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Робоча програма навчальної дисципліни «Основи екологічної токсикології» 

для бакалаврів спеціальностей 091 Біологія, 101 Екологія та 183 Технології 

захисту навколишнього середовища / Нац. техн. ун-т «Дніпровська 

політехніка», каф. екології та технологій захисту навколишнього середовища – 
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кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища; 

 Клімкіна Ірина Іванівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

екології та технологій захисту навколишнього середовища; 

 Ґрунтова Валентина Юріївна – асистент кафедри екології та 

технологій захисту навколишнього середовища 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та 

видами навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних 

занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Погоджено рішеннями науково-методичних комісій спеціальностей 091 
Біологія (протокол № 4 від 31.08.2021 р.), 101 Екологія та 183 Технології 
захисту навколишнього середовища (протокол № 8 від 16.11.2021). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та 

компетенцій з визначення токсикологічних особливостей факторів 

навколишнього середовища, небезпечних та допустимих рівнів забруднення 

довкілля токсичними речовинами, а також методів ідентифікації небезпеки та 

оцінки ризиків для здоров'я населення. 
 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН Зміст 

ДРН-1 Знати основні підходи до санітарно-гігієнічного, екологічного і 

біологічного контролю якості навколишнього середовища 

ДРН-2 Розуміти про токсикологічні властивості речовини в навколишньому 

середовищі 

ДРН-3 Знати особливості вимірювання і розрахунку екотоксикометричних 

параметрів довкілля  

ДРН-4 Пояснювати механізми та шляхи взаємодії токсиканту з 

навколишнім середовищем 

ДРН-5 Розуміти наслідки впливу токсикантів на популяції та екосистеми 

ДРН-6 Знати про особливості трансформації ксенобіотиків у 

навколишньому середовищі  

ДРН-7 Аналізувати кількісні та якісні токсикологічні зміни в хімічному 

складі об'єктів навколишнього середовища з метою оцінки ризиків 

для здоров'я населення 

ДРН-8 Розрізняти поняття щодо ідентифікації небезпеки, оцінки ризиків та 

управління ризиками 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни, які вивчалися студентами на 

освітньому рівні бакалавр, що формують компетентності щодо здатності до 

ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно 

до майбутнього профілю роботи. 
 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
с
я

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 

аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 80 26 54 - - 6 74 

практичні 40 13 27 - - 4 36 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 120 39 81 - - 10 110 
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5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 80 

ДРН-1, 

ДРН-2 
1. Введення. Основні поняття екологічної 

токсикології 

1.1. Передумови виникнення екологічної токсикології 

як наукового спрямування. 
Предмет, задачі, та методи екотоксикології. Екологія, 

токсикологія і екотоксикологія – загальні риси та 

відмінності. Спорідненні спрямування екотоксикології: 

екологічна хімія, хімічна екологія, хімія навколишнього 

середовища. Санітарно-гігієнічний, екологічний та 

біологічний контроль якості навколишнього середовища. 

Історія становлення науки.  

1.2. Основні терміни екотоксикології 
Забрудення навколишнього середовища. Хімічне та 

радіоактивне забруднення довкілля у комплексі 

антропогенних впливів на екосистеми. Основні види 

хімічних речовин – забруднювачів довкілля 

(екотоксикантів). Поняття «токсикант», «екотоксикант», 

«супертоксикант», «ксенобіотик», «полютант», 

«ксенобіотичний профіль довкілля», «персистентність», 

«токсичність», «токсичний ефект». Пряма і непряма 

(побічна) дія екотоксикантів. Основні підходи до 

класифікації екотоксикантів за характером впливу на 

живі організми. Масштаби розповсюдження 

екотоксикантів: локальний, регіональний та глобальний 

рівень забруднення. 

14 

ДРН-2 2. Характеристика екотоксикантів 

2.1. Неорганічні та органічні токсиканті природного 

походження 
Природні ресурси біодоступних ксенобіотиків. 

Неорганічні забруднювачі природного походження. 

Органічні забруднювачі природного походження. 

2.2. Екотоксиканти антропогенного походження 
Газоподібні забруднювачі та пилові частки 

атмосферного повітря. Забруднювачі води та ґрунтів. 

Групі забруднювачів антропогенного походження 

неорганічної та органічної природи 

14 

ДРН-3 3. Токсикометрія та екотоксикометрія 

3.1. Токсикометрія та екотоксикометрія 

Показники небезпеки шкідливих речовин. 

Токсикологічний експеримент. Способи введення 

токсикантів. Санітарно-гігієнічне нормування 

антропогенного забруднення. ГДК та недоліки даного 

14 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

показника. Нормування при комплексному забрудненні 

довкілля. Сумування токсичності. Поняття екологічного 

нормування.  

3.2. Закономірності впливу токсиканта: «доза – 

ефект».  

Залежність «доза – ефект». Особливості повторної дії 

шкідливих речовин на організм. Комбінована дія 

токсикантів. Індекс токсичності суміші. 

ДРН-4, 

ДРН-5 
4. Токсикодинаміка та екотоксикодинаміка 

4.1. Прояви токсичної дії на рівні організму 
Форми прояву токсичного процесу на різних рівнях 

організації життя: від молекулярного до рівня цілого 

організму. Вплив токсикантів на елементи 

міжклітинного простору. Вплив токсикантів на 

структурні елементи клітин.  

4.2. Прояви екотоксичної дії 

Прояви токсичного процесу на рівні популяцій та 

біогеоценозів. 

14 

ДРН-6 5. Токсикокінетика та екотоксикокінетика 

5.1. Поводження екотоксикантів у довкіллі  
Потрапляння, трансформація, видалення, накопичення 

живими організмами екотоксикантів. Хімічні 

перетворення екотоксикантів у довкіллі. Абіотичні та 

біотичні процеси трансформації забруднюючих речовин. 

Персистування токсикантів у навколишнім середовищі. 

Процеси самоочищення об’єктів навколишнього 

середовища.  

5.2. Накоплення екотоксикантів живими організмами  
Біоакумуляція. Біомагніфікація. Коефіцієнт біологічного 

накопичення. Фактори, що впливають на акумуляцію. 

Наслідки біомагніфікації. 

12 

ДРН-7, 

ДРН-8 
6. Ризики для здоров’я населення та довкілля від дії 

екотоксикантів 

Екологічна небезпека або ризик? Типи ризиків та 

управління ними. Оцінка канцерогенних та 

неканцерогенних ризиків для здоров’я населення. 

12 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 40 

ДРН-1, 

ДРН-2 

1. Класифікація та характеристика основних груп 

екотоксикантів 

4 

ДРН-3 2. Залежність «доза-ефект» в токсикології 4 

ДРН-2, 

ДРН-3 

3. Критерії оцінки токсичності шкідливих речовин 4 

ДРН-2, 

ДРН-5 

4. Характеристика токсикантів за ступенем небезпеки 4 

ДРН-2 5. Оцінка біологічної активності токсикантів 4 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ДРН-4, 

ДРН-6 

6. Нормування забруднень об'єктів довкілля 4 

ДРН-3 7. Визначення кумулятивних властивостей токсичних 

речовин 

6 

ДРН-3 8. Особливості комбінованої дії токсикантів 4 

ДРН-7, 

ДРН-8 

9. Оцінка ризику загрози здоров'ю внаслідок впливу 

порогових та безпорогових доз токсикантів 

6 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований 

під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за 

дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 

мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, 

умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 6-

го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою 

результатів навчання. 
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Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді 

завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації 

вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне заняття 
засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота 

(ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдань під час 

практичних 

занять 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення 

якості виконання контрольних конкретизованих завдань. практичні заняття 

оцінюються якістю виконання контрольного завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 

кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента 

шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент має право 

виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 

результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу 

на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових 

(конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням 

вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного складника опису 

кваліфікаційного рівня НРК. 
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6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії 

студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

 

Оi = 100 a/m, 

 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 

до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно 

за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК 

для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 90-94 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 формування 

суджень, що 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Використовується лабораторна й інструментальна бази випускової 

кафедри, а також комп’ютерне та мультимедійне обладнання. Дистанційна 

платформа Мoodlе. 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Основи екологічної токсикології. Методичні рекомендації до 

виконання практичних робіт з дисципліни студентами спеціальностей 091 

«Біологія», 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» [Текст] / І.І. Клімкіна, В.Ю. Ґрунтова. – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. 

– 44 с. 

2. Трахтенберг І.М. Книга про отрути та отруєння. Нариси токсикології 

[Текст] / Тернопіль: ТМДУ. – 2008. – 364 с. 
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3. Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія [Текст] / К., 1995. – 423 с. 

4. Основи загальної, екологічної та харчової токсикології: Посібник 

[Текст] / О.І. Циганенко, І.Т. Матасар, В.Ф.Торбін. – К.: Чорнобильінформ, 

1998. – 173 с. 

5. Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник 

/ за ред. Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий 

дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с. 

6. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ [Текст]: Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности. Переиздан (сентябрь 1999 г.). 

7. Куценко С.А. Основы токсикологи [Текст] / Учебное пособие. СП(б): 

Фолиант, 2004. – 720 с.  

8. Каплин В.Г. Основы экотоксикологии [Текст] / Учебник. – М.: Колос, 

2007. – 232 с. 

9. Общая токсикология [Текст] / Под ред. А.О. Лойта. – СПб: ЭЛБИ-СПб, 

2006. – 224 с. 

10. Голиков С.Н., Саноцкий И.Я. Общие механизмы токсического 

действия [Текст] / Л.: 1986. – 346 с. 

11. Саноцкий И.В. Методы определения токсичности и опасности 

химических веществ [Текст] / М., 1970. – 343 с. 

12. Kammen D.M. and Hassenzaht D.M. Should We Risk It? [Текст]: Exploring 

Environmental, Health, and Technological Problem Solving. – Princeton, New 

Jersey, USA. – 1999.  

13. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию [Текст] / 

СПб.: Химиздат, 1999. – 144 с.  

14. Лужников Е.А. Клиническая токсикология [Текст] / М., 1999.  

15. Незнамова Е.Г. Экологическая токсикология [Текст] / Томск: 2007. – 

133 с.  

16. Общая токсикология [Текст] / Под ред. Б.А. Курляндского, В.А. 

Филова. – М., 2002. – 608 с.  

17. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов 

1-4 групп: Справ. изд. [Текст] / Под ред. В.А. Филова и др. – Л.: Химия, 1988. – 

512 с. 

18. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов 

5-8 групп: Справ.изд. [Текст] / Под ред. В.А. Филова и др. – Л.: Химия, 1989. – 

592 с. 

19. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, 

инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп.  В трех томах. Том 3. Неорганические 

и элементорганические соединения [Текст] / Под ред. Н.В. Лазарева и И.Д. 

Гадаскиной. - Л., «Химия», 1977. – 608 с. 

20. Вредные вещества в промышленности: Органические вещества: Новые 

данные с 1974 по 1984 г.: Справочник [Текст] / Под общей ред. Э.Н. Левиной и 

И.Д. Гадаскиной. - Л., «Химия», 1985. – 464 с. 
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Інформаційні ресурси 
 

1. http://zakon4.rada.gov.ua  Офіційний сайт Верховної Ради 

України 

2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки 

України 

3. www.irbis-nbuv.gov.ua  Наукова періодика України. Бібліотека ім. 

В. Вернадського 

4. http://sop.org.ua    Служба охорони природи – Інформаційний 

центр 

5. http://env.teset.sumdu.edu.ua  Науковий центр прикладних 

екологічних досліджень 

6. Репозиторій НТУ «Дніпровська політехніка» [електроний ресурс], режим 

доступу: http://ir.nmu.org.ua/  

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
http://ir.nmu.org.ua/
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Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Основи екологічної токсикології» для бакалаврів освітньо-професійних 

програм «Біологія», «Екологія» та  «Технології захисту навколишнього 

середовища» 

спеціальностей  

091 Біологія, 101 Екологія та  183 Технології захисту навколишнього 

середовища 
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