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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть 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. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 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 доповіді до визначених робочою програмою тем 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем або питань; при виконанні самостійно вибирають 

тему та творчо підходять до вирішення. 

Що будемо вивчати? Вивчення теоретичних положень основ хімічної токсикології,  

класифікацію отрут та отруєнь, формування умінь і навиків 

лабораторного експерименту, необхідних при подальшому опрацюванні 

суміжних дисциплін. 

Чому це треба вивчати? Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних професійно 

застосовувати на практиці фундаментальні знання з теорії та практики 

основ хімічної ткосикології, вірне наукове уявлення про отруєння, методи 

їх  лікування та попередження отруєнь. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність розпізнавати ознаки хронічного та госторого отруєння 

хімічними токсичними речовинами. 

 Знає класифікації отрут та отруєнь, механізм дії отрут в організмі, 

теоретичних основ методів виділення отруйних речовин з біологічного 

матеріалу, їх виявлення та кількісне визначення за допомогою хімічних та 

фізико-хімічних методів. 

 Знаходити шляхи уникнення або зменшення токсичності речовин тощо. 

 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність розуміти і розрізняти основні поняття та визначення в хімічній 

токсикології; основні показники та параметри токсичності речовин на 

практиці; 

Володіння інформацією про класифікацію екотоксикантів, джерела 

надходження екотоксикантів, їх поширення та перетворення в довкіллі; 



 
 

 

 Здатність визначати клас небезпеки шкідливої речовини за основними 

показниками токсичності;  

Уміння розраховувати такі основні показники токсичності, як гранично-

допустима концентрація, коефіцієнт можливості інгаляційного отруєння 

тощо. 

Зміст дисципліни Предмет і задачі хімічної токсикології.  

Класифікація отрути 

Класифікація отруєнь  

Екологічна токсикодинаміка  

Токсикокінетика  

Шляхи надходження хімічних речовин в організм 

Розподіл та виведення отрути з організму 

Напрямки токсикологічних досліджень 

Токсикометрія  

Гігієнічна регламентація допустимого вмісту хімічних речовин в об’єктах 

навколишнього середовища 

Екологічна регламентація рівня забруднення навколишнього середовища 

Закономірності поведінки та розподіл хімічних речовин в навколишньому 

середовищі 

Еколого-токсикологічний моніторинг хімічних забруднювачів 

навколишнього середовища 

Вплив забруднювачів навколишнього середовища на організм людини, 

тварин, рослин та біоценозів 

Загальні принципи діагностики отруєнь 

 Методи детоксикації організму 

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування. 

Міждисциплінарні зв’язки Неорганічна хімія, аналітична хімія, загальна хімія. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Лабораторний практикум з токсикології продуктів харчування / 

Кол. авт.: С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2018.- 191с. 
2. Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів /  

За ред. С.А. Воронова. –  Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010.- 

314с. 

3. Шевряков М.В.  Основи токсикологічної хімії. -  Херсон: Олді-

Плюс, 2020.- 224с. 

Поточний контроль Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування. 

Підсумковий контроль Залік 


