
 

ГРАФІК ВИДАЧІ ПІДРУЧНИКІВ  

СТУДЕНТАМ ДЕННОЇ  ФОРМИ НАВЧАННЯ на 2022 рік 

 13.00 - 16.00. 
21.09 1  спеціальність дошкільна освіта, 1 курс спеціальність АН, ФА, НА 

22.09 2 курс спеціальність АН, ФА, НА;  

23.09 3 курс спеціальність АН, ФА, НА;   

26.09 4 курс спеціальність АН, ФА, НА;   

27.09 1 курс спеціальність (політологія, журналістика, міжнародні відносини);  

28.09 1 курс спеціальність (історія, історія та археологія, філологія (українська мова), українська мова і 

література); 

29.09  1 курс спеціальність (початкова освіта, музичне мистецтво, хореографія, психологія, соціальна 

робота, менеджмент) 

30.09 1 курс спеціальність (математика, біологія, хімія, географія, інформатика, біологія та селекція, 

науки про Землю, комп’ютерні науки,  комп’ютерна інженерія, фармація) 

3.10 2 курс спеціальність (українська мова і література), історія, історія та археологія, філологія 

(українська мова), політологія, журналістика, право, міжнародні відносини. 

4.10 2 курс спеціальність дошкільна освіта, початкова освіта, музичне мистецтво, хореографія, 

психологія, соціальна робота 

5.10 2 курс спеціальність географія, інформатика, економіка, біологія, хімія, науки про Землю, 

прикладна фізика, комп’ютерні науки, фармація 

6.10 3 курс спеціальність (українська мова і література), історія, історія та археологія, філологія 

(українська мова), філологія (слов’янські мови), політологія, журналістика, право, міжнародні 

відносини 

7.10 3 курс спеціальність дошкільна освіта, початкова освіта, музичне мистецтво, хореографія, 

психологія, соціальна робота 

10.10 3 курс спеціальність (математика, біологія, хімія, географія, біологія, науки про Землю, природничі 



науки, прикладна фізика, комп’ютерні науки, фармація ) 

 

11.10 

 

4 курс спеціальність(українська мова і література), історія, історія та археологія, філологія 

(українська мова), філологія (слов’янські мови),  політологія, журналістика, право, міжнародні 

відносини. 

12.10 4 курс спеціальність дошкільна освіта, початкова освіта, музичне мистецтво, хореографія, 

психологія, соціальна робота 

13.10 4 курс спеціальність (математика, біологія,  географія, науки про Землю, фармація) 

14.10 магістри 1 курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук 

17.10 магістри 1 курсу факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв 

18.10 магістри 1 курсу ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних 

технологій 

19.10 магістри 2 курсу факультету філології, історії та політико-юридичних наук 

20.10 магістри 2 курсу факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв 

21.10 магістри 2 курсу ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних 

технологій 

 

Користувачі, які не розрахувалися за минулий навчальний рік,  

нові комплекти підручників не отримають 

Для видачі літератури студентам 2 – 5 курсів 

старостам груп необхідно погодити графік видачі та список рекомендованої літератури 

з завідувачкою відділу обслуговування бібліотеки  Ю.І. Рожок   

на студентському абонементі (кімната 114, перший поверх, бібліотека). 

Студентам при собі мати захисну маску, читацький квиток та ручку. 

 

Бібліотека. 

 
 

 


