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Міністру освіти і науки України
Гриневич Л.М.

Шановна Лілія Михайлівна!
Рада ректорів вищих навчальних закладів Одеської області звертається з
пропозицією прийняти необхідні дії, які б зняли соціальну напругу, що склалася
навколо експлуатації нового програмного забезпечення ЄДЕБО в ході вступної
кампанії 2017 року.
В ході вступної кампанії 2017 року приймальні комісії стикнулися з
низкою серйозних технічних проблем експлуатації системи ЄДЕБО, які
блокують нормальну роботу із електронними заявами абітурієнтів, серед них:
1. Неможливість роботи з ЄДЕБО через власні програмні комплекси
«Приймальна комісія», які були раніше встановлені у вищих
навчальних закладах, через відсутність API.
2.

Нестабільна робота ЄДЕБО. Опрацювати значну кількість заяв, як
електронних так і «паперових» вчасно, неможливо, навіть у неробочий,
у тому числі й нічний час.

3.

Відсутня можливості нарахування додаткових балів абітурієнтам, які
закінчили підготовчі курси вищих навчальних закладів оскільки
відповідна опція ЄДЕБО неактивна.

4.

В новій ЄБДЕБО поки що неможливо нарахувати додаткові бали
абітурієнтам, які є переможцями Всеукраїнських Олімпіад ВНЗ, які у
відповідності до Умов прийому проводилися для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти,
оскільки відсутня необхідна функція в особистому кабінеті вступника вступник не має можливості завантажити скановану копію диплома за
участь у Олімпіаді та вказати до якого з конкурсних предметів
необхідно додати бали за участь в Олімпіаді.

5.

Працівники приймальних комісій практично всіх вищих навчальних
закладів Одеського регіону відзначають технічну складність обробки
інформації по кожному абітурієнту, незручний інтерфейс і наявність
недоопрацьованої інструкції по роботі з ЄДЕБО, в першу чергу для
вступників на перший курс на базі ПЗСО.

6.

При обробці заяв абітурієнтів на базі ПЗСО (електронні) виявлено, що
у випадках коли абітурієнти завантажують реєстрацію місця
проживання у містах, у селищах місцевого типа та ін. – система
автоматично встановлює «сільський коефіцієнт». При цьому відсутня
можливість редагувати цей коефіцієнт після перевірки, з відправкою
абітурієнту пояснень приймальної комісії причин такого виправлення.

7.

Система ЄДЕБО не дозволяє експортувати перелік заяв, а також данні,
що є в заяві.

8.

На даний момент не має можливості відсортувати електронні заяви в
необхідному порядку (наприклад, за пріоритетами) і відсутні
відповідні фільтри.

9.

В системі відсутня можливість звірки введених номерів документів про
освіту з базою виданих документів ІВС «Освіта», що призводить до
технічних помилок.

10. В системі неможливо перевірити правильність введення середнього
балу атестата у випадку некоректно завантаженого документа
(відсутність сторінки додатка до атестата із зазначенням середнього
бала в електронному кабінеті абітурієнта).
З огляду на зазначене та з метою зниження соціального напруження серед
абітурієнтів пропонуємо прийняти термінове рішення щодо подовження
термінів прийому документів на освітні програми рівня вищої освіти «бакалавр»
принаймні на тиждень, тобто до 1 серпня 2017року.

З повагою,
Голова Рада ректорів
ВНЗ Одеської області

С. М. Степаненко

