«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор
Дніпровського гуманітарного університету
Олег КИРИЧЕНКО
"____" ____________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
1 курсу денної форми здобуття освіти спеціальності 053 «Психологія»
в 2 семестрі 2020-2021 навчального року (11.05-04.06.2021 р.)
День

Час

ВІВТОРОК

ПОНЕДІЛОК

09.0010.20
10.3011.50

СЕРЕДА

ауд.327

Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з доц.Олійников Г.В.

Загальна психологія с/з проф.Пріснякова Л.М.
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.

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

Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з доц.Олійников Г.В.
Укр. мова (за проф. спрямуванням) п/з доц.Неженець Е.В.

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

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

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

Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з доц.Олійников Г.В.

13.5015.10

Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. п/з доц.Олійников Г.В.

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

15.2016.40
09.0010.20
10.3011.50
12.2013.40
13.5015.10
15.2016.40

10.3011.50
12.2013.40
13.5015.10
15.2016.40
09.0010.20

ЧЕТВЕР

П-20-2

ауд.323

12.2013.40

09.0010.20

П'ЯТНИЦЯ

П-20-1

Анатомія та еволюція нервової системи с/з доц.Тішкіна Н.М.
Загальна психологія Лекцiя проф.Пріснякова Л.М. (онлайн)
Анатомія та еволюція нервової системи Лекція доц.Тішкіна Н.М. (онлайн)
Філософія Лекція проф.Кузьменко В.В. (онлайн)
Загальна психологія Лекцiя проф.Пріснякова Л.М. (онлайн)
Релігієзнавство* Лекція проф.Кузьменко В.В. (онлайн)
Фізіологія ц.н.с. та в.н.д. Лекція доц.Олійников Г.В. (онлайн)
Інформатика і сучасні інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.
Загальна психологія с/з проф.Пріснякова Л.М.
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.

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

Укр. мова (за проф. спрямуванням) п/з доц.Неженець Е.В.
Інформатика і сучасні інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.

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

Філософія c/з проф.Кузьменко В.В.
Інформатика і сучасні інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.
Укр. мова (за проф. спрямуванням) п/з доц.Неженець Е.В.

Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.
Анатомія та еволюція нервової системи с/з доц.Тішкіна Н.М.

Філософія c/з проф.Кузьменко В.В.
Інформатика і сучасні інформаційні системи та технології п/з
викл.Бердо Р.С./доц.Климова Т.В.
Ін.мова за проф. спрям.(англ.)* п/з ст.в.Тимофіїва К.М. ауд.108

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

10.30- Ін.мова за проф. спрям.(англ.)* п/з ст.в.Тимофіїва К.М. ауд.108
11.50
Філософія c/з проф.Кузьменко В.В.

Укр. мова (за проф. спрямуванням) п/з доц.Неженець Е.В.
Філософія c/з проф.Кузьменко В.В.

Ін.мова за проф. спрям.(англ.)* п/з ст.в.Тимофіїва К.М. ауд.108
Релігієзнавство* c/з проф.Кузьменко В.В. ауд.323

12.2013.40 Ін.мова за проф. спрям.(англ.)* п/з ст.в.Тимофіїва К.М. ауд.108
Загальна психологія с/з проф.Пріснякова Л.М.
13.50Іноземна мова за проф. спрямуванням (німецька)* п/з доц.Кривуля В.О. ауд.108
15.10
Логіка Лекція доц.Головіна О.В. ауд.312
10.3011.50
12.2013.40

Логіка с/з доц.Головіна О.В. ауд.312

Методист навчально-методичного відділу
С. Давидовська

«Погоджено»
Начальник навчально-методичного відділу
О. Акімова

«Погоджено»
Декан факультету права та психології
Т. Алфьорова

«Погоджено»
Голова студентської ради ДГУ
А. Мороз

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор
Дніпровського гуманітарного університету
Олег КИРИЧЕНКО
"____" ____________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
2 курсу денної форми здобуття освіти спеціальності 053 «Психологія»
в 2 семестрі 2020-2021 навчального року (11.05-04.06.2021 р.)

ПОНЕДІЛОК

День

Час

П-19-1

П-19-2

ауд.213

ауд.207
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.

09.0010.20

Практикум з загальної психології п/з доц.Тішкіна Н.М.

10.3011.50

Педагогічна психологія с/з, п/з ст.викл.Корсунська В.В.

Практикум з загальної психології п/з доц.Тішкіна Н.М.

Основи менеджменту с/з ст.викл.Ходак О.В.

Практикум з загальної психології п/з доц.Тішкіна Н.М.

12.2013.40

Основи підприємницької діяльності с/з ст.викл.Ходак О.В.

Практикум з загальної психології п/з доц.Тішкіна Н.М.

Практикум з загальної психології п/з доц.Тішкіна Н.М.

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

13.5015.10

Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.
Психологія спорту* Лекція доц.Чугай А.О. (онлайн)

ВІВТОРОК

09.0010.20
10.3011.50
12.2013.40
13.5015.10
15.2016.40

Педагогічна психологія Лекція ст.викл.Гарець Н.О. (онлайн)
Психологія особистості* Лекція ст.викл.Гарець Н.О. (онлайн)
Етнопсихологія* Лекцiя викл.Сухомлин С.В. (онлайн)
Практикум з загальної психології Лекцiя проф.Пріснякова Л.М. (онлайн)

Вікова психологія Лекція ст.викл.Корсунська В.В. (онлайн)
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.

СЕРЕДА

09.0010.20
10.3011.50

Вікова психологія с/з, п/з ст.викл.Гарець Н.О.

12.2013.40

Вікова психологія с/з, п/з ст.викл.Гарець Н.О.
Етнопсихологія* с/з викл.Сухомлин С.В. ауд.213

13.5015.10
09.0010.20
10.3011.50

ЧЕТВЕР

Основи підприємницької діяльності с/з ст.викл.Ходак О.В.
Психологія спорту* с/з доц.Чугай А.О. ауд.213

12.2013.40
13.5015.10
15.2016.40

Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.
Практикум з загальної психології п/з доц.Тішкіна Н.М.
Основи сексології та сексопатології* с/з доц.Реуцький М.В. ауд.213
Вікова психологія Лекція ст.викл.Корсунська В.В. (онлайн)
Педагогічна психологія с/з, п/з ст.викл.Корсунська В.В.
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.
Основи сексології та сексопатології* Лекція доц.Реуцький М.В. (онлайн)
Психологія особистості* с/з ст.викл.Гарець Н.О. ауд.213
Основи менеджменту Лекція ст.викл.Ходак О.В. (онлайн)
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.
Основи підприємницької діяльності Лекція ст.викл.Ходак О.В. (онлайн)
Соціологія* Лекція доц.Осін В.В. (онлайн)

17.2018.40

П'ЯТНИЦЯ

Основи менеджменту с/з ст.викл.Ходак О.В.

10.3011.50

Практикум з загальної психології п/з доц.Тішкіна Н.М.

12.2013.40

Практикум з загальної психології п/з доц.Тішкіна Н.М.

13.5015.10

Соціологія* с/з доц.Осін В.В.

Вікова психологія с/з, п/з викл.Єхалова Л.В.
Соціологія* с/з доц.Осін В.В.
Вікова психологія с/з, п/з викл.Єхалова Л.В.
Педагогічна психологія с/з, п/з викл.Єхалова Л.В.
Педагогічна психологія с/з, п/з викл.Єхалова Л.В.

Методист навчально-методичного відділу
С. Давидовська

«Погоджено»
Начальник навчально-методичного відділу
О. Акімова

«Погоджено»
Декан факультету права та психології
Т. Алфьорова

«Погоджено»
Голова студентської ради ДГУ
А. Мороз

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор
Дніпровського гуманітарного університету
Олег КИРИЧЕНКО
"____" ____________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
3 курсу денної форми здобуття освіти спеціальності 053 «Психологія»
в 2 семестрі 2020-2021 навчального року (11.05-28.05.2021 р.)

ПОНЕДІЛОК

День

Час
12.2013.40
13.5015.10
15.2016.40

ВІВТОРОК

09.0010.20
10.3011.50

Експеримент. психологія с/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.207

Патопсихологія с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. ауд.324

Патопсихологія Лекція проф.Спіріна І.Д. (онлайн)
Антропологія с/з доц.Тішкіна Н.М. ауд.207

Клінічна психологія с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. ауд.219

Експериментальна психологія Лекція ст.викл.Корсунська В.В. (онлайн)
Експеримент. психологія с/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.216

Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини* Лекція ст.викл.Гарець Н.О. (онлайн)
Психологія конфлікту* Лекцiя доц.Реуцький М.В. (онлайн)
Психологічний спецпрактикум за спеціалізаціями Лекція викл.Сердюк Н.Л. (онлайн)

13.5015.10

Антропологія Лекція доц.Тішкіна Н.М. (онлайн)

09.0010.20

СЕРЕДА

П-18-2
Клінічна психологія Лекція проф.Спіріна І.Д. (онлайн)

12.2013.40

15.2016.40

ЧЕТВЕР

П-18-1

Політична психологія Лекція доц.Чередніченко О.М. (онлайн)

Основи психологічної практики Лекція викл.Сухомлин С.В. (онлайн)
Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини* Лекція ст.викл.Гарець Н.О. (онлайн)

Політична психологія с/з доц.Чередніченко О.М. ауд.213

Політична психологія с/з доц.Чередніченко О.М. ауд.207
10.3011.50 Основи психологічної практики с/з викл.Сухомлин С.В. ауд.219

12.2013.40
13.5015.10

Експеримент. психологія с/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.207

Основи психологічної практики с/з викл.Сухомлин С.В. ауд.213а

Антропологія с/з доц.Тішкіна Н.М. ауд.327
Політична психологія с/з доц.Чередніченко О.М. ауд.212а

Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини* с/з ст.викл.Гарець Н.О. ауд.207
Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини* с/з ст.викл.Гарець Н.О. ауд.207
Фізичне виховання п/з ст.викл.Заяць Л.Г.

15.2016.40

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

09.0010.20

Психол. спецпр. за спеціал. п/з викл.Сердюк Н.Л. ауд.207

10.3011.50

Психологічний спецпрактикум за спеціалізаціями п/з
викл.Сердюк Н.Л. ауд.207

Політична психологія с/з доц.Чередніченко О.М. ауд.219

12.2013.40

Клінічна психологія с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. ауд.207

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

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

Психол. спецпр. за спеціал. п/з викл.Сердюк Н.Л. ауд.219

13.5015.10

Патопсихологія с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. ауд.207

Психол. спецпр. за спеціал. п/з викл.Сердюк Н.Л. ауд.216

Клінічна психологія с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. ауд.207

Психол. спецпр. за спеціал. п/з викл.Сердюк Н.Л. ауд.213

15.2016.40

Експеримент. психологія с/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.207

Клінічна психологія с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. ауд.216

Психологія конфлікту* с/з доц.Реуцький М.В. ауд.207

Методист навчально-методичного відділу
С. Давидовська

«Погоджено»
Начальник навчально-методичного відділу
О. Акімова

«Погоджено»
Декан факультету права та психології
Т. Алфьорова

«Погоджено»
Голова студентської ради ДГУ
А. Мороз

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор
Дніпровського гуманітарного університету
Олег КИРИЧЕНКО
"____" ____________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр»
4 курсу денної форми здобуття освіти спеціальності 053 «Психологія»
в 2 семестрі 2020-2021 навчального року (11.05-14.05.2021 р.)

П'ЯТНИЦЯ

ЧЕТВЕР

СЕРЕДА

ВІВТОРОК

ПОНЕДІЛОК

День

Час
П-17-1
П-17-2
09.00Нейропсихологія* с/з, п/з доц.Олійников Г.В. ауд.327
10.20
Психіатрія* Лекція проф.Спіріна І.Д. (онлайн)
10.30Психіатрія* с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. / Тренінг розвитку професійної компетенції* п/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.323/324
11.50
Основи психотерапії Лекція доц.Реуцький М.В. (онлайн)
12.2013.40
Методика викладання психології п/з викл.Марченко Т.Г. ауд.219а
Філософія психології с/з д.ф.Сахарова К.О. ауд.312
Психологія девіантної поведінки* Лекція ст.викл.Корсунська В.В. (онлайн)
13.5015.10
Методика викладання психології п/з викл.Марченко Т.Г. ауд.323
Нейропсихологія* Лекція доц.Олійников Г.В. (онлайн)
15.2016.40
Методика викладання психології п/з викл.Марченко Т.Г. ауд.207
16.50Тренінг розвитку професійної компетенції* п/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.207
18.10
09.00Методи інженерно-психологічного проектування та експертизи* Лекція доц.Чугай А.О. (онлайн)
10.20
Професійна психологія* Лекція доц.Чугай А.О. (онлайн)
10.30Методика викладання психології Лекція викл.Марченко Т.Г. (онлайн)
11.50
Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології Лекція доц.Чугай А.О. (онлайн)
12.20Соціальна педагогіка* Лекція ст.викл.Гарець Н.О. (онлайн)
13.40
Практика індивідуально-психологічного консультування* Лекція доц.Реуцький М.В. (онлайн)
13.50Філософія психології Лекція д.ф.Сахарова К.О. (онлайн)
15.10
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці Лекція доц.Хмель-Дунай Г.М. (онлайн)
15.2016.40
09.00БЖД та основи охорони праці
с/з доц.Хмель-Дунай Г.М. ауд.327
10.20
Психолог. спецпракт.за спеціалізаціями п/з викл.Сердюк Н.Л. ауд.320
Нейропсихологія* с/з, п/з доц.Олійников Г.В. / Соціальна педагогіка* с/з, п/з ст.викл.Гарець Н.О. ауд.212а/213а
10.3011.50 Психолог. спецпракт.за спеціалізаціями п/з викл.Сердюк Н.Л. ауд.104
БЖД та основи охорони праці с/з доц.Хмель-Дунай Г.М. ауд.312
Метод. провед. псих. експертизи п/з доц.Чугай А.О. ауд.327
БЖД та основи охорони праці с/з доц.Хмель-Дунай Г.М. ауд.314
12.20Проф.психологія* с/з, п/з доц.Чугай А.О. / Психол.девіантної поведінки* с/з, п/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.323/312
13.40
Тренінг розвитку професійної компетенції* п/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.327
13.50Методи інж.-психологічного проект. та експертизи* с/з, п/з доц.Чугай А.О. / Соціальна педагогіка* с/з, п/з ст.викл.Гарець Н.О. ауд.216/207
15.10
15.20Психологія девіантної поведінки* с/з, п/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.327
16.40
Психіатрія* с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. / Методи інж.-психологічного проектування та експертизи* с/з, п/з доц.Чугай А.О. ауд.323/213
09.0010.20
Метод. провед. псих. експертизи п/з доц.Чугай А.О. ауд.216
Методика викладання психології п/з викл.Марченко Т.Г. ауд.213а
Практика індивідуально-психол.консультування* с/з, п/з доц.Реуцький М.В. / Професійна психологія* с/з, п/з доц.Чугай А.О. ауд.323/213
10.3011.50
Основи психотерапії с/з, п/з доц.Реуцький М.В. ауд.216
Метод. провед. псих. експертизи п/з доц.Чугай А.О. ауд.219а
Метод. провед. псих. експертизи п/з доц.Чугай А.О. ауд.327
12.20- Психолог. спецпракт.за спеціалізаціями п/з викл.Сердюк Н.Л. ауд.213
13.40 Психіатрія* с/з, п/з проф.Спіріна І.Д. / Проф.псих.* с/з, п/з доц.Чугай А.О. / Трен.розв.проф.комп.* п/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.323/216/219а
Практ. інд.-психолог. консульт.* с/з, п/з доц.Реуцький М.В. / Методи інж.-психол. проект. та експерт.* с/з, п/з доц.Чугай А.О. ауд.327/213
13.50Соціальна педагогіка* с/з, п/з ст.викл.Гарець Н.О. ауд.216
15.10
Психологія девіантної поведінки* с/з, п/з ст.викл.Корсунська В.В. ауд.213
15.2016.40
Психолог. спецпракт.за спеціалізаціями п/з викл.Сердюк Н.Л. ауд.323
09.00Нейропсихологія* с/з, п/з доц.Олійников Г.В. / Практика інд.-психологічного консультування* с/з, п/з доц.Реуцький М.В. ауд.327/323
10.20
10.3011.50
Основи психотерапії с/з, п/з доц.Реуцький М.В. ауд.327
12.2013.40
Філософія психології с/з д.ф.Сахарова К.О. ауд.327
Основи психотерапії с/з, п/з доц.Реуцький М.В. ауд.213
13.5015.10
Основи психотерапії с/з, п/з доц.Реуцький М.В. ауд.213

Методист навчально-методичного відділу
С. Давидовська

«Погоджено»
Начальник навчально-методичного відділу
О. Акімова

«Погоджено»
Декан факультету права та психології
Т. Алфьорова

«Погоджено»
Голова студентської ради ДГУ
А. Мороз

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор
Дніпровського гуманітарного університету
Олег КИРИЧЕНКО
"____" ____________ 2021 р.

РОЗКЛАД
навчальних занять здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр»
1 курсу денної форми здобуття освіти спеціальності 053 «Психологія»
в 2 семестрі 2020-2021 навчального року (11.05-04.06.2021 р.)

СЕРЕДА

ВІВТОРОК

ПОНЕДІЛОК

День

П-20-5

Час

ауд.311

10.3011.50

Охорона праці в галузі та цивільний захист с/з, п/з Кописов І.С.

12.2013.40

Охорона праці в галузі та цивільний захист с/з, п/з Кописов І.С.

13.5015.10

Охорона праці в галузі та цивільний захист Лекцiя Кописов І.С. (онлайн)

09.0010.20

Сімейна психотерапія* Лекція доц.Чередніченко О.М. (онлайн)

10.3011.50
12.2013.40
13.5015.10

Сімейна психотерапія* с/з доц.Чередніченко О.М.
Сучасні напрями в психології Лекцiя проф.Пріснякова Л.М. (онлайн)
Сучасні напрями в психології с/з проф.Пріснякова Л.М.
Соціальні та політичні конфлікти Лекцiя проф.Кузьменко В.В. (онлайн)
Теорія та методика соціально-педагогічної діяльності с/з доц.Чередніченко О.М.
Теорія та методика соціально-педагогічної діяльності Лекцiя доц.Чередніченко О.М. (онлайн)
Психологія креативності* с/з доц.Чередніченко О.М.

15.2016.40

Психологія креативності* Лекція доц.Чередніченко О.М.

10.3011.50

Сімейна психотерапія* с/з доц.Чередніченко О.М.

12.2013.40

Теорія та методика соціально-педагогічної діяльності с/з доц.Чередніченко О.М.

13.5015.10

Педагогіка та психологія вищої школи с/з доц.Полякова С.В.

15.2016.40

Соціальні та політичні конфлікти с/з проф.Кузьменко В.В.

16.5018.10

Вища освіта і Болонський процес с/з проф.Кузьменко В.В.

Основи екологічної психології* с/з доц.Чередніченко О.М.

Психологія креативності* с/з доц.Чередніченко О.М.

ЧЕТВЕР

10.3011.50

Реабілітаційна психологія* с/з проф.Спіріна І.Д.

12.2013.40

Педагогіка та психологія вищої школи Лекцiя доц.Полякова С.В. (онлайн)

13.5015.10

Вища освіта і Болонський процес Лекцiя проф.Кузьменко В.В. (онлайн)

15.2016.40

Основи екологічної психології* Лекція доц.Чередніченко О.М. / Реабілітаційна психологія* Лекція проф.Спіріна І.Д. (онлайн)

Педагогіка та психологія вищої школи с/з доц.Полякова С.В.

Соціальні та політичні конфлікти с/з проф.Кузьменко В.В.

Методист навчально-методичного відділу
С. Давидовська

«Погоджено»
Начальник навчально-методичного відділу
О. Акімова

«Погоджено»
Декан факультету права та психології
Т. Алфьорова

«Погоджено»
Голова студентської ради ДГУ
А. Мороз

