
 

Розклад занять на період з 26.03-15.05.2020 викладача 

дисципліни: «Основи екології та профілактичної медицини» 

Бондаренко Л.Г. 
 

Дата 

 
 

Група Тема 

Домашнє 

завдання: 

підручник, 

сторінки 

Вид 

контролю 
Зв'язок  

01.04.2020 СС-1Б+2Б Методика гігієнічної 
оцінки природного та 
штучного освітлення 
приміщень. 

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 53-73 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
 

02.04.2020 СС-1Б+2Б Санітарно-гігієнічна  
оцінка якості 
продуктів  
тваринного і 
рослинного 

походження. 

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 332-343 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
 

13.04.2020 СС-1Б+2Б Санітарно-гігієнічна  
оцінка якості 
продуктів  
тваринного  
і рослинного 

походження. 

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 308-323 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
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15.04.2020 СС-1Б+2Б Вивчення 

адекватності та 

збалансованості 
харчування. 

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 297-323 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
 

17.04.2020 СС-1Б+2Б Профілактична 

медицина в галузі 

охорони здоров’я 

дітей і підлітків.  

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 418-466 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
 

24.04.2020 СС-1Б+2Б Гігієна лікувально-

профілактичних 

установ. 

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 483-495 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
 

29.04.2020 СС-1Б+2Б Гігієна лікувально-

профілактичних 

установ. 

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 495-534 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
 
 
 

https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://classroom.google.com/c/NjY1OTI5MjA1NzZa
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/


08.05.2020 СС -1Б+2Б Методика гігієнічної 

оцінки запиленості та 

фізико-хімічних 
факторів 

виробничого 
середовища і реакції 

організму на їх 
вплив. 

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 354-364 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
 

14.05.2020 СС-1Б+2Б Гігієнічна оцінка 

побутового та 

лікарняного одягу. 

Гігієнічна оцінка 

засобів особистої 

гігієни. 

Підручник: 
Гігієна та 

екологія: 

Підручник / За 

редакцією 

В.Г.Бардова. – 
Вінниця: Нова 

Книга, 2006 – 720 
с 

ст. 552-575 

Питання 

самоконтролю, 
тестовий 

контоль за 

допомогою 

Google форм, 

ситуаційні 

завдання 

Google 
Classroom 
https://class
room.googl
e.com/c/Nj
Y1OTI5Mj
A1NzZa 
Код класу 
dfl6p6k  
 
Viber 
0678880546 
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