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Електронна версія журналу “Сучасні проблеми токсикології” 

знаходиться на сайтах:

– Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя

http://www.medved.kiev.ua/Publ/Publ_ua.htm

– Бібліотеки ім. В.І. Вернадського “СПТ”

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_Biоl/Spt/

Міністерство охорони здоров'я України
Національна академія медичних наук України 

Товариство Токсикологів України
Національна Комісія України Кодекс Аліментаріус 

Проблемна Комісія "Гігієна і токсикологія агрохімікатів та полімерів" 
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

Матеріали ІІІ з'їзду токсикологів України "Сучасні проблеми
токсикології. Безпека їжі та середовища  життєдіяльності людини"

18-19 грудня 2011 року
КИЇВ

Товариство Токсикологів України засноване в листопаді 1999 р. з метою розвитку всіх галузей вітчизняної

токсикологічної науки. Сьогодні Товариство Токсикологів України об'єднує 31 регіональне товариство в

Україні. З вересня 2000 р. входить до Асоціації європейських токсикологів і європейських Товариств ток#

сикологів (EUROTOX); з 2008р. — до Міжнародного союзу токсикологів (IUTOX). 

Адреса: 03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6, ЕКОГІНТОКС.

Тел./Факс: (044) 259#76#28  E#mail: utox@medved.kiev.ua   Web site: http://www.medved.kiev.ua 
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Шановні колеги! 

ІІІ з'їзд токсикологів України "Сучасні проблеми токсикології. Безпе#

ка їжі та середовища  життєдіяльності людини" # важлива подія для всіх

токсикологів України і наших  колег, які працюють в різних галузях ток#

сикології в Україні та за її межами. На з'їзді у пленарних виступах, на

сесійних засіданнях, постерних сесіях, дискусіях та науково#практичних

семінарах обговорювалось широке коло питань  сучасної токсикології:

"Профілактична та експериментальна токсикологія", "Механізми ток#

сичної дії та регуляція дисгомеостазу", "Нанотоксикологія", "Апоптоз",

"Від токсинів до OMICS", "Токсикогеноміка", "In vitro токсикологія, аль#

тернативні моделі в токсикології", "Стовбурові клітини як модель токси#

кологічного експерименту", "Парадоксальні" ефекти як токсикологічна

проблема", "Генотоксичність та канцерогенез", "Тератогеність та репро#

дуктивна токсичність", "Нейротоксичність", "Імунопатологія хімічного

генезу", "Вікова токсикологія", "Проблеми токсикології лікарських за#

собів та клінічної токсикології", "Військова токсикологія", Токсико#

логічні питання безпеки харчових продуктів та середовища життєдіяль#

ності людини", "Токсикологія генетично#модифікованих організмів та

харчових продуктів, виготовлених з їх використанням", "Прогноз і оцінка

надзвичайних ситуацій хімічного походження", "Сучасні проблеми

аналітичної хімії токсичних речовин", "Оцінка потенційної небезпеки

для здоров'я людини пестицидів і агрохімікатів", "Токсикологічні власти#

вості полімерних матеріалів у середовищі життєдіяльності людини",

"Стійкі органічні забруднювачі. Токсикологічні характеристики та меди#

ко#екологічні проблеми. Методи утилізації", "Питання підготовки

спеціалістів з профілактичної та клінічної токсикології", "Методичні ас#

пекти токсикологічних досліджень, вимоги GLP", "Токсикологічні ха#

рактеристики та гігієнічні вимоги до сучасних ароматизаторів", "Хроно#

токсикологія", "Кріотоксикологія".

Тези доповідей та повідомлень, обговорюваних на з'їзді, представлені

Вашій увазі у цьому спеціальному випуску журналу.  

Від імені організаційного комітету ІІІ з'їзд токсикологів України та

від себе особисто бажаю Вам плідної роботи, нових творчих досягнень у

всіх галузях токсикологічної науки.

Голова організаційного комітету,
Член�кореспондент НАМН України, професор

М.Г. Проданчук
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ОРГАНІЗАТОРИ

Міністерство охорони здоров'я України
Національна академія медичних наук України 

Товариство Токсикологів України
Національна Комісія України Кодекс Аліментаріус 

Проблемна Комісія "Гігієна і токсикологія агрохімікатів та полімерів"
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

Проданчук Микола Георгійович (голова)

Трахтенберг Ісаак Михайлович 

(заступник голови)

Жмінько Петро Григорович 

(заступник голови)

Недопитанська Надія Миколаївна (секретар)

Луценко Світлана Миколаївна (казначей)

Балан Галина Макарівна

Бережнов Сергій Петрович

Бобильова Ольга Олександрівна

Іванова Любов Петрівна

Лепьошкін Ігор Васильович

Мохорт Микола Антонович 

Петрашенко Ганна Іванівна

Подрушняк Анатолій Євгенович

Серединська Наталія Миколаївна

Чміль Віталій Данилович

Шейман Борис Семенович

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

СЕКРЕТАРіАТ З'ЇЗДУ 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ З'ЇЗДУ

03680, Київ, вул. Героїв Оборони, 6. Товариство Токсикологів України

Тел./Факс: (044) 259#76#28

E#mail: utox@medved.kiev.ua

Web site: http://www.medved.kiev.ua

Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (Київ, вул. Героїв Оборони, 6). Урочисте відкриття

в Національній Опері України (Київ, вул.Володимирська, 50), пленарне засідання та сесійні засідання, а

також організаційне засідання делегатів —  Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя
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