«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. ректора
Дніпровського гуманітарного університету
О.О. Кисельов
"____" ____________ 2019 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра 1-2 курсів денної форми навчання
спеціальності 053 «Психологія» в 2 семестрі 2018-2019 навчального року (з 18.02.2019 р.)

П-18-1
День

П-18-2

Час

П-18-3

ауд.212

ауд.210

ПОНЕДІЛОК

Самоорганізація навчальної

ВІВТОРОК

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

викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.

09.0010.20

10.3011.50

12.2013.40

П-17-3

ауд.216

ауд.207
Основи підприємницької
діяльності с/з к.е.н.Намлієв Є.В.

ауд.205
Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.

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

Основи підприємницької діяльності Лекція к.е.н.Намлієв Є.В.

10.30- діяльності с/з викл.Прядко Н.В.
11.50 Основи інф. та обч. техніки п/з

13.5015.10

П-17-2
Лекційні заняття - ауд.305

09.0010.20

12.2013.40

П-17-1

Лекційні заняття - ауд.118

Основи інф. та обч. техніки п/з
викл.Бердо Р.С./ст.в.Дубов С.М.
Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з
проф.Сергієні О.В.

Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. Лекція проф.Сергієні О.В.
Філософія Лекція проф.Шаталович О.М.

Іноземна мова за проф. спрямуванням (німецька)* п/з доц.Кривуля В.О.
Фізичне виховання п/з
викл.Гайова О.В.

Філософія c/з
проф.Шаталович О.М.

Загальна психологія Лекція доц.Пріснякова Л.М.

Філософія c/з
проф.Шаталович О.М.

Загальна психологія с/з, п/з
доц.Пріснякова Л.М.
Іноземна мова за проф.
спрямуванням (англійська) п/з
доц.Неженець Е.В.

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

Педагогічна психологія с/з, п/з
проф.Деркач Л.М.

Фізична культура п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.
Релігієзнавство с/з
доц.Шaталович І.В.

Релігієзнавство с/з
доц.Шaталович І.В.
Соціологія с/з
доц.Марасюк С.С.

Педагогічна психологія с/з, п/з
викл.Гарець Н.О.
Фізична культура п/з
доц.Полякова С.В.
Релігієзнавство с/з
доц.Шaталович І.В.
Педагогічна психологія с/з, п/з
проф.Деркач Л.М.
Практикум з загальної психології
п/з викл.Прядко Н.В.
Практикум з загальної психології
Фізична культура п/з
п/з викл.Прядко Н.В.
доц.Полякова С.В.
Фізична культура п/з
Практикум з загальної психології
ст.викл.Заяць Л.Г.
п/з викл.Прядко Н.В.

Практикум з загальної психології
п/з викл.Паршак О.І.

Практикум з загальної психології
п/з викл.Паршак О.І.

Основи сексології та сексопатології с/з доц.Реуцький М.В.
Основи менеджменту с/з
доц.Стоян К.С.

Вікова психологія с/з, п/з
проф.Деркач Л.М.

Загальна психологія Лекція доц.Пріснякова Л.М.

Фізичне виховання п/з
викл.Гайова О.В.
Основи інф. та обч. техніки п/з
13.50- викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.
Іноземна мова за проф.
15.10
спрямуванням (англійська) п/з
доц.Неженець Е.В.

Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з
проф.Сергієні О.В.
Філософія c/з
проф.Шаталович О.М.

Філософія c/з
проф.Шаталович О.М.
Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з
проф.Сергієні О.В.
Загальна психологія с/з, п/з
доц.Пріснякова Л.М.

Вікова психологія Лекція проф.Деркач Л.М.

Основи менеджменту Лекція доц.Стоян К.С.
Релігієзнавство Лекція доц.Шaталович І.В.

П-18-1
День

П-18-2

Час
ауд.212

СЕРЕДА

12.2013.40

П-17-1

П-17-2

Загальна психологія с/з, п/з
доц.Пріснякова Л.М.

П-17-3

Лекційні заняття - ауд.305

ауд.210

09.0010.20

10.3011.50

П-18-3

Лекційні заняття - ауд.118
ауд.216

ауд.207

ауд.205

ауд.214

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

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

Педагогічна психологія Лекція проф.Деркач Л.М.

Вища математикаа с/з
доц.Агеєв Ю.О.
Загальна психологія с/з, п/з
доц.Пріснякова Л.М.

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

Загальна психологія с/з, п/з
доц.Пріснякова Л.М.
Самоорганізація навчальної
діяльності с/з викл.Прядко Н.В.

Загальна психологія с/з, п/з
доц.Пріснякова Л.М.

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

Вища математикаа с/з
доц.Агеєв Ю.О.

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

Вікова психологія с/з, п/з
проф.Деркач Л.М.

Фізична культура п/з
доц.Полякова С.В.

Самоорганізація навчальної діяльності Лекція Панов/викл.Прядко Н.В.

13.5015.10

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

Загальна психологія с/з, п/з
доц.Пріснякова Л.М.

Вікова психологія с/з, п/з
викл.Корсунська В.В.

Вища математика Лекцiя доц.Агеєв Ю.О.

ЧЕТВЕР

09.0010.20

10.3011.50

12.2013.40

13.5015.10

Фізичне виховання п/з
ст.викл.Заяць Л.Г.
Анатомія та еволюція нервової
системи с/з доц.Олійников Г.В.
Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з
проф.Сергієні О.В.

Основи інф. та обч. техніки п/з
викл.Бердо Р.С./ст.в.Дубов С.М.
Основи інф. та обч. техніки п/з
Анатомія та еволюція нервової
викл.Бердо Р.С./ст.в.Дубов С.М. системи с/з доц.Олійников Г.В.
Самоорганізація навчальної
Загальна психологія с/з, п/з
діяльності с/з викл.Прядко Н.В.
доц.Пріснякова Л.М.

Анатомія та еволюція нервової системи Лекція доц.Олійников Г.В.
Загальна психологія с/з, п/з
доц.Пріснякова Л.М.
Фізичне виховання п/з
викл.Гайова О.В.

Вища математикаа с/з
доц.Агеєв Ю.О.
Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з
проф.Сергієні О.В.
Анатомія та еволюція нервової
системи с/з доц.Олійников Г.В.

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

Основи інф. та обч. техніки п/з
викл.Бердо Р.С./ст.в.Дубов С.М.

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

Основи менеджменту с/з
доц.Стоян К.С.
Основи підприємницької
діяльності с/з к.е.н.Намлієв Є.В.

Практикум з загальної психології Лекція доц.Пріснякова Л.М.
Практикум з загальної психології Лекція доц.Пріснякова Л.М.
Соціологія Лекція доц.Марасюк С.С.
Основи сексології та сексопатології Лекцiя доц.Реуцький М.В.
Основи сексології та сексоПрактикум з загальної психології Педагогічна психологія с/з, п/з
патології с/з доц.Реуцький М.В.
п/з викл.Прядко Н.В.
викл.Гарець Н.О.
Основи менеджменту с/з
Основи підприємницької
Соціологія с/з
доц.Стоян К.С.
діяльності с/з к.е.н.Намлієв Є.В.
доц.Марасюк С.С.
Соціологія с/з
Практикум з загальної психології
Основи сексології та сексодоц.Марасюк С.С.
п/з викл.Прядко Н.В.
патології с/з доц.Реуцький М.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

Д.В. Літау

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
В.о. ректора
Дніпровського гуманітарного університету
О.О. Кисельов
"____" ____________ 2019 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра 3 і 4 курсів спеціальності 053 «Психологія» (з 04.03.2019 р.)
та магістра 1 курсу (з 18.02.2019 р.) денної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» в 2 семестрі 2018-2019 навчального року

П-311
День

Час

П-312

Лекційні заняття - ауд.305
ауд.201
ауд.203
Патопсихологія Лекція проф.Сергієні О.В.

ПОНЕДІЛОК

09.0010.20 Клінічна психологія с/з, п/з ауд.207
проф.Сергієні О.В.
Клінічна психологія Лекція проф.Сергієні О.В.
10.3011.50
12.2013.40
13.5015.10

Антропологія Лекція викл.Прядко Н.В.
Клінічна психологія с/з, п/з
проф.Сергієні О.В.
Експериментальна психологія Лекція ауд.307 проф.Шевяков О.В.

Патопсихологія с/з, п/з
проф.Сергієні О.В.

Патопсихологія с/з, п/з
проф.Сергієні О.В.

15.2016.40

ВІВТОРОК

12.2013.40
13.5015.10
15.20-

ауд.201
Основи психокорекції с/з, п/з
доц.Панов М.С.

П-18-5
вибірковий блок №1

вибірковий блок №2

Соціальні та політичні конфлікти с/з ауд.203 доц.Шaталович І.В.

Основи психокорекції Лекція
доц.Панов М.С.

Педагогіка та психологія вищої школи с/з ауд.203 доц.Іванський Р.Д.

Філософія психології с/з
викл.Гарець Н.О.
Психологічна служба с/з
викл.Корсунська В.В.

Сімейна психотерапія Лекцiя ауд.201 Психологія креативності Лекцiя
ст.викл.Демчук Т.П.
ауд.207 проф.Шевяков О.В.
Реабілітаційна психологія Лекція
Основи екологічної психології
ауд.203 проф.Сергієні О.В.
Лекція ауд.207 ст.викл.Демчук Т.П.
Реабілітаційна психологія с/з
Основи екологічної психології с/з
ауд.201 проф.Сергієні О.В.
ауд.207 ст.викл.Демчук Т.П.
Педагогіка та психологія вищої школи с/з ауд.203 доц.Іванський Р.Д.

Методика та орг. наукових досліджень с/з ауд.203 проф.Сергієні О.В.

Основи психологічної практики с/з
09.00доц.Михайленко Д.О.
10.20
10.3011.50

П-411

Експериментальна психологія с/з
викл.Корсунська В.В.
Клінічна психологія с/з, п/з
проф.Сергієні О.В.
Клінічна психологія с/з, п/з
Основи психологічної практики с/з
проф.Сергієні О.В.
доц.Михайленко Д.О.
Політична психологія с/з
доц.Чугай А.О.
Проблеми мотивації поведінки та д-ті людини/Психологія конфлікту*
с/з викл.Гарець Н.О./доц.Реуцький М.В.
Політична психологія Лекція ауд.118 доц.Чугай А.О.
Фізична культура п/з ст.викл.Заяць Л.Г.

Сучасні напрями в психології с/з ауд.205 доц.Пріснякова Л.М.
Основи психотерапії Лекція
пс.центр доц.Реуцький М.В.
Основи психокорекції с/з, п/з
Педагогіка та психологія вищої школи Лекцiя ауд.08 доц.Іванський Р.Д.
ауд.216 доц.Панов М.С.
Основи психолотерапії с/з, п/з
Сучасні напрями в психології Лекцiя ауд.203 доц.Пріснякова Л.М.
пс.центр доц.Реуцький М.В.
Психологічна служба с/з ауд.207
Методика та орг. наукових досліджень Лекцiя ауд.205 проф.Сергієні О.В.
викл.Корсунська В.В.
Основи психолотерапії с/з, п/з
Соціальні та політичні конфлікти Лекція ауд.203 доц.Шaталович І.В.
пс.центр доц.Реуцький М.В.
Психологічна служба Лекцiя ауд.207
проф.Бочелюк В.Й.
Охорона праці в галузі та цивільний захист Лекцiя ауд.203
доц.Хмель-Дунай Г.М.

16.40
День

П-18-5

Час
09.0010.20

10.3011.50

СЕРЕДА

Соціальні та політичні конфлікти с/з ауд.203 доц.Шaталович І.В.

12.2013.40

13.5015.10

Психол.спецпрактикум за спец-ми
п/з ст.викл.Тарасевич І.Ю.
Психол.спецпрактикум за спец-ми
п/з ст.викл.Тарасевич І.Ю.
Антропологія с/з викл.Прядко Н.В.

Психол.спецпрактикум за спец-ми
п/з ст.викл.Тарасевич І.Ю.
Політична психологія с/з
доц.Чугай А.О.

Психол.спецпрактикум за спец-ми
п/з ст.викл.Тарасевич І.Ю.
БЖД та основи охорони праці с/з
Психол.спецпрактикум за спец-ми
Антропологія с/з викл.Прядко Н.В.
п/з ст.викл.Тарасевич І.Ю.
ауд.207 доц.Хмель-Дунай Г.М.
БЖД та основи охорони праці с/з
Експериментальна психологія с/з
Психол.спецпрактикум за спец-ми
викл.Корсунська В.В.
п/з ст.викл.Тарасевич І.Ю.
ауд.212 доц.Хмель-Дунай Г.М.
Психологічний спецпрактикум за спеціалізаціями Лекція
ст.викл.Тарасевич І.Ю.
Політична психологія с/з
Психол.спецпрактикум за спец-ми Методика викладання психології п/з
доц.Чугай А.О.
п/з ст.викл.Тарасевич І.Ю.
ауд.212 ст.викл.Демчук Т.П.

15.2016.40

ЧЕТВЕР

09.0010.20

10.3011.50

12.2013.40

Методика викладання психології п/з
ауд.207 ст.викл.Демчук Т.П.

Основи психологічної практики Лекція доц.Михайленко Д.О.
Проблеми мотивації поведінки та д-ті людини/Психологія конфлікту*
Лекція доц.Чередніченко О.М./доц.Реуцький М.В.
Проблеми мотивації поведінки та д-ті людини/Психологія конфлікту*
Лекція доц.Чередніченко О.М./доц.Реуцький М.В.
Проблеми мотивації поведінки та д-ті людини/Психологія конфлікту*
с/з викл.Гарець Н.О./доц.Реуцький М.В.
Політична психологія с/з
доц.Чугай А.О.

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

вибірковий блок №1

вибірковий блок №2

Охорона праці в галузі та цивільний захист с/з, п/з ауд.203
доц.Хмель-Дунай Г.М.
Вища освіта і Болонський процес с/з ауд.205 доц.Іванський Р.Д.
Вища освіта і Болонський процес Лекцiя ауд.08 доц.Іванський Р.Д.
Сімейна психотерапія с/з ауд.214
ст.викл.Демчук Т.П.
Сімейна психотерапія с/з ауд.212
ст.викл.Демчук Т.П.

Психологія креативності с/з
проф.Шевяков О.В.
Психологія креативності с/з ауд.207
проф.Шевяков О.В.

Психол.спецпрактикум за спец-ми
п/з ауд.212 ст.викл.Тарасевич І.Ю.
Методика викладання психології
Лекція ауд.207 ст.викл.Демчук Т.П.
Методика пров.психол.експертизи
Лекція ауд.207 ст.викл.Демчук Т.П.
БЖД та основи охорони праці Лекція
ауд.207 доц.Хмель-Дунай Г.М.
Філософія психології Лекція ауд.207
доц.Чередніченко О.М.
Методика пров.психол.експертизи
п/з ауд.207 ст.викл.Демчук Т.П.
Методика пров.психол.експертизи
п/з ауд.216 ст.викл.Демчук Т.П.

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

О.В. Шевяков

Д.В. Літау

