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

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра 1-3 курсів денної форми навчання
спеціальності 081 "Право" в 1 семестрі 2018-2019 навчального року (з 10.09.2018 р.)

ПОНЕДІЛОК

День

Час

Ю-18-1

Ю-17-1

Ю-311

Ю-312

Ю-313

ауд.108

ауд.104

ауд.109

ауд.107

ауд.012

Міжнародне право с/з
доц.Хрідочкін А.В.

Кримінальне процесуальне право с/з, п/з
ст.викл.Колесніков О.І.

Кримінальне процесуальне право
с/з, п/з викл.Дадим Ю.М.

Міжнародне право с/з
доц.Хрідочкін А.В.

09.0010.20

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

Орг. суд. та правоохор. органів України
Лекція викл.Дадим Ю.М.

10.3011.50

Історія української культури Лекція
ст.викл.Негодченко О.П.
Історія держави та права України с/з
доц.Хрідочкін А.В.

Цивільне та сімейне право с/з, п/з
ст.викл.Татарінов В.І.
Релігієзнавство с/з
доц.Шаталович І.В.

12.2013.40

Фізичне виховання п/з
викл.Дяченко О.М.

13.5015.10

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

Економічна теорія с/з к.е.н.Юдіна О.І.
Цивільне та сімейне право с/з, п/з
ст.викл.Татарінов В.І.

Кримінальне процесуальне право Лекція викл.Дадим Ю.М. ауд.118
Кримінальне процесуальне право Лекція викл.Дадим Ю.М. ауд.118
Кримінальне процесуальне право с/з, п/з
викл.Дадим Ю.М.

Політологія Лeкція доц.Марасюк С.С.
Фізичне виховання п/з
викл.Гайова О.В.

Міжнародне право с/з
доц.Хрідочкін А.В.

ВІВТОРОК

15.2016.40
Юридична деонтологія с/з
проф.Макушев П.В.
Основи інф. та обч. техніки п/з
викл.Бердо Р.С./ст.викл.Дубов С.М.

10.3011.50

Теорія держави та права c/з
проф.Макушев П.В.

13.5015.10
15.2016.40

Міжнародне право с/з
доц.Хрідочкін А.В.

Основи бухгалтерського обліку та аудиту
с/з доц.Намлієв Є.В.

Інформаційне забезпечення юридичної
діяльності с/з, п/з викл.Бердо Р.С.

Інформаційне забезпечення юридичної
діяльності с/з, п/з ст.викл.Дубов С.М.

Фізичне виховання п/з викл.Гайова О.В.

09.0010.20

12.2013.40

Основи бухгалтерського обліку та аудиту
с/з доц.Намлієв Є.В.

Історія української культури с/з
ст.викл.Негодченко О.П. ауд.02

Основи бухгалтерського обліку та аудиту
с/з доц.Намлієв Є.В.

Орг. суд. та правоохор. органів України
с/з викл.Дадим Ю.М.
Релігієзнавство Лекція
доц.Шаталович І.В.
Економічна теорія Лекція
к.е.н.Юдіна О.І.
Фізичне виховання п/з
викл.Гайова О.В.
Економічна теорія с/з к.е.н.Юдіна О.І.

Основи бухгалтерського обліку та аудиту Кримінальне процесуальне право с/з, п/з
с/з доц.Намлієв Є.В.
ст.викл.Колесніков О.І.
Правова статистика с/з
ст.викл.Колесніков О.І.

Цивільне та сімейне право с/з, п/з
доц.Алфьорова Т.М.

Міжнародне право с/з
доц.Хрідочкін А.В.
Адміністративне право с/з, п/з
ст.викл.Рибіцький С.Б.

Правова статистика Лекція ст.викл.Колесніков О.І. ауд.118
Цивільне та сімейне право Лекція доц.Алфьорова Т.М. ауд.118

Цивільне та сімейне право с/з, п/з
доц.Алфьорова Т.М.
Інформаційне забезпечення юридичної
діяльності с/з, п/з викл.Бердо Р.С.

Кримінальне процесуальне право с/з, п/з
ст.викл.Колесніков О.І.

Кримінальне процесуальне право
с/з, п/з проф.Негодченко В.О.

День

Час
09.0010.20

СЕРЕДА

10.3011.50
12.2013.40

Ю-18-1

Ю-17-1

Ю-311

Ю-312

Ю-313

ауд.108

ауд.104

ауд.109

ауд.107

ауд.012

Історія держави та права України
Лекція доц.Хрідочкін А.В.
Іноземна мова за проф. спрямуванням
(англійська) п/з доц.Неженець Е.В.
Іноземна мова за проф. спрямуванням
(англійська) п/з доц.Неженець Е.В.
Історія держави та права України с/з
доц.Хрідочкін А.В.
Теорія держави та права Лекція
проф.Макушев П.В.
Історія України с/з
доц.Виноградов Г.М.

ЧЕТВЕР

12.2013.40
13.5015.10

Адміністративне право с/з, п/з
ст.викл.Рибіцький С.Б.

Кримінальне право c/з
проф.Недов С.Л.

Цивільне та сімейне право с/з, п/з
доц.Алфьорова Т.М.
Правова статистика с/з
ст.викл.Колесніков О.І.

Політологія с/з доц.Марасюк С.С.

Адміністративне право с/з, п/з
ст.викл.Рибіцький С.Б.
Цивільне та сімейне право с/з, п/з
доц.Алфьорова Т.М.

Цивільне та сімейне право с/з, п/з
доц.Алфьорова Т.М.
Кримінальне процесуальне право
с/з, п/з проф.Негодченко В.О.

Адміністративне право Лекція ст.викл.Рибіцький С.Б. ауд.118
Адміністративне право с/з, п/з
ст.викл.Рибіцький С.Б.

Кримінальне процесуальне право
с/з, п/з проф.Негодченко В.О.
Інформаційне забезпечення юридичної
діяльності с/з, п/з ст.викл.Дубов С.М.

Фізичне виховання п/з викл.Гайова О.В.
Адміністративне право с/з, п/з
ст.викл.Рибіцький С.Б.

Фізичне виховання п/з
викл.Гайова О.В.

15.2016.40

10.3011.50

Цивільне та сімейне право Лекція
доц.Мiнка П.Я.
Кримінальне право Лекція
проф.Недов С.Л.
Кримінальне право c/з
проф.Недов С.Л.

Цивільне та сімейне право с/з, п/з
ст.викл.Татарінов В.І.

13.5015.10

09.0010.20

Цивільне та сімейне право Лекція доц.Алфьорова Т.М. ауд.118

Історія України Лекція
доц.Виноградов Г.М.

Історія держави та права України
Лекція доц.Хрідочкін А.В.
Філософія c/з проф.Шаталович О.М.
Філософія c/з проф.Шаталович О.М.
Філософія Лекція
проф.Шаталович О.М.
Фізичне виховання п/з
викл.Дяченко О.М.

Методист навчально-методичного відділу
О.Є. Родіонова
«Погоджено»
Декан юридичного факультету

Конституційне право України с/з, п/з
Інформаційне забезпечення юридичної
Адміністративне право с/з, п/з
доц.Лабенська Л.Л.
діяльності с/з, п/з викл.Бердо Р.С.
ст.викл.Рибіцький С.Б.
Фізичне виховання п/з
Кримінальне процесуальне право
Основи бухгалтерського обліку та аудиту
Правова статистика с/з
викл.Гайова О.В.
с/з, п/з викл.Дадим Ю.М.
с/з доц.Намлієв Є.В.
ст.викл.Колесніков О.І.
Конституційне право України Лекція
Адміністративне право Лекція ст.викл.Рибіцький С.Б. ауд.118
доц.Лабенська Л.Л.
Кримінальне право Лекція
Основи бухгалтерського обліку та аудиту
Цивільне та сімейне право с/з, п/з
Міжнародне право с/з
проф.Недов С.Л.
с/з доц.Намлієв Є.В.
доц.Алфьорова Т.М.
доц.Хрідочкін А.В.
Кримінальне право c/з
Міжнародне право Лекція доц.Хрідочкін А.В. ауд.118
проф.Недов С.Л.
Конституційне право України с/з, п/з
Основи бухгалтерського обліку та аудиту Лекція доц.Намлієв Є.В. ауд.118
доц.Лабенська Л.Л.
Інформаційне забезпечення юридичної
діяльності с/з, п/з викл.Бердо Р.С.
Інформаційне забезпечення юридичної
діяльності с/з, п/з викл.Бердо Р.С.

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

П.В. Макушев

В.О. Сльозка

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

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра 4 курсу денної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» та здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістра 1 курсу денної форми навчання
спеціальності 081 «Право» в 1 семестрі 2018-2019 навчального року (з 10.09.2018 р.)
День

Час

ПОНЕДІЛОК

09.0010.20
10.3011.50
12.2013.40

Ю-411

Ю-412

ауд.114

ауд.118

ВІВТОРОК

10.3011.50

13.5015.10

цивільно-правова
спеціалізація

Інтелектуальна власність с/з доц.Хрідочкін А.В.
Кримінологія*/Адміністративна відповідальність* с/з, п/з
ст.викл.Колесніков О.І./ст.викл.Рибіцький С.Б. ауд.118/ауд.114

Цивільне процесуальне право с/з, п/з
ст.викл.Татарінов В.І.

Криміналістика с/з, п/з
проф.Макаренко Є.І.

Філософія та соціологія права Лекція проф.Торяник В.М.

Філософія та соціологія права с/з проф.Торяник В.М.
Методика викладання у вищій школі с/з доц.Іванський Р.Д.
Мова і термінологія наукових досліджень п/з доц.Полякова С.В.

Юридичне документоведення п/з
Криміналістика с/з, п/з
доц.Легка О.В.
проф.Макаренко Є.І.
Судова бухгалтерія*/Адміністративно-процесуальне право* с/з
доц.Кисельов О.О./ст.викл.Рибіцький С.Б. ауд.118/ауд.114
Господарське право Лекція доц.Блінова Г.О.
Юридичне документоведення п/з
доц.Легка О.В.

Аграрне право с/з, п/з
доц.Потіп М.М.

Криміналістика Лекція проф.Макаренко Є.І. ауд.08

12.2013.40

державно-правова
спеціалізація

кримінально-правова
спеціалізація

Судова бухгалтерія*/Митне право* Лекцiя
доц.Кисельов О.О./ст.викл.Рибіцький С.Б. ауд.08/ауд.114

13.5015.10
09.0010.20

Ю-18-5 ауд.08

Аграрне право с/з, п/з
доц.Потіп М.М.

Цивільне процесуальне право с/з, п/з
ст.викл.Татарінов В.І.

Господарське право с/з, п/з
доц.Блінова Г.О.

Юридичне документоведення п/з
доц.Легка О.В.

Господарське право Лекція доц.Блінова Г.О.

Методика викладання у вищій школі Лекція доц.Іванський Р.Д.
Міжнародні стандарти в галузі крим.
судочинства с/з доц.Легка О.В.
Організація розслідування кримінальних
правопорушень
с/з, п/з проф.Макаренко Є.І. ауд.08

Менеджмент в державному управлінні
с/з проф.Торяник В.М. ауд.101
Актуальні проблеми теорії держави і
права с/з доц.Легка О.В.
Менеджмент в державному управлінні
с/з проф.Торяник В.М. ауд.118

Міжнародні стандарти в галузі крим.
Менеджмент в державному управлінні
судочинства Лекція доц.Легка О.В.
Лекція проф.Торяник В.М. ауд.107
ауд.114
Організація розслідування кримінальних
Актуальні проблеми теорії держави і
правопорушень Лекція проф.Макаренко
права Лекція доц.Легка О.В. ауд.107
Є.І. ауд.08

Корпоративне право c/з
доц.Алфьорова Т.М. ауд.109
Корпоративне право Лекція
доц.Алфьорова Т.М. ауд.118
Актуальні проблеми господарського
права с/з доц.Блінова Г.О. ауд.109
Актуальні проблеми господарського
права с/з доц.Блінова Г.О. ауд.109
Актуальні проблеми господарського
права Лекція доц.Блінова Г.О. ауд.109

Охорона праці в галузі та цивільний захист с/з, п/з доц.Хмель-Дунай Г.М.
Мова і термінологія наукових досліджень Лекція доц.Полякова С.В.

День

Час

СЕРЕДА

09.0010.20
10.3011.50
12.2013.40
13.5015.10

ЧЕТВЕР

09.0010.20
10.3011.50
12.2013.40
13.5015.10

Ю-411

Ю-412

ауд.114

ауд.118

Ю-18-5 ауд.08
кримінально-правова
спеціалізація

державно-правова
спеціалізація

цивільно-правова
спеціалізація

Кримінально-виконавче право* Лекцiя проф.Недов С.Л. ауд.114
Кримінологія* Лекцiя ст.викл.Колесніков О.І. ауд.114

Охорона праці в галузі та цивільний захист Лекцiя доц.Хмель-Дунай Г.М.

Аграрне право Лекція доц.Потіп М.М.

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

Цивільне процесуальне право с/з, п/з
ст.викл.Татарінов В.І.

Юридичне документоведення п/з
доц.Легка О.В.

Охорона праці в галузі та цивільний захист с/з, п/з доц.Хмель-Дунай Г.М.
Філософія та соціологія права с/з проф.Торяник В.М.

Цивільне процесуальне право Лекція доц.Мiнка П.Я.
Методика та орг. наукових досліджень с/з проф.Сардак С.Е.
Адміністративно-процесуальне право* Лекція ст.викл.Рибіцький С.Б. ауд.114

Інтелектуальна власність Лекція доц.Хрідочкін А.В.
Методика та орг. наукових досліджень Лекція проф.Сардак С.Е.

Криміналістика с/з, п/з
Господарське право с/з, п/з
проф.Макаренко Є.І. ауд.08
доц.Блінова Г.О.
Кримінально-виконавче право*/Митне право* с/з
проф.Недов С.Л./ст.викл.Рибіцький С.Б.ауд.108/ауд.114
Криміналістика с/з, п/з
Цивільне процесуальне право с/з, п/з
проф.Макаренко Є.І. ауд.08
ст.викл.Татарінов В.І.
Криміналістика с/з, п/з
Господарське право с/з, п/з
доц.Блінова Г.О.
проф.Макаренко Є.І. ауд.08
Кримінологія*/Митне право* с/з, п/з
ст.викл.Колесніков О.І./ст.викл.Рибіцький С.Б.
Криміналістика с/з, п/з
Господарське право с/з, п/з
проф.Макаренко Є.І. ауд.08
доц.Блінова Г.О.

Адміністративна відповідальність* Лекцiя ст.викл.Рибіцький С.Б. ауд.114

Методист навчально-методичного відділу
О.Є. Родіонова

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

«Погоджено»
Декан юридичного факультету
П.В. Макушев

В.О. Сльозка

