
Розклад занять на період з 26.03.20-29.05.20 

викладача дисципліни : «Медична біологія» Тімофеєвої Т.В. 

Дата  Група  Тема  Домашнє  

завдання: 

підручник, 

сторінки 

Вид контролю Зв’язок 

26.03.2020 СС-3Б 
 
 
 
СС-4Б 

Хромосомні хвороби 

людини та методи їх 

діагностики. 
 
Генні хвороби людини 

та методи їх 

діагностики.  

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017.  
с. 156-168 
с. 147-156 

Питання 

самоконтролю, 

тестові завдання, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

08.04.2020 СС-4Б Хромосомні хвороби 

людини та методи їх 

діагностики. 

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017. 
с. 156-168 

Питання 

самоконтролю, 

тестові завдання, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

09.04.2020 СС-3Б Генні та хромосомні  

хвороби людини та 

методи діагностики їх 

Практикум з 

медичної біології: 

навч посіб. / 

Саляк Н.О. – К.: 

Медицина, 2009. 

с. 123-149 

Питання 

самоконтролю, 

тестові завдання, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

15.04.2020 СС-3Б Медико-біологічні 

основи паразитизму. 

Медична протозоологія. 

Найпростіші –  паразити 

людини 

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017. 
с. 197-219 

Питання 

самоконтролю, 

онлайн-тести на 

освітньому 

порталі, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

23.04.2020 СС-4Б Генні та хромосомні  

хвороби людини та 

методи діагностики їх 

Практикум з 

медичної біології: 

навч посіб. / 

Саляк Н.О. – К.: 

Медицина, 2009. 

(с. 123-149) 

Питання 

самоконтролю, 

тестові завдання, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

30.04.2020 СС-3Б 
СС-4Б 

Медико-біологічні 

основи паразитизму. 

Медична протозоологія. 

Найпростіші –  паразити 

людини 

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017. 
с. 197-219 

Питання 

самоконтролю, 

онлайн-тести на 

освітньому 

порталі, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

07.05.2020 СС-3Б 
 
 

Медико-біологічні 

основи паразитизму. 

Медична 

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

Питання 

самоконтролю, 

онлайн-тести на 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 



 
 
 
 
 
 
 
 
СС-4Б 

гельмінтологія. Тип 

Плоскі черви 

(Plathelminthes). Тип 

Круглі черви 

(Nemathelminthes). 
Гельмінти  – збудники 

захворювань людини. 
 
Медико-біологічні 

основи паразитизму. 

Медична протозоологія. 

Найпростіші –  паразити 

людини 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017. 
 
с. 220-256 
 
с. 197-219 

освітньому 

порталі, 
ситуаційні 

завдання 

14.05.2020 СС-3Б 
СС-4Б 

Медико-біологічні 

основи паразитизму. 

Медична 

гельмінтологія. Тип 

Плоскі черви 

(Plathelminthes). Тип 

Круглі черви 
(Nemathelminthes). 
Гельмінти  – збудники 

захворювань людини. 

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017. 
 
с. 220-256 

Питання 

самоконтролю, 

онлайн-тести на 

освітньому 

порталі, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

21.05.2020 СС-4Б Медико-біологічні 

основи паразитизму. 

Медична 

гельмінтологія. Тип 

Плоскі черви 

(Plathelminthes). Тип 

Круглі черви 

(Nemathelminthes). 
Гельмінти  – збудники 

захворювань людини. 

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017. 
 
с. 220-256 

Питання 

самоконтролю, 

онлайн-тести на 

освітньому 

порталі, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

25.05.2020 СС-3Б 
СС-4Б 

Медико-біологічні 

основи паразитизму. 

Медична 

арахноентомологія. Тип 

Членистоногі 

(Arthropoda). Клас 

Павукоподібні 

(Arachnoidea).  
Клас Комахи (Insecta). 

Павукоподібні та 

комахи  – збудники 

хвороб та переносники 

збудників захворювань 

людини. 
 

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017. 
 
с. 257-274 

Питання 

самоконтролю, 

тестові завдання, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 

26.05.2020 СС-3Б 
СС-4Б 

Медико-біологічні 

основи паразитизму. 

Медична 

арахноентомологія. Тип 

Членистоногі 

(Arthropoda). Клас 

Павукоподібні 

(Arachnoidea).  
Клас Комахи (Insecta). 

Медична біологія: 

підручник / В.В. 

Барціховський, 

П.Я. Шерстюк. – 
4-е вид., випр. – 
К.: ВСВ 

«Медицина», 

2017. 
 
с. 257-274 

Питання 

самоконтролю, 

тестові завдання, 
ситуаційні 

завдання 

https://sites.google.co
m/view/medbiology 



Павукоподібні та 

комахи  – збудники 

хвороб та переносники 

збудників захворювань 

людини. 
 

 


