«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з навчальної та виховної роботи
Дніпровського гуманітарного університету
О.О. Кисельов
"____" ____________ 2018 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра 1-2 курсів денної форми навчання
спеціальності 053 "Психологія" в 1 семестрі 2018-2019 навчального року (з 10.09.2018 р.)
День

Час

ПОНЕДІЛОК

09.0010.20

П-18-2

П-18-3

П-17-1

П-17-2

П-17-3

ауд.212

ауд.210

ауд.216

ауд.207

ауд.205

ауд.214

Історія України Лекція доц.Виноградов Г.М. ауд.118
Основи інф. та обч. техніки п/з
викл.Бердо Р.С./
доц.Климова Т.В.

Фізичне виховання п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

Педагогіка с/з
доц.Крашеніннікова Т.В.

12.2013.40

Вступ до спеціальності с/з
викл.Прядко Н.В.
Педагогіка с/з
доц.Крашеніннікова Т.В.

Історія України с/з
доц.Виноградов Г.М.
Основи інф. та обч. техніки п/з
Бердо Р.С./Дубов С.М.

Фізичне виховання п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

09.0010.20

10.3011.50

Іноземна мова за проф. спрямуванням (німецька) п/з доц.Кривуля В.О.

Основи інф. та обч. техніки Лекція викл.Бердо Р.С. ауд.118
Основи біології та генетики людини Лекція доц.Олійников Г.В. ауд.118
Фізичне виховання п/з
викл.Дяченко О.М.

Основи біології та генетики
Загальна психологія с/з
людини с/з доц.Олійников Г.В.
проф.Пріснякова Л.М.
Історія української культури с/з
Основи біології та генетики
ст.викл.Негодченко О.П. ауд.02 людини с/з доц.Олійников Г.В.

Основи біології та генетики

12.20- людини с/з доц.Олійников Г.В.
13.40
Педагогіка с/з
доц.Крашеніннікова Т.В.

13.5015.10

Практикум з загальної психології
п/з викл.Прядко Н.В.
Політологія с/з
Практикум з загальної психології
доц.Марасюк С.С.
п/з викл.Прядко Н.В.
Математичні методи в психології Математична статистика п/з
п/з ст.викл.Демчук Т.П.
доц.Агєєв Ю.О.
Практикум з загальної психології
Психофізіологія с/з
п/з викл.Прядко Н.В.
доц.Чугай А.О.

Історія української культури Лекція ст.викл.Негодченко О.П. ауд.118

10.3011.50

13.5015.10

ВІВТОРОК

П-18-1

Загальна психологія с/з
проф.Пріснякова Л.М.

Іноземна мова за проф.
спрямуванням (англійська) п/з
ст.викл.Казарова Г.С.

Психофізіологія с/з
доц.Чугай А.О.
Політологія с/з
доц.Марасюк С.С.

Політологія Лeкція доц.Марасюк С.С. ауд.305
Психофізіологія Лекція доц.Чугай А.О. ауд.305

Практикум з загальної психології Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
п/з викл.Прядко Н.В.
доц.Полякова С.В.

Фізична культура п/з
викл.Дяченко О.М.
Політологія с/з
доц.Марасюк С.С.

Практикум з загальної психології Лекція проф.Пріснякова Л.М. ауд.305
Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.
Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
доц.Полякова С.В.

Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

Фізична культура п/з
викл.Дяченко О.М.
Математичні методи в психології
п/з ст.викл.Демчук Т.П.

Практикум з загальної психології Лекція проф.Пріснякова Л.М. ауд.305
Математичні методи в психології
п/з ст.викл.Демчук Т.П.

Психофізіологія с/з
доц.Чугай А.О.

Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
доц.Полякова С.В.

Математична статистика Лекція доц.Агєєв Ю.О. ауд.305
Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

День

Час

П-18-1

П-18-2

П-18-3

П-17-1

П-17-2

ауд.212

ауд.210

ауд.216

ауд.207

ауд.205

Педагогіка с/з
доц.Крашеніннікова Т.В.
Вступ до спеціальності с/з
викл.Прядко Н.В.

Історія України с/з
доц.Виноградов Г.М.
Загальна психологія с/з
проф.Пріснякова Л.М.

Іноз.мова за проф. спрям. (англ.)
09.00п/з доц.Неженець Е.В.

СЕРЕДА

10.20

Загальна психологія с/з
проф.Пріснякова Л.М.
Історія України с/з
12.20доц.Виноградов Г.М.
13.40 Історія української культури с/з
ст.викл.Негодченко О.П. ауд.02

Педагогіка с/з
доц.Крашеніннікова Т.В.
Іноземна мова за проф.
спрямуванням (англійська) п/з
доц.Неженець Е.В.

Математичні методи в психології Лекція ст.викл.Демчук Т.П. ауд.118

Практикум з загальної психології
п/з викл.Прядко Н.В.
Історія української культури с/з Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
доц.Полякова С.В.
ст.викл.Негодченко О.П. ауд.02
Фізичне виховання п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

13.5015.10 Іноз.мова за проф. спрям. (англ.)

ауд.214
Практикум з загальної психології
п/з викл.Прядко Н.В.

Педагогіка Лекція доц.Крашеніннікова Т.В. ауд.118

10.3011.50

П-17-3

Математична статистика п/з
доц.Агєєв Ю.О.
Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
доц.Полякова С.В.
Економічна теорія с/з
к.е.н.Юдіна О.І.

Економічна теорія Лекція к.е.н.Юдіна О.І. ауд.305
Практикум з загальної психології
Економічна теорія с/з
Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
п/з викл.Прядко Н.В.
к.е.н.Юдіна О.І.
доц.Полякова С.В.
Математична статистика п/з Практикум з загальної психології
доц.Агєєв Ю.О.
п/з викл.Прядко Н.В.

п/з доц.Неженець Е.В.

ЧЕТВЕР

09.0010.20
10.3011.50
12.2013.40

Загальна психологія Лекція проф.Пріснякова Л.М. ауд.118

Історія психології с/з
доц.Реуцький М.В.

Фізична культура п/з
викл.Дяченко О.М.

Історія психології Лекція доц.Реуцький М.В. ауд.305
Загальна психологія с/з
проф.Пріснякова Л.М.
Фізичне виховання п/з
викл.Дяченко О.М.
Фізичне виховання п/з
викл.Дяченко О.М.
Загальна психологія с/з
проф.Пріснякова Л.М.

Фізичне виховання п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.
Загальна психологія с/з
проф.Пріснякова Л.М.
Основи інф. та обч. техніки п/з
Бердо Р.С./Дубов С.М.
Фізичне виховання п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

Основи інф. та обч. техніки п/з
Бердо Р.С./Дубов С.М.
Вступ до спеціальності с/з
викл.Прядко Н.В.
Загальна психологія с/з
проф.Пріснякова Л.М.
Основи інф. та обч. техніки п/з
Бердо Р.С./Дубов С.М.

Історія психології Лекція доц.Реуцький М.В. ауд.305
Економічна теорія с/з
к.е.н.Юдіна О.І.
Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.
Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
доц.Полякова С.В.

Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
доц.Полякова С.В.
Укр. мова (за проф. спрям.) п/з
доц.Полякова С.В.
Історія психології с/з
доц.Реуцький М.В.

Історія психології с/з
доц.Реуцький М.В.
Історія психології с/з
доц.Реуцький М.В.
Фізична культура п/з
викл.Дяченко О.М.

Історія психології с/з
доц.Реуцький М.В.

Практикум з загальної психології
п/з викл.Прядко Н.В.

Історія психології с/з
доц.Реуцький М.В.

Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

Практикум з загальної психології
п/з викл.Прядко Н.В.

Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

Практикум з загальної психології
п/з викл.Прядко Н.В.

09.0010.20

П'ЯТНИЦЯ

Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

10.3011.50
12.1013.30
13.4015.00

Практикум з загальної психології
п/з викл.Прядко Н.В.

Методист навчально-методичного відділу
С.В. Давидовська

«Погоджено»
Начальник навчально-методичного відділу
С.М. Дубов

«Погоджено»
Декан факультету психології

«Погоджено»
Голова студентської ради ДГУ
О.В. Шевяков

В.О. Сльозка

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з навчальної та виховної роботи
Дніпровського гуманітарного університету
О.О. Кисельов
"____" ____________ 2018 р.

РОЗКЛАД

День

Час

ПОНЕДІЛОК

09.0010.20

10.3011.50

навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра 3-4 курсів денної форми навчання
спеціальності 053 "Психологія" / напряму підготовки 6.030102 «Психологія» та здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра
1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія» в 1 семестрі 2018-2019 навчального року (з 10.09.2018 р.)
П-18-5 ауд.010
П-311
П-312
П-411
ауд.201

ауд.203

Основи психокорекції*/Психологічна служба* с/з, п/з
ст.викл.Демчук Т.П./викл.Корсунська В.В. ауд.305
Експериментальна психологія Лекція проф.Шевяков О.В. ауд.305
Експериментальна психологія Лекція проф.Шевяков О.В. ауд.305

Психологія особистості*/Психологія сім'ї Лекцiя
проф.Деркач Л.М./ст.викл.Демчук Т.П.
Психологія особистості*/Психологія сім'ї Лекцiя
проф.Деркач Л.М./ст.викл.Демчук Т.П.
12.10Основи психокорекції* / Психологічна служба* с/з, п/з
13.30
ст.викл.Демчук Т.П./викл.Корсунська В.В.
Зоопсихологія та порівняльна психологія
с/з викл.Прядко Н.В.
13.40-

ауд.201

спеціалізація № 1

спеціалізація № 2

Диференціальна психологія с/з, п/з
доц.Чугай А.О. ауд.207
Диференціальна психологія с/з, п/з
доц.Чугай А.О. ауд.201
Психологія самосвідомості с/з
викл.Прядко Н.В. ауд.201
Інженерна психологія с/з, п/з
викл.Корсунська В.В. ауд.210
Інженерна психологія Лекція
проф.Шевяков О.В. ауд.207
Психологія самосвідомості с/з
викл.Прядко Н.В. ауд.207

15.00

ВІВТОРОК

09.0010.20

10.3011.50

12.1013.30

13.4015.00

Психодіагностика с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.

Експериментальна психологія с/з
викл.Корсунська В.В.
Соціальна психологія с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.
Соціальна психологія с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.
Експериментальна психологія с/з
викл.Корсунська В.В.

Експериментальна психологія с/з
викл.Корсунська В.В.
Соціальна психологія с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.
Соціальна психологія с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.
Експериментальна психологія с/з
викл.Корсунська В.В.
Екологія с/з доц.Хмель-Дунай Г.М.
Психодіагностика с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.
Психодіагностика с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.

Психодіагностика с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.

Психологія управління Лекція
доц.Реуцький М.В. психол. центр
Психологія управління с/з
доц.Реуцький М.В. психол. центр
Практика інд.-психологічного
консультування п/з
доц.Реуцький М.В. психол. центр
Інженерна психологія с/з, п/з
викл.Корсунська В.В. психол. центр
Практика індивідуально-психологічного
консультування Лекція
доц.Реуцький М.В. психол. центр

Методика викладання у вищій школі Лекція доц.Іванський Р.Д. ауд.08
Теорія та методика соц.-педагогічної діяльності с/з доц.Чугай А.О. ауд.207
Методологічні та теоретичні проблеми психології с/з
проф.Деркач Л.М.
Методологічні та теоретичні проблеми психології с/з
проф.Деркач Л.М. ауд.207
Психолінгвістика Лекція проф.Деркач Л.М.
Психологія надзвичайних ситуацій
Лекція доц.Чугай А.О. ауд.205

Когнітивна психологія Лекція
проф.Деркач Л.М. ауд.207

Теорія та методика соц.-педагогічної діяльності с/з доц.Чугай А.О.
Мова і термінологія наукових досліджень Лекція доц.Полякова С.В. ауд.08

День

Час

СЕРЕДА

09.0010.20

10.3011.50

12.1013.30

13.4015.00

ЧЕТВЕР

09.0010.20

10.3011.50

12.1013.30

13.4015.00

П-311

П-312

П-411

ауд.201

ауд.203

ауд.201

Соціальна психологія Лекція доц.Чередніченко О.М. ауд.305

Психологічний спецпрактикум за
спеціалізаціями п/з ауд.201
ст.викл.Тарасевич І.Ю.

П-18-5 ауд.010
спеціалізація № 1

спеціалізація № 2

Методика викладання у вищій школі с/з доц.Іванський Р.Д. ауд.207

Теорія та методика соц.-педагогічної діяльності Лекція
доц.Чугай А.О. ауд.205
Психол.спецпрактикум за спеціал-ми п/з Психологія надзвичайних ситуацій с/з Когнітивна психологія с/з проф.Деркач
Психодіагностика Лекція доц.Чередніченко О.М. ауд.305
ст.викл.Тарасевич І.Ю. ауд.201
доц.Чугай А.О. ауд.212
Л.М. ауд.010
Основи психокорекції*/Психологічна служба* Лекцiя
Психологія самосвідомості Лекція
Психологія надзвичайних ситуацій с/з Когнітивна психологія с/з проф.Деркач
ст.викл.Демчук Т.П./доц.Чередніченко О.М.
викл.Прядко Н.В. ауд.205
доц.Чугай А.О. ауд.010
Л.М. ауд.205
Методологічні та теоретичні проблеми психології Лекція
Основи демографії с/з
Зоопсихологія та порівняльна психологія
Психологія праці Лекція
проф.Деркач Л.М. ауд.010
проф.Сардак С.Е.
с/з викл.Прядко Н.В.
доц.Чугай А.О. ауд.207
Методологічні та теоретичні проблеми психології Лекція
Психологія праці с/з, п/з
Соціальна психологія Лекція доц.Чередніченко О.М. ауд.305
проф.Деркач Л.М. ауд.203
доц.Чугай А.О. ауд.201
Основи демографії с/з
Мова і термінологія наукових досліджень п/з доц.Полякова С.В.
проф.Сардак С.Е.
Психодіагностика Лекція доц.Чередніченко О.М. ауд.305

Методика викладання у вищій школі с/з доц.Іванський Р.Д. ауд.010

Фізична культура п/з ст.викл.Заяць Л.Г.
Екологія с/з доц.Хмель-Дунай Г.М.

Юридична психологія с/з, п/з
доц.Михайленко Д.О. ауд.205

Психологія емоційного інтелекту та лідерства с/з проф.Шевяков О.В.
Психологія емоційного інтелекту та лідерства Лекція проф.Шевяков О.В.

Психологія особистості*/Психологія сім'ї с/з, п/з
проф.Деркач Л.М./ст.викл.Демчук Т.П.

Екологія Лекція доц.Хмель-Дунай Г.М. ауд.305
Зоопсихологія та порівняльна психологія Лекція доц.Панов М.С. ауд.305

Психологія праці с/з, п/з
доц.Чугай А.О. ауд.205
Юридична психологія с/з, п/з
доц.Михайленко Д.О. ауд.212
Диференціальна психологія Лекція
доц.Чугай А.О. ауд.207
Юридична психологія Лекція
доц.Михайленко Д.О. ауд.201

Медична психологія Лекція
проф.Сергієні О.В.
Медична психологія с/з проф.Сергієні
О.В.

Психологія організацій Лекція
проф.Шевяков О.В.
Психологія організацій с/з
проф.Шевяков О.В.

Психолінгвістика с/з проф.Деркач Л.М.

Фізична культура п/з ст.викл.Заяць Л.Г.
Основи демографії Лекція проф.Сардак С.Е. ауд.305

Методист навчально-методичного відділу
С.В. Давидовська
«Погоджено»
Декан факультету психології

«Погоджено»
Начальник навчально-методичного відділу
С.М. Дубов
«Погоджено»
Голова студентської ради ДГУ
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