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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?  Курс дисципліни спрямований наформування у здобувачів вищої освіти 

знань про основи хімічної токсикології, про властивості отруйних 

речовин, механізму їхньої дії на живі організми, сутність спричинених 

ними патологічних процесів (отруєнь), методи лікування та попередження 

отруєнь. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище. 

Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на оптимальне 

управління та поводження з виробничими та муніципальними відходами. 

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері екології. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

збереження довкілля. 

Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та 

проектів. 
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(Горбатюк Н. М.) 

 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність працювати в команді. 

Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з 

відходами виробництва та споживання. 
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 Підготовка доповідей за заданою проблематикою дисципліни, поглиблене 

опрацювання окремих лекційних тем або питань; підготовка до поточного 

контролю знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань 

для самостійного опрацюванні теоретичного матеріалу за зазначеною 

тематикою; систематизація вивченого матеріалу з метою підготовки до 

заліку. 

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

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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