
Покрокова інструкція  

для подачі заяви на вступ на освітньо-професійну програму   

«Наукова освіта та наукова комунікація»   

(здобуття освітнього ступеню «Магістр», спеціальність 011 

«Освітні, педагогічні науки») 

16 серпня – 15 вересня 2022 р. – основний набір 

15 вересня – 26 вересня 2022 р. – додатковий набір 

 

1. Для подачі електронних заяв на вступ заходимо до свого особистого 

електронного кабінету вступника за наступним посиланням: 

https://cabinet.edbo.gov.ua/login 

 
 

 

2. У електронному кабінеті обираємо пункт «Подача заяв», де потрібно 

заповнити наступні параметри: регіон, заклад освіти, форма здобуття 

освіти (денна або заочна), спеціальність після чого натискаємо «Пошук»: 

 
 

 

https://cabinet.edbo.gov.ua/login


3. Після пошуку Вам буде показано назви конкурсних пропозицій за цією 

спеціальністю. Обираємо потрібну конкурсну пропозицію (011 «Наукова 

освіта та наукова комунікація»), виділяємо її та натискаємо на пункт 

«Подати заяву»:  

 
 

 

4. Після цього, Вам потрібно вказати, чи здобували Ви освітній ступінь 

магістр чи спеціаліст за кошти державного бюджету. Також натиснути на 

параметр «Внести мотиваційний лист»: 

 
 

 

 

 

 



5. Після натискання параметру «Внести мотиваційний лист», Вам буде 

надано вікно, у яке Ви зможете написати чи скопіювати вже із завчасно 

підготовленого документу текст мотиваційного листа.  

Звертаємо увагу, що мотиваційні листи проходять обов’язкову 

процедуру перевірки на наявність текстових запозичень (плагіату), 

наявність якого є підставою для відхилення заяви вступника.  

Відео-інструкція з підготовки мотиваційного листа знаходиться у 

розділі «Абітурієнту» сайту кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти 

https://unesco.npu.edu.ua/ua/abituriyentu. Кафедра також готова надати 

додаткові поради та роз’яснення щодо змісту та особливостей оформлення 

мотиваційного листа для вступу. 

Після внесення тексту мотиваційного листа, натискаємо кнопку 

«Зберегти»: 

 
 

6. Коли мотиваційний лист збережено, натискаємо на кнопку «Подати 

заяву». Як тільки Ви це зробите, Вам потрібно буде натиснути кнопку 

«Підтвердити», після чого Ви не зможете змінити жодних даних, які 

зазначені в електронному кабінеті. 

 

https://unesco.npu.edu.ua/ua/abituriyentu


7. Заява розглядається університетом протягом трьох робочих днів. У разі 

успішного розгляду, в особистому кабінеті вступника з’явиться статус 

заяви «Допущено». Це означатиме, що Ви успішно подали заяву та можете 

заключати контракт на навчання. 

 

8. Контракт на навчання може бути заключений одразу після отримання 

статусу «Допущено» в один з двох зручних для Вас способів:  

1) особисте підписання контракту у приймальній комісії НПУ імені 

М.П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, б. 9, каб. 229); 

2) підписання контракту онлайн за допомогою кваліфікованого 

електронного підпису (КЕП). Для цього треба надіслати запит на 

електронну пошту приймальної комісії університету pk@npu.edu.ua. 

Інструкція щодо підписання документів за допомогою кваліфікованого 

електронного підпису (КЕП) знаходиться у розділі «Абітурієнту» сайту 

кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти 

https://unesco.npu.edu.ua/ua/abituriyentu 

 

Будемо раді вітати Вас на навчанні!!! 

mailto:pk@npu.edu.ua
https://unesco.npu.edu.ua/ua/abituriyentu

