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                                                           РЕФЕРАТ

     Метою випускної роботи є дослідження впливу негативних
антропогенних чинників на здоров’я населення, а саме визначення рівнів
токсичності водних розчинів харчових добавок, їх порівняння з національними
нормативами та встановлення взаємо- зв'язків між концентраціями харчових
добавок і рівнями відповідної еколого-токсикологічної небезпеки.
     У роботі використані експериментальні методи досліджень, такі як:
біотестування – для визначення рівнів гострої та хронічної токсичної дії
харчових добавок на тест-об’єкт; математичної статистики – для обробки даних
та оцінки достовірності результатів; графічні – для візуалізації. Роботу
виконано відповідно до методик визначення гострої летальної та хронічної
токсичності води на нижчих ракоподібних, атестованих головним метрологом
Міністерства екології та природних ресурсів України. Вказані методики
допускаються для використання у біотестуванні поверхневих, підземних,
питних та стічних вод, водних розчинів окремих речовин, їх сумішей, водних
витяжок грунтів, відходів та донних відкладень.
    Робота складається із вступу, 4 розділів, висновків, переліку посилань зі
52 найменувань. Обсяг роботи становить 118 сторінок, містить 20 таблиць, 4
рисунки, 4 формули.

Ключові слова: біотестування, токсичність, харчова добавка, тест-об’єкт,
екологічна безпека, екологічна небезпека.
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