньо 

переміщених осіб 
09                   

 з них                    

 учнів з особливими освітніми 

потребами 
10                   

 учнів з інвалідністю 11                   

 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа 

12                   
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№
 р

я
д

к
а

 1 клас 

2 

клас 

3 

клас 

4 

клас 

Разом 

1-4 

класи 

5 

клас 

6 

клас 

7 

клас 

8 

клас 

9 

клас 

Разом 

5-9 

класи 

10 

клас 

11 

клас 

12 

клас 

Разом 

10-12 

класи 

Усього 

(сума 

даних 

граф 

7,13,17) 

усього 

у тому числі у 

ЗДО ЗЗСО 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Спеціальні ЗЗСО, дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати (спеціальні загальноосвітні школи-інтернати) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Усього                    

Кількість учнів із числа внутрішньо 

переміщених осіб 
13                   

 з них                    

 учнів з особливими освітніми 

потребами 
14                   

 учнів з інвалідністю 15                   

 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа 

16                   

Міська місцевість                    

Кількість учнів із числа внутрішньо 

переміщених осіб 
17                   

 з них                    

 учнів з особливими освітніми 

потребами 
18                   

 учнів з інвалідністю 19                   

 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа 

20                   

Сільська місцевість                    

Кількість учнів із числа внутрішньо 

переміщених осіб 
21                   

 з них                    

 учнів з особливими освітніми 

потребами 
22                   

 учнів з інвалідністю 23                   

 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа 

24                   
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Заклади позашкільної освіти 

 

№
 р

я
д

к
а

 Гуртки, 

групи та 

інші творчі 

об’єднання, 

усього 

У тому числі за напрямами діяльності 

науково-

технічний 

еколого-

натура-

лістичний 

туристсько- 

краєзнавчий 

фізкуль-

турно-

спортивний 

або 

спортивний 

художньо-

естетичний 

дослідниць-

ко-експери-

ментальний 

бібліотечно-

бібліогра-

фічний 

оздоровчий інші 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього            

Кількість вихованців, учнів, 

слухачів із числа внутрішньо 

переміщених осіб 

25 

          

 з них:            

 вихованців, учнів, слухачів з 

особливими освітніми потребами 
26 

          

 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа 

27 

          

 вихованців, учнів, слухачів у 

закладах сільської місцевості 
28 

 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Розділ ІІІ. Чисельність педагогічних працівників
*
 ЗЗСО і ЗПО та працівників спеціальних шкіл, дитячих будинків із 

числа внутрішньо переміщених осіб 

 
№ 

рядка 
Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

А Б 1 2 3 

Заклади загальної середньої освіти (№ 83-РВК) 

Усього педагогічних працівників із числа внутрішньо переміщених осіб 01    

 з них      

 учителів 1-4 класів 02    

 учителів 5-11 класів (без кількості учителів, наведеної у рядку 04) 03    

 заступників директорів закладів 04    

 директорів закладів 05    

 практичних психологів 06    

 соціальних педагогів 07    

 асистентів у інклюзивних класах 08    

 вихователів, які не викладають предметів у закладах 09    

 педагогів-організаторів 10    

 учителів, директорів, заступників директорів,  (які викладають і не викладають предмети), 

педагогів-організаторів у закладах і класах для дітей з особливими освітніми потребам 
11 

   

 учителів у логопедичних пунктах 12    

 сумісники 13    

Розподіл учителів, які викладають окремі предмети, з числа внутрішньо переміщених осіб:     

 української мови та літератури 14    

 зарубіжної літератури 15    

 інших неукраїнських мов та літератур  16    

 історії 17    

 фізики 18    

 математики 19    

 основ інформатики 20    

 хімії 21    

 географії 22    
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№ 

рядка 
Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

 біології 23    

 англійської мови 24    

 німецької  мови 25    

 французької  мови 26    

 іспанської  мови 27    

 інших іноземних мов  28    

 інших предметів 29    

 музики 30    

 образотворчого мистецтва 31    

 фізичної культури 32    

 захисту Вітчизни 33    

 трудового навчання  34    

Спеціальні ЗЗСО (№ Д-9), дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати (спеціальні загальноосвітні школи-інтернати) для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (№ 1-ДБШ) 

Кількість вчителів (із сумісниками) з числа внутрішньо переміщених осіб:  

 у санаторних закладах загальної середньої освіти 
35 

   

 у спеціальних закладах загальної середньої освіти 36    

Кількість працівників із числа внутрішньо переміщених осіб: 

 у дитячих будинках 
37 

   

 у школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 38    

У тому числі кількість працівників із числа внутрішньо переміщених осіб  

 у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

39 
   

 у спеціальних  школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
40 

   

Заклади позашкільної освіти (№ 1-ПЗ-зведена) 

Кількість педагогічних працівників із числа внутрішньо переміщених осіб (без керівників 

закладів і сумісників)   
41 Х Х 

 

 з них: 42 Х Х  

 керівників гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи  43 Х Х  
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№ 

рядка 
Міські 

поселення 

Сільська 

місцевість 
Разом 

 методистів  44 Х Х  

 практичних психологів  45 Х Х  

 соціальних педагогів  46 Х Х  

Кількість директорів закладів із числа внутрішньо переміщених осіб 47 Х Х  

Кількість заступників директорів закладів із числа внутрішньо переміщених осіб 48 Х Х  

Кількість педагогічних працівників із числа внутрішньо переміщених у сільській місцевості 49 Х Х  

Кількість педагогічних працівників із числа внутрішньо переміщених осіб, прийнятих на роботу 

за сумісництвом 
50 Х Х 

 

*
До складу педагогічних працівників віднесено такі категорії: учителі та керівники закладів; практичні психологи; соціальні педагоги; асистенти в інклюзивних класах; 

вихователі, які не викладають предмети; педагоги-організатори; учителі, директори, заступники директорів,  (які викладають і не викладають предмети), педагоги-організатори 

у закладах і класах для дітей з особливими освітніми потребами; учителі у логопедичних пунктах. 

 

Складено авторами. 
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Додаток 3 

Таблиця 3.1 

Контрольні співвідношення форми № 76-РВК «Зведений звіт  

закладів загальної середньої освіти»  
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Ряд. 01 (з 1 по 9 гр.) = сумі рядків (з 02 по 11) + ряд. 17+ ряд. 19 + ряд. 20  

2 Ряд. 11 (з 1 по 9 гр.) >= сумі рядків (з 12 по 16) 

3 Ряд. 17 (з 1 по 9 гр.) >= ряд. 18 (з 1 по 9 гр.) 

4 Ряд. 20 (з 1 по 9 гр.) = сумі рядків (з 21 по 24) 

5 Ряд. 01 (з 1 по 9 гр.) >= ряд. 25 (з 1 по 9 гр.) 

6 Гр. 7 (з 01 по 26 рядок) = гр. 01 + гр. 04 (з 01 по 26 рядок) 

7 Гр. 8 (з 01 по 26 рядок) = гр. 02 + гр. 05 (з 01 по 26 рядок) 

8 Гр. 9 (з 01 по 26 рядок) = гр. 03 + гр. 06 (з 01 по 26 рядок) 

9 Ряд. 26 (з 1 по 9 гр.) <= ряд. 25 (з 1 по 9 гр.)  

10 Ряд. 28 гр. 1 <= ряд. 27 гр. 1 

11 Ряд. 27 гр. 1 <= сумі рядків (з 02 по 11) гр. 7 

12 Ряд. 30 гр. 1 <= ряд. 29 гр. 1 

13 Ряд. 31 гр. 1 <= ряд. 27 гр. 1 

14 Ряд. 32 гр. 1 <= ряд. 28 гр. 1 

15 Ряд. 33 гр. 1 <= ряд. 29 гр. 1 

16 Ряд. 34 гр. 1 <= ряд. 30 гр. 1 

17 Ряд. 29 гр. 1 <= сумі рядків (з 02 по 11) гр. 8 

Розділ ІІ 

1 Гр. 3 (з 01 по 07 рядок) = гр. 01 + гр. 02 (з 01 по 07 рядок) 

2 Ряд. 06 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 05 (з 1 по 3 гр.)  

3 Ряд. 07 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 06 (з 1 по 3 гр.)  

Розділ ІІІ 

1 Ряд. 01 (з 2 по 5 гр.) = сумі рядків (з 02 по 11) (з 2 по 5 гр.) 

2 Ряд. 01 гр. 1 <= сумі рядків (з 02 по 11) гр. 1 

3 Гр. 3 (з 01 по 11 рядок) <= гр. 2 (з 01 по 11 рядок) 

4 Гр. 5 (з 01 по 11 рядок) <= гр. 4 (з 01 по 11 рядок) 

5 Ряд. 12 гр. 1 <= ряд. 01 гр. 4 

Розділ ІV 

1 Ряд. 01 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 35 + Ряд. 69 (з 1 по 18 гр.) 

2 Ряд. 02 (з 8 по 18 гр.) = Ряд. 36 + Ряд. 70 (з 8 по 18 гр.) 

3 Ряд. 03 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 37 + Ряд. 71 (з 1 по 18 гр.) 

4 Ряд. 04 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 38 + Ряд. 72 (з 1 по 18 гр.) 

5 Ряд. 05 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 39 + Ряд. 73 (з 1 по 18 гр.) 

6 Ряд. 06 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 40 + Ряд. 74 (з 1 по 18 гр.) 

7 Ряд. 07 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 41 + Ряд. 75 (з 1 по 18 гр.) 

8 Ряд. 08 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 42 + Ряд. 76 (з 1 по 18 гр.) 

9 Ряд. 09 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 43 + Ряд. 77 (з 1 по 18 гр.) 

10 Ряд. 10 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 44 + Ряд. 78 (з 1 по 18 гр.) 

11 Ряд. 11 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 45 + Ряд. 79 (з 1 по 18 гр.) 

12 Ряд. 12 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 46 + Ряд. 80 (з 1 по 18 гр.) 

13 Ряд. 13 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 47 + Ряд. 81 (з 1 по 18 гр.) 

14 Ряд. 14 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 48 + Ряд. 82 (з 1 по 18 гр.) 

15 Ряд. 15 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 49 + Ряд. 83 (з 1 по 18 гр.) 

16 Ряд. 16 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 50 + Ряд. 84 (з 1 по 18 гр.) 

17 Ряд. 17 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 51 + Ряд. 85 (з 1 по 18 гр.) 
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18 Ряд. 18 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 52 + Ряд. 86 (з 1 по 18 гр.) 

19 Ряд. 19 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 53 + Ряд. 87 (з 1 по 18 гр.) 

20 Ряд. 20 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 54 + Ряд. 88 (з 1 по 18 гр.) 

21 Ряд. 21 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 55 + Ряд. 89 (з 1 по 18 гр.) 

22 Ряд. 22 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 56 + Ряд. 90 (з 1 по 18 гр.) 

23 Ряд. 23 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 57 + Ряд. 91 (з 1 по 18 гр.) 

24 Ряд. 24 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 58 + Ряд. 92 (з 1 по 18 гр.) 

25 Ряд. 25 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 59 + Ряд. 93 (з 1 по 18 гр.) 

26 Ряд. 26 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 60 + Ряд. 94 (з 1 по 18 гр.) 

27 Ряд. 27 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 61 + Ряд. 95 (з 1 по 18 гр.) 

28 Ряд. 28 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 62 + Ряд. 96 (з 1 по 18 гр.)  

29 Ряд. 29 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 63 + Ряд. 97 (з 1 по 18 гр.) 

30 Ряд. 30 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 64 + Ряд. 98 (з 1 по 18 гр.) 

31 Ряд. 31 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 65 + Ряд. 99 (з 1 по 18 гр.) 

32 Ряд. 32 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 66 + Ряд. 100 (з 1 по 18 гр.) 

33 Ряд. 33 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 67 + Ряд. 101 (з 1 по 18 гр.) 

34 Ряд. 34 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 68 + Ряд. 102 (з 1 по 18 гр.) 

35 Гр. 01 (з 01 по 102 рядок) = гр. 02 + гр. 03 (з 01 по 102 рядок) 

36 Гр. 07 (з 01 по 102 рядок) = гр. 01 + гр. 04 + гр. 05 + гр. 06 (з 01 по 102 рядок) 

37 Гр. 13 (з 01 по 102 рядок) = гр. 08 + гр. 09 + гр. 10 + гр. 11+ гр. 12 (з 01 по 102 

рядок) 

38 Гр. 17 (з 01 по 102 рядок) = гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 (з 01 по 102 рядок) 

39 Гр. 18 (з 01 по 102 рядок) = гр. 07 + гр. 13 + гр. 17 (з 01 по 102 рядок) 

40 Ряд. 04 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 08 + Ряд. 14 (з 1 по 18 гр.) 

41 Ряд. 05 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 04 (з 1 по 18 гр.) 

42 Ряд. 07 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 06 (з 1 по 18 гр.) 

43 Ряд. 08 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 09 по 12) (з 1 по 18 гр.) 

44 Ряд. 14 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 15 по 17) (з 1 по 18 гр.) 

45 Ряд. 20 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 21 по 24) (з 1 по 18 гр.) 

46 Ряд. 26 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 27 по 29) (з 1 по 18 гр.) 

47 Ряд. 19 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 18 (з 1 по 18 гр.) 

48 Ряд. 38 (з 1 по 18 гр.) = Ряд. 42 + Ряд. 48 (з 1 по 18 гр.) 

49 Ряд. 39 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 38 (з 1 по 18 гр.) 

50 Ряд. 41 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 40 (з 1 по 18 гр.) 

51 Ряд. 42 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 43 по 46) (з 1 по 18 гр.) 

52 Ряд. 48 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 49 по 51) (з 1 по 18 гр.) 

53 Ряд. 52 (з 1 по 18 гр.) = Ряд 54 + Ряд 60 (з 1 по 18 гр.) 

54 Ряд. 53 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 52 (з 1 по 18 гр.) 

55 Ряд. 54 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 55 по 58) (з 1 по 18 гр.) 

56 Ряд. 60 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 61 по 63) (з 1 по 18 гр.) 

57 Ряд. 72 (з 1 по 18 гр.) = Ряд 76 + Ряд 82 (з 1 по 18 гр.) 

58 Ряд. 73 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 72 (з 1 по 18 гр.) 

59 Ряд. 75 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 74 (з 1 по 18 гр.) 

60 Ряд. 76 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 77 по 80) (з 1 по 18 гр.) 

61 Ряд. 82 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 83 по 85) (з 1 по 18 гр.) 

62 Ряд. 86 (з 1 по 18 гр.) = Ряд 88 + Ряд 94 (з 1 по 18 гр.) 

63 Ряд. 87 (з 1 по 18 гр.)<=Ряд 86 (з 1 по 18 гр.) 

64 Ряд. 88 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 89 по 92) (з 1 по 18 гр.) 

65 Ряд. 94 (з 1 по 18 гр.) = сумі рядків (з 95 по 97) (з 1 по 18 гр.) 

66 Ряд. 103 гр. 1<=Ряд 04 гр. 1 
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67 Ряд. 104 гр. 1<=Ряд 103 гр. 1 

68 Ряд. 105 гр. 1 <= ряд. 04 гр. 18 

69 Ряд. 106 гр. 1 <= ряд. 105 гр. 1 

70 Ряд. 107 гр. 1 > 0 

71 Ряд. 108 гр. 1 > 0 

72 Ряд. 109 гр. 1<=Ряд 107 гр. 1 

73 Ряд. 110 гр. 1<=Ряд 108 гр. 1 

Розділ V 

1 Гр. 3 (з 01 по 52 рядок) = гр. 1 + гр. 2 (з 01 по 52 рядок) 

2 Якщо ряд. 01 > 0 (з 1 по 03 гр.) то ряд. 02 > 0, то ряд. 03 >0 (з 1 по 3 гр.)  

3 Якщо ряд. 04 > 0 (з 1 по 03 гр.) то ряд. (з 05 по 07) > 0 (з 1 по 3 гр.)  

4 Ряд. 07 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 06 (з 1 по 3 гр.) 

5 Якщо ряд. 08 > 0 (з 1 по 3 гр.) то ряд. 09 > 0 (з 1 по 3 гр.) 

6 Якщо ряд. 10 > 0 (з 1 по 3 гр.) то ряд. (з 11 по 12) > 0 (з 1 по 3 гр.) 

7 Якщо ряд. 13 > 0 (з 1 по 3 гр.) то ряд. 14 > 0 (з 1 по 3 гр.) 

8 Ряд. 38 (з 1 по 3 графу) + ряд.37 (з 1 по 3 графу) <= ряд.36 (з 1 по 3 гр.) 

9 Ряд. 18 (з 1 по 3 гр.) = ряд. 20 + ряд. 22 + ряд. 24 + ряд. 26 (з 1 по 3 гр.) 

10 Ряд. 19 (з 1 по 3 гр.) = ряд. 21 + ряд. 23 + ряд. 25 + ряд. 27 (з 1 по 3 гр.) 

11 Ряд. 29 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 28 (з 1 по 3 гр.) 

12 Ряд. 31 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 30 (з 1 по 3 гр.) 

13 Ряд. 33 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 32 (з 1 по 3 гр.) 

14 Ряд. 35 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 34 (з 1 по 3 гр.) 

15 Ряд. 37 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 36 (з 1 по 3 гр.) 

16 Ряд. 38 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 36 (з 1 по 3 гр.) 

17 Ряд. 40 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 39 (з 1 по 3 гр.) 

18 Ряд. 41 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 40 (з 1 по 3 гр.) 

19 Ряд. 42 (з 1 по 3 гр.) + ряд.41 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 40 (з 1 по 3 гр.) 

20 Ряд. 44 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 43 (з 1 по 3 гр.) 

21 Ряд. 46 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 45 (з 1 по 3 гр.) 

22 Ряд. 48 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 47 (з 1 по 3 гр.) 

23 Ряд. 49 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 47 (з 1 по 3 гр.) 

24 Ряд. 51 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 50 (з 1 по 3 гр.) 

25 Ряд. 52 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 51 (з 1 по 3 гр.) 

Розділ VI 

1 Гр. 3 (з 01 по 33 рядок) = гр. 1 + гр. 2 (з 01 по 33 рядок) 

2 Ряд. 14 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 04 (з 1 по 3 гр.) 

3 Ряд. 15 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 09 (з 1 по 3 гр.) 

4 Ряд. 16 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 15 (з 1 по 3 гр.) 

5 Ряд. 17 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 15 (з 1 по 3 гр.) 

6 Ряд. 18 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 11+ ряд. 13 (з 1 по 3 гр.) 

7 Ряд. 18 (з 1 по 3 гр.) >= ряд. 20+ ряд. 21 (з 1 по 3 гр.) 

8 Ряд. 19 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 18 (з 1 по 3 гр.) 

9 Ряд. 24 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 23 (з 1 по 3 гр.) 

10 Ряд. 26 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 25 (з 1 по 3 гр.) 

11 Ряд. 29 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 14+ ряд. 22 (з 1 по 3 гр.) 

12 Ряд. 30 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 15+ ряд. 23 (з 1 по 3 гр.) 

13 Ряд. 32 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 18+ ряд. 25 (з 1 по 3 гр.) 

14 Ряд. 31 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 30 (з 1 по 3 гр.) 

15 Ряд. 33 (з 1 по 3 гр.) <= ряд. 32 (з 1 по 3 гр.) 
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Розділ VII 

1 Ряд. 01 (з 1 по 15 гр.) = сумі рядків (з 02 по 13) (з 1 по 15 гр.) 

2 Гр. 01 (з 1 по 20 рядок) = сумі гр. (з гр. 02 по гр. 15) (з 1 по 20 рядок) 

3 Ряд. 02 гр. 01 = сумі рядків (з 21 по 24) 

4 Ряд. 14 (з 1 по 15 гр.)<=Ряд. 01 (з 1 по 15 гр.) 

5 Ряд. 15 (з 1 по 15 гр.)<=Ряд. 01 (з 1 по 15 гр.) 

6 Ряд. 16 (з 1 по 15 гр.)<=Ряд. 01 (з 1 по 15 гр.) 

7 Ряд. 17 (з 1 по 15 гр.)<=Ряд. 16 (з 1 по 15 гр.) 

8 Ряд. 19 (з 1 по 15 гр.)<=Ряд. 18 (з 1 по 15 гр.) 

9 Ряд. 20 (з 1 по 15 гр.)<=Ряд. 19 (з 1 по 15 гр.) 

Розділ VIII 

1 Гр. 3 (з 1 по 05 рядок) = гр. 01 + гр. 02 (з 1 по 05 рядок) 

2 Ряд. 01 (з 1 по 03 гр.) = Ряд. 02+ Ряд. 04 (з 1 по 03 гр.) 

3 Ряд. 03 (з 1 по 03 гр.)<=Ряд. 02 (з 1 по 03 гр.) 

4 Ряд. 05 (з 1 по 03 гр.)<=Ряд. 04 (з 1 по 03 гр.) 

Розділ IX 

1 Гр. 1 (з 1 по 62 рядок) = сумі гр. (з 2 по 13) по рядках (з 1 по 62)  

2 Гр. 1 (з 64 по 125 рядок) = сумі гр. (з 2 по 13) по рядках (з 64 по 125)  

3 Ряд. 4 (з 1 по 13 гр.) = Ряд. 06 + Ряд. 12 по гр. (з 1 по 13) 

4 Ряд. 5 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 04 по гр. (з 1 по 13) 

5 Ряд. 6 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 7 по 10) по гр. (з 1 по 13) 

6 Ряд. 12 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 13 по 15) по гр. (з 1 по 13) 

7 Ряд. 17 по гр. (з 1 по 13)<=Ряд. 16 по гр. (з 1 по 13) 

8 Ряд. 16 (з 1 по 13 гр.) = Ряд. 18 + Ряд. 24 по гр. (з 1 по 13) 

9 Ряд. 18 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 19 по 22) по гр. (з 1 по 13) 

10 Ряд. 24 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 25 по 27) по гр. (з 1 по 13)  

11 Ряд. 30 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 04 (з 1 по 13 гр.) 

12 Ряд. 31 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 30 (з 1 по 13 гр.) 

13 Ряд. 32 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 1 (з 1 по 13 гр.) 

14 Ряд. 33 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 2 (з 1 по 13 гр.) 

15 Ряд. 34 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 3 (з 1 по 13 гр.) 

16 Ряд. 35 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 4 (з 1 по 13 гр.) 

17 Ряд. 35 (з 1 по 13 гр.) = Ряд. 37 + Ряд. 43 по гр. (з 1 по 13) 

18 Ряд. 36 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 35 (з 1 по 13 гр.) 

19 Ряд. 37 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 38 по 41) по гр. (з 1 по 13)  

20 Ряд. 43 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 44 по 46) по гр. (з 1 по 13)  

21 Ряд. 47 (з 1 по 13 гр.) = Ряд. 49 + Ряд. 55 по гр. (з 1 по 13) 

22 Ряд. 48 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд. 47 (з 1 по 13 гр.) 

23 Ряд. 55(з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 56 по 58) по гр. (з 1 по 13) 

24 Ряд. 62 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд 61 (з 1 по 13 гр.)  

25 Ряд. (з 64 по 125) по гр. (з 1 по 13)<=Ряд (з 1 по 62) по гр. (з 1 по 13) 

26 Ряд. 126 гр. 1<=Ряд 63 гр. 1 

27 Ряд. 67 (з 1 по 13 гр.) = Ряд. 69+ Ряд. 75 по гр. (з 1 по 13) 

28 Ряд. 68 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд 67 (з 1 по 13 гр.) 

29 Ряд. 69(з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 70 по 73) по гр. (з 1 по 13) 

30 Ряд. 75(з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 76 по 78) по гр. (з 1 по 13) 

31 Ряд. 79(з 1 по 13 гр.) = Ряд. 81 + Ряд. 87 по гр. (з 1 по 13) 

32 Ряд. 80(з 1 по 13 гр.)<=Ряд 79 (з 1 по 13 гр.) 

33 Ряд. 81(з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 82 по 85) по гр. (з 1 по 13) 

34 Ряд. 87(з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 88 по 90) по гр. (з 1 по 13) 
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35 Ряд. 94 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд 93 (з 1 по 13 гр.) 

36 Ряд. 98(з 1 по 13 гр.) = Ряд. 100+ Ряд. 106 по гр. (з 1 по 13) 

37 Ряд. 99 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд 98 (з 1 по 13 гр.) 

38 Ряд. 100 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 101 по 104) по гр. (з 1 по 13) 

39 Ряд. 106 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 107 по 109) по гр. (з 1 по 13) 

40 Ряд. 110 (з 1 по 13 гр.) = Ряд. 112+ Ряд. 118 по гр. (з 1 по 13) 

41 Ряд. 111 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд 110 (з 1 по 13 гр.) 

42 Ряд. 112 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 113 по 116) по гр. (з 1 по 13) 

43 Ряд. 118 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 119 по 121) по гр. (з 1 по 13) 

44 Ряд. 125 (з 1 по 13 гр.)<=Ряд 124 (з 1 по 13 гр.) 

45 Ряд. 49 (з 1 по 13 гр.) = сумі рядків (з 50 по 54) (з 1 по 13 гр.) 

Довідково 

46 Якщо Ряд. 127>0 то Ряд. (128 та 129) >0 

47 Ряд. 130<=Ряд. 127 

48 Ряд. 131<=Ряд. 128 

49 Ряд. 132<=Ряд. 129 

50 Ряд. 133>0 

Контрольні співвідношення між розділами  

1 Розділ IV Ряд. 04 гр. 18 = Розділ I Ряд. 01 гр. 8 - Розділ I Ряд. 17 гр. 8  

2 Розділ IV Ряд. 38 гр. 18 = Розділ I Ряд. 01 гр. 2 - Розділ I Ряд. 17 гр. 2 

3 Розділ IV Ряд. 72 гр. 18 = Розділ I Ряд. 01 гр. 5 - Розділ I Ряд. 17 гр. 5 

4 Розділ V Ряд. 01 гр. 3 <= Розділ I Ряд. 01 гр. 7 

5 Розділ V Ряд. 03 гр. 3 <= Розділ I Ряд.01 гр.8 

6 Розділ V Ряд. 06 гр. 1 <= Розділ I Ряд. 01 гр. 2 

7 Розділ V Ряд. 06 гр. 2<= Розділ I Ряд. 01 гр. 5 

8 Розділ V Ряд. 06 гр. 3<= Розділ I Ряд. 01 гр. 8 

9 Розділ V Ряд. 30 гр. 1<= Розділ I Ряд. 01 гр. 2  

10 Розділ V Ряд. 30 гр. 2<= Розділ I Ряд. 01 гр. 5  

11 Розділ VII Ряд. 18 гр. 1 = Розділ I Ряд. 17 гр. 8 

12 Розділ IV Ряд. 01 гр. 7<= Розділ V Ряд. 18 гр. 3 

13 Розділ IV Ряд. 35 гр. 7<= Розділ V Ряд. 18 гр. 1 

14 Розділ IV Ряд. 69 гр. 7<= Розділ V Ряд. 18 гр. 2 

15 Розділ IV Ряд. 33 гр. 18 <= Розділ V Ряд. 36 гр. 3 

16 Розділ IV Ряд. 67 гр. 18<= Розділ V Ряд. 36 гр. 1 

17 Розділ IV Ряд. 101 гр. 18<= Розділ V Ряд. 36 гр. 2 

18 Розділ IV Ряд. 04 гр. 18 = Розділ VII Ряд. 01 гр. 1 

19 Розділ IV Ряд. 04 гр. 1 = Розділ VII Ряд. 02 гр. 1 

20 Розділ IV Ряд. 04 гр. 4 = Розділ VII Ряд. 03 гр. 1 

21 Розділ IV Ряд. 04 гр. 5 = Розділ VII Ряд. 04 гр. 1 

22 Розділ IV Ряд. 04 гр. 6 = Розділ VII Ряд. 05 гр. 1 

23 Розділ IV Ряд. 04 гр. 8 = Розділ VII Ряд. 06 гр. 1 

24 Розділ IV Ряд. 04 гр. 9 = Розділ VII Ряд. 07 гр. 1 

25 Розділ IV Ряд. 04 гр. 10 = Розділ VII Ряд. 08 гр. 1 

26 Розділ IV Ряд. 04 гр. 11 = Розділ VII Ряд. 09 гр. 1 

27 Розділ IV Ряд. 04 гр. 12 = Розділ VII Ряд. 10 гр. 1 

28 Розділ IV Ряд. 04 гр. 14 = Розділ VII Ряд. 11 гр. 1 

29 Розділ IV Ряд. 04 гр. 15 = Розділ VII Ряд. 12 гр. 1 

30 Розділ IV Ряд. 04 гр. 16 = Розділ VII Ряд. 13 гр. 1 

31 Розділ IV Ряд. 05 гр. 18 = Розділ VII Ряд. 14 гр. 1 

32 Розділ IV Ряд. 72 гр. 18 = Розділ VII Ряд. 16 гр. 1 
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33 Розділ IV Ряд. 30 гр. 18 = Розділ VII Ряд. 15 гр. 1 

34 Розділ IV Ряд. 73 гр. 18 = Розділ VII Ряд. 17 гр. 1 

35 Розділ V Ряд. 05 + Розділ V Ряд. 10 по гр. (з 1по 3) <= Розділ VIII Ряд. 02 (з 1 по 3 

гр.)  

36 Якщо Ряд. 05 Розділ V по гр. (з 1по 3) > 0 то Ряд. 02 Розділ VIII по гр. (з 1 по 3) >0 

37 Якщо Ряд. 10 Розділ V по гр. (з 1по 3) > 0 то ряд. 02 Розділ VIII по гр. (з 1 по 3) >0 

38 Розділ V Ряд. 18 гр. 3 <= Розділ IV Ряд. 01 гр. 7 

39 Розділ V Ряд. 18 гр. 1 <= Розділ IV Ряд. 35 гр. 7 

40 Розділ V Ряд. 18 гр. 2 <= Розділ IV Ряд. 69 гр. 7 

41 Розділ VII Ряд. 01 гр. 1 = Розділ IV Ряд. 04 гр. 18 

42 Розділ VII Ряд. 01 гр. 1+ Розділ VII Ряд. 18 гр. 1 = Розділ I Ряд. 1001 гр. 8 
Складено авторами на основі [5]. 



51 
 

Таблиця 3.2 

Контрольні співвідношення форми № 83-РВК «Звіт про чисельність  

і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» 
№

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Ряд. 09 (з 1 по 18 графу) = сумі рядків з 01 по 08 (з 1 по 18 графу) 

2 Гр. 2 (з 01 по 19 рядок) <= графа 1 (з 01 по 19 рядок) 

3 Гр. 10 (з 01 по 15 рядок) <= гр. 9 (з 01 по 15 рядок) 

4 Гр. 10 (з 18 по 19 рядок) <= гр. 9 (з 18 по 19 рядок) 

5 Гр. 3 (з 01 по 19 рядок) = сумі гр. з 4 по 7 (з 01 по 19 рядок)  

6 Гр. 12 (з 01 по 19 рядок) <= гр. 1 (з 01 по 19 рядок) 

7 Гр. 1 (з 01 по 16 рядок) = сумі граф з 13 по 16 (з 01 по 16 рядок) 

8 Гр. 1 (з 01 по 03 рядок) = гр. 3+гр. 8+гр. 9+гр. 11 (з 01 по 3 рядок) 

9 Гр. 1 (з 10 по 19 рядок) = гр. 3+гр. 8+гр. 9+гр. 11 (з 10 по 19 рядок) 

10 Ряд. 16 (з 1 по 18 гр.) <= ряд. 15 (з 1 по 18 гр.) 

11 Ряд. 19 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 18 (з 1 по 12 гр.) 

12 Ряд. 9 гр.3 = (сумі граф з 4 по 7) ряд. 09 + (сумі рядків  з 04 по 08) гр.3 

13 Рядки з 4 по 8 (з 4 по 7 графу) =  0 

14 Ряд. 17 (з 4 по 7 графу) =  0 

15 Ряд. 17 гр.10  = 0 

16 Рядки з 17 по 19 (з 13 по 16 графу) =  0 

17 Ряд. 17 гр. 18  =  0 

18 Ряд. 19 гр. 11 = 0 

19 Ряд. 22 гр. 1 <= Ряд. 01 гр. 1 

20 Ряд. 23 гр. 1 <= Ряд. 02 гр. 1 

21 Ряд. 24 гр. 1 <= Ряд. 03 гр. 1 

Розділ II 

1 Рядки з 01 по 17 по гр.1 = сумі граф з 2 по 22 (з 01 по 17 рядок) 

2 Ряд. 05 (з 1 по 22 графу) = сумі рядків  з 01 по 04 (з 1 по 22 графу) 

3 Ряд. 07 (з 1 по 22 графу) <= Ряд. 05 (з 1 по 22 графу) 

4 Сума рядків з 12 по 17 (з 1 по  22 графу) >= Ряд. 5 (з 1 по 22 графу) 

5 Ряд. 06 (з 1 по 22 графу) <= Ряд. 05 (з 1 по 22 графу) 

6 Ряд. 07 (з 1 по 22 графу) <= ряд. 05 (з 1 по 22 графу) 

7 Ряд. 08 (з 1 по 22 графу) <= ряд. 05 (з 1 по 22 графу) 

8 Ряд. 05 гр. 23 = сумі рядків з 01 по 04  гр. 23  

9 Сума рядків (з 12 по 17) по гр. 23 = ряд. 05 гр. 23  

10 Ряд. 19 гр. 1 <= Ряд. 18 гр. 1 

Контрольні співвідношення між розділами 

 Розділ II  Розділ I 

1 Ряд. 01 гр. 1  >= ряд. 02 гр. 3 + Ряд. 03 гр. 3  

2 Ряд. 01 гр. 1  <= ряд. 09 гр. 3 - ряд. 01 гр. 3 - Ряд. 04 гр. 3 

3 Ряд. 02 гр. 1 >= ряд. 02 гр. 8 + ряд. 03 гр. 8 

4 Ряд. 02 гр. 1 <= ряд. 09 гр. 8 - ряд. 01 гр.8 - ряд. 4 гр. 8 

5 Ряд. 03 гр. 1 >= ряд. 02 гр. 9 + ряд. 03 гр. 9 

6 Ряд. 03 гр. 1 <= ряд. 09 гр. 9 - ряд. 01 гр. 9 - ряд. 04 гр. 9 

7 Ряд. 04 гр. 1 >= ряд. 02 гр. 11 + ряд. 03 гр. 11 

8 Ряд. 04 гр. 1 <= ряд. 09 гр. 11 - ряд. 01 гр. 11 - ряд. 04 гр. 11 

9 Ряд. 05 гр.1 - Ряд. 07 гр. 1 = ряд. 02 гр. 1 + ряд. 03 гр.1  

10 Ряд. 07 гр. 1 <= ряд. 05 гр. 1 + ряд. 06 гр. 1 + ряд. 07 гр.1+ ряд. 08 гр. 1 

11 Ряд. 09 гр. 1 <= ряд. 09 гр.12 - ряд. 01 гр. 12 - ряд. 04 гр. 12 

12 Ряд. 10 гр. 1 <= ряд. 09 гр.17 - ряд. 01 гр. 17 - ряд. 04 гр. 17 
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№

з/п 
Формула розрахунку 

13 Ряд. 11 гр.1 <= ряд. 18 гр. 1  

14 Ряд. 01 сума гр. (з 18 по 22) <= ряд. 03 гр. 3 + сума рядків (з 05 по 08) гр.3 

15 Ряд. 02 сума гр. (з 18 по 22) >= ряд. 03 гр. 8 

16 Ряд. 02 сума гр. (з 18 по 22) <= ряд. 03 гр. 8 + сума рядків (з 05 по 08) гр.8 

17 Ряд. 03 сума гр. (з 18 по 22) <= ряд. 03 гр. 9 + сума рядків (з 05 по 08) гр.9 

18 Ряд. 03 сума гр. (з 18 по 22) >= ряд. 03 гр. 9 

19 Ряд. 04 сума гр. (з 18 по 22) = ряд. 09 гр. 11 - ряд. 01 гр. 11 

20 Ряд. 05 сума гр. (з 18 по 22) - 

ряд. 07 сума гр. (з 18 по 22) 

= ряд. 03 гр. 1 

21 Ряд. 05 гр.23 - ряд. 7 гр.23  = ряд. 02 гр. 2+ Ряд. 03 гр. 2 

22 Ряд. 09 сума гр. (з 18 по 22) <= ряд. 03 гр. 12+сума рядків (з 05 по 08) гр.12 

23 Ряд. 09 сума гр. (з 18 по 22) >= ряд. 03 гр. 12 
Складено авторами на основі [6]. 



53 
 

Таблиця 3.3  

Контрольні співвідношення зведеної таблиці  

№ Д-4 «Відомості про матеріально-технічну базу закладів загальної 

середньої освіти та використання сучасних інформаційних технологій  

(без спеціальних ЗЗСО)» 
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Гр. 9 (з 1 по 87 рядок) = гр. 1 + гр. 5 (з 1 по 87 рядок)  

2 Гр. 10 (з 1 по 87 рядок) = гр. 2 + гр. 6 (з 1 по 87 рядок) 

3 Гр. 11 (з 1 по 87 рядок) = гр. 3 + гр. 7 (з 1 по 87 рядок) 

4 Гр. 12 (з 1 по 87 рядок) = гр. 4 + гр. 8 (з 1 по 87 рядок) 

5 Гр. 1 (з 1 по 87 рядок) = гр. 2 + гр. 3+ гр. 4 (з 1 по 87 рядок)  

6 Гр. 5 (з 1 по 87 рядок) = гр. 6 + гр. 7+ гр. 8 (з 1 по 87 рядок)  

7 Гр. 9 (з 1 по 87 рядок) = гр. 10 + гр. 11+ гр. 12 (з 1 по 87 рядок)  

8 Ряд. 03 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 02 (з 1 по 12 гр.) 

9 Ряд. 06 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 02+ ряд. 04 (з 1 по 12 гр.) 

10 Ряд. (з 07 по 08) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

11 Ряд. 10 (з 1 по 12 гр.) <= ряд,01 (з 1 по 12 гр.) 

12 Ряд. 12 (з 1 по 12 гр.) <= ряд,01 (з 1 по 12 гр.) 

13 Ряд. (з 14 по 19) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

14 Ряд. (з 21 по 22) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

15 Ряд. (23) (з 1 по 12 гр.) >= ряд. 22 (з 1 по 12 гр.) 

16 Ряд. (з 24 по 25) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

17 Ряд. (26) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 25 (з 1 по 12 гр.) 

18 Ряд. (27) (з 1 по 12 гр.) >= ряд. 26 (з 1 по 12 гр.) 

19 Ряд. (з 28 по 29) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

20 Ряд. 31+ ряд. 32 (з 1 по 12 гр.) = ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

21 Ряд. 33 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

22 Ряд. 34 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 33 (з 1 по 12 гр.) 

23 Ряд. (з 35 по 36) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

24 Ряд. 38 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 36 (з 1 по 12 гр.) 

25 Ряд. (з 39 по 44) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

26 Ряд. 45 (з 1 по 12 гр.) >= ряд. 44 (з 1 по 12 гр.) 

27 Ряд. (з 46 по 47) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

28 Ряд. 51 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 50 (з 1 по 12 гр.) 

29 Ряд. 55 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 53 (з 1 по 12 гр.) 

30 Ряд. 59 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 58 (з 1 по 12 гр.) 

31 Ряд. 63 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 61 (з 1 по 12 гр.) 

32 Ряд. 65 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 64 (з 1 по 12 гр.) 

33 Ряд. 65 (з 1 по 12 гр.) = (сумі рядків з 66 по 68) (з 1 по 12 гр.) 

34 (Сума рядків з 71 по 74) (з 1 по 12 гр.) = ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

35 (Сума рядків з 75 по 78) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

36 Ряд. (з 80 по 81) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 79 (з 1 по 12 гр.) 

37 Ряд. 82 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.)  

38 Ряд. 84 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 83 (з 1 по 12 гр.) 

39 Ряд. 84 (з 1 по 12 гр.) = (сумі рядків з 85 по 87) (з 1 по 12 гр.) 

Розділ ІІ 

1 Ряд. (з 02 по 06) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

2 Ряд. (з 10 по 13) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 09 (з 1 по 12 гр.) 

3 Ряд. 15 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 14 (з 1 по 12 гр.) 
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№ 

з/п 
Формула розрахунку 

4 Ряд. 16 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 09 (з 1 по 12 гр.) 

5 Ряд. 17 (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 16 (з 1 по 12 гр.) 

6 (Сума рядків з 18 по 23) (з 1 по 12 гр.) >= ряд. 09 (з 1 по 12 гр.) 

7 Ряд. 25 (з 1 по 12 гр.) = (сумі рядків з 26 по 28) (з 1 по 12 гр.) 

8 Ряд. 30 (з 1 по 12 гр.) <= (сумі рядків з 31 по 33) (з 1 по 12 гр.) 

9 Ряд. 35 (з 1 по 12 гр.) <= (сумі рядків з 36 по 38 ) (з 1 по 12 гр.) 

10 Ряд. 43 (з 1 по 12 гр.) > (сумі рядків з 44 по 46 ) (з 1 по 12 гр.) 

11 (Сума рядків з 61 по 64) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

12 Ряд. (з 67 по 68) (з 1 по 12 гр.) <= ряд. 66 (з 1 по 12 гр.) 

Контрольні співвідношення між розділами  

1 Розділ ІІ ряд. (з 07 по 08) (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

2 Розділ ІІ ряд. 29 (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

3 Розділ ІІ ряд. 34 (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

4 Розділ ІІ ряд. 42 (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

5 Розділ ІІ (сума рядків з 47 по 50) (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

6 Розділ ІІ (сума рядків з 51 по 56) (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

7 Розділ ІІ (сума рядків з 57 по 60) (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

8 Розділ ІІ ряд. 65 (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І (сумі рядків з 48 по 49) (з 1 по 12 гр.) 

9 Розділ ІІІ ряд. (з 01 по 12) (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

10 Розділ ІІІ ряд. (з 01 по 12) (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) 

11 Розділ ІІ ряд. (з 01 по 08) (з 1 по 12 гр.) <= Розділ І ряд. 01 (з 1 по 12 гр.)  
Складено авторами на основі [7]. 
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Таблиця 3.4 

Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-5 «Відомості про профілі 

навчання у закладах загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО)»  
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Ряд. 01 = (Сума рядків з 02 по 28) (з 2 гр. по 5 гр.)  

2 Ряд. 01 = (Сума рядків з 02 по 28) (з 7 гр. по 10 гр.) 

3 Гр.5 (ряд. з 01 по 28) = Сума граф з 02 по 04 (ряд. з 01 по 28)   

4 Гр.10 (ряд. з 01 по 28) = Сума граф з 07 по 09 (ряд. з 01 по 28)   

5 Ряд. з 01 по 28 (гр. з 6 по 10) <= Ряд. з 01 по 28  (гр. з 1 по 5) 
Складено авторами на основі [8]. 
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Таблиця 3.5 

Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-6 «Відомості про 

групування закладів загальної середньої освіти за кількістю класів і учнів 

та наповнюваність класів учнями (без спеціальних ЗЗСО)» 
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Ряд.13 (з 1 по 6 гр.) = сумі рядків (з 01 по 12)  

2 Гр. 3 (з 01 по 13 рядок) = гр. 01 + 02 

3 Гр. 6 (з 01 по 13 рядок) = гр. 4 + гр. 5 

Розділ ІІ 

1 Гр. 3 (з 01 по 16 рядок) = гр. 1 + гр. 2 

2 Ряд. 05 (з 01 по 03 графу) = сумі рядків (з 02 по 04) 

3 Ряд. 11 (з 01 по 03 графу) = сумі рядків (з 06 по 10) 

4 Ряд. 15 (з 01 по 03 графу) = сумі рядків (з 12 по 14) 

5 Ряд 16 (з 01 по 03 графу) = ряд. 5 + ряд. 11 + ряд. 15 

Розділ ІІІ 

1 Гр. 1 (з 01 по 03 рядок) = сумі граф (з 02 по 10) 

2 Ряд. 03 (з 01 по 10 графу) = ряд. 01 + ряд. 02 

3 Гр. 11 (з 04 по 06 рядок) = сумі граф (з 12 по 18) 

4 Ряд. 06 (з 11 по 18 гр.) = ряд.04 + ряд. 05 

5 Гр. 19 (з 07 по 09 рядок) = сумі граф (з 20 по 29) 

6 Ряд. 09 (з 19 по 29 графу) = ряд.07 + ряд. 08 

Розділ ІV 

1 Гр. 03 (з 01 по 16 рядок) = гр. 1 + гр. 2 

2 Ряд. 05 (з 01 по 03 графу) = сумі рядків (з 01 по 04) 

3 Ряд. 11 (з 01 по 03 графу) = сумі рядків (з 06 по 10) 

4 Ряд. 15 (з 01 по 03 графу) = сумі рядків (з 12 по 14) 

5 Ряд 16 (з 01 по 03 графу) = ряд. 5 + ряд. 11 + ряд. 15 

Контрольні співвідношення між розділами 

1 Ряд. 13 гр. 01 Розділу І = ряд. 04 гр. 11 Розділу ІІІ  

2 Ряд. 13 гр. 02 Розділу І = ряд. 05 гр. 11 Розділу ІІІ 

3 Ряд. 13 гр. 03 Розділу І = ряд. 06 гр. 11 Розділу ІІІ 

4 Ряд. 13 гр. 04 Розділу І = ряд. 07 гр. 19 Розділу ІІІ 

5 Ряд. 13 гр. 05 Розділу І = ряд. 08 гр. 19 Розділу ІІІ 

6 Ряд. 13 гр. 06 Розділу І = ряд. 09 гр. 19 Розділу ІІІ 
Складено авторами на основі [7]. 

  



57 
 

Таблиця 3.6 

Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-7-8  

«Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у закладах 

загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО)»  
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Ряд. 01 (з 1 по 07 графу) = сумі рядків з 02 по 15 (з 1 по 07 графу)  

2 Гр. 4 (з 1 по 14 рядок) = гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 (з 01 по 14 рядок) 

3 Ряд. 01 гр. 3 = Ряд. 01 гр. 4  

Розділ ІІ 

1 Ряд. 01 (з 1 по 06 графу) = сумі рядків з 02 по 20 (з 1 по 06 графу)  

2 Ряд. 01 гр. 2 = Ряд. 01 гр. 3  

3 Ряд. 01 гр. 5 = Ряд. 01 гр. 6  

Розділ ІІІ 

1 Ряд. 01 (з 1 по 13 графу) = сумі рядків (з 02 по 15) (з 1 по 13 графу) 

2 Гр. 1 (з 01 по 15 рядок) = (сумі даних граф 2-13) (з 01 по 15 рядок) 

Розділ ІV 

1 Ряд. 01 гр. 1 <= сумі рядків (з 02 по 27) 

2 Ряд. 01 гр. 2 = сумі рядків (з 02 по 27) 

3 Ряд. 01 гр. 3 <= сумі рядків (з 02 по 27) 

4 Гр. 3 (з 01 по 27 рядок) <= Графи 1 (з 01 по 27 рядок) 

Розділ V 

1 Ряд. 01 (з 1 по 14 графу) = сумі рядків (з 02 по 27) (з 1 по 14 графу) 

2 Гр. 1 (з 1 по 27 рядок) = (сумі даних граф 2-13) (з 1 по 27 рядок) 

Розділ VI 

1 Ряд. 01 (з 1 по 9 графу) = сумі рядків (з 2 по 26) (з 1 по 9 графу) 

2 Гр. 1 (з 1 по 26 рядок) = (сумі даних граф 2-9) (з 1 по 26 рядок) 

Контрольні співвідношення між розділами  

1 Розділ II ряд. 01 гр. 1 + ряд. 01 гр. 4 = Розділ I ряд. 15 гр. 1  

2 Розділ II ряд. 01 гр. 2 + ряд. 01 гр. 5 = Розділ I ряд. 15 гр. 2 

3 Розділ III ряд. 01 гр. 1 = ряд.01 гр. 2 Розділу I 

4 Розділ III ряд. 02 гр. 1 = (ряд.02 гр. 2) Розділу I + (ряд.02 гр. 3) Розділу II 

5 Розділ III ряд. 03 гр. 1 = (ряд.03 гр. 2) Розділу I + ((ряд.03 гр. 3) + (ряд.03 гр. 6)) 

Розділу II 

6 Розділ III ряд. 04 гр. 1 = (ряд.04 гр. 2) Розділу I + ((ряд.04 гр. 3) + (ряд.04 гр. 6)) 

Розділу II 

7 Розділ III ряд. 05 гр. 1 = (ряд.05 гр. 2) Розділу I + ((ряд.05 гр. 3) + (ряд.05 гр. 6)) 

Розділу II 

8 Розділ III ряд. 06 гр. 1 = (ряд.06 гр. 2) Розділу I + ((ряд.06 гр. 3) + (ряд.06 гр. 6)) 

Розділу II 

9 Розділ III ряд. 07 гр. 1 = (ряд.07 гр. 2) Розділу I + ((ряд.07 гр. 3) + (ряд.07 гр. 6)) 

Розділу II 

10 Розділ III ряд. 08 гр. 1 = (ряд.08 гр. 2) Розділу I + ((ряд.08 гр. 3) + (ряд.08 гр. 6)) 

Розділу II 

11 Розділ III ряд. 09 гр. 1 = (ряд.09 гр. 2) Розділу I + ((ряд.09 гр. 3) + (ряд.09 гр. 6)) 

Розділу II 

12 Розділ III ряд. 10 гр. 1 = (ряд.10 гр. 2) Розділу I + ((ряд.10 гр. 3) + (ряд.10 гр. 6)) 

Розділу II 

13 Розділ III ряд. 11 гр. 1 = (ряд.11 гр. 2) Розділу I + ((ряд.11 гр. 3) + (ряд.11 гр. 6)) 

Розділу II 
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№ 

з/п 
Формула розрахунку 

14 Розділ III ряд. 12 гр. 1 = (ряд.12 гр. 2) Розділу I + ((ряд.12 гр. 3) + (ряд.12 гр. 6)) 

Розділу II 

15 Розділ III ряд. 13 гр. 1 = (ряд.13 гр. 2) Розділу I + ((ряд.13 гр. 3) + (ряд.13 гр. 6)) 

Розділу II 

16 Якщо Розділ IV ряд. 02 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 02 гр. 1 <> 0  

17 Якщо Розділ IV ряд. 03 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 03 гр. 1 <> 0 

18 Якщо Розділ IV ряд. 04 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 04 гр. 1 <> 0 

19 Якщо Розділ IV ряд. 05 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 05 гр. 1 <> 0 

20 Якщо Розділ IV ряд. 06 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 06гр. 1 <> 0 

21 Якщо Розділ IV ряд. 07 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 07 гр. 1 <> 0 

22 Якщо Розділ IV ряд. 08 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 08 гр. 1 <> 0 

23 Якщо Розділ IV ряд. 09 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 09 гр. 1 <> 0 

24 Якщо Розділ IV ряд. 10 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 10 гр. 1 <> 0 

25 Якщо Розділ IV ряд. 11 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 11 гр. 1 <> 0 

26 Якщо Розділ IV ряд. 12 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 12 гр. 1 <> 0 

27 Якщо Розділ IV ряд. 13 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 13 гр. 1 <> 0 

28 Якщо Розділ IV ряд. 14 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 14 гр. 1 <> 0 

29 Якщо Розділ IV ряд. 15 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 15 гр. 1 <> 0 

30 Якщо Розділ IV ряд. 16 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 16 гр. 1 <> 0 

31 Якщо Розділ IV ряд. 17 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 17 гр. 1 <> 0 

32 Якщо Розділ IV ряд. 18 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 18 гр. 1 <> 0 

33 Якщо Розділ IV ряд. 19 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 19 гр. 1 <> 0 

34 Якщо Розділ IV ряд. 20 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 20 гр. 1 <> 0 

35 Якщо Розділ IV ряд. 21 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 21 гр. 1 <> 0 

36 Якщо Розділ IV ряд. 22 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 22 гр. 1 <> 0 

37 Якщо Розділ IV ряд. 23 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 23 гр. 1 <> 0 

38 Якщо Розділ IV ряд. 24 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 24 гр. 1 <> 0 

39 Якщо Розділ IV ряд. 25 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 25 гр. 1 <> 0 

40 Якщо Розділ IV ряд. 26 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 26 гр. 1 <> 0 

41 Якщо Розділ IV ряд. 27 гр. 1 <> 0, то Розділ V ряд. 27 гр. 1 <> 0 

42 Розділ V ряд. 02 гр. 1 = Розділ III сумі рядків (з 03 по 15) гр. 1 

43 Розділ VI ряд. 02 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 03 (з гр. 6 по гр. 13) 

44 Розділ VI ряд. 03 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 04 (з гр. 6 по гр. 13) 

45 Розділ VI ряд. 04 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 05 (з гр. 6 по гр. 13) 

46 Розділ VI ряд. 05 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 06 (з гр. 6 по гр. 13) 

47 Розділ VI ряд. 06 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 07 (з гр. 6 по гр. 13) 

48 Розділ VI ряд. 07 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 08 (з гр. 6 по гр. 13) 

49 Розділ VI ряд. 08 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 09 (з гр. 6 по гр. 13) 

50 Розділ VI ряд. 09 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 10 (з гр. 6 по гр. 13) 

51 Розділ VI ряд. 10 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 11 (з гр. 6 по гр. 13) 

52 Розділ VI ряд. 11 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 12 (з гр. 6 по гр. 13) 

53 Розділ VI ряд. 12(з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 13 (з гр. 6 по гр. 13) 

54 Розділ VI ряд. 13 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 14 (з гр. 6 по гр. 13) 

55 Розділ VI ряд. 14 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 15 (з гр. 6 по гр. 13) 

56 Розділ VI ряд. 15 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 16 (з гр. 6 по гр. 13) 

57 Розділ VI ряд. 16 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 17 (з гр. 6 по гр. 13) 

58 Розділ VI ряд. 17 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 18 (з гр. 6 по гр. 13) 

59 Розділ VI ряд. 18 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 19 (з гр. 6 по гр. 13) 

60 Розділ VI ряд. 19 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 20 (з гр. 6 по гр. 13) 

61 Розділ VI ряд. 20 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 21 (з гр. 6 по гр. 13) 
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№ 

з/п 
Формула розрахунку 

62 Розділ VI ряд. 21 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 22 (з гр. 6 по гр. 13) 

63 Розділ VI ряд. 22 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 23 (з гр. 6 по гр. 13) 

64 Розділ VI ряд. 23 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 24 (з гр. 6 по гр. 13) 

65 Розділ VI ряд. 24 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 25 (з гр. 6 по гр. 13) 

66 Розділ VI ряд. 25 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 26 (з гр. 6 по гр. 13) 

67 Розділ VI ряд. 26 (з гр. 2 по гр. 9)<=Розділ V ряд. 27 (з гр. 6 по гр. 13) 
Складено авторами на основі [7]. 
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Таблиця 3.7 

Контрольні співвідношення зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про 

спеціальні заклади загальної середньої освіти»  
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Ряд. 01 (з 01 по 11 графу) = сумі рядків (з 02 по 08) (з 1 по 11 графу) 

2 Гр. 04 (з 1 по 11 рядок) = гр.05 + гр.07 + гр.08 (з 1 по 11 рядок) 

3 Гр. 04 (з 1 по 11 рядок) = гр.10 + гр.11 (з 1 по 11 рядок) 

4 Гр. 04 (з 1 по 11 рядок) >= гр.09 (з 1 по 11 рядок) 

5 Гр. 05 (з 1 по 11 рядок) >= гр.06 (з 1 по 11 рядок) 

6 Ряд.09 гр.1 + ряд.10 гр.1 = ряд.01 гр.09 

7 Ряд.11 гр.1 <= ряд.01 гр.1 

8 Ряд.12 гр.1 <= ряд.01 гр.1 

9 Ряд.12 гр.1 <= ряд.01 гр.1 

10 Ряд.13 гр.1 <= ряд.12 гр.1 

Розділ ІІ 

1 Ряд.01 (з01 по 28 графу) = сумі рядків (з 02 по 10) (з 01 по 28 графу) 

2 Ряд.12 (з01 по 28 графу) <= Ряд.01 (з 1 по 28 графу) 

3 Ряд.11 (з01 по 28 графу) <= Ряд.10 (з 1 по 28 графу) 

4 Гр. 03 (з 01 по 13 рядок) = гр.04 + гр.05 + гр.06 (з 1 по 13 рядок) 

5 Гр. 03 (з 01 по 13 рядок) = гр.08 + гр.11 (з 1 по 13 рядок) 

6 Гр. 03 (з 01 по 13 рядок) = сумі граф (з 14 по 26) (з 1 по 13 рядок) 

7 Гр. 08 (з 01 по 13 рядок) = гр.09 + гр.10 (з 1 по 13 рядок) 

8 Гр. 11 (з 01 по 13 рядок) >= гр.12 + гр.13 (з 1 по 13 рядок) 

9 Гр.03 (з 1 по 15 рядок) >= гр.07 (з 1 по 15 рядок) 

10 Гр.27 (з 1 по 12 рядок) >= гр.28 (з 1 по 12 рядок) 

11 Гр.03 (з 14 по 18 рядок) = гр.05 + гр.06 (з 14 по 18 рядок) 

12 Гр.03 (з 14 по 20 рядок) = сумі граф (з 14 по 26) (з 14 по 20 рядок) 

13 Ряд.01 гр.07 >= ряд. 21 гр. 01 + ряд. 22 гр.01 

14 Ряд.14 (гр. 03, (з гр.05 по гр. 07)) <= ряд.13 ((гр. 03, (з гр. 05 по гр. 07)) 

15 Ряд.16 (гр. 03, (з гр. 05 по гр. 06)) >= ряд.17 (гр. 03, (з гр. 05 по гр. 06))+ ряд. 18 

(гр. 03, (з гр. 05 по гр. 06)) 

Розділ ІІІ 

1 Ряд.01 (з 1 по 08 графу) = сумі рядків (з 02 по 13) (з 01 по 08 графу) 

2 Гр.02 (з 1 по 13 рядок) <= гр.01 (з 1 по 13рядок) 

3 Гр.05 (з 1 по 13 рядок) <= гр.04 (з 1 по 13рядок) 

4 Гр.06 (з 1 по 13 рядок) <= гр.03 (з 1 по 13рядок) 

Розділ ІV 

1 Ряд.03 гр.01 <= Ряд.02 гр.1 

2 Ряд.05 гр.01 <= Ряд.04 гр.1 

3 Ряд.08 гр.01 <= Ряд.07 гр.1 

4 Ряд.10 гр.01 <= Ряд.09 гр.1 

Розділ V 

1 Ряд.01 (з 01 по 14 графу) = сумі рядків (з 02 по 10) (з 01 по 14 графу) 

2 Ряд.12 (з 01 по 14графу) <= ряд.01 (з 01 по 14 графу) 

3 Ряд.13 (з 1 по 14 графу) <= ряд.01 (з 1 по 14 графу) 

4 Гр. 4 (з 01 по 16 рядок) <= гр.03 (з 1 по 16 рядок) 

5 Якщо (з 01 по 13 рядок) гр. 1 не <> 0, то (з 01 по 13 рядок) гр.02. не =0 

6 Гр. (з 08 по 13) (з 1 по 13 рядок) <= гр.01 (з 1 по 13 рядок) 

7 Гр.07 (з 1 по 14 рядок) <= гр.06 (з 1 по 14рядок) 
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№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ VI 

1 Ряд.01 (з 1 по 05 графу) = сумі рядків (з 02 по 10) (з 1 по 05 графу) 

2 2. Ряд.11 (з 1 по 05 графу) <= Ряд.10 (з 1 по 05 графу) 

3 3. Ряд.12 (з 1 по 05 графу) <= Ряд.01 (з 1 по 05 графу) 

Розділ VII 

1 Ряд.06 (з 1 по 02 графу) <= Ряд.02 (з 1 по 02 графу) + Ряд.04 (з 1 по 02 графу) 

2 Ряд.03 (з 1 по 02 графу) <= Ряд.02 (з 1 по 02 графу) 

3 Ряд.07, 08, 11, 13, 14, (17-19, 29) (з 01 по 02 графу)<=Ряд.01 (з 1 по 02 графу) 

4 Ряд.09 (з 1 по 02 графу) + Ряд.10 (з 1 по 02 графу) = Ряд.01 (з 1 по 02 графу) 

5 Ряд.12 (з 1 по 02 графу)<=Ряд.11 (з 1 по 02 графу) 

6 Ряд.16 (з 1 по 02 графу)<=Ряд.15 (з 1 по 02 графу) 

7 Сума рядків (з 21 по 24) (з 1 по 02 графу)= Ряд.01 (з 1 по 02 графу) 

8 Сума рядків (з 25 по 28) (з 1 по 02 графу)<=Ряд.01 (з 1 по 02 графу) 

9 Ряд.(31, з 33 по 65) (з 01 по 02 графу)<=Ряд.01 (з 1 по 02 графу) 

Контрольні співвідношення між розділами  

1 Розділ I Ряд. 01 гр.1=Розділ VII Ряд. 01 гр. 2 

2 Розділ II Ряд. 01 гр.3=Розділ III Ряд. 01 гр. 1 

3 Розділ II Ряд. 13 гр.3=Розділ III Ряд. 01 гр.3 

4 Розділ II Ряд. 13 гр.5=Розділ III Ряд. 02 гр.3 

5 Розділ II Ряд. 14 гр.3=Розділ III Ряд. 01 гр.7 

6 Розділ II Ряд. 14 гр.5=Розділ III Ряд. 02 гр.7 

7 Розділ II Ряд. 15 гр.3=Розділ III Ряд. 01 гр.8 

8 Розділ II Ряд. 15 гр.5=Розділ III Ряд. 02 гр. 8 

9 Розділ II Ряд. 16 гр.3=Розділ III Ряд. 01 гр. 4 

10 Розділ II Ряд. 16 гр.5=Розділ III Ряд. 02 гр. 4 

11 Розділ II Ряд. 17 гр.3=Розділ III Ряд. 01 гр. 5 

12 Розділ II Ряд. 17 гр.5=Розділ III Ряд. 02 гр. 5 

13 Розділ II Ряд. 18 гр.3=Розділ III Ряд. 01 гр. 6 

14 Розділ II Ряд. 18 гр.5=Розділ III Ряд. 02 гр. 6 

15 Якщо Ряд. (з 02 по 12) гр.1 Розділ II=Ряд. (з 02 по 12) гр.1 Розділ V, то Ряд. (з 02 по 

12) гр.3 Розділ II=Ряд. (з 02 по 12) гр.3 Розділ V 

16 Якщо Ряд. (з 02 по 12) гр.1 Розділ II=Ряд. (з 02 по 12) гр.1 Розділ V, то Ряд. (з 02 по 

12) гр.7 Розділ II=Ряд. (з 02 по 12) гр.4 Розділ V 

17 Якщо Ряд. (з 02 по 12) гр.1 Розділ II=Ряд. (з 02 по 12) гр.1 Розділ V, то Ряд. (з 02 по 

12) гр.27 Розділ II=Ряд. (з 02 по 12) гр.6 Розділ V 

18 Якщо Ряд. (з 02 по 12) гр.1 Розділ II=Ряд. (з 02 по 12) гр.1 Розділ V, то Ряд. (з 02 по 

12) гр.28 Розділ II=Ряд. (з 02 по 12) гр.7 Розділ V 

19 Розділ II Ряд. 01 гр.2> =Розділ V Ряд. 19 гр.1 

20 Розділ II Ряд. (з 02 по 12) гр.1>=Розділ V Ряд. (з 02 по 12) гр.1 

21 Розділ II Ряд. (з 02 по 12) гр.3>=Розділ V Ряд. (з 02 по 12) гр.3 

22 Розділ II Ряд. (з 02 по 12) гр.7>=Розділ V Ряд. (з 02 по 12) гр.4 

23 Розділ II Ряд. (з 02 по 12) гр.27, 28>=Розділ V Ряд. (з 02 по 12) гр.6,7 

24 Розділ II Ряд. (з 01 по 12) гр.3=Розділ VI Ряд. (з 01 по 12) сумі граф (з 01 по 05) 

25 Розділ II Ряд. 15 гр.03=Розділ VI Ряд. 13 сумі граф (з 01 по 05) 

26 Розділ II Ряд. 14 гр.03=Розділ VI Ряд. 14 сумі граф (з 01 по 05) 

27 Розділ II Ряд. 01 гр.01=Розділ VII Ряд. 01 гр.02 
Складено авторами на основі [7]. 
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Таблиця 3.8 

Контрольні співвідношення форми № 1-ЗСО  

«Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої 

освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»  
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Гр. 01 > гр. 2 (з 01 по 29 ряд.)  

2 Гр. 02 (з 01 по 29 ряд.) = сумі граф (з 03 по 06) 

3 Ряд. 01 (з 01 по 06 гр.) = сумі рядків (з 02 по 28) 
Складено авторами на основі [9].  
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Таблиця 3.9 

Контрольні співвідношення форми № 1-ДБШ   

«Зведений звіт дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

(спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» 
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Гр. 1 (з 1 по 5 рядок) = гр. 6 + гр. 11 (з 1 по 5 рядок) 

2 Гр. 2 (з 1 по 5 рядок) = гр. 7 + гр. 12 (з 1 по 5 рядок) 

3 Гр. 3 (з 1 по 5 рядок) = гр. 8 + гр. 13 (з 1 по 5 рядок) 

4 Гр. 4 (з 1 по 5 рядок) = гр. 9 + гр.14 (з 1 по 5 рядок) 

5 Гр. 5 (з 1 по 5 рядок) = гр. 10 + гр. 15 (з 1 по 5 рядок) 

6 Ряд. 01 (з 1 по 15 гр.) >= ряд.02 (з 1 по 15 гр.) 

7 Ряд. 01 гр. 5 >= ряд.06  гр. 1 

8 Ряд. 01 гр. 15 >= ряд. 07 гр. 1 

9 Ряд. 04  гр. 5 >= ряд. 08  гр. 1 

10 Ряд. 04  гр. 15 >= ряд. 09 гр. 1 

11 Ряд. 05  гр. 5 >= ряд.10  гр. 1 

12 Ряд. 05 гр. 15 >= ряд.11 гр. 1 

13 Ряд. 03 (з 1 по 15 гр.) = ряд. 04 (з 1 по 15 гр.) + ряд. 05 (з 1 по 15 гр.) 

Розділ II 

1 Ряд. 01 (з 1 по 12 гр.) > = ряд. 02 (з 1 по 12 гр.) 

2 Ряд. 03 (з 1 по 12 гр.) = Ряд. 04 (з 1 по 12 гр.) + ряд. 05 (з 1 по 12гр.) 

3 Гр. 3 (з 01 по 05 ряд.) = сумі граф (з 4 по 12 ) (з 01 по 05 рядок) 

Розділ III 

1 Гр. 4 (з 1 по 5 ряд.)<=гр.7 (з 1 по 5 ряд.) 

2 Гр.7 (з 01 по 05 ряд.) = гр.8(з 01 по 05 ряд.) + гр.11(з 01 по 05 ряд.) 

3 Гр.12 (з 01 по 05 ряд.) = гр.13 (з 01 по 05 ряд.) + гр.14(з 01 по 05 ряд.) + гр.15 (з 01 по 

05 ряд.) 

4 Гр.7 (з 01 по 05 ряд.) + гр.12 (з 01 по 05 ряд.) = гр.2 (з 01 по 05 ряд.) + гр.3 (з 01 по 05 

ряд) 

5 Гр.1 (з 01 по 05 ряд.) + гр.2 (з 01 по 05 ряд.) + гр.3(з 01 по 05 ряд.) > = гр.5 (з 01 по 

05 ряд.) 

Розділ IV 

1 Ряд. 1(з 1 по 11 гр.) = сумі рядків з 02 по 07 (з 1 по 11 гр.) 

2 Гр. 1 (з 01 по 31 рядок) > = гр. 2 (з 01 по 31 рядок) 

3 Гр. 1 (з 1 по 10 рядок) = гр. 3 + гр.4 + гр.5 + гр.7 (з 01 по 10 рядок) 

4 Гр. 1 (з 1 по 10 рядок) = гр. 8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 (з 01 по 10 рядок) 

5 Гр. 1 (з 12 по 20 рядок) = гр. 3 + гр.4 + гр.5 + гр.7 (з 12 по 20 рядок) 

6 Гр. 1 (з 12 по 20 рядок) = гр. 8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 (з 12 по 20 рядок) 

7 Гр. 1 (з 22 по 30 рядок) = гр. 3 + гр.4 + гр.5 + гр.7 (з 22 по 30 рядок) 

8 Гр. 1 (з 22 по 30 рядок) = гр. 8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 (з 22 по 30 рядок) 

9 Ряд. 12 (з 1 по 11 гр.) = сумі рядків з 13 по 18 (з 1 по 11 гр.) 

10 Ряд. 22 (з 1 по 11 гр.) = сумі рядків з 23 по 28 (з 1 по 11 гр.) 

11 Гр. 5 (з 01 по 31 рядок) > = гр. 6 (з 01 по 31 рядок) 

Розділ V 

1 Ряд. 01 (з 1 по 13 гр.) >= ряд.02 (з 1 по 13 гр.) 

2 Ряд. 03 (з 1 по 13 гр.) = ряд.04 (з 1 по 13 гр.) + ряд.05 (з 1 по 13 гр.) 

3 Розділ V Гр.1 (з 01 по 05 ряд.) >= Розділ V Гр.2 (з 01 по 05 ряд.) + Розділ V Гр.3 (з 01 

по 05 ряд.) 
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№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Контрольні співвідношення між розділами 

1 Розділ II Ряд. 01  гр.1 + Розділ II ряд.01 гр. 2 - Розділ II ряд. 01 гр. 3= Розділ I ряд.01 

гр. 4 

2 Розділ II Ряд. 02 гр.1 + Розділ II ряд.02  гр. 2- Розділ II ряд. 02  гр. 3= Розділ I ряд.02 

гр. 4 

3 Розділ II Ряд. 03 гр.1 + Розділ II ряд.03  гр. 2- Розділ II ряд. 03  гр. 3= Розділ I ряд.03 

гр. 4 

4 Розділ II Ряд. 04 гр.1 + Розділ II ряд.04  гр. 2- Розділ II ряд. 04  гр. 3= Розділ I ряд.04 

гр. 4 

5 Розділ II Ряд. 05 гр.1 + Розділ II ряд.05  гр. 2- Розділ II ряд. 05  гр. 3= Розділ I ряд.05 

гр. 4 

6 Розділ III Ряд. 01 гр. 1 + ряд. 01 гр. 2 + ряд. 01 гр. 3 = Розділ I ряд.01 гр. 4 

7 Розділ III Ряд. 02 гр. 1 + ряд. 02 гр. 2 + ряд. 02 гр. 3 = Розділ I ряд.02 гр. 4 

8 Розділ III Ряд. 03 гр. 1 + ряд. 03 гр. 2 + ряд. 03 гр. 3 = Розділ I ряд.03 гр. 4 

9 Розділ III Ряд. 04 гр. 1 + ряд. 04 гр. 2 + ряд. 04 гр. 3 = Розділ I ряд.04 гр. 4 

10 Розділ III Ряд. 05 гр. 1 + ряд. 05 гр. 2 + ряд. 05 гр. 3 = Розділ I ряд.05 гр. 4 

11 Розділ I ряд.01 гр. 4 >= Розділ III ряд 01 гр. 6 

12 Розділ I ряд.03 гр. 4 >= Розділ III ряд 03 гр. 6 

13 Розділ IV Ряд. 01 гр. 1 <= Розділ I ряд. 01 гр. 5 

14 Розділ IV Ряд. 12 гр. 1 <= Розділ I ряд. 04 гр. 5 

15 Розділ IV Ряд. 22 гр. 1 <= Розділ I ряд. 05 гр. 5 

16 Розділ V Ряд. 01 (гр. 7 по гр.11) <= Розділ I ряд.01 гр. 1 

17 Розділ V Ряд. 03 (гр. 7 по гр.11) <= Розділ I ряд.01 гр. 1 

18 Розділ V Ряд. 01 гр. 12 <= Розділ I ряд.01 гр. 1 

19 Розділ V Ряд. 03 гр. 12<= Розділ I ряд.03 гр. 1 
Складено авторами на основі [10]. 
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Таблиця 3.10 

Контрольні співвідношення форми № 1-ПЗ «Зведений звіт  

позашкільних навчальних закладів» 
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Ряд.01 (по гр. 1-6) = ряд. 02 (по гр. 1-6) + ряд. 15 (по гр. 1-6)  

2 Ряд. 02 (по гр. 1-6) = сумі ряд. з 03 по 14 (по гр. 1-6) 

3 Ряд. 16 (по гр. 1-6) <= ряд. 01 (по гр. 1-6) 

4 Ряд. 17 гр. 1 < ряд. 01 гр. 1 

5 Якщо ряд. 17 гр. 1 > 0, то ряд. 18 гр. 1 > 0 

6 Гр. 1 (по ряд. з 1-16) = сумі граф (з 02 по 05) (по ряд. з 1 по 16) 

7 Гр. 6 (по ряд. з 1 по 16 <= гр. 5 (по ряд. з 1 по 16) 

Розділ ІІ 

1 Ряд. 1 (по гр. з 1 по 20) = ряд. 2 + ряд. 15 (по гр. з 1 по 20) 

2 Ряд. 2 (по гр. з 1 по 20) = сумі ряд. (з 3 по 14) (по гр. з 1 по 20) 

3 Ряд. 16 (по гр. з 1 по 2) < ряд. 01 (по гр. з 1 по 2) 

4 Ряд. 17 (по гр. з 1 по 2) <= ряд.1 (по гр. з 1 по 2) 

5 Ряд. 19 (по гр. з 1 по 20) <= ряд. 1 (по гр. з 1 по 20) 

6 Ряд. 20 гр. 1 <= ряд. 1 гр. 2 

7 Якщо ряд. 23 гр. 1 > 0, то ряд. 24 гр. 1>0 

8 Якщо ряд. 25 гр. 1 >0, то ряд. 26 гр. 1>0 

9 Ряд. 27 гр. 1 <= ряд. 26 гр. 1 

10 Якщо ряд. 26 гр. 1 > 0, то ряд. 28 гр. 1 > 0 

11 Ряд. 29 гр. 1 <= ряд. 28 гр. 1 

12 Якщо ряд. 27 гр. 1 > 0, то ряд. 29 гр. 1 > 0 

13 Ряд. 30 гр. 1 >= ряд. 26 гр. 1 

14 Ряд. 31 гр. 1 >= ряд. 27 гр. 1 

15 Якщо ряд. 30 гр. 1 > 0, то ряд. 31 гр. 1 > 0 

16 Гр. 1 (по ряд. з 1 по 15) = гр.3 + гр.5 + гр.7 + гр.9 + гр.11 + гр.13 + гр.15 + гр.17 + 

гр.19 (по ряд. з 1 по 15) 

17 Гр. 2 (по ряд. з 1 по 15) = гр.2 + гр.4 + гр.6 + гр.8 + гр.10 + гр.12 + гр.14 + гр.16 + 

гр.18 + гр.20 (по ряд. з 1 по 15)  

18 Гр. 1 (по ряд. з 18 по 19) = гр.3 + гр.5 + гр.7 + гр.9 + гр.11 + гр.13 + гр.15 + гр.17 + 

гр.19 (по ряд. з 18 по 19) 

19 Гр. 2 (по ряд. з 18 по 19) = гр.2 + гр.4 + гр.6 + гр.8 + гр.10 + гр.12 + гр.14 + гр.16 + 

гр.18 + гр.20 (по ряд. з 18 по 19) 

Розділ ІІІ 

1 Ряд. 1 (по гр. з 1 по 13) = сума (ряд. з 2 по 4) (по гр. з 1 по 13) 

2 Ряд. 5 (по гр. з 1 по 13) <= ряд. 4 (по гр. з 1 по 13) 

3 Ряд. 6 (по гр. з 1 по 13) <= ряд. 4 (по гр. з 1 по 13) 

4 Ряд. 9 (по гр. з 1 по 12) = сумі (ряд. 1 + ряд. 7 + ряд. 8) (по гр. з 1 по 13) 

5 Ряд 9 (по гр. з 1 по 12) = сумі (ряд. з 10 по 14) (по гр. з 1 по 12) 

6 Ряд 15 (по гр. з 1 по 13)<= ряд. 9 (по гр. з 1 по 13) 

7 Ряд. 10 гр. 12 = 0 

8 Ряд. 16 (по гр. з 1 по 8) = сумі (ряд. з 17 по 19) (по гр. з 1 по 8) 

9 Ряд. 20 (по гр. з 1 по 8) <= ряд. 16 (по гр. з 1 по 8) 

10 Ряд. 22 (по гр. з 1 по 8) <= ряд. 21 (по гр. з 1 по 8) 

11 Ряд. 15 гр. 13 > 0 

12 Гр. 1 (по ряд. з 1 по 22) = сумі (гр.3 + гр.4 + гр.5 + гр.7) (по ряд. з 1 по 22) 

13 Гр. 6 (по ряд. з 1 по 22) <= гр.. 5 (по ряд. з 1 по 22) 

14 Гр. 2 (по ряд. з 1 по 22) > 0 
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№ 

з/п 
Формула розрахунку 

15 Гр. 8 (по ряд. з 1 по 22) <= гр. 1 (по ряд. з 1 по 22) 

16 Гр. 1 (по ряд. з 1 по 15) = сумі (гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12) (по ряд. з 1 по 15) 

17 Гр. 13 (по ряд. з 10 по 14) = 0 

Розділ ІV 

1 Ряд. 1 (по гр. з 1 по 14) = сумі (ряд. з 2 по 12) (по гр. з 1 по 14) 

2 Ряд. 13 (по гр. з 1 по 14) <= ряд. 1 (по гр. з 1 по 14) 

3 Гр. 1 (ряд. з 1 по 13) = сумі (гр. з 2 по 14) 

Розділ V 

1 Гр. 1 (по ряд. з 1 по 41) = сумі (гр. з 2 по 13) (по ряд. з 1 по 41) 

2 Ряд. 2 (по гр. з 1 по 13) <= ряд. 1 (по гр. з 1 по 13) 

3 Ряд 4 (по гр. з 1 по 13) <= сумі (ряд. 1 + ряд. 3) (по гр. з 1 по 13) 

4 Ряд. 40 (по гр. з 1 по 13) <= ряд. 39 (по гр. з 1 по 13) 

5 Ряд 41 (по гр. з 1 по 13) <= ряд. 39 (по гр. з 1 по 13) 

6 Сума (ряд. з 35 по 38) (по гр. з 1 по 13) <= сумі (ряд. з 31 по 34) (по гр. з 1 по 13) 

7 Якщо ряд. 33 (по гр. з 1 по 13) > 0, то ряд. 37 (по гр. з 1 по 13) <= ряд. 33 (по гр. з 1 

по 13) 

8 Якщо ряд. 34 (по гр. з 1 по 13) > 0, то ряд. 38 (по гр. з 1 по 13) <= ряд. 34 (по гр. з 1 

по 13) 

9 Сума (ряд. з 31 по 34) (по гр. з 1 по 13) <= ряд. 39 (по гр. з 1 по 13) 

Контрольні співвідношення між розділами 

 Розділ І Розділ ІІ 

1 Якщо ряд. 3 гр. 1 > 0 то ряд. 3 (по гр. 1 - 2) > 0 

2 Якщо ряд. 4 гр. 1 > 0 то ряд. 4 (по гр. 1 – 2) > 0 

3 Якщо ряд. 5 гр. 1 > 0 то ряд. 5 (по гр. 1 – 2) > 0 

4 Якщо ряд. 6 гр. 1 > 0 то ряд. 6 (по гр. 1 – 2) > 0 

5 Якщо ряд. 7 гр. 1 > 0 то ряд. 7 (по гр. 1 – 2) > 0 

6 Якщо ряд. 8 гр. 1 > 0 то ряд. 8 (по гр. 1 – 2) > 0 

7 Якщо ряд. 9 гр. 1 > 0 то ряд. 9 (по гр. 1 – 2) > 0 

8 Якщо ряд. 10 гр. 1 > 0 то ряд. 10 (по гр. 1 – 2) > 0 

9 Якщо ряд. 11 гр. 1 > 0 то ряд. 11 (по гр. 1 – 2) > 0 

10 Якщо ряд. 12 гр. 1 > 0 то ряд. 12 (по гр. 1 – 2) > 0 

11 Якщо ряд. 13 гр. 1 > 0 то ряд. 13 (по гр. 1 – 2) > 0 

12 Якщо ряд. 14 гр. 1 > 0 то ряд. 14 (по гр. 1 – 2) > 0 

13 Якщо ряд. 15 гр. 1 > 0 то ряд. 15 (по гр. 1 – 2) > 0 

14 Якщо ряд. 16 гр. 1 > 0 то ряд. 17 (по гр. 1 – 2) > 0 

15 Якщо ряд. 17 гр. 1 > 0 то ряд. 16 (по гр. 1 – 2) > 0 

16 Ряд. 1 гр. 1 >= ряд. 25 гр. 1 

 Розділ II Розділ IV 

1 Ряд. 1 гр. 2 =  Ряд. 1 гр. 1 

2 Ряд. 1 гр. 4 = Ряд. 2 гр. 1 

3 Ряд. 1 гр. 6 = Ряд. 3 гр. 1 

4 Ряд. 1 гр. 8 = Ряд. 4 гр. 1 

5 Ряд. 1 гр. 10 = Ряд. 5 гр. 1 

6 Ряд. 1 гр. 12 = Ряд. 6 гр. 1 

7 Ряд. 1 гр. 14 = Ряд. 7 гр. 1 

8 Ряд. 1 гр. 16 = Ряд. 11 гр. 1 

9 Ряд. 1 гр. 18 = Ряд. 12 гр. 1 

10 Ряд. 1 гр. 20 = Ряд. 8 гр. 1 + ряд. 9 гр. 1 + ряд. 10 гр. 1 

11 Ряд. 19 гр. 2 = Ряд. 13 гр. 1 

 Розділ V Розділ I 
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№ 

з/п 
Формула розрахунку 

1 Гр. 2 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 3 гр. 1 

2 Гр. 3 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 4 гр. 1 

3 Гр. 4 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 5 гр. 1 

4 Гр. 5 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 6 гр. 1 

5 Гр. 6 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 7 гр. 1 

6 Гр. 7 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 8 гр. 1 

7 Гр. 8 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 9 гр. 1 

8 Гр. 10 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 11 гр. 1 

9 Гр. 9 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 10 гр. 1 

10 Гр. 11 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 12 гр. 1 

11 Гр. 12 (по ряд. з 5 по 30) <= Ряд. 13 гр. 1 
Складено авторами на основі [11]. 
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Таблиця 3.11 

Контрольні співвідношення форми № 77-РВК  

«Звіт про кількість дітей шкільного віку» 
№ 

з/п 
Формула розрахунку 

Розділ I 

1 Розділ І ряд. 04 = Розділ І (сума рядків 05 – 08) з 1 по 7 гр. 

2 Розділ І ряд. 03 = Розділ І (сума рядків 04, 09, 10) з 1 по 7 гр. 

3 Розділ І ряд. 01 >= Розділ І ряд. 02 

4 Розділ І ряд. 03 >= Розділ І ряд. 04 

Розділ II 

1 Розділ ІІ ряд. 05  (гр.1 = гр.5 гр.2 = гр.6 гр.3 = гр.7) 

2 Розділ ІІ ряд. 01 = Розділ ІІ (сума рядків 02 – 05) з 1 по 7 гр. 

Розділ III 

1 Розділ ІІІ ряд. 01 = Розділ ІІІ (сума рядків 02 – 06) з 1 по 6 гр. 

Контрольні співвідношення між розділами 

1 Розділ ІІІ ряд. 01 гр.1 = Розділ ІІ ряд. 01 гр.1 – гр.5  

2 Розділ ІІІ ряд. 01 гр.1 = Розділ І ряд. 09 гр.1 – гр.5  

3 Розділ ІІІ ряд. 08 гр.1 = Розділ І ряд. 09 гр.3 – гр.7  

4 Розділ ІІІ ряд. 08 гр.1 = Розділ ІІ ряд. 01 гр.3 – гр.7 

5 Розділ ІІІ ряд. 07 гр.1 = Розділ І ряд. 09 гр.2 – гр.6 = Розділ ІІ ряд. 01 гр.2 – гр.6  

6 Розділ І ряд. 09 = Розділ ІІ ряд. 01 
Складено авторами на основі [12]. 

 


