
Інформація для першокурсників 

 

Графік  запису  

та видачі комплектів навчальних видань 

1 курсу очної форми навчання 

на 2017 / 2018 рр. 

 

Дата 

запису 

Факультет Час запису 

Головний корпус 

04.09. Физико - математичний ф-т 8-30 

 Філологічний ф-т - У, УА 11-40 

 Філологічний ф-т - РА 14-30 

05.09. Ф-т психології, економіки і управління - 

Психологи 

10-05 

06.09. Ф-т спеціальної освіти 8-30 

08.09. Філологічний ф-т — АН, РУ 10-05 

Факультет ПТП 

01.09. Професійна освіта 14-00 

04.09. Технічна праця 13-00 

06.09. Технічна праця 13-00 

07.09. Початкова освіта час запису за розкладом 

Педагогічний ф-т 

05,06.09. Дошкільна освіта, практична психологія ; 

Дошкільна та початкова освіта ; 

Соціальна робота. 

час запису за розкладом 

Ф-т физичного виховання 

08.09. Фізична культура ; фізична реабілітація час запису за розкладом 

 

 

 Шановні першокурсники !  
 Не обмежуйтесь отриманими комплектами підручників. Додаткові 

навчальні, методичні, довідкові, періодичні видання, які будуть рекомендувати 

викладачі, Ви можете отримати на абонементах, або попрацювати в читальних 

залах : 

Графік роботи : 

Головний корпус університету, вул. Ген. Батюка, 19 : 

абонемент навчальних видань, абонемент наукових документів, абонемент 



художньої літератури, зал довідково-інформаційних документів, читальний зал 

№ 2 : 

Понеділок – П’ятниця - 9.00 – 18.00 

Субота - 9.00 – 14.00 

Неділя - Вихідний день 

 Останній четвер місяця - Санітарний день 

Філія бібліотеки на технологічному факультеті,   вул. Добровольського, 1 : 

- абонемент 

- читальний зал № 3  

 Понеділок – П’ятниця - 8.00 – 16.00 

Субота, неділя - Вихідні дні 

Останній четвер місяця -Санітарний день 

Абонемент навчальних видань факультетів початфак, педфак, 

фізвиховання (ФППФ), вул. Торська, 16 : 

Понеділок – П’ятниця - 9.00 – 17.00 

Субота - 9.00 – 14.00 

Неділя- Вихідний день 

Останній четвер місяця - Санітарний день 

Читальна зала № 1 на факультеті початкової, технологічної та професійної 

освіти, вул. Університетська, 12 : 

Понеділок – П’ятниця - 8.30 – 17.00 

Субота - 9.00 – 14.00 

Неділя - Вихідний день 

Остання п’ятниця місяця - Санітарний день 

 

 

 

 


