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 Перманентні кіберзагрози для інформаційних освітніх систем та баз даних у вигляді хакерських 
атак (DDOS, фішинг, SQL-ін’єкції тощо) 

 Висока вірогідність фізичного руйнування комп’ютерної техніки, серверів, ліній зв’язку тощо 
 Ускладнення традиційного збору та обробки освітньої інформації через активні бойові дії та 

окупацію частини територій України, масштабне вимушене переміщення учасників освітнього 
процесу, масштабне руйнування освітньої інфраструктури 

 Зміна усталених каналів збору інформації  
 Інші виклики та ризики 

Основні виклики безпеки інформаційно-аналітичної складової освіти 
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Інститут із перших днів війни вжив необхідних заходів для убезпечення серверного 

обладнання національних інформаційних систем ПАК «АІКОМ» і АС «ІРЦ», а також 

посилив захист та цілісність інформації в системах 

Інститут став інформаційно-

аналітичним бек-офісом 

команди цифровізації 

Міністерства освіти і науки 

України, ефективно 

використовуючи наявні ІТ 

інструменти 
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Розв’язання проблем забезпечення безперервності та безпеки освітнього процесу  

 Для виявлення поточних потреб освітньої галузі фахівці Інституту спільно з Дитячим фондом ООН 

(ЮНІСЕФ) створювали нові інформаційні інструменти – електронні опитувальники для автоматизації 

збору інформації від учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану 

 Спільно з МОН забезпечено моделювання розподілу, розробку механізмів та логістики забезпечення 

учасників освітнього процесу пристроями для навчання та відповідним програмним забезпеченням: 

супровід 40 тис. ліцензій Microsoft та Google; управління процесом розподілу 50 тис. Chromebooks 

 Здійснюється майже цілодобова технічна підтримка користувачів інформаційних систем ПАК «АІКОМ» 

та АС «ІРЦ», а також державних безкоштовних щоденників та журналів e-journal 

 Здійснюється постійний супровід організації навчань користувачів та підготовка інструктивних 

матеріалів 

 Забезпечується верифікація кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, що втратили 

підтверджувальні документи про свій стаж, звання, категорію тощо 
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Інформаційно-аналітичне забезпечення обґрунтованості управлінських рішень в умовах 

воєнного стану:  

  Створено та адаптовано до умов воєнного стану набір управлінських інформаційних індикаторів 

розвитку освіти Solid Info, що відображають ключові характеристики стану освіти регіонів 

 Уперше здійснено збір індивідуальних даних від здобувачів освіти (школярів), що зробило розподіл 

коштів субвенції більш ефективним 

 Готуються аналітичні записки, інформаційні бюлетені, зведені форми статистичної звітності, в яких 

характеризуються стан розвитку системи освіти України 
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Теплова матриця Solid Info, адаптована до умов воєнного стану 
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В ДНУ «Інститут освітньої аналітики» створено «Бібліотеку освітніх інформаційних ресурсів», 

яка охопила найбільш важливі  першоджерела, освітні урядові документи, аналітичні матеріали 

2022 року, які спрямовані на широке інформування учасників освітнього процесу та 

інформаційну безпеку  освіти 

Важливою складовою є психологічна підтримка 
учасників освітнього процесу. 
Важкий  психологічний стан учасників освітнього 
процесу, які перебували  в місцях бойових дій, є 
однією із серйозних проблем, що створює ризики для 
безпеки освіти та перепони на шляху забезпечення 
якості навчання.  
 
На сайті Інституту систематизовано значна кількість 
відповідних корисних посилань для освітніх 
управлінців, а також батьків, дітей та вчителів, які 
постраждали від військової агресії рф та потребують 
психологічної підтримки. 
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Національні інформаційні системи, адміністратором яких є наш Інститут, постійно масштабується 

та модернізується за рахунок нових прикладних програм: 

 Сьогодні проводиться робота щодо передачі в адміністрування Інституту платформи дистанційного 

навчання «Всеукраїнська школа онлайн» 

 Вже адмініструється платформа про здорове шкільне харчування «ЗНАЇМО», що забезпечує 

імплементацію реформи системи харчування в закладах освіти України, започаткована з ініціативи 

першої леді Олени Зеленської 
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Запрошуємо до співпраці: 
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ» 

вул. Володимира Винниченка, 5,   

м. Київ, 04053,  

тел.  (044) 486-98-70 

e-mail: info@iea.gov.ua   
https://iea.gov.ua    

Публікації у фаховому науково-практичному 

журналі «Освітня аналітика України» 
https://science.iea.gov.ua/  

Інститут впевнено тримає освітній інформаційний фронт. 

Тримаймося і разом до перемоги! 
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