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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Здобувачі вищої освіти мають опрацювати всі лекційні та лабораторні 

заняття курсу. 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене 

заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати презентації та завдання до визначених робочою програмою 

тем лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій 

за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем чи питань; при виконанні ІНДЗ самостійно 

вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Ефекти впливу токсичних речовин на екосистеми і їх кругообіг в 

біосфері, особливо в харчових ланцюгах. 

Чому це треба вивчати? Курс спрямований на  формування у здобувачів вищої освіти знань про 

особливості, закономірності та тенденції сучасної екологічної 

токсикології; про вплив токсичних речовин на навколишнє середовище та 

здоров’я людей; та формування навичок правильно оцінювати ступінь 

цього впливу і використовувати отримані знання на практиці для 

збереження природних умов та власного здоров’я.  

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність розуміти і розрізняти основні поняття та визначення в 

екологічній токсикології; основні показники та параметри токсичності 

речовин на практиці. 

Володіння інформацією про класифікацію екотоксикантів, джерела 

надходження екотоксикантів, їх поширення та перетворення в довкіллі. 

Володіння інформацією про основні закономірності впливу токсикантів 

на живі організми, системи, поняття біотестування, біоіндикації та 

біологічного моніторингу. 

Здатність визначати клас небезпеки шкідливої речовини за основними 

показниками токсичності. 



Вміння розраховувати такі основні показники токсичності, як гранично-

допустима концентрація (за формулами Ординського та Заєвої), зона 

гострої та хронічної дії, коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння 

тощо. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність розпізнавати ознаки хронічного та гострого отруєння 

токсичними речовинами. 

Здатність оцінювати за допомогою методу біоіндикації стан 

навколишнього середовища. 

Уміння знаходити шляхи уникнення або зменшення токсичності речовин 

тощо. 

Зміст дисципліни Вступ до екологічної токсикології. Основи токсикометрії, 

токсикодинаміки та токсикокінетики 

Вступ до токсикології та екотоксикології. Поняття токсикології та 

токсичності. Об’єкт, мета та завдання токсикології. Поняття екологічної 

токсикології. Основні завдання і цілі екотоксикології. 

Основні показники токсичності та основні поняття токсикометрії 

Ксенобіотичний профіль середовища. класифікація екотоксикантів. 

Ксенобіотичний профіль середовища. Поняття «екотоксикант». 

Класифікація екотоксикантів. 

Екотоксикокінетика. Персистування, трансформація, процеси елімінації, 

біоакумуляція, біомагніфікація. 

Екотоксикодинаміка. Види дії екотоксикантів, екотоксичність, механізми 

екотоксичності. 

Основні закономірності впливу токсикантів на живі системи на 

клітинному та організмовому рівнях організації живої матерії. Загальні 

закономірності. Властивості молекул токсиканту, які визначають ступінь 

токсичності. Можливі механізми взаємодії токсикантів з рецепторами на 

клітинному рівні. Основні закономірності взаємодії токсикантів на живі 

системи на рівні організму.  

Оцінка екологічної небезпеки хімічних забруднень 

Біотестування, біоіндикація, біологічний моніторинг.  

Організм людини і тварини як об’єкт впливу токсикантів. Загальна 

характеристика. Особливості шляхів надходження в організм отрут і 

ксенобіотиків.  

Екотоксиканти в навколишньому середовищі.  

Газоподібні неорганічні сполуки. Важкі метали. 

Екотоксиканти в  навколишньому середовищі. 

Радіонукліди, поліциклічні ароматичні вуглеводні та діоксини, 

вуглеводні. 

Екотоксиканти в навколишньому середовищі. Речовини і сполуки, які 

застосовуються в рослинництві.  

Екотоксиканти в навколишньому середовищі. 
Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування. 

Міждисциплінарні зв’язки Екологія, харчова хімія, біологічна хімія, анатомія людини, фізіологія. 
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