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Інститут філології
Історичний факультет
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ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

НБ. ім. М. Максимовича, Володимирська 58,
4 поверх, 47 кім.

3 вересня (вівторок)
10.00 Історичний факультет –1 група (американістика та європ.студії)
11.00 Історичний факультет –2група (американістика таєвроп.студії)
12.00 Історичний факультет –3група (американістика та європ.студії)
14.00 І.Ф., українська мова та література - 1 група

4 вересня (середа)
10.00 Історичний факультет– група (історія України та культурна
антропологія)
11.00 Історичний факультет – група (сходознавство)
12.00 Історичний факультет - група (історія мистецтв)
14.00 І.Ф., українська мова та література – 2 група.

5 вересня(четвер)
10.00 Історичний факультет– групи ( східноєвропейські історичні студії +
середня освіта /історія/)

11.00 Історичний факультет – групи (археологія та преісторія +
музеєзнавство)

12.00 Історичний факультет - групи практична (публічна) історія +
світове українство в цивілізаційному поступі + архівістика та
управління документацією.

14.00 І.Ф., українська мова та література – 3 група.

6

вересня (п’ятниця)

10.00 І.Ф., англійська мова (філологія) – 1+2 група
11.00 І.Ф., англійська мова (філологія) – 3+4 група
12.00 І.Ф., англійська мова (філологія) – 5 група
14.00 І.Ф., українська мова та література (середня освіта)

9 вересня (понеділок)
10.00 І. Ф., англійська мова (середня освіта)
11.00 І. Ф., німецька мова (філологія) – 1+2 група
12.00 І. Ф., шведська мова + італійська мова (філологія)
14.00 І.Ф., літературна творчість + фольклористика
15.00 І.Ф., класична філологія + культурологія

10 вересня (вівторок)
10.00 І. Ф., французька мова (філологія)
11.00 І. Ф., іспанська мова (філологія)
12.00 І. Ф., іспанська мова (переклад) +
португальська мова (переклад)
14.00 І.Ф., прикладна лінгвістика

11 вересня (середа)
10.00 І. Ф., англійська мова (переклад) – 1+2 група
11.00 І. Ф., англійська мова (переклад) – 3 група
12.00 І. Ф., німецька мова (переклад) – 1 група
14.00 І.Ф., російська мова
15.00 І.Ф., польська мова + словенська мова + хорватська мова,
чеська мова

12 вересня (червер)
10.00 І. Ф., французька мова (переклад)
11.00 І. Ф., німецька мова (переклад) – 2 група
12.00 Філософський факультет від. «Релігієзнавство»
14.00 -17.00 І.Ф., українська мова та література (переклад і
редагування)

13 вересня (п’ятниця)
10.00 Філософський ф-т від “Політологія” - 1 група
11.00 Філософський ф-т від “Політологія” - 2 група
12.00 Філософський ф-т від “Політологія” - 3 група
14.00 І.Ф., арабська мова + мова гінді
15.00 І.Ф., групи мов: в’єтнамська, індонезійська,
кримськотатарська, перська

16 вересня (понеділок)
10.00 Філософський ф-т від “Політологія” - 4 група
11.00 Філософський факультет від. “Філософія” - 1 група
12.00 Філософський факультет від. “Філософія” - 2 група
14.00 І.Ф., японська мова

17 вересня (вівторок)
10.00 Філософський ф-т від. “ Публічне управління”
11.00 Філософський ф-т від “Культурологія”

14.00 І.Ф., турецька мова + турецька мова (середня освіта)

18 вересня (середа)
14.00 І.Ф., китайська мова – 1 +2 група
15.00 І.Ф., китайська мова - 3+4 група
16.00 І.Ф., китайська мова - 5 група

