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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Анотація. З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із чинним 
законодавством, удосконалення інформації для проведення аналізу стану мережі  
закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) Міністерство освіти і науки України затвер-
дило нові форми звітності з питань діяльності таких закладів. Удосконалення ста-
тистичної звітності уможливлює детальний аналіз функціонування всіх складових 
системи загальної середньої освіти для окреслення основних тенденцій розвитку, оці-
нювання здобутків, виявлення проблем і викликів. У статті досліджено норматив-
но-правові документи щодо збору й опрацювання галузевої звітності на початок 
2021/2022 н. р. Досліджено зміни у формах звітності та особливості їх заповнення з 
метою визначення науково-методичних підходів зі створення інформаційних баз і зве-
дених даних для подання в установлені терміни до Державної служби статистики 
України. Проаналізовано законодавче підґрунтя введення змін показників та надано 
оцінку їх упровадження. Розглянуто можливості і сформульовано пропозиції задля по-
дальшого вдосконалення статистичної звітності галузі. Представлена модель фор-
мування статистичної звітності від ЗЗСО. Наведено структуру форми № 76-РВК  
«Зведений звіт закладів загальної середньої освіти» і зведених таблиць на початок 
2021/2022 н. р. 
Ключові слова: загальна середня освіта, заклади загальної середньої освіти, статис-
тична звітність, форми та зведені таблиці, статистичні показники.
JEL classification: I28, C10, C80, Y10.
DOI: 10.32987/2617-8532-2021-5-91-102.

Трансформація загальної серед-
ньої освіти зумовлює потребу у про-
веденні різнобічного статистичного 
аналізу стану й умов розвитку, вияв-

лення характерних тенденцій, оці-
нювання ефективності національної 
системи загальної середньої освіти 
з урахуванням результатів міждер-



“Освітня аналітика України” • 2021 • № 5 (16)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

92

жавних порівнянь. Статистика за-
гальної середньої освіти відрізняєть-
ся складною ієрархією та системою 
взаємозв’язків між показниками, 
своєрідністю методики дослідження 
й наявністю якісних і кількісних по-
казників, які дають змогу поглибити 
статистичний аналіз на загально-
державному та регіональному рів-
нях і визначити науково-методичні 
підходи до оцінювання діяльності та 
прогнозування тенденцій розвитку 
загальної середньої освіти.

Статистичному дослідженню за-
гальної середньої освіти присвячено 
багато наукових праць. Серед сучас-
них публікацій варто відзначити ро-
боти науковців ДНУ «Інститут освіт-
ньої аналітики», таких як С. Лондар 
[1], В. Гапон [2], А. Литвинчук [3], де 
висвітлено питання запроваджен-
ня принципів електронного вряду-
вання в освітній галузі, підвищення 
якості інформаційного забезпечення 
сфери управління Міністерства осві-
ти і науки України (МОН), оптимізації 
системи збору достовірної галузевої 
статистичної інформації.

Основою для сучасної державної 
політики України у сфері повної за-
гальної середньої освіти став Закон 
України «Про повну загальну серед-
ню освіту» [4]. Згідно з цим законом, 
повна загальна середня освіта має 
три рівні: початкова освіта (I рівень), 
базова середня освіта (II рівень) і 
профільна середня освіта (III рівень). 
Повна загальна середня освіта може 
здобуватися за очною (денною), дис-
танційною, мережевою, екстернат-
ною, сімейною (домашньою) форма-
ми чи формою педагогічного патро-
нажу, а також за очною (вечірньою), 
заочною формами (на рівнях базової 
та профільної середньої освіти). До 

інституційної форми здобуття загаль-
ної середньої освіти належать очна 
(денна, вечірня), заочна, дистанційна 
й мережева. Профільна середня освіта 
професійного спрямування може здо-
буватися за дуальною формою. Поря-
док здобуття повної загальної серед-
ньої освіти за інституційною й дуаль-
ною формами, що організовується в 
закладах загальної середньої освіти 
(ЗЗСО) та інших закладах освіти, які 
забезпечують здобуття повної загаль-
ної середньої освіти, регламентується 
Положенням про інституційну та ду-
альну форми здобуття повної загаль-
ної середньої освіти, що затверджене 
наказом МОН від 23.04.2019 № 536 і 
зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 22.05.2019 за № 547/33518 
(у редакції наказу МОН від 10.02.2021 
№ 160) [5].

Особливості зарахування осіб на 
дистанційну форму здобуття осві-
ти визначаються Положенням про 
дистанційну форму здобуття повної 
загальної середньої освіти, затвер-
дженим наказом МОН від 08.09.2020 
№ 1115 і зареєстрованим у Міністер-
стві юстиції України 28.09.2020 за 
№ 941/35224 [6].

Уперше вводиться поняття «ін-
дивідуальна освітня траєкторія» 
учня, котра реалізується на підставі 
індивідуальних програми розвитку 
й навчального плану та надає мож-
ливість учням, які цього потребу-
ють, отримувати індивідуальні та 
групові консультації на базі школи. 
Індивідуальна форма здобуття осві-
ти (екстернатна, сімейна (домашня) і 
педагогічний патронаж) регламенту-
ється Положенням про індивідуаль-
ну форму здобуття повної загальної 
середньої освіти, що затверджене 
наказом МОН від 12.01.2016 № 8 та 
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зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 03.02.2016 за № 184/28314 
(у редакції наказу МОН від 10.02.2021 
№ 160) [7].

Усі зазначені зміни знайшли відо-
браження в нових формах звітності з 
питань діяльності ЗЗСО. Метою стат-
ті є аналіз структури і змін у формах 
та зведених таблицях статистичної 
звітності, які запроваджено МОН. 
Головними напрямами якісних пе-
ретворень в інформаційному забез-
печенні є подальше вдосконалення 
структури і змісту первинної статис-
тичної звітності від ЗЗСО, інформа-
ційно-телекомунікаційних техноло-

гій та створення єдиного інформа-
ційного забезпечення. 

Схема формування статистичної 
звітності від ЗЗСО, згідно з наказом 
МОН «Про збір даних до інформа-
ційно-телекомунікаційної системи 
«Державна інформаційна систе-
ма освіти» у 2021/2022 н. р.» від 
01.09.2021 № 955 [8], наведена на 
рис. 1. Наказом визначено умови й 
терміни подання звітності до інфор-
маційно-телекомунікаційної систе-
ми «Державна інформаційна система 
освіти» (ІТС «ДІСО»).

До Державної служби статистики 
України інформація від ДНУ «Інсти-

Рис. 1. Схема формування статистичної звітності  
від закладів загальної середньої освіти

Побудовано авторами на основі наказу МОН «Про збір даних до інформаційно-теле-
комунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» у 2021/2022 н. р.» 
від 01.09.2021 № 955.

ІТС «Державна інформаційна система освіти»

Заклади загальної середньої освіти
№ ЗНЗ-1, № 1-ЗСО

Органи управління у сфері освіти за їх 
місцезнаходженням

Контроль відповідності електронної та паперової 
версій інформації, поданої закладами дошкільної і 

загальної середньої освіти

Департаменти (управління) освіти  
і науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій
Контроль відповідності електронної  
та паперової версій звітів № 76-РВК,  

№ Д-7-8, № 77-РВК, № Д-9, № Д-4, № Д-6, 
№ Д-5, № Д-7-8, № 1-ЗСО.  

Формування зведених звітів

Державна наукова установа  
«Інститут освітньої аналітики

Координація роботи зі збору, опрацювання  
та зберігання даних в ІТС «ДІСО»

Формування зведених звітів

Головні управління статистики  
в областях, м. Києві

Міністерство освіти 
і науки України

Державна служба 
статистики України
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тут освітньої аналітики» подається в 
електронному вигляді за областями 
та в розрізі форм власності й підпо-
рядкування за всіма показниками 
форми № 76-РВК і зведених таблиць 
звітності. 

Розглянемо деякі зміни у формах 
звітності на початок 2021/2022 н. р., 
що затверджені наказом МОН «Про 
затвердження форм звітності з пи-
тань діяльності закладів загальної 
середньої освіти та інструкцій щодо 
їх заповнення» від 30.07.2021 № 868 
[9]. Наказом запроваджено новий 
зміст форми № 76-РВК «Зведений 
звіт закладів загальної середньої 
освіти». В інструкції щодо заповне-
ння форми звітності № 76-РВК ви-
значено порядок складання звіту.

У новому змісті форми № 76-РВК 
деталізовано форми здобуття освіти 
учнями у ЗЗСО – інституційна (денна, 
вечірня, заочна, дистанційна, мере-
жева), індивідуальна (екстернатна, 
сімейна (домашня), педагогічний па-
тронаж), у т. ч. для осіб з особливими 
освітніми потребами; додано показ-
ники про окремі категорії дітей, зо-
крема про дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, осіб 
із їх числа, дітей загиблих учасників 
бойових дій; актуалізовано інфор-
мацію про групи подовженого дня 
(додано показники щодо груп, які 
працюють за кошти батьків (благо-
дійників) та для дітей з особливими 
освітніми потребами); оновлено ін-
формацію стосовно документів про 
загальну середню освіту; виокрем-
лено показники щодо харчування в 
закладах освіти. 

Замість класифікації шкіл за сту-
пенями (I, I–II, I–III, II–III) введено 
показники для нових типів ЗЗСО: по-
чаткова школа з дошкільним відді-

ленням; початкова школа; гімназія з 
дошкільним відділенням та початко-
вою школою; гімназія з початковою 
школою; ліцей з дошкільним відді-
ленням, початковою школою та гім-
назією; ліцей з початковою школою 
та гімназією; ліцей з дошкільним 
відділенням та гімназією; ліцей з гім-
назією; гімназія; ліцей (мистецький, 
спортивний, з посиленою військо-
вою підготовкою, військовий (вій-
ськово-морський, військово-спор-
тивний), науковий); санаторні ЗЗСО. 
Виокремлено кількість спеціалізова-
них ЗЗСО, у т. ч. ті, що мають пансіо-
ни, та чисельність учнів у них. 

На підставі аналізу структури 
форми № 76-РВК визначено нові ряд-
ки серед загальної кількості показ-
ників, число яких для кожного розді-
лу наведено в табл. 1. 

Як свідчать дані табл. 1, загальна 
кількість показників форми № 76-РВК  
становить 411, із них нововведе-
них – 192. У розділі ІІІ введено дві 
нові графи про кількість гуртків, 
секцій на платній основі та про чи-
сельність учнів, котрі їх відвідують. 
Ця форма зазнала найбільших змін 
порівняно зі зведеними таблицями. 
Визначено відповідність показників, 
що містяться в ній, показникам форм 
минулих років, які були затвердже-
ні наказом МОН «Про затвердження 
форм звітності з питань діяльності 
денних загальноосвітніх навчальних 
закладів та інструкцій щодо їх запов-
нення» від 27.08.2018 № 936 (втра-
тив чинність). На рис. 2 відображено 
інформацію про кількість показників 
за розділами форми № 76-РВК, що 
використовуються у статистичній 
звітності на початок 2021/2022 н. р. 

Зміни до зведених таблиць із пи-
тань загальної середньої освіти за-
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Т а б л и ц я  1
Структура форми № 76-РВК «Зведений звіт закладів загальної середньої 

освіти» на початок 2021/2022 н. р.

Назва розділу
Кількість  

показників,  
од.

Кількість  
нововведених  
показників, од.

Частка  
нововведених  
показників, %

Розділ І. Кількість закладів, у них учнів та вчителів 34 11 32,35
Розділ ІІ. Кількість закритих, відкритих, 
реорганізованих закладів 7 1 14,29
Розділ ІІІ. Відомості про гуртки, секції, організовані 
закладами загальної середньої освіти 12 0 0,00
Розділ ІV. Розподіл учнів за класами на початок 
навчального року (без учнів спеціальних ЗЗСО та 
учнів спеціальних класів) 110 68 61,82
Розділ V. Відомості про змінність навчання, групи 
подовженого дня, класи, з’єднані класи (класи-
комплекти) та окремі категорії учнів 52 21 40,38
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) 33 11 33,33
Розділ VIІ. Кількість учнів за віком (станом на 
01 січня 20_року) 24 3 12,50
Розділ VIІІ. Кількість вихователів 5 0 0,00
Розділ ІX. Відомості про заклади та їх філії (з 
розділу 1) 126 76 60,32
Додатково 8 1 12,50
Загалом 411 192 46,72

Складено авторами на основі форми № 76-РВК «Зведений звіт закладів загальної 
середньої освіти» на початок 2021/2022 н. р.

Рис. 2. Дані щодо кількості показників за розділами форми № 76-РВК  
на початок 2021/2022 н. р.

Побудовано авторами.
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проваджено наказом МОН «Про за-
твердження зведених таблиць з пи-
тань загальної середньої освіти» від 
07.10.2021 № 1072 [10], які щорічно 
складаються на основі форми звітно-
сті № ЗНЗ-1 «Звіт закладу загальної 
середньої освіти».

У зведеній таблиці № Д-7-8 «Ві-
домості про мови навчання та ви-
вчення мови як предмета у закладах 
загальної середньої освіти» розши-
рено перелік мов. Додано показники 
про такі мови навчання, як китай-
ська, турецька, албанська, ромська, 
італійська, корейська, словацька, 
чеська. Нові показники, що передба-
чають уведення назв мов самостійно, 
ускладнять обробку й аналіз форми 
№ Д-7-8. Тому вважаємо за доцільне 
надалі замінити введення назв мов 
кодами мов, проаналізувавши в цьо-
му році згадані показники. Загальна 
кількість показників форми № Д-7-8 

становить 130, із них нововведених – 
29 (табл. 2). 

Зведена таблиця № Д-9 «Відомо-
сті про заклади спеціальної освіти» 
доповнена показниками про наяв-
ність пансіонів/інтернатів у струк-
турі санаторних ЗЗСО за типами шкіл 
(хворих на сколіоз, із захворювання-
ми серцево-судинної системи, із пси-
хоневрологічними захворюваннями, 
із хронічними неспецифічними за-
хворюваннями органів травлення, із 
хронічними неспецифічними захво-
рюваннями органів дихання, з ма-
лими і неактивними (фаза згасання) 
формами туберкульозу, хворих на 
цукровий діабет) та у складі спеці-
альних ЗЗСО в розрізі типів шкіл (із 
порушенням інтелектуального роз-
витку, сліпих та зі зниженим зором, 
глухих і зі зниженим слухом, із пору-
шеннями опорно-рухового апарату,  
з тяжкими порушеннями мовлення,  

Т а б л и ц я  2
Структура зведеної таблиці № Д-7-8 «Відомості про мови навчання 

та вивчення мови як предмета в закладах загальної середньої освіти  
(без спеціальних ЗЗСО)» на початок 2021/2022 н. р.

Назва розділу
Кількість  

показників,  
усього, од.

Кількість  
нововведених  
показників, од.

Частка  
нововведених  
показників, %

Розділ І. Розподіл закладів за мовами навчання  
та учнів і класів у них 15 1 6,67
Розділ ІІ. Відомості про заклади, в яких навчання 
ведеться двома і більше мовами 20 3 15,00
Розділ ІІІ. Розподіл учнів за мовами навчання 15 3 20,00
Розділ ІV. Розподіл закладів за мовами,  
що вивчаються як самостійний навчальний предмет,  
та кількість класів у них, од. 27 6 22,22
Розділ V. Розподіл учнів за мовами, що вивчаються 
як самостійний предмет та в рамках вибіркових 
курсів, інтегрованих курсів 27 8 29,63
Розділ VІ. Розподіл учнів, які вивчають другу мову, 
за класами 26 8 30,77
Загалом 130 29 22,31

Складено авторами на основі зведеної таблиці № Д-7-8 «Відомості про мови навчання 
та вивчення мови як предмета у закладах загальної середньої освіти (без спеціальних 
ЗЗСО)» на початок 2021/2022 н. р.
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з порушеннями психічного розвит-
ку). Загальна кількість показників 
форми № Д-9 становить 167, із них 
нововведених – 39 (табл. 3).

У сучасних умовах упровадження 
комп’ютерних технологій у навчаль-
ний процес є невід’ємною частиною 
шкільного навчання, їх використан-
ня в освіті істотно підвищує ефек-
тивність і якість останнього. Для ви-
світлення стану використання ЗЗСО 
сучасних інформаційних технологій 
зведену таблицю № Д-4 «Відомості 
про матеріально-технічну базу за-
кладів загальної середньої освіти 
та використання сучасних інформа-
ційних технологій (без спеціальних 
ЗЗСО)» доповнено новими показ-

никами (кількість закладів, що під-
ключені до Wі-Fі) та конкретизовано 
показники для пристроїв, задіяних в 
освітньому процесі; збільшено кіль-
кість показників про типи операцій-
них систем персональних комп’юте-
рів; визначено дані щодо наявності 
в ЗЗСО медіатеки, STEM- лабораторії, 
класів з інтерактивними поверхнями 
й засобами візуалізації; включено ін-
формацію про використання сучас-
них технологій, за якими надається 
доступ до мережі Інтернет. 

Також зведену таблицю № Д-4 
доповнено показниками про вико-
ристання спеціальних засобів корек-
ції психофізичного розвитку осіб з 
особливими освітніми потребами у 

Т а б л и ц я  3
Структура зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про спеціальні заклади 

загальної середньої освіти» на початок 2021/2022 н. р.

Назва розділу
Кількість 

показників, 
усього, од.

Кількість 
нововведених 
показників, од.

Частка 
нововведених 
показників, %

Розділ І. Санаторні заклади загальної середньої 
освіти, які мають у своєму складі пансіон (інтернат) 
(без спеціальних класів) 13 4 30,77
Розділ ІІ. Спеціальні заклади загальної середньої 
освіти (включаючи ті, що мають у своєму складі 
пансіон (інтернат) і спеціальні та інклюзивні класи  
в закладах загальної середньої освіти 22 5 22,73
Розділ ІІІ. Розподіл учнів з особливими освітніми 
потребами за нозологіями 13 1 7,69
Розділ ІV. Окремі показники 18 8 44,44
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) 21 1 4,76
Розділ VІ. Мова навчання 15 0 0,00
Розділ VIІ. Відомості про приміщення, матеріально-
технічну базу та використання допоміжних засобів 
для навчання (спеціальних засобів корекції 
психофізичного розвитку) осіб з особливими 
освітніми потребами у спеціальних закладах 
загальної середньої освіти 65 20 30,77
Загалом 167 39 23,35

Складено авторами на основі зведеної таблиці № Д-9 «Відомості про спеціальні заклади 
загальної середньої освіти» на початок 2021/2022 н. р.
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ЗЗСО (без спеціальних ЗЗСО), що ха-
рактеризують наявність обладнан-
ня та корекційних засобів навчання 
для дітей із порушеннями мовлення, 
опорно-рухового апарату, слуху, зору. 
Нова українська школа вимагає ство-
рення спортивних універсальних 
залів для молодших школярів, тому 
введено показник про кількість та-
ких закладів. Загальна кількість по-
казників зведеної таблиці № Д-4 ста-
новить 169, із них нововведених – 38 
(табл. 4). 

Зведена таблиця № Д-6 «Відомо-
сті про групування закладів загаль-
ної середньої освіти за кількістю 
класів і учнів та про наповнюваність 
класів учнями» зазнала неістотних 
змін, які стосуються лише назв типів 
закладів, згідно з новою класифіка-
цією (заклади І ступеня – початкові 
школи, заклади І–ІІ ступенів – гімна-
зії, І–ІІІ ступенів – ліцеї), та містить 
54 показники (табл. 5).

У наведених вище формах значну 
увагу приділено гендерним питан-

Т а б л и ц я  4
Структура зведеної таблиці № Д-4 «Відомості про матеріально-технічну базу 

закладів загальної середньої освіти та використання сучасних інформаційних 
технологій (без спеціальних ЗЗСО)» на початок 2021/2022 н. р.

Назва розділу
Кількість 

показників, 
усього, од.

Кількість 
нововведених 
показників, од.

Частка 
нововведених 
показників, %

Розділ І. Відомості щодо приміщення  
та матеріально-технічної бази закладів загальної 
середньої освіти 87 13 14,94
Розділ ІІ. Відомості про використання сучасних 
інформаційних технологій 70 21 30,00
Розділ ІІІ. Відомості про використання спеціальних 
засобів корекції психофізичного розвитку осіб 
з особливими освітніми потребами у закладах 
загальної середньої освіти (без спеціальних ЗЗСО) 12 4 33,33
Загалом 169 38 22,49

Складено авторами на основі форми № Д-4 «Відомості про матеріально-технічну базу 
закладів загальної середньої освіти та використання сучасних інформаційних техно-
логій (без спеціальних ЗЗСО)» на початок 2021/2022 н. р.

Т а б л и ц я  5
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)» на початок 2021/2022 н. р.

Назва розділу Кількість  
показників

Розділ І. Групування закладів загальної середньої освіти за кількістю класів 13
Розділ ІІ. Відомості щодо кількості груп, на які поділено класи при вивченні окремих 
предметів 16
Розділ ІІІ. Групування закладів загальної середньої освіти за кількістю учнів 9
Розділ ІV. Відомості про кількість класів зі значною наповнюваністю учнями 16
Загалом 54

Складено авторами на основі форми № Д-6 «Відомості про групування закладів загаль-
ної середньої освіти за кількістю класів і учнів та про наповнюваність класів учнями 
(без спеціальних ЗЗСО)» на початок 2021/2022 н. р.



“Освітня аналітика України” • 2021 • № 5 (16)

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

99

ням, тобто розширено коло показни-
ків щодо чисельності дівчат. 

Загалом форми зазнали істотних 
змін. Кількість нових показників за 
кожною з них відображено на рис. 3. 
Зокрема, форма № 76-РВК містить 
192 нових показники (46,72 %), 
№ Д-7-8 – 29 (22,31 %), № Д-9 – 39 
(23,35 %), № Д-4 – 38 (22,49 %).

Запроваджені нові показники 
форм звітності розширюють та вдо-
сконалюють інформацію для прове-
дення аналізу мережі й діяльності 
ЗЗСО за певними напрямами. 

Проведене дослідження є осно-
вою для визначення науково-мето-
дичних підходів щодо формування 
інформаційних баз, встановлення 
взаємозв’язків між показниками для 
їх верифікації та підготовки зведеної 
звітності для подання до Державної 
служби статистики України. 

Виконаний аналіз структур форм 
звітності дає змогу співвіднести 
показники інформаційної бази за 
2014/2015–2020/2021 н. рр. та фор-
ми № 76-РВК і зведених таблиць на 
початок 2021/2022 н. р. для форму-
вання інформаційно-аналітичних 
збірників та бюлетенів щодо діяль-
ності ЗЗСО.

Удосконалення статистичної звіт-
ності ще триває. Зв’язок завдань дер-
жавної політики системи загальної 
середньої освіти і статистики є вза-
ємним, оскільки стан та проблеми 
галузі слід вивчати, всебічно аналі-
зувати й контролювати їх розв’язан-
ня. В умовах реформування освіти 
статистичне вивчення тенденцій і 
закономірностей розвитку явищ та 
процесів, дослідження наслідків змін 
допомагає забезпечити успішне про-
ведення реформ.
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Рис. 3. Дані щодо кількості показників за формами звітності  
на початок 2021/2022 н. р.

Побудовано авторами.
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF STATISTICAL REPORTING 
FORMS FOR GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS 

AT THE REGIONAL LEVEL
Abstract. The Orders of the Ministry of Education and Science of Ukraine "On approval of 
reporting forms on the activities of general secondary education institutions and instructions 
for their completion" from 30.07.2021 № 868 and "On approval of summary tables on general 
secondary education" from 07.10.2021 № 1072 introduced new forms and summary tables on 
the activities of general secondary education institutions. Approved forms and summary 
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tables comply with the regulations of existing legislation and provide an opportunity to 
analyze the state of the network of the general secondary education institutions. The article 
analyzes the regulations, that caused the changes in reporting, explores the benefits of 
implementing new indicators, including forms of obtaining an education. Changes in 
reporting concerning the form of learning by students in the general secondary education 
institutions (institutional (day, evening, correspondence, distance, network), individual 
(external, family (home), pedagogical patronage)) are detailed; indicators on certain 
categories of children: orphans and children deprived of parental care; extended day groups 
(added indicators for groups working at the expense of parents (philanthropists) and for 
groups for children with special educational needs); documents on general secondary 
education; about the premises and material and technical base; use of modern information 
technologies; providing means of correction of psychophysical development of persons with 
special educational needs; on gender issues are detailed. The article examines the legal 
documents for filling out sectorial reports for the beginning of 2021/2022. The study will be 
used to determine scientific and methodological approaches to the formation of information 
databases and summary data of statistical reporting for submission on time to the State 
Statistics Service of Ukraine. Suggestions for further improvement of statistical reporting of 
the sector through the prism of analytical indicators at the regional level are provided. The 
model of formation of statistical reporting from the general secondary education institutions 
(GSEI) according to the order of the Ministry of Education and Science "About data collection 
to the information and telecommunication system State Information System of Education  
in 2021/2022 academic year" from 01.09.2021 № 955 is presented. 
Keywords: general secondary education, general secondary education institutions, statistical 
reporting, forms and summary tables, statistical indicators.
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