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1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з основними фундаментальними положеннями 
теоретичної екотоксикології, принципами функціонування екосистем за умов їх токсичного 
забруднення, вивчення процесів надходження токсикантів в екосистеми, накопичення їх живими і 
неживими компонентами, перерозподіл, трансформація і детоксикація на різних рівнях живої і 
неживої природи, що здійснюється в рамках даної екосистеми, та знаходження шляхів мінімізації 
негативного впливу токсикантів на живі організми і екосистему в цілому. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати – основні екосистемні закони, методологічні підходи до пізнання еко- і біосистем 
(дисципліна «Основи екології»). Теоретичне ядро її становлять такі науки як загальна 
екологія, гідробіологія, зоологія, ботаніка, фізіологія людини і тварин, фізіологія і біохімія 
рослин, хімія.  

2. Вміти – інтерпретувати основні екотоксикологічні характеристики, орієнтуватися в 
нормативно-правовій базі з проблем забруднення довкілля, розраховувати екотоксикологіні 
показники. 

3. Володіти навичками виконання основних екотоксикологічних досліджень (з біоіндикації 
та біотестування), математичних розрахунків, розрахунку лімітую чого показника 
шкідливості, визначати загальні негативні ефекти впливу та кількісно характеризувати якість 
середовища існування. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Основи екологічної токсикології»  є складовою циклу дисциплін вільного вибору 
студента освітньої програми першого рівня вищої освіти підготовки здобувачів освітнього 
ступеню бакалавр за спеціальністю 101-Екологія. Викладання даної дисципліни спрямовано на 
вивчення понять, термінології, принципів, методів, методичних підходів та теорії сучасної 
екотоксикології. В ході вивчення дисципліни наводяться приклади та демонструється значення та 
практичне застосування головних законів і принципів для оптимізації стану екосистем, 
раціонального природокористування. Акцентується увага на нерозривному взаємозв’язку між 
станом довкілля та здоров'ям населення; вчення про екотоксичність, головні типи токсикантів, їх 
походження, шляхи надходження до екосистем, накопичення, перерозподіл між біотичними та 
абіотичними компонентами екосистем та наслідки їхнього впливу; екологічні ризики, обумовлені 
токсичними чинниками, їх оцінка, управління ризиками та можливість мінімізації негативних 
ефектів для екосистем, біоти та здоров’я людини. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Основними завданнями дисципліни є: 
- оволодіти навичками роботи з екотоксилогічними методами аналізу;  

- засвоїти сучасні тенденції екологічних ризиків, обумовлених токсичними чинниками; 
- набути знання і вміння для застосування екологічних законів і принципів із метою 

оптимізації стану екосистем та раціонального природокористування. 
 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК08. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні; 
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фахових: 
ФК16. Розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та 
соціально-економічних наук. 

Програмними результатами навчання є: ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень; ПР09. Демонструвати 
навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх 
вирішення; ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення екологічних досліджень; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

 
 

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання 

1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність 

Форми 
викладання  
і навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати принципи наукового пізнання світу Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді, 

іспит 

30 

1.2 Наводити приклади комп’ютерних програм 
для оброблення і представлення кінцевих 
результатів 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді, 

іспит 

30 

2.1 Планувати екологічне дослідження Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді, 

іспит 

15 

2.2 Користуватись методами статистичного 
аналізу даних 

Лекції, 
практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Модульні контроль-
ні роботи, розра-

хункова робота та 
захист доповіді, 

іспит 

15 

3.1 Представити результати у вигляді наукової 
доповіді та короткої наукової публікації 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
3 

4.1 Вміти провести пошук та аналіз наукової 
літератури 

Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
3 

4.2 Провести аналіз експериментальних даних Практичні 
заняття, 

самостійна 
робота 

Розрахункова 
робота та захист 

доповіді 
4 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з 
використанням відповідних джерел для прийняття 
обґрунтованих рішень. 

+    + + + 

ПР09. Демонструвати навички оцінювання 
непередбачуваних екологічних проблем і 
обдуманого вибору шляхів їх вирішення. 

+  +  +   

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-
технології та ресурси Інтернету для інформа-
ційного забезпечення екологічних досліджень. 

 +  +  +  

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та ін-
струментальні засоби для проведення досліджень, 
збору та обробки даних. 

 + + +   + 

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.2 – 20 / 10 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.2 – 20 / 10 балів. 
3. Виконання розрахункової роботи та захист доповіді: РН 1.1–4.2 – 20 / 10 балів.  

 

- підсумкове оцінювання: 
 Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни в цілому, підсумковою формою контролю за 

якою встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 
результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 
підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 
оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1–2.2. Максимальна кількість балів, яка може 
бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою.  

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни, оцінка за екзамен не може бути 
меншою 24 балів. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

Умови допуску до іспиту: Обов’язковою умовою допуску до іспиту є виконання практичних 
завдань, написання 2 модульних контрольних робіт і виконання домашньої самостійної роботи. 
Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій зі змістовних 

модулів 1 і 2 відповідно. Студенти мають виконати розрахункову роботу та доповістися по ній. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 

№  Назва теми 
Кількість годин 

Лекції Практ. С/Р Конс. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

“Головні поняття екотоксикології, екотоксиканти та їх вплив на організм” 

1. 

Предмет та завдання курсу. Його зв’язок з 
іншими науками. Короткий нарис історії 
становлення екотоксикології, центри досліджень 
в Україні та світі. 
 

2    

2. 

Необхідність проведення та приклади 

використання токсикологічних досліджень в 

екології: оцінка рівню токсичного забруднення 

компонентів екосистем; токсикологічні дослід-

ження в системі екологічного моніторингу; 

дослідження токсичності хімічних речовин 

(пестицидів, агрохімікатів тощо). 

 4   

3. Головні етапи розвитку екотоксикології.   8  

4. 
Основні поняття екотоксикології. Методологія 
та методи досліджень. 
 

2    

5. 

Шляхи надходження токсичних речовин до 

організму. Органи-мішені. Накопичення та виве-

дення токсичних речовин з організму. Крива 

залежності концентрації токсичних речовин у 

тканинах тіла від часу. 

 2   

6. 
Головні чинники, які впливають на токсичність 

середовища.   8  

7. 

Екосистемний підхід до проблеми забруднення 
довкілля. Головні джерела забруднення 
гідросфери, атмосфери та літосфери. 
 

2    

8. 
Головні екотоксиканти та їхня характеристика. 
 

  8  

9. 

Специфічна та неспецифічна дія токсичних 

речовин. Гостра та хронічна токсичність. 

Біологічно доступні та недоступні хімічні 

речовини. 

 2   

10. 
Екотоксиканти. Формування екотоксикологіч-
них ситуацій. Поняття токсичності середовища. 
 

2    

11. 
Поняття «нормального» та «патологічного» 
стану екосистем. 
 

  8  

12. 
Класифікація екотоксикантів та їхня 
характеристика. 

2    
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13. 

Стандартизовані методи біотестування – на 

прикладі бібліотеки OECD Guidelines for the 

Testing of Chemicals. 
 2   

14. 
Загальні закономірності дії токсикантів на 
організм. 

2    

Модульна контрольна робота 1  2   
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

“Вплив токсикантів на надорганізмові біосистеми та екосистеми”  

15. 

Дія токсикантів на популяції, угруповання, 
екосистеми. Взаємозв’язок гідрологічних, 
гідрохімічних і гідробіологічних процесів у 
формуванні якості води і процесах її 
детоксикації. 
 

2    

16. 

Особливості оцінки токсичних ефектів на 
організми, популяції, угруповання та 
екосистеми. 
 

  12  

17. 

Поняття «доза» та «концентрація». Графік 

залежності: «концентрація-фізіологічна відпо-

відь». Поняття «LOEC» та «NOEC» та їх 

використання для встановлення екологічних 

нормативів. Поняття «Uncertainty factors» та їх 

використання. 

 2   

18. 

Токсикотолерантність біо- і екосистем. Буферна 
ємність екосистеми до забруднень різної 
природи. 
 

2    

19. 
Чинники, що впливають на токсикорези-
стентність біо- та еко-систем. 
 

  8  

20. 

Поняття LC/LD/EC/ED – 0, 50, 100 - чому саме 

LC50? Графічний метод розрахунку LC50. 

Пробіт-аналіз. Порівняння небезпечності та/або 

ефективності кількох препаратів за показником 

LC50 та/або ЕC50. Середньо летальне розведення 

– ЛР50. Ефекти стимуляції тест-реакції за 

низької токсичності. 

 2   

21. Ефект «Мафусаїла» та його значення.   4  

22. 

Сучасний токсикологічний стан екосистем 
України. Екологічні основи біоіндикації. 
Біоіндикативні показники на різних рівнях 
організації живого. Стійкість і стабільність 
екосистем до різного рівня токсичного 
навантаження. 

2    

23. 
Стан та діагностика токсичного забруднення 
наземних та водних екосистем України і світу.  

  10  
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24. 

Явища біоакумуляції, біомагніфікації та 

особливості, які вони накладають на проведення 

екотоксикологічних досліджень. Історичні 

приклади біоакумуляції токсичних речовин. 

 4   

25. 

Біопродуктивність екосистем за токсичного 
забруднення.  Поняття норми і патології 
екосистем. Головні методологічні підходи до 
діагностики екотоксикологічного стану. 
 

2    

26. 

Використання біопродукційних показників 
організмів, популяцій та угруповань для оцінки 
рівня токсичного забруднення екосистем. 
 

  6  

27. 

Оцінка екологічного ризику. Екологічна екс-
пертиза. Сумісна дія токсичного і радіаційного 
навантаження. Поняття інтегральної токсин-
ності, методи її визначення. 
 

2    

28. 
Методи розрахунку екотоксикологічних ризиків. 
Управління ризиками. 
 

  8  

29. 

Поняття норми і патології водних екосистем. 
Системна оцінка та інтегральні показники стану 
екосистем, якості середовища існування та рівня 
токсичного навантаження. 
 

2    

30. 

Підходи до кількісної оцінки негативних 
впливів на екосистему та визначення відносної 
ролі токсичного забруднення у загальному 
негативному впливі на екосистему. 
 

  8  

31. 
Постановка власних дослідів з біотестування 

токсичних розчинів. Обрахунок результатів.   4   

32. 
Головні проблеми сучасної екотоксикології та 
можливі шляхи їхнього вирішення. 
 

2    

33. 
Екотоксиканти, що застосовуються у військовій 
сфері. 
 

  8  

34. Доповідь за результатами власного дослідження.     
Консультація    2 
Модульна контрольна робота 2  2   
ВСЬОГО 26 26 96 2 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій – 26 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 96 год. 
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