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Впровадження та постійне вдосконалення Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти (далі – Єдина база) відкриває можливості зменшення потоків паперо-
вих копій документів під час проведення вступної кампанії, адже Єдина база, власне, 
й призначена для організації електронного документообігу. Проте, ще залишається 
певний, більшою мірою психологічний, спротив багатьох відповідальних осіб проти 
повного переходу на безпаперову технологію внаслідок сумнівів у надійності Єдиної 
бази та безперебійності функцій, захищеності від сторонніх впливів тощо. В п.1 По-
ложення [1] йдеться про те, що «єдина державна електронна база з питань освіти є 
автоматизованою системою збирання, реєстрації, оброблення, зберігання та захисту 
відомостей та даних з питань освіти, також стверджується, що єдина база забезпечує 
захист від порушень цілісності інформації, забезпечує різні рівні доступності (бло-
кування) відкритої інформації та інформації з обмеженим доступом, вимога щодо 
захисту якої встановлена законом». Це дає підстави вважати, що все ж є можливим 
здійснити плановий відхід від дублювання електронних документів на папері до пов-
ністю безпаперового вступу за умови активного підключення до цього процесу та 
повного розуміння та сприйняття не тільки безпосередніх виконавців, а й контролю-
ючих структур.

Попри численні прогресивні нововведення у вступних кампаніях 2017-2018 років, 
практичний досвід роботи в приймальній комісії висвітлив певні гострі моменти:

• виникали непоодинокі випадки, коли вступник чи то випадково, чи навмисне 
подавав замість додатка до свідоцтва про повну середню освіту свій власний 
додаток до свідоцтва про базову середню освіту (який вступник отримав після 
закінчення 9 класів), оскільки вказані додатки до свідоцтв зовні дуже схожі та 
мають однаковий колір, це часто-густо призводило до помилкового обрахуван-
ня середнього бала;

• під час подання довідки, що дає право на отримання вступником сільського ко-
ефіцієнта, трапляються випадки, коли у довідці не вистачає до двох років одного 
або кількох днів (і школа підпадає під перелік сільських шкіл, що дають право на 
такий коефіцієнт), при цьому враховується час проживання у сільській місцево-
сті саме на дату видачі такої довідки, а не на дату зарахування;
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• зарахування на місця за державним замовленням деяких вступників неможливе 
у зв’язку з тим, що заклади вищої освіти вчасно не проводять відрахування в 
ЄДЕБО тих своїх випускників, що здійснюють вступ до іншого ЗВО в поточ-
ному році. А за цим тягнеться неможливість виконання наступних дій, як-то: 
неможливість підписання цифровим підписом наказу на зарахування, немож-
ливість вчасного замовлення студентського квитка тощо;

• конкурсний бал в ЄДЕБО в  тому вигляді, в якому він є нині, не відображає при 
експортуванні даних із ЄДЕБО інформації про те, який саме іспит склав вступ-
ник.

Узагальнення проблем, розв’язок яких дозволить суттєво вдосконалити процеси 
вступної кампанії, дає можливість сформулювати наступні пропозиції. 

1. Додатки до свідоцтв про базову і повну середню освіту мають відрізнятися  ко-
льором, щоб виключити помилкове підрахування середнього бала з додатка про ба-
зову середню освіту.

2. Дата видачі довідки про реєстрацію у сільській місцевості, яка дає право на 
сільський коефіцієнт, має враховуватися саме на дату зарахування. 

3. Було б доцільним відображати конкурсний бал деталізовано за складниками, 
як в попередній версії ЄДЕБО, що дасть можливість коректно відправляти вступни-
ків на наступні іспити.

4. У заяві на вступ на освітній ступінь магістра доцільно відобразити пункт згоди 
використання результатів  єдиного вступного іспиту з іноземної мови (далі – ЄВІ) для 
спеціальностей, які не входять до переліку тих спеціальностей, для яких є обов’язко-
вим складання ЄВІ. У зв’язку з обмеженою кількістю ліцензованих місць слід ввести 
обов’язкову пріоритетність заяв для магістрів для будь-якої форми фінансування.

5. Також необхідно все ж переглянути обов’язковість ведення й зберігання папе-
рових копій обліків та можливо встановити в «Умовах прийому на навчання до закла-
дів вищої освіти України в 2020 році» імператив – не зберігати в справах вступників 
ті друковані копії електронних документів, які первісно створюються та зберігаються 
в Єдиній базі (наприклад, документи про отримані раніше освітні ступені, на основі 
яких здійснюється вступ, заяви на вступ, журнал реєстрації вступників тощо) і мо-
жуть вважатися надійно захищеними.
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