«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 242 «Туризм» в 2 семестрі 2018-2019 навчального року (з 18.02.2019 р.)

Т-18-1
День

Час

ПОНЕДІЛОК

09.0010.20

10.3011.50

12.2013.40

13.5015.10

ВІВТОРОК

09.0010.20

10.3011.50

12.2013.40

13.5015.10

Т-18-2

Т-17-1

Лекційні заняття - ауд.307
ауд.111

ауд.116

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

Інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.

Туристичне країнознавство Лекція ст.викл.Ісмайлова І.І.
Іноземна мова за проф. спрямуванням
(англійська) п/з ст.викл.Казарова Г.С.
Рекреаційна географія с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.
Інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.

Т-17-2
Лекційні заняття - ауд.307

ауд.206

ауд.208

Ділова іноземна мова/Друга іноземна мова* п/з ст.викл.Казарова Г.С./доц.Кривуля В.О.

Туристичне країнознавство с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.

Правове регулювання туристичної діяльності Лекція доц.Бочарова Н.В.

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

Ділова іноземна мова/Друга іноземна мова* п/з ст.викл.Казарова Г.С./доц.Кривуля В.О.

Соціологія Лекція доц.Марасюк С.С.
Іноземна мова за проф. спрямуванням (німецька)* п/з доц.Кривуля В.О.
Інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.
Історія української культури с/з
ст.викл.Негодченко О.П.

Соціологія с/з доц.Марасюк С.С.

Економічна теорія с/з викл.Ходак О.В.

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

Організація туристичних подорожей с/з, п/з
доц.Тесленко Т.В.

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

Психологія с/з викл.Корсунська В.В.

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

Історія української культури Лекція ст.викл.Негодченко О.П.
Психологія с/з викл.Корсунська В.В.
Іноземна мова за проф. спрямуванням
(англійська) п/з ст.викл.Казарова Г.С.

Історія української культури с/з
ст.викл.Негодченко О.П.
Інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.

Інформаційні системи та технології Лекція викл.Бердо Р.С.

Інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.

Правове регулювання туристичної діяльності
с/з доц.Бочарова Н.В.

Організація туристичних подорожей с/з, п/з
доц.Тесленко Т.В.

Рекреаційні комплекси світу Лекція ст.викл.Ісмайлова І.І.
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.

Правове регулювання туристичної діяльності
с/з доц.Бочарова Н.В.

Правове регулювання туристичної діяльності
с/з доц.Бочарова Н.В.

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

Правове регулювання туристичної діяльності
с/з доц.Бочарова Н.В.

Т-18-1

Т-18-2

Т-17-1

Лекційні заняття - ауд.307

СЕРЕДА

09.0010.20

10.3011.50

12.2013.40

13.5015.10

ауд.111

ауд.116

Історія туризму с/з доц.Джинджоян В.В.

Вища та прикладна математика п/з
доц.Агеєв Ю.О.

ЧЕТВЕР

12.2013.40

13.5015.10

ауд.206

ауд.208

Психологія Лекція викл.Корсунська В.В.

Економічна теорія с/з викл.Ходак О.В.

Історія туризму Лекція доц.Джинджоян В.В.

Економічна теорія с/з викл.Ходак О.В.

Рекреаційна географія с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.
Фізичне виховання п/з викл.Гайова О.В.
Туристичне країнознавство с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.

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

Психологія туризму с/з викл.Корсунська В.В.

Психологія туризму Лекція викл.Корсунська В.В.

Історія туризму с/з доц.Джинджоян В.В.

Психологія туризму с/з викл.Корсунська В.В.

Рекреаційна географія с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.

Статистика п/з доц.Агеєв Ю.О.

Рекреаційні комплекси світу с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.
Організація туристичних подорожей с/з, п/з
доц.Тесленко Т.В.

Організація туристичних подорожей Лекція доц.Тесленко Т.В.
Фізичне виховання п/з викл.Гайова О.В.

Організація туристичних подорожей с/з, п/з
доц.Тесленко Т.В.

Рекреаційні комплекси світу с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.

Статистика Лекція доц.Агеєв Ю.О.

09.0010.20

10.3011.50

Т-17-2
Лекційні заняття - ауд.307

Вища та прикладна математика п/з
доц.Агеєв Ю.О.
Вища та прикладна математика Лекція доц.Агеєв Ю.О.
Вища та прикладна математика п/з
доц.Агеєв Ю.О.

Історія туризму с/з доц.Джинджоян В.В.

Економічна теорія Лекція викл.Ходак О.В.
Рекреаційні комплекси світу с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.

Рекреаційна географія Лекція ст.викл.Ісмайлова І.І.
Історія туризму с/з доц.Джинджоян В.В.
Вища та прикладна математика п/з
доц.Агеєв Ю.О.
Туристичне країнознавство с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.

Методист навчально-методичного відділу
С.В. Давидовська
«Погоджено»
Декан факультету туризму та ГРС
В.М. Торяник

Туристичне країнознавство с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.
Рекреаційна географія с/з
ст.викл.Ісмайлова І.І.

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

Економічна теорія с/з викл.Ходак О.В.
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.
Соціологія с/з доц.Марасюк С.С.

Статистика п/з доц.Агеєв Ю.О.

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

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

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра 3 курсу денної форми навчання
спеціальності 242 «Туризм» (з 18.02.2019 р.), 4 курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм» (з 11.03.2019 р.) та здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня магістра 1 курсу денної форми навчання спеціальності 242 «Туризм» в 2 семестрі 2018-2019 навчального року (з 18.02.2019 р.)

Т-311
День

Час

Т-312
Лекційні заняття - ауд.307

ауд.05

ПОНЕДІЛОК

09.0010.20

10.3011.50

12.2013.40

13.5015.10

ВІВТОРОК

09.0010.20

10.3011.50

12.2013.40

13.5015.10

ауд.07

Організація готельного господарства Лекція к.е.н.Юдіна О.І.

Фінансово-економічний аналіз д-ті підпр. в
галузі туризму с/з, п/з доц.Климова Т.В.
Організація готельного господарства с/з, п/з
к.е.н.Юдіна О.І.

Організація готельного господарства с/з, п/з
к.е.н.Юдіна О.І.
Організація дозвілля с/з викл.Ходак О.В.

Організація анімаційної діяльності Лекція доц.Климова Т.В.
Організація готельного господарства с/з, п/з
к.е.н.Юдіна О.І.
Фінансово-економічний аналіз д-ті підпр. в
Спортивний туризм с/з викл.Ходак О.В.
галузі туризму с/з, п/з доц.Климова Т.В.
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств в галузі туризму
Лекція доц.Климова Т.В.

Організація дозвілля с/з викл.Ходак О.В.

Агро-зелений туризм* Лекція ауд. доц.Джинджоян В.В.

Т-411

Т-18-5

ауд.07

ауд.010

Страхування в туризмі Лекція
Управління проектами в туризмі с/з
викл.Ходак О.В.
доц.Джинджоян В.В.
Організація ділового туризму і виставкової
діяльності Лекція доц.Джинджоян В.В.
Стандарт., сертифікація тур.послуг та ліценз.
Інноваційні технології в туризмі Лекція
доц.Джинджоян В.В.
тур.д-ті с/з ауд.116 проф.Торяник В.М.
Облік і аудит с/з ауд.208
Безпека туризму Лекція проф.Торяник В.М.
к.е.н.Намлієв Є.В.
Організація ділового туризму і виставкової д-ті
Безпека туризму Лекція проф.Торяник В.М.
Лекція ауд.116 доц.Джинджоян В.В.
Стандарт., сертифікація тур.послуг та ліценз.
Інноваційні технології в туризмі п/з
доц.Джинджоян В.В.
тур.д-ті Лекція ауд.116 проф.Торяник В.М.
Міжнародний туризм п/з
проф.Чириченко Ю.В.
Економіка підприємства с/з
викл.Ходак О.В.

Менеджмент у туризмі Лекція доц.Стоян К.С.
Міжнародний бізнес* Лекція ауд. доц.Стоян К.С.
Фінансово-економічний аналіз д-ті підпр. в
галузі туризму с/з, п/з доц.Климова Т.В.

Маркетинг у туризмі с/з доц.Стоян К.С.

Маркетинг у туризмі Лекція доц.Стоян К.С.
Маркетинг у туризмі с/з доц.Стоян К.С.

Фінансово-економічний аналіз д-ті підпр. в
галузі туризму с/з, п/з доц.Климова Т.В.

Організація готельного господарства с/з, п/з
к.е.н.Юдіна О.І.

Менеджмент у туризмі с/з доц.Стоян К.С.

Менеджмент у туризмі с/з доц.Стоян К.С.

Безпека життєдіяльності та основи охорони
праці с/з доц.Хмель-Дунай Г.М.
Облік і аудит с/з ауд.208
к.е.н.Намлієв Є.В.
Організація ділового туризму і виставкової
діяльності с/з доц.Джинджоян В.В.
Менеджмент організацій Лекція
ауд.208 доц.Стоян К.С.

Страхування в туризмі с/з
викл.Ходак О.В.

Стратегічний маркетинг Лекція
проф.Коміренко В.І.

Корпоративне управління с/з, п/з
проф.Коміренко В.І.

Корпоративне управління с/з, п/з
проф.Коміренко В.І.
Міжнародний туризм
Лекція проф.Чириченко Ю.В.
Управління проектами в туризмі Лекція
доц.Джинджоян В.В.

Т-311
День

Час

09.0010.20

СЕРЕДА

10.3011.50

12.2013.40

13.5015.10

Т-312
Лекційні заняття - ауд.307

ауд.05

ауд.07

Менеджмент у туризмі с/з доц.Стоян К.С.

Спортивний туризм с/з викл.Ходак О.В.

Маркетинг у туризмі с/з доц.Стоян К.С.

ЧЕТВЕР

13.5015.10

ауд.07

ауд.010
Корпоративне управління Лекція
проф.Коміренко В.І.

Організація анімаційної діяльності с/з, п/з
доц.Климова Т.В.

Безпека життєдіяльності та основи охорони
праці Лекція ауд.111 доц.Хмель-Дунай Г.М.

Агро-зелений туризм* с/з доц.Джинджоян В.В.
Організація анімаційної діяльності с/з, п/з
доц.Климова Т.В.

Маркетинг у туризмі с/з доц.Стоян К.С.

Спортивний туризм Лекція викл.Ходак О.В.

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

Економіка підприємства Лекція
ауд.111 викл.Ходак О.В.
Стандарт., сертифікація тур.послуг та ліценз.
тур.діяльності с/з проф.Торяник В.М.
Страхування в туризмі с/з
викл.Ходак О.В.
Безпека життєдіяльності та основи охорони
праці с/з доц.Хмель-Дунай Г.М.

Стратегічний маркетинг с/з, п/з
проф.Коміренко В.І.

Стратегічний маркетинг с/з, п/з
проф.Коміренко В.І.

Безпека туризму с/з проф.Торяник В.М.

Організація ділового туризму і виставкової
діяльності с/з доц.Джинджоян В.В.
Менеджмент організацій с/з
доц.Стоян К.С.

09.0010.20

12.2013.40

Т-18-5

Менеджмент у туризмі с/з доц.Стоян К.С.

15.2016.40

10.3011.50

Т-411

Організація анімаційної діяльності с/з, п/з
доц.Климова Т.В.
Економіка підприємства с/з
викл.Ходак О.В.
Організація дозвілля Лекція викл.Ходак О.В.
Облік і аудит Лекція к.е.н.Намлієв Є.В.
Міжнародний бізнес* с/з доц.Стоян К.С.

Організація анімаційної діяльності с/з, п/з
доц.Климова Т.В.

Методист навчально-методичного відділу
С.В. Давидовська
«Погоджено»
Декан факультету туризму та ГРС
В.М. Торяник

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

