ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ
щодо реєстрації та проведення творчих конкурсів
за спеціальностями:
026 Сценічне мистецтво
017 Фізична культура і спорт
З 21 червня буде розпочато прийом заяв та документів на участь у творчих конкурсах в
Житомирському державному університеті імені Івана Франка у 2021 році.
Подати заяви та документи для участі у творчих конкурсах можна буде на електронну адресу
приймальної комісії pk@zu.edu.ua з 21 червня до 12 липня включно (10:00 – 16:00).
Абітурієнти, що бажають вступати на спеціальність 026 Сценічне мистецтво або 017 Фізична
культура і спорт, до проведення творчих конкурсів повинні подати такі документи (при
відправленні на пошту у вигляді сканкопій або фотокопій):
1. заяву
на
участь
у
творчому
конкурсі
(зразок
за
посиланням
https://drive.google.com/file/d/1P_JAlivMMmoVSwcjD7gnrgyZ7IAU2vI/view?usp=sharing );
2. копію документа, що посвідчує особу (паспорт стор. 1-2 та сторінка з реєстрацією
місця проживання або ID картки з додатком 13 до Правил реєстрації місця
проживання);
3. фотокартку розміром 3х4 см (з дотриманням вимог до фотокарток на документи);
4. копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про її
здобуття;
5. до творчого конкурсу з фізичної підготовки допускаються абітурієнти, які подають
у приймальну комісію, довідку форми 086-о медичного обстеження у медичних
центрах (фізкультурних диспансерах), центрах здоров’я та спортивної медицини.
У визначені дати творчих конкурсів безпосередньо до участі у творчих конкурсах
допускаються вступники при пред’явленні таких документів:
1. оригінал документа, що посвідчує особу;
2. екзаменаційний листок з фотокарткою (формує та видає перед проходженням
конкурсу технічний секретар приймальної комісії).
Нагадуємо, що реєстрація для участі у творчому конкурсі не вважається фактом
подачі заяви вступника для вступу на навчання до ЖДУ імені Івана Франка.
Окрім реєстрації на творчий конкурс, вступники мають створити свій особистий
електронний кабінет за адресою: https://ez.osvitavsim.org.ua з 1 липня 2021 року та подати
електронні заяви зі створених електронних кабінетів з 14 до 23 серпня 2021 року на
спеціальність 026 Сценічне мистецтво або 017 Фізична культура і спорт до Житомирського
державного університету імені Івана Франка.
Додаткова інформація за телефонами:
+380 96 388-00-36 (viber) та
+380 63 449-09-81
або по електронній пошті приймальної комісії pk@zu.edu.ua

