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Вступ 
Програма вибіркової навчальної дисципліни "Медична географія" 

рекомендована для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
всіх спеціальностей НУВГП. Об'єктом медико-географічних досліджень є 
система «навколишнє середовище — здоров'я людини».  

Дисципліна "Медична географія" базується на матеріалі дисциплін 
"Рекреаційна географія, Рекреалогія" є вихідною для таких дисципліни як 
"Туристичне краєзнавство, Курортна справа", проте вона може бути і 
вихідною дисципліною для здобувачів вищої освіти освітнього рівня 
бакалавр спеціальностей, діяльність яких не пов'язана з туризмом. 

 

Анотація 

Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: оцінювати 
територію для рекреаційно-туристичної діяльності за медико-екологічним 
ризиком, визначати екологічний ризик території за різними методиками, 
проводити експрес-оцінку екологічного ризику території за картографічним 
матеріалом (тематичними нозогеографічними картосхемами), оцінювати 
вплив антропогенного забруднення на НПС та населення, прогнозувати зміну 
динаміки екологічних ризиків, приймати управлінські рішення щодо 
мінімізації екологічного ризику території, застосувати методи математико-

статистичного аналізу в медгеографії, застосувати кількісні методи медико-

географічної оцінки території. 
Ключові слова: географічні аспекти взаємодії суспільства та природи, 

теоретичні засади медичної географії, медичні аспекти взаємодії суспільства 
та природи, фактори впливу навколишнього середовища на здоров'я людей, 

характеристика нозологічних класів за екогеографічною етіологією, медико-

екологічний ризик, чинники медико-екологічного ризику. 
Abstract 

After having studied the discipline the student must be able: to estimate the 

territory for recreational and tourist activity by the medical and ecological risk; to 

determine the ecological risk of the territory using different methods; to carry out 

an express assessment of the ecological risk of the territory in accordance with the 

cartographic material (thematic nosogeographic schematic maps); to assess the 

impact of the anthropogenic pollution on the envirobment and population; to 

predict changes in the dynamics of environmental risks; to make managerial 

decisions relative to minimizing the ecological risk of the territory; to apply 

methods of mathematical and statistical analysis in medical geography; to apply 

quantitative methods of medical and geographical assessment of the territory. 

Key words: geographical aspects of the society and nature interaction, 

theoretical principles of medical geography, medical aspects of the society and 

nature interaction, factors of the environmental impact on human health, 

characteristic of nosological classes by the ecogeographical etiology, medical and 

ecological risk, factors of medical and ecological risk. 
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1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 
навчання 

Кількість кредитів – 

3,0 

Всі галузі знань 
НУВГП 

Вибіркова 

Модулів – 1 

Всі спеціальності 
НУВГП 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 2-4-й 3-й 

 Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

3-8-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2  

самостійної роботи 
студента - 4 

Рівень вищої освіти: 
бакалаврський 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 4 год. 

Лабораторні 
-  

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 
Індивідуальні 

завдання: 
 

- - 

Вид контролю  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% до 67%. 

для заочної форми навчання – 8% до 92%. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни 

 

Для фахівців у сфері обслуговування важливо вміти оцінити територію 
для рекреаційно-туристичної діяльності з врахуванням таких важливих для 
рекреантів факторів як безпека здоров'я. Для цього потрібно засвоїти основні 
положення медичної географії – науки, яка вивчає вплив особливостей 
географічного середовища на здоров 'я людини, а також закономірності 
поширення хвороб та інших патологічних станів людини. 

Турбота про здоров'я людини закріплена у відповідній статті Конституції 
нашої держави, а також в інших державних документах. Один з 
основоположних принципів Національної екологічної політики України це 
аналіз і прогнозування екологічних ризиків,  які  ґрунтуються  на  методах 
дослідження медичної географії.  

Мета дисципліни “Медична географія” – сприяти проведенню заходів, 
спрямованих на збереження й зміцнення здоров'я населення та підвищення 
продуктивності праці, ознайомити майбутніх фахівців з концепцією 
екологічного ризику як стриженем екологічної безпеки. 

Завданням дисципліни є вивчення властивостей географічного 
середовища в процесі їх впливу на здоров'я населення, вивчення теоретичних 
основ концепції екологічного ризику, набуття студентами навичок 
застосування методик оцінки екологічного ризику території. 

В результаті вивчення дисципліни, студенти повинні знати:  
- чинники впливу географічного середовища на здоров'я людини, 
- концепції екологічного ризику та медико-екологічного ризику 

території,   
- теоретичні основи дослідження екологічного ризику,  

- методи нормування якості навколишнього середовища,  

- стратегію управління екологічними ризиками,  

вміти:  

- оцінювати територію для рекреаційно-туристичної діяльності за 
медико-екологічним ризиком, 

- визначати екологічний ризик території за різними методиками,  

- проводити експрес-оцінку екологічного ризику території за 
картографічним матеріалом (тематичними нозогеографічними 
картосхемами),  

- оцінювати вплив антропогенного забруднення на НПС та населення,  

- прогнозувати зміну динаміки екологічних ризиків,  

- приймати управлінські рішення щодо мінімізації екологічного 
ризику території, 

- застосувати методи математико-статистичного аналізу в 
медгеографії, 

- застосувати кількісні методи медико-географічної оцінки території. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади медичної географії. 
Тема 1. Географічні аспекти взаємодії суспільства та природи. 
Географічне та соціокультурне середовище –  сфера взаємодії людського 

суспільства та природи. Особлива роль географічної науки у становленні 
соціоекології. Геоекологія, її предмет, об'єкт і завдання. Екологічна 
географія, як новий напрямок конструктивної географії. 

Тема 2. Теоретичні засади медичної географії. 
Об'єкт вивчення медичної географії. Місце медгеографії в системі наук. 

Зв'язок медичної географії та рекреалогії і туризмознавства. Мета та завдання 
медичної географії. Медичне ландшафтознавство та країнознавство. 
Нозогеографія. Медична картографія. Методи й етапи медико-географічних 
досліджень. Медико-географічне районування та його значення в 
курортології. 

Тема 3. Медичні аспекти взаємодії суспільства та природи. 
Навколишнє середовище і здоров'я людей. Негативний вплив на 

рекреацію і туризм антропогенних порушень біосфери землі. Екологія 
людини її предмет, об'єкт і завдання та її роль у гармонізації взаємодії 
суспільства і природи.  

Тема 4. Фактори впливу навколишнього середовища на здоров'я 
людей. 

Залежність поширення хвороб від умов середовища. Хвороби, пов'язані з 
геофізичними факторами. Хвороби, пов'язані з геохімічними факторами. 
Біохімічне районування біосфери. 

Тема 5.  Характеристика нозологічних класів за екогеографічною 
етіологією. 

Неінфекційні хвороби. Хвороби, що асоціюються з надлишком чи 
нестачею деяких хімічних елементів. Хвороби, пов'язані з особливостями 
харчових режимів. Географія неінфекційних захворювань. 

Тема 6. Медико-екологічний ризик. 
Поняття про медико-екологічний ризик. Медико-екологічний ризик в 

системі наук. Абсолютний і відносний медико-екологічний ризик. 
Тема 7. Чинники медико-екологічного ризику. 
Класифікація чинників медико-екологічного ризику. Чинники 

навколишнього середовища, поняття про медико-екологічний ризик 
території. 

Тема 8. Поняття екотоксиканту, нормування впливу на організм 
людини. 

Поняття про норму та дозу, токсиканти, екотоксиканти, 
екотоксикологічний ризик. нормування впливу на організм людини. ГДК, 
ГДВ, ГДС.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретичні засади медичної географії 

Тема 1. Географічні аспекти взаємодії 

суспільства та природи. 
8 2 - - - 6 

Тема 2. Теоретичні засади медичної 

географії. 
12 2 2 - - 8 

Тема 3. Медичні аспекти взаємодії 

суспільства та природи. 
12 2 2 - - 8 

Тема 4. Фактори впливу навколишнього 

середовища на здоров'я людей. 
12 2 2 - - 8 

Тема 5.  Характеристика нозологічних 

класів за екогеографічною етіологією. 
10 2 2 - - 6 

Тема 6. Медико-екологічний ризик. 12 2 2 - - 8 

Тема 7. Чинники медико-екологічного 

ризику. 
12 2 2 - - 8 

Тема 8. Поняття екотоксиканту, 

нормування впливу на організм 

людини. 

12 2 2 - - 8 

Усього годин 90 16 14 - - 60 
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4.2. Заочна форма навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретичні засади медичної географії 

Тема 1. Географічні аспекти взаємодії 

суспільства та природи. 
12 2 2 - - 8 

Тема 2. Теоретичні засади медичної 

географії. 
12 2 - - - 10 

Тема 3. Медичні аспекти взаємодії 

суспільства та природи. 
12 2 2 - - 8 

Тема 4. Фактори впливу навколишнього 

середовища на здоров'я людей. 
12 - - - - 12 

Тема 5.  Характеристика нозологічних 

класів за екогеографічною етіологією. 
12 - - - - 12 

Тема 6. Медико-екологічний ризик. 10 - - - - 10 

Тема 7. Чинники медико-екологічного 

ризику. 
10 - - - - 10 

Тема 8. Поняття екотоксиканту, 

нормування впливу на організм 

людини. 

10 - - - - 10 

Усього годин 90 6 4 - - 80 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 
навчання 

1 Дослідження чинників екологічного ризику 
навколишнього середовища  2 2 

2 Проведення класифікації нозологічних 
оидиниць за екогеографічною етіологією 

2 - 

3 Проведення класифікації токсичних речовин 
за різними напрямками 

2 2 

4 Проведення токсикологічного досліду 2 - 

5 Дослідження дії отруйних речовин на 
організм. 2 - 

6 Розрахунок класу токсичності речовини за 
DL50 

2 - 

7 Розрахунок кореляцій забруднення 
атмосферного повітря, якості питної води, 
радіологічного стану грунту та визначених 
нозологічних одиниць 

2 - 

 

Всього 

 

14 4 

 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 30) – 15 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 3) – 

18 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 27 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 10) – 5 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 4) – 

24 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 67 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 
форма 
навча
ння 

заочна 
форма 
навчан

ня 

1 Сполуки важких металів. Знаходження в навколишньому 
середовищі. Шляхи надходження в організм (етіологія). 
Токсикокінетика, патогенез, клініка, перша допомога. 

3 7 

2 Діоксини як ксенобіотик. Знаходження в навколишньому 
середовищі. Шляхи надходження в організм (етіологія). 

Токсикокінетика, патогенез, клініка, перша допомога. 
3 7 

3 Поверхнево-активні речовини (ПАР) як ксенобіотик. 
Знаходження в навколишньому середовищі. Шляхи 
надходження в організм (етіологія). Токсикокінетика, 
патогенез, клініка, перша допомога. 

3 7 

4 Оксиди азоту як ксенобіотик. Знаходження в 
навколишньому середовищі. Шляхи надходження в 
організм (етіологія). Токсикокінетика, патогенез, клініка, 
перша допомога. 

3 7 

5 Пестициди як ксенобіотик. Знаходження в навколишньому 
середовищі. Шляхи надходження в організм (етіологія). 
Токсикокінетика, патогенез, клініка, перша допомога. 

3 7 

6 Мікотоксини як ксенобіотик. Знаходження в 
навколишньому середовищі. Шляхи надходження в 
організм (етіологія). Токсикокінетика, патогенез, клініка, 
перша допомога. 

3 8 

7 Методи прискореного виведення токсичних речовин з 
організму 

3 8 

8 Ранжування територій за медико-екологічним ризиком для 
визначення придатності її щодо рекреаційної діяльності. 3 8 

9 Районування території за медико-екологічним ризиком для 
визначення придатності її щодо рекреаційної діяльності. 3 8 
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7. Методи навчання 

 

 Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 
проблемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 
супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, 
наближені до реальних ситуацій. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. 
Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключо-вими моментами, 
увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення 
в підручниках, використовується досвід закордон-них навчальних закладів з 
роздаванням студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням 
головних висновків з питань, що розглядаються.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 
проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних 
побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як 
правило, як частина заняття-дослідження. На розгляд виносяться питання, які 
зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 
кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 
особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 
виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 
переваг за умови використання в навчальному процесі є обмін досвідом, який 
здобули студенти під час роботи в певній малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників 
щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 
погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки и 
висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  
Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони 

задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх 
учасників подій.  

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати 
інформацію, сприяє розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню 
матеріалу.  

Метод вільних асоціацій – форма активізації навчання, що передбачає 
при розгляді питання виділення проблем, розробку комплексу заходів для їх 
вирішення. 
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8. Методи контролю 

 

 Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 
 Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

− поточне тестування та опитування; 
− усне опитування; 
− підсумкове тестування; 
− перевірка виконаних практичних завдань; 
− підготовка та презентація реферату, міні лекції; 
− підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, розрахунково-графічна робота, 
результати самостійної роботи студентів) проводиться за наступними 
критеріями  (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 
до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

      Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 12 12 12 12 14 14 

 

Т1, Т2... Т7 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100  

 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 

не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Медична 
географія» включає: 

1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по 
всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни 
"Медична географія" для студентів напряму підготовки 6.140103 
"Туризм" / Кушнірук Ю.С. Рівне: НУВГП, 2015. – 22 с. Режим 
доступу (репозиторій НУВШП): http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3200  

3. Гуцуляк В.М., Шевченко В.О. Методичні вказівки до практичних 
занять з медичної географії та екології. – Чернівці: ЧДУ, 1991. – 38 с. 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3200


11. Рекомендована література 

 

Базова  
1. Алфимов Н.Н. Парные корреляционные отношения в медико-

географических исследованиях. //Медицинская география: 
переходный период. -С.-Пб., 1995.-С. 28. 

2. Воронов А.Г. Медицинская география. Общие вопросы. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1981. – 161 с. 

3. Волошин І.М. Еколого-географічний та валеологічний аналіз 
захворюваності населення Волинської області / І.М. Волошин, І.В. 
Мезенцева, М.І. Лепкий – Луцьк, 2012. – 394 с. 

4. Гуцуляк В. М. Медична географія (екологічний аспект) / В. М. 
Гуцуляк. – Чернівці: Рута, 1997. – 72 с. 

5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической 
обработки результатов исследований) - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: 
Агропромиздат, 1985. - 351 с. 

6. Келлер А.А. Медицинская экология / А.А. Келлер, В.И. Кувакин. – 

СПб.: "Петроградский и К°", 1998. – 256 с. 
7. Киселев А.В.,Фридман К.Б. Оценка риска здоровью, СПб, 1997. 100с. 
8. Коротун І. М. Географія Рівненської області / І. М. Коротун, Л. К. 

Коротун – Рівне: РІПКПК, 1996. – 274 с. 
9. Кушнірук Ю.С. Оцінка медико-екологічного ризику за станом 

навколишнього середовища на прикладі Рівненської області // 
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного 
університету, серія „Географія”. Тернопіль – 2006, № 2. С.172-179 

10. Кушнірук Ю.С., Ткачук Н.Ф. Дослідження медико-екологічних 
взаємодій суспільства та природи в регіональній соціоекосистемі // 
Вісник Національного університету водного господарства та 
природокористування. № 1 (49). Рівне – 2010.  

11. Кушнірук Ю.С. Критерії вибору чинників для оцінки медико-

екологічного ризику території // Матеріали І Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Сучасні напрями розвитку і перспективні 
орієнтири у географічній науці і освіті” - Вісник інституту 
педагогічної освіти, серія географічна Випуск 1. м.Рівне – 2009, с. 90-

92. 

12. Ревич Б.А. Основы оценки воздействия загрязненной окружающей 
среды на здоровье человека. Пособие по региональной 
экологической политике / Б.А. Ревич, С.Л. Авалиани, Г.И. Тихонова. 
– М.: Акрополь, ЦЭПР, 2004. – 268 с. 

13. Шандала М. Г., Звиняцковский Я. Й. Окружающая среда и здоровье 
населения, - К.: Наукова думка, 1988 – 158 с. 

14. Шевчук Л.Т. Основи медичної географії. - Львів, 1997. 
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Допоміжна 

1. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення” (1994 р.). 

2. ГОСТ 2874-82. “Вода питьевая. Гигиенические требования. Контроль 
за качеством”. 

3. Державні санітарні    правила і норми “Вода питна. Гігієнічні вимоги 
до якості води централізованого господарсько-питного 
водопостачання”. 1996 р. 

4. Державні санітарні правила та  норми. ДСанПІН 2.2.7. 029-99. 

“Гігієнічні вимоги щоддо поводження з промисловими відходами та 
визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення”. 

5. Державні стандартні правила охорони атмосферного повітря 
населених пунктів (від забруднення хімічними і біологічними 
речовинами). ДСП 201-97 від 2 липня 1997 р. №1. 

6. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от 
загрязнения САН ПиН. 4630-88. 

7. Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів (№ 173-96) 

8. Голиков С.Н., Саноцкий И.В., Тиунов Л.А.. Общие механизмы 
токсического действия. – Л.: Медицина, 1986. – 280 с. 

9. Дмитриев М.Т., Казнина Н.И., Пинигина И.А. Санитарно-

химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде. 
Справ. изд. – М.: Химия, 1989. – 368 с. 

10. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. – М.: Медицина, 1982. - 
368 с. 

11. Белова А.В. Руководство к практическим занятиям по 

токсикологической химии. – М.: Медицина, 1976. – 232 с. 
12. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Шляхи управління екологічним 

ризиком для керування стану навколишнього середовища // Наукові 
записки Тернопільського державного педагогічного університету, 
серія „Географія” Тернопіль – 2005, №1 (7). с.233-240. 

13. Ганжара П.С., Новиков А.А. Учебное пособие по клинической 
токсикологии. М.: Медицина, 1979. – 336 с. 

14. Голубев А.А., Люблина Е.И., Толоконцев Н.А., Филов В.А., 
Количественная токсикология. – Л.: Медицина, 1973. – 287 с.  

15. Елизарова О.Н., Жидкова Л.В., Кочеткова Т.А. Пособие по 
токсикологии для лаборантов. – М.: Медицина, 1974. – 168 с. 

16. Кушнирук Ю.С. Медико-географические аспекты анализа 
экологического риска территории / Ю. С. Кушнірук // Materiály IX 
mezinárodní vědecko - praktická konference «Vedecky prumysl 

evropkeho kontinentu – 2013». Ekologie: Praha. Publishing House. – 

2013. – С.18-22. 

17. Кушнірук Ю. С. Аспекти медико-географічних досліджень території 
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Рівненської області  / Ю. С. Кушнірук,  Л. А. Волкова // Науковий 
вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – 

Чернівці: Чернівецькнац. ун-т, 2012. Вип. 614-615 : Географія. С. 83-

85. 

18. Кушнирук Ю.С. Компенсирующие природные факторы медико-

экологического риска территории / Ю. С. Кушнірук // Materiály VIII 
mezinárodní vědecko - praktická konference «Aplikované vědecké 
novinky - 2012». - Díl 11. Zemědělství. Zeměpis a geologie. Ekologie: 
Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o S. 63-67. 

19. Кушнірук Ю. С. Ранжування території Рівненської області за медико-

демографічним станом / Ю. С. Кушнірук,  Л. А. Волкова // Географія 
та туризм. – Київ: КНУ, 2012. Вип. 20. С.239-247. 

20. Кушнірук Ю. С. Позитивні природні чинники при визначенні 
медико-екологічного ризику / Ю. С. Кушнірук // Наукові записки 
Вінницького державного педагогічного університету ім. М. 
Коцюбинського. Серія “Географія”. – Вінниця: ВДПУ. – 2006. – № 
12. С. 81-87. 

21. Кушнирук Ю. C. Особенности использования рекреационных 
ресурсов Северо-Западного социально-экономического района 
Украины / Ю.C. Кушнирук // Materiály ХI mezinárodní vědecko - 

praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2015». – 27 ledna - 

05 února 2015 roku. Díl 13. Zemědělství. Zeměpis a geologie. Ekologie: 
Praha. Publishing House «Education and Science» – 2015. s.r.o S. 30-32. 

22. Кушнірук Ю. С. Актуальні аспекти використання рекреаційних 

ресурсів на Рівненщині / Ю. С. Кушнірук // Вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування. 

Технічні науки. Сільськогосподарські науки. – Рівне: НУВГП. – 

2009. – № 4 (48). – С. 60-66. 

23. Кушнирук Ю. C. Алгоритм оценки медико-экологического риска 
территории / Ю.C. Кушнирук // Materials of the XI international 
scientific and practical conference «Modern scientific potential-2015». – 

February 28 – March 7, 2015. Volume 32. Ecology (The state of the 

biosphere and its impact on human health). Geography and geology: 

Sheffield. Science and education LTD – 2015. P. 27-30.    
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12. Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Закон України “Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12  

2. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/   

3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії):  
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3829  
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