
ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
щодо реєстрації та проведення творчих конкурсів за спеціальностями: 

022 Дизайн 
026 Сценічне мистецтво  

017 Фізична культура і спорт 

З 22 червня до 17 липня 2022 року включно триватиме реєстрація до 
участі у творчому конкурсі на місця державного замовлення за 
спеціальностями освітнього ступеня Бакалавр: 017 Фізична культура і спорт, 
022 Дизайн, 026 Сценічне мистецтво в Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка. 

Абітурієнти,  що  бажають  вступати  на спеціальність 022 Дизайн або  026 
Сценічне  мистецтво  або  017  Фізична культура і спорт повинні  до  17 липня 
2022 року заповнити реєстраційну форму: 
https://forms.gle/FJeRRot7njXaZGvp7 та завантажити скан або фотокопії 
документа, що посвідчує особу, документа про повну загальну середню освіту та 
фотокартки для документів. 

Творчі конкурси проводяться дистанційно в онлайн-режимі на денну й 
заочну форму здобуття освіти на платформі ZOOM. 

У визначені дати безпосередньо до участі у творчих конкурсах 
допускаються вступники при пред’явленні оригіналу документа, що 
посвідчує особу! 

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 2022 року та подати електронні заяви зі створених електронних 
кабінетів з 29 липня до 23 серпня 2022 року на спеціальність 022 Дизайн або 
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 

https://forms.gle/FJeRRot7njXaZGvp7
viber://add/?number=380963880036
mailto:pk@zu.edu.ua
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