Анотація нормативної навчальної дисципліни
Цикл дисциплін професійної підготовки
«ЕКОЛОГІЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ АГРОСФЕРИ»
1. Основна мета курсу - формування у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
(далі – аспірант) знань в області екології токсичних речовин, що направлені на зниження та
попередження забруднення агросфери токсикантами.
2. Місце навчальної дисципліни у програмі підготовки фахівців даного напряму
підготовки (спеціальності). Дисципліна «Екологічна токсикологія агросфери» дозволяє набути
аспірантам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін поглибленої
фахової підготовки і тісно пов’язана з дисциплінами фундаментальної природничо-наукової та
професійної підготовки. Міждисциплінарні зв’язки: «Екологія агросфери», «Екологія біосфери»,
«Агроекологічний моніторинг», «Радіоекологія в агросфері», «Радіоекологія в біосфері»,
«Екологобезпечні агротехнології», «Екологія вірусів, мікроорганізмів. Біобезпека»,
«Збалансований розвиток сільських територій», «Екосозологія (охорона довкілля і збереження
біорізноманіття)», «Екосистематологія», «Інвайронментологія (середовищезнавство)» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Загальні питання екологічної токсикології агросфери.
2. Основні токсиканти агросфери.
3. Основними завданнями, що повинні бути вирішені в процесі навчання, є
ознайомлення аспірантів з діючими методиками наукових досліджень та оволодіння шляхами їх
практичного використання при дослідженні та вирішенні екологічних проблем.
Вирішення основних завдань полягають у:
- вивченні основних токсикантів та особливостей їх поведінки у об’єктах
агроекосистемах;
- опанування методами визначення токсикантів та навичками практичних прийомів
діагностики об’єктів, забруднених ксенобіотиками та проведення екотоксикологічного
моніторингу;
- засвоєння методів та заходів з охорони та ремедіації забруднених ґрунтів.
4. Очікувані результати
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні:
знати:
- основи екотоксикокінетики, екотоксикодинаміки та екотоксикометрії;
- екотоксикологічні властивості агрохімікатів і наслідки надходження хімічних речовин в
навколишнє природне середовище;
- вчення про класифікацію речовин за екотоксичністю та ступенем небезпеки;
- фізичні, хімічні та медико-біологічні властивості токсикантів, які викликають патологічні
зміни у агробіоценозах;
- системні принципи і методи екотоксикологічного моніторингу та визначення ступеня
забруднення сільгоспугідь і продукції сільського господарства важкими металами, стійкими
органічними забруднювачами та залишками пестицидів;
- сучасні методи ремедіації ґрунтів, забруднених екотоксикантами;
- заходи із запобігання та зниження негативної дії екотоксикантів в умовах хімічних
катастроф та порушення умов транспортування, зберігання та застосування засобів хімізації
сільського господарства;
вміти:
- формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та
природокористування;
- використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення агроекологічного
аналізу ґрунтів та сільськогосподарської продукції;

- розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього природного середовища із
застосуванням інноваційних підходів, міжнародного і вітчизняного досвіду;
- використовувати екотоксикометричні показники гострої та хронічної активності, які
показують шкідливий вплив екотоксиканта (ЛД50, ГДК, МДР);
- визначати класи небезпечності екзогенних хімічних речовин;
- вміти застосовувати сучасні фізико-хімічні та біологічні методи визначення
екотоксикантів в об’єктах навколишнього природного середовища, визначати у об’єктах
довкілля та сільськогосподарській продукції вміст важких металів та залишків діючих речовин
пестицидів.
Сформовані компетентності:
- креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел,
організовувати та керувати інформацією;
- знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони навколишнього природного
середовища та збалансованого природокористування;
- знання сучасних досягнень положень національного та міжнародного екологічного
законодавства;
- здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду вирішення регіональних
та транскордонних екологічних проблем;
- здатність інформувати громадськість про стан екологічної безпеки та збалансованого
природокористування;
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити ЄКТС.
5. Короткий зміст навчальної дисципліни.
Змістовий модуль 1.
Загальні питання екологічної токсикології агросфери
Тема 1. Предмет та задачі екотоксикології. Основні поняття екотоксикології
Токсикологія: основні поняття. Предмет вивчення і задачі токсикології та екотоксикології.
Історія виникнення екологічної токсикології як науки. Мета та завдання курсу. Особливості
екологічної токсикології агросфери. Розділи токсикології. Основні поняття токсикології: отрута,
токсикант, ксенобіотик, токсичність. Екотоксиканти. Токсична дія. Механізм токсичної дії.
Токсичний процес. Основні типи класифікації токсичних речовин.
Тема 2. Наукове і методичне забезпечення екологічної токсикології.
Екотоксикокінетика, екоткосикодинаміка, екотоксикометрія
Абіотична та біотична трансформація токсикантів. Типи перетворень токсикантів у
навколишньому природному середовищі. Основні продукти деградації токсикантів.
Біоакумуляція. Поняття екологічної норми і екологічного ризику. Механізми токсичного впливу
(пряма, опосередкована, змішана дія). Екотоксичність. Період напіввиведення токсиканту з
біологічних об’єктів. Шкідливі впливи токсикантів. Показники токсичної дії, безпечний рівень
впливу (ГДК, МДР, ГДВ та ін.).
Тема 3. Джерела надходження токсичних речовин у об’єкти довкілля та особливості
їх поведінки
Джерела надходження токсичних речовин до об’єктів навколишнього середовища та
агроекосистем. Особливості поведінки токсикантів у навколишньому середовищі та
агроекосистемах (стійкість, міграція, накопичення). Вплив токсикантів на живі організми
(поняття гострого та хронічного отруєння).
Тема 4. Оцінювання токсичності ґрунту та природних вод методом біоіндикації
Біотестування: поняття і завдання. Вибір тест-об'єктів. Біоіндикація токсичного
забруднення ґрунтів, вод.
Змістовий модуль 2.

Основні токсиканти агросфери
Тема 6. Основні токсиканти у екосистемах та сільськогосподарській продукції
Важкі метали, пестициди, радіонукліди. Екотоксикологія важких металів. Нітрати у
навколишньому середовищі. Пестициди як забруднювачі агроекосистем. Стійкі органічні
забруднювачі довкілля. Поліароматичні вуглеводні. Бензапірени. Діоксини. Нафта і
нафтопродукти.
Тема 7. Токсичний вплив пестицидів на об’єкти агроекосистеми
Хлорорганічні пестициди. Фізичні та хімічні властивості. Токсичність. Фосфорорганічні
пестициди. Піретроїди. Похідні тіо- та дитіокарбонових кислот. Неорганічні сполуки.
Тема 8. Методи контролю за вмістом токсикантів у природних середовищах та
сільськогосподарській продукції
Основні принципи моніторингу екотоксикантів. Основні методи прогнозу стану
природного середовища. Регламентування вмісту токсикантів. Гігієнічні вимоги безпеки і
харчової цінності харчових продуктів.
Тема 9. Токсикологічна дія агрохімікатів на об’єкти агроекосистеми
Основні екологічні ризики при застосуванні агрохімікатів. Вплив агрохімікатів на
біологічну активність ґрунту. Рухомість токсикантів у ґрунті під впливом агрохімікатів.
Агрохімікати і показники якості і безпечності сільськогосподарської продукції.
Тема 10. Знешкодження непридатних пестицидів
Вимоги до вибору способу нейтралізації непридатних пестицидів. Фізичні, хімічні та
біологічні методи знешкодження непридатних пестицидів. Фіторемедіація забруднених ґрунтів.
6. Назва відділу та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу.
Відділ агробіоресурсів та екологічно безпечних технологій: к.с.-г.н., с.н.с. Городиська І.М.,
к.с.-г.н., с.н.с. Ліщук А.М.
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