
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Токсикологчна хімія» складена відповідно до освітньої 
програми «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров'я  
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 3 
Загальна кількість годин 90 
Форма підсумкового контролю Залік  

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 7 7 
Кількість аудиторних годин: 36 12 

лекції 18 4 
практичні заняття 18 8 

семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 54 78 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 2  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 
 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою і завданням навчальної дисципліни “Токсикологічна хімія” є формування 

базових знань з токсикологічної хімії: токсикологія і токсикологічна хімія, отрути та отруєння, 
токсикокінетика та токсикодинаміка ксенобіотиків, хіміко-токсикологічний аналіз, основні групи 
токсичних речовин. 
Вимоги до знань та вмінь. 
Студент повинен знати: 

- основні поняття токсикології та токсикологічної хімії; 
- класифікацію отрут і отруєнь; 
- хімічну будову та фізико-хімічні характеристики токсичних речовин; 
- механізми біотрансформації ксенобіотиків в організмі; 
- основні шляхи екскреції ксенобіотиків з організму; 
- основні методи детоксикації при отруєннях; 
- основні методи сучасного хіміко-токсикологічного аналізу; 
- нормативні документи, що регламентують використання шкідливих речовин. 

Студент повинен вміти: 
- застосовувати основні методи хіміко-токсикологічного аналізу; 
- проводити якісний елементний аналіз органічних сполук; 
- проводити якісний функціональний аналіз токсичних сполук; 
- проводити ідентифікацію невідомої речовини; 



- проводити визначення деяких особливих функціональни груп; 
- здійснювати ідентифікацію окремих токсичних речовин. 

 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 
ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
 
спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 6. Здатність визначати лікарські засоби, ксенобіотики, токсини та їх метаболіти у біологічних 
рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою діагностики 
гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь. 
 
Результати навчання:  
ПРН 4. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 
здійснення професійної діяльності. 
ПРН 5. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 
джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих завдань 
професійної діяльності. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність 
за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях 
ПРН 22. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських 
формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску. 
Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні лікарські 
засоби за масою, об’ємом тощо. Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо 
виготовлення лікарських засобів в аптеках. 
ПРН 25. Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості 
серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних нормативних 
документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного контролю якості. 
Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до вимог чинної Державної 
фармакопеї України. 
ПРН 26. Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи їх 
стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами чинної Державної 
фармакопеї України. 
 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ 

 
Тема  1. Предмет токсикологічної хімії. Токсикологічна хімія як спеціальна 

фармацевтична дисципліна.  
Токсикологія і токсикологічна хімія. Предмет і завдання. Взаємозв’язок з іншими 

дисциплінами. Токсикологічна хімія як спеціальна фармацевтична дисципліна. Її особливості та 
значення. Основні розділи токсикологічної хімії (біохімічна токсикологія, аналітична токсикологія 
або хіміко-токсикологічний аналіз). 
Поняття “отрута”. Класифікація отрут і отруєнь. Загальна характеристика токсичної дії. 
Токсичні дози і токсичні концентрації. Клініка отруєнь і клінічна діагностика. Хімічна будова та 
фізико-хімічні характеристики токсичних речовин. 



Основні етапи становлення і розвитку токсикологічної хімії. Виокремлення токсикологічної 
хімії в самостійну фармацевтичну дисципліну. 

Лабораторна робота 1. Хіміко-токсикологічний аналіз. Основні етапи судово- 
токсикологічного аналізу.  

1. Правила роботи та техніка безпеки в лабораторії. Особливості лабораторного 
практикуму. 

2. Сучасні хімічні методи аналізу, які застосовуються в токсикологічній хімії. 
Застосування фізико-хімічних методів аналізу. 

3. Підготовка біологічних проб до аналізу. Методи виділення і концентрування 
токсичних речовин. 

4. План аналізу. Попередні проби. Очистка речовин та визначення фізичних констант. 
Завдання для самостійної роботи.  

1. Основні завдання токсикологічної хімії на сучасному етапі. 
2. Формування токсичного ефекту як чинника взаємодії отрути, організму і 

навколишнього середовища. Поняття про рецептори токсичності. 
3. Оцінка токсичності хімічних речовин. 

 
 

Тема 2. Біохімічна токсикологія. Токсикокинетіка ксенобіотиків. Метаболізм 
ксенобіотиків в організмі. Екскреція чужорідних сполук і їх метаболітів. Основні методи 
детоксикації при гострих отруєннях.  

Біохімічна токсикологія – область науки про молекулярні механізми взаємодії токсичних 
речовин і живого організму. 

Токсикокинетіка чужорідних сполук (ксенобіотиків). Загальні закономірності розподілу 
речовин в організмі. Чинники, що впливають на розподіл. Основні токсикокінетичні параметри 
розподілу. Зв’язування з білками сироватки крові. Зв’язування з компонентами органів і тканин. 
Типи зв’язків. Транспорт чужорідних сполук через мембрани організму. Типи мембран. Механізми 
транспорту через мембрану. 

Біотрансформація (метаболізм) чужорідних сполук в організмі. Етапи біотрансформації. 
Основні шляхи метаболізму ксенобіотиків. 

Чинники, що впливають на метаболізм чужорідних сполук. Генетичні чинники і 
внутрішньовидові відмінності. Індукція метаболізуючих ферментів, пригнічення метаболізму. 
Вікові особливості, тривале застосування ліків, патологічні стани. 

Уявлення про вторинний метаболізм у мікроорганізмів, рослин, тварин. Утворення 
вторинних сполук у процесі гниття тканин і органів. Метаболізм токсичних речовин під дією 
бактерій. Основні реакції вторинного метаболізму (декарбоксилювання, дезамінування, 
ароматичне гідроксилювання тощо). 

Екскреція ксенобіотиків і їх метаболітів. Виведення токсичних речовин через нирки. 
Реабсорбція і виведення. Форсований діурез. Виведення чужорідних сполук з жовчю. Інші шляхи 
виведення, включаючи специфічні (волосся, нігті). Вплив фізико-хімічних властивостей 
токсичних речовин і факторів середовища на швидкість і характер їх виведення з організму. 
Кінетика виведення. Період напіввиведення. 

Основні методи детоксикації при гострих отруєннях. Методи підсилення природних шляхів 
детоксикації. Методи штучної детоксикації. Методи антидотної терапії. 

Лабораторна робота 2. Якісний елементний аналіз токсичних речовин. 
1. Якісний елементний аналіз токсичних органічних сполук. 
2. Розклад речовини за методом Лассеня та виявлення нітрогену, сульфуру, галогенів. 
3. Особливості виявлення фосфору та фтору. 

           Лабораторна робота 3. Якісний функціональний аналіз токсичних речовин. 
1. Якісний аналіз функціональних груп токсичних органічних сполук. 
2. Характерні реакції основних класів сполук. 



            Завдання для самостійної роботи. 
1. Шляхи проникнення чужорідних сполук (ксенобіотиків) в організм. 
2. Розподіл отрут в організмі. 
3. Основні типи метаболічних перетворень в організмі. 
4. Фактории, що впливають на токсичність хімічних сполук. 
5. Токсикодинаміка ксенобіотиків. 

 
 

Тема 3. Аналітична токсикологія. Основні групи отруйних та сильнодіючих речовин в 
токсикологічній хімії. 

Особливості проведення та основні напрямки використання хіміко-токсикологічного 
аналізу: судово-хімічна експертиза, аналітична діагностика гострих отруєнь. План аналізу. Хіміко-
токсикологічні лабораторії. Основні документи, що регламентують діяльність хіміко- 
токсикологічних лабораторій. Класифікація отруйних та сильнодіючих речовин в токсикологічній 
хімії. 
Підготовка біологічних проб до аналізу. Характеристика об’єктів дослідження. 
Загальні принципи, правила відбору і скерування об’єктів на аналіз. Умови транспортування і 
зберігання. Способи консервації біологічних об’єктів. Первинна обробка об’єктів дослідження, 
залежно від використовуваного методу аналізу. Методи виділення і концентрування органічних і 
неорганічних токсичних речовин з різноманітних біологічних субстратів і інших об’єктів. 

Загальна характеристика сучасних хімічних і фізико-хімічних методів аналізу, що 
застосовуються при проведенні хіміко-токсикологічного аналізу. 

 
Тема 4. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів перегонкою з 

водяною парою.  
Загальна характеристика групи. Методи виділення та їх характеристика, порівняльна оцінка 

(дистиляція з водяною парою, проста і азеотропна перегонка, фракційна перегонка, мікроперегонка 
і інші види дистиляції). Особливості перегонки з водяною парою для окремих сполук. 
Ціанідна кислота та її похідні. Ціаніди металів. Антидоти ціанідів. Токсичні галогенопохідні 
(хлороформ, хлоральгідрат, тетрахлорметан, 1,2-дихлоретан, трихлоретилен). Реакції, що 
дозволяють розрізняти хлоропохідні. Аліфатичні спирти (алканоли). Метиловий спирт. 
Властивості і застосування. Токсичність. Поширеність отруєнь. Токсикокінетика: всмоктування, 
розподіл, біотрансформація, екскреція. Методи якісного і кількісного хіміко-токсикологічного 
аналізу метанолу. Етиловий спирт. Механізм дії на організм людини. Токсичність. Поширеність 
отруєнь. Токсикокинетіка: всмоктування алкоголю, розподіл в організмі, біотрансформація, 
екскреція. Проблеми і поширеність алкоголізму. Експертиза алкогольного сп’яніння. Клініка 
отруєнь етиловим спиртом. Клінічна діагностика сп’яніння. Амілові спирти. Етиленгліколь. 
Альдегіди і кетони (формальдегід та формалін, ацетон). Карбонові кислоти (оцтова кислота). 
Феноли (фенол, крезоли). Антидетонаційні добавки до нафтопродуктів. Фосфор (жовтий) і деякі 
його похідні (фосфін, фосфорнуватиста і фосфориста кислоти). 

 
Тема 5. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів екстракцією 

підкисленими спиртом чи водою. 
Загальна характеристика групи. Поширеність і причини отруєнь. Токсикокінетика 

лікарських і наркотичних речовин. Всмоктування лікарських сполук і наркотичних речовин при 
різних шляхах надходження в організм. Розподіл по органах і тканинах, зв’язування з 
біологічними субстратами. Біотрансформація і екскреція. Вторинний метаболізм. 
Алкалоїди. Загальна характеристика, поширення у природі, біогенезис. Способи виділення 
алкалоїдів. Методи ідентифікації: загальні та спеціальні алкалоїдні реактиви. 
Методи кількісного визначення. Токсикокінетика алкалоїдів. Хімічна класифікація алкалоїдів. 
Алкалоїди, похідні піридину та піперидину (коніїн, ареколін, нікотин, анабазин, пахикарпін). 



Алкалоїди, похідні тропану (атропін, скополамін, гіосциамін, кокаїн). Алкалоїди, похідні хіноліну 
(хінін, солі хініну). 
Алкалоїди, похідні ізохіноліну. Група бензилізохіноліну (папаверин, наркотин). Група морфінану 

(морфін, кодеїн, діонін, апоморфін. Речовини – супутники опійних алкалоїдів (меконова кислота, 
меконін). Деякі синтетичні аналоги морфіну (промедол, етилморфіну гідрохлорид, 
діацетилморфін). 
Алкалоїди, похідні індолу (стрихнін, бруцин, резерпін). 
Алкалоїди піролізидинового та індолізидинового рядів (платифілін, секуринін). Пуринові 
алкалоїди (кофеїн, теобромін, теофілін). 
Алкалоїди з атомом азоту в семичленних циклах (галантамін). 
Ациклічні алкалоїди (ефедрин і продукт його окиснення – ефедрон). 
Лікарські препарати. Барбітурова кислота та барбітурати (барбаміл, барбітал, фенобарбітал, 
етамінал-натрій, бензонал, гексенал). 
Похідні п-амінобензойної кислоти (новокаїн, новокаїнамід, дикаїн). Похідні піразолону (антипірин, 
амідопірин, анальгін). 
Похідні фенотіазину (аміназин, дипразин, левомепромазин, тіоридазин). Похідні 1,4-
бензодіазепіну (хлордіазепоксид, діазепам, оксазепам, нітразепам). 
Каннабіноїди (каннабідіол, каннабіол, тетрагідроканнабіол, тетрагідро-каннабінолова кислота). 
Фенілалкіламіни (амфетамін, метамфетамін). 

 
Тема 6. Токсичні речовини, для виділення яких застосовують методи мінералізації 

біологічного матеріалу. Речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів діалізом та токсичні 
речовини, що визначаються безпосередньо в біологічному матеріалі 

Загальна характеристика групи “металічних отрут”. Способи зв’язування металів 
біологічним матеріалом. Проблема ізолювання сполук металів з біологічних об’єктів. 
Підготовка об’єктів до мінералізації. Методи мінералізації органічних речовин: суха мінералізація, 
мінералізація кислотами. Техніка мінералізації. Дробний аналіз. 
Систематичний хід аналізу йонів металів. Реакції, що застосовуються в хіміко- токсикологічному 
аналізі для виявлення “металічних отрут”. Сполуки барію, плюмбуму, бісмуту, кадмію, мангану, 
купруму, арсену, арґентуму, стибію, талію, хрому, цинку, меркурію. Методи кількісного 
визначення металів в мінералізатах. Застосування фізико- хімічних методів аналізу. 

Мінеральні кислоти. Попередні проби на присутність мінеральних кислот. Сульфатна, 
нітратна та гідрохлоридна кислоти. Якісні реакції. Методи кількісного визначення. 
Токсикологічне значення кислот. Нітрити. Джерела нітритів і нітратів в навколишньому 
середовищі і в продуктах харчування. Луги (гідроксиди натрію та калію). Аміак. 
Оксид карбону (II). Поширеність отруєнь, причини. Фізико-хімічні характеристики. 
Механізм дії карбонмонооксиду. Токсичність та кумулятивний ефект. Гемоглобін. Кисень як 
антидот. Методи виявлення СО в крові. 

 
Тема 7. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів екстракцією 

органічними розчинниками.  
Загальна характеристика групи. Отрутохімікати та методи їх хіміко-токсикологічного 

аналізу. Класифікація отрутохімікатів. Основні групи отрутохімікатів: бактерициди, гербіциди, 
родентициди, інсектициди, фунгіциди. Отрутохімікати, що застосовуються в народному 
господарстві – пестициди. Загальне уявлення про пестициди, їх значення для народного 
господарства. Проблема залишкових кількостей пестицидів. Причини і поширеність отруєнь. 
Охорона навколишнього середовища при використанні пестицидів. Класифікація пестицидів 
(виробнича, за здатністю проникати в організм шкідника, за характером і механізмом дії, хімічна 
класифікація). Основні форми застосування. Токсичність. 

Хлорорганічні похідні (гексахлорциклогексан, дихлордифенілтрихлор-метилметан, 
гептахлор) і похідні карбамінової кислоти (севін). Діоксини і їхні аналоги. Механізм дії діоксинів 
на організм. Джерела діоксинових забруднень. 



Похідні фосфорної кислоти (метафос), тіофосфорної (трихлорметафос), дитіофосфорної (карбофос), 
фосфонової (хлорофос). 

Органічні сполуки меркурію (алкілмеркурієві солі). Класифікація. Застосування. 
Токсичність. Поширеність отруєнь, причини. Фізико-хімічні властивості. Особливості 
токсикокінетики. Об’єкти дослідження. Ізолювання етилмеркурійхлориду з об'єктів тваринного і 
рослинного походження, біологічних рідин. Якісний і кількісний аналіз (на прикладі 
етилмеркурійхлориду). Використання сучасних методів аналізу органічних сполук меркурію. 

Бойові отруйні речовини. Загальна характеристика та класифікація. Фосфорорганічні 
речовини – блокатори холінестерази (зарин, зоман, табун). Фізико-хімічні властивості, методи 
синтезу, токсикологічна характеристика. Антидоти та їх дія. Речовини шкіронаривної дії (іприт, 
люїзит). Токсичні властивості. Азотні іприти. Група речовин задушливої дії (фосген, дифосген). 
Токсини. Загальна характеристика. Класифікація токсинів: фітотоксини, зоотоксини, мікотоксини. 
Особливості будови і властивості токсинів. 

Лабораторна робота 4. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група речовин, що 
виділяються перегонкою з водяною парою.  

1. Реакції ідентифікації органічних галогенопохідних. 
2. Реакції ідентифікації спиртів та фенолів (метанол, етанол, етиленгліколь, фенол). 
3. Реакції ідентифікації карбонільних сполук (формальдегід, ацетон). 

Лабораторна робота 5. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група речовин, що 
екстрагуються органічними розчинниками. 

1. Реакції ідентифікації алкалоїдів (анабазин, нікотин та ін.). 
2. Реакції ідентифікації лікарських препаратів (барбітурати, похідні п-аміно-бензойної 

кислоти та ін.). 
Лабораторна робота 6. Ідентифікація особливих функціональних груп. (4 год). 

Ідентифікація деяких особливих функціональних груп, присутніх в токсичних речовинах ( 
-CN, =NOH, -CH2CH2Cl, -NCH3 та ін.). 
Завдання для самостійної роботи. 

1. Основні правила судово-токсикологічного аналізу. 
2. Екстракція. Кількісні характеристики процесів екстракції. 
3. Мікрокристалоскопічний аналіз. 
4. Метод мікродифузії. 
5. Методи кількісного визначення токсичних речовин, виділених з біологічних об’єктів. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни  
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с ла
б с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема  1. Предмет 
токсикологічної хімії. 
Токсикологічна хімія як 
спеціальна фармацевтична 
дисципліна.  

12 2 0 2 8 12 1 0 1 10 



Тема 2. Біохімічна 
токсикологія. Токсикокинетіка 
ксенобіотиків. Метаболізм 
ксенобіотиків в організмі. 
Екскреція чужорідних сполук і 
їх метаболітів. Основні методи 
детоксикації при гострих 
отруєннях.  

13 3 0 3 7 13 1 0 1 11 

Тема 3. Аналітична 
токсикологія. Основні групи 
отруйних та сильнодіючих 
речовин в токсикологічній 
хімії. 

13 3 0 3 7 13 1 0 1 11 

Тема 4. Токсичні речовини, що 
ізолюються з біологічних 
об’єктів перегонкою з 
водяною парою.  

13 3 0 3 7 13 0 0 1 12 

Тема 5. Токсичні речовини, що 
ізолюються з біологічних 
об’єктів екстракцією 
підкисленими спиртом чи 
водою. 

13 2 0 2 9 13 0 0 1 12 

Тема 6. Токсичні речовини, 
для виділення яких 
застосовують методи 
мінералізації біологічного 
матеріалу. Речовини, що 
ізолюються з біологічних 
об’єктів діалізом та токсичні 
речовини, що визначаються 
безпосередньо в біологічному 
матеріалі 

13 3 0 3 7 13 1 0 2 10 

Тема 7. Токсичні речовини, що 
ізолюються з біологічних 
об’єктів екстракцією 
органічними розчинниками.  

13 2 0 2 9 13 0 0 1 12 

Усього годин 90 18 0 18 54 90 4 0 8 78 
 

  
5.Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Лабораторна робота № 1. Хіміко-токсикологічний аналіз. 
Основні етапи судово- токсикологічного аналізу 2 1 

2 Лабораторна робота № 2. Якісний елементний аналіз токсичних 
речовин 2 1 

3 Лабораторна робота № 3. Якісний функціональний аналіз 
токсичних речовин 4 2 

   4 Лабораторна робота 4. Ідентифікація окремих токсичних 
речовин: група речовин, що виділяються перегонкою з водяною 
парою 

4 1 

5 Лабораторна робота 5. Ідентифікація окремих токсичних 4 2 



речовин: група речовин, що екстрагуються органічними 
розчинниками 

6 Лабораторна робота 6. Ідентифікація особливих 
функціональних груп 2 1 

 Усього годин 18 8 
 



6.Самостійна робота. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Тема  1. Предмет токсикологічної хімії. Токсикологічна хімія 
як спеціальна фармацевтична дисципліна.  8 10 

2 Тема 2. Біохімічна токсикологія. Токсикокинетіка ксенобіотиків. 
Метаболізм ксенобіотиків в організмі. Екскреція чужорідних 
сполук і їх метаболітів. Основні методи детоксикації при 
гострих отруєннях.  

7 11 

3 Тема 3. Аналітична токсикологія. Основні групи отруйних та 
сильнодіючих речовин в токсикологічній хімії. 7 11 

   4 Тема 4. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних 
об’єктів перегонкою з водяною парою.  7 12 

5 Тема 5. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних 
об’єктів екстракцією підкисленими спиртом чи водою. 9 12 

6 Тема 6. Токсичні речовини, для виділення яких застосовують 
методи мінералізації біологічного матеріалу. Речовини, що 
ізолюються з біологічних об’єктів діалізом та токсичні 
речовини, що визначаються безпосередньо в біологічному 
матеріалі 

7 10 

7 Тема 7. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних 
об’єктів екстракцією органічними розчинниками.  9 12 

 
 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання - не передбачені 
 

8. Засоби діагностики результатів навчання ( методи контролю) 
 

Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 
дидактичні тести. 

Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 
здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань під час практичних занять у формі вибіркового 
усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до 
доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• оцінювання рівня виконання практичної (самостійної) роботи проводиться на основі 
перевірки змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій (завдання перевіряється на 
відповідність оформлення згідно з вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, 
наявність цікавих фактів та прикладів, висновків). 

Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного контролю. Контроль здійснюється за кредитно-трансферною системою. 
Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої 
освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу 
даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 
поточного контролю (письмові роботи – реферати, контрольні тощо). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100. 
Академічні успіхи здобувачів вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 



 
Контрольні запитання до підсумкового контролю 

1. Що вичає токсикологічна хімія? 
2. Зв'язок токсикологічної хімії з іншими дисциплінами. 
3. Основні етапи розвитку токсикологічної хімії. 
4. Що вивчають токсикокінетика і токсикодинаміка? 
5. Які торуєння називають гострими, побутовими і кримінальними? 
6. Основні шляхи проникнення отрут в організм. 
7. Які сполуки називаються чужорідними? 
8. Роль клітинних мембран і рецепторів при отруєннях. 
9. Які фактории впливають на токсичність хімічних сполук? 
10. Основні етапи біотрансформації ксенобіотиків. 
11. Основні реакції вторинного метаболізму. 
12. Зв'язування отрут з тканинами організму. 
13. Виведення ксенобітиків і їх метаболітів з організму. 
14. Основні методи детоксикації. 
15. Методи антидотної терапії. 
16. Основні етапи хіміко-токсикологічного аналізу. 
17. Методи виділення та ідентифікації токсичних речовин. 
18. Підготовка біологічних проб до аналізу. 
19. Значення попередніх проб. 
20. Реакції ідентифікації синильної кислоти. 
21. Реакції ідентифікації формальдегіду. 
22. За допомогою яких реакцій можна відрізнити етиловий спирт від метилового? Реакції 

виявлення фенолів у дистиляті. 
23. Реакції виявлення галогенопохідних. 
24. Методи виділення барбітуратів з біологічного матеріалу. 
25. Реакції ідентифікації амідопірину та фенацетину. 
26. Реакції ідентифікації саліцилової кислоти. 
27. Загальні та спеціальні алкалоїдні реактиви. 
28. Методи виявлення нікотину і анабазину у біологічному матеріалі. 
29. Методи аналізу, що застосовуються для виявлення ефедрину. 
30. Дробний аналіз “металічних отрут”. 
31. Що таке “холоста проба” і з якою метою її застосовують? 
32. Суть методу діалізу. 
33. Які зміни можуть спостерігатися у крові і тканинах організму під впливом нітритів? 
34. Реакції виявлення карбоксигемоглобіну у крові. 

 
 
 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 
 

Визначення назви за 
державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
Шкалою 

ECTS 
оцінка 

ЗАРАХОВАНО 

відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок 90 – 100 A 

вище середнього рівня з кількома 
помилками 82 – 89 B 

в загальному правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 75 – 81 С 

непогано, але зі значною кількістю 67 – 74 D 



недоліків 
виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАРАХОВАНО 

потрібно попрацювати перед тим як 
отримати екзамен (без повторного вивчення 
модуля) 

35 – 59 FX 

необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
9. Критерії оцінювання результатів навчання 

     (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
 

Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 
 

Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 
послідовний характер. Здобувач вищої освіти володіє способами 
концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування 
знань при переформатуванні запитання. У відповіді майже не 
трапляються мовленнєві помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 
послідовності викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є 
доказова база. Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може 
застосовувати їх у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються 
окремі мовленнєві помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 
і послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 
формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач 
вищої освіти використовує лише окремі знання у новій навчальній 
ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у 
певній послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює 
лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 
формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 
помилки. 

 



     Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, завдання 
для самостійної робіти, презентації результатів дослідження, тестові завдання, контрольні роботи. 
 



Система оцінювання та вимоги форми навчання 
 

Денна та заочна форма навчання 

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 

1 Лабораторна робота Оформлення протоколу лабораторних 
робіт 1-6 (10*6=60) 

60 

2 Презентація (додаткові 
бали) 

Обрати тему з переліку контрольних 
питань 

10 (у разі 
необхідності 
підвищення 

балу) 
5 Підсумковий тестовий 

контроль 
Правильність та повнота відповідей 40 

 РАЗОМ  100 
 

10. Методи навчання 
 

  Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-
 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних завдань 
самостійної роботи, перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами належать: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 
2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні і групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 
активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових та 
симулятивних ігор, кейс-методу. 
 

11.  Рекомендована література 
 

Основна література 
1. Основи токсикології : конспект лекцій для студентів фармац. вузів III – IV рів. акредитації 
зі спец. «Технологія фармацевтичних препаратів» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, В. І. Степаненко та 
ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 128 с. 
2. Книга про отрути та отруєння /І.М.Трахтенберг. – ТДМУ. – 2008. -364с. 
3. Токсикологічна хімія : конспект лекцій / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина та ін. 
– Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2002. – 160 с. 
4. Токсикологічна хімія в схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. С. 
Бондар, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян та ін. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2005. – 128 с. 
5. Фармакологія: Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова 
Н.О., Казак Л.І. та ін./ Видання 3-е – Вінниця: Нова Книга, 2016. – С. 33 – 42; 44-65. 
 



Допоміжна література 
1. Лекарственная токсикология / под ред. проф. С. М. Дроговоз, проф. В. Д. Лукьянчука, 
проф. Б. С. Шеймана. – Х. : Титул, 2015. – 592 с. 
2. Лекции по лекарственной токсикологии / С. М. Дроговоз, Ю. В. Столетов, А. В. Зайченко и 
др. – Х. : НФаУ, 2012. – 56 с. 
3. Астахова, А.В. Нежелательные реакции при лекарственном лечении инфекционных и 
инвазионных заболеваний / А.В. Астахова // Рос. вести, перинатологии и педиатрии. - 1997. - Т. 42, 
№ 2. - С. 54-58. 
4. Астахова, А.В. Острая почечная недостаточность лекарственного происхождения / А.В. 
Астахова // Безопасность лекарств. Экспресс- информация. - 2000. - Бюл. № 1. - С. 31-38. 
5. Актуальные вопросы безопасности ненаркотических анальгетиков / В.Т. Ивашкин, В.П. 
Фисенко, А.А. Шептулин, М.Л. Макарьянц // Клин, фармакол. и терапия. - 1999. - № 5. - С. 51-54 
6. Дроговоз, С.М. Антидепрессанты в фокусе лекарственной токсикологии / С.М. Дроговоз, 
В.Д. Лукьянчук, Б.С. Шейман. - Медицина невідкладних станів. — 2014. - № 2. — С.90-94. 
7. Кицес-Коэн, Р. Депрессия, вызванная лекарствами / Р. Кицес-Коэн, А. Гольдшмид // 
Междунар. мед. журнал. - 1998. - № 1. - С. 78-81.7. 
8. Метелица, В.И. Побочное действие лекарственных средств, применя¬емых в кардиологии / 
В.И. Метелица // Болезни сердца и сосудов: в 4х т. / - М.: Медицина, 1992. - Т. 1 - С. 269-306 
9. Андрусенко, М.П. Комбинация антидепрессантов и нейролептиков при лечении 
аффективных расстройств и шизофрении: показания к назначению, побочные эффекты и 
осложнения / М.П. Андрусенко, М.А. Морозова // Журн. неврол. и психиатр. - 2000. - № 11. - С. 60-
65. 
10. Опасность передозировки гипотензивных препаратов / С.М. Дроговоз, В.Д. Лукъянчук, Б.С. 
Шейман, Э.Л. Торяник, А.В. Кононенко / Журнал фармаколопя та лжарська токсиколопя. - 2014. - 
№2 (38). - С. 
11. Падейская, Е.Н. Фторхинолоны: безопасность, побочные реакции, противопоказания / Е.Н. 
Падейская // Человек и лекарство: труды VI Российского нац. конгр. - М., 1999. - С. 272-283. 
12. Фармакология: учебник для студентов высших учебных заведений: перевод с укр. Языка / 
И.С. Чекман, Н.А. Горчакова, Л.И. Казак [и др.]; под ред. Профессора И.С. Чекмана. – Винница: 
Нова Книга, 2013.- С. 33 – 42; 46-66. 
13. Фармакология: учебник / Д.А. Харкевич.- 10-е изд., испр., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР- 
 

12.Посилання на інформаційні ресурси 
https://mku.edu.ua/moodle  
http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar 
https://compendium.com.ua/ 
https://pharmtox-j.org.ua/ 
https://ru.scribd.com/ 
 
   
 
           В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 
змішаною формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з 
використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  
лекційні заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber, 
(https://mku.edu.ua/moodle) проводяться  практичні (семінарські) заняття та консультації, контроль 
самостійної роботи (див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) 
проводяться 10%  практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

 
Додаток1 

Можливі види навчальної діяльності 

https://mku.edu.ua/moodle
http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar
https://compendium.com.ua/
https://pharmtox-j.org.ua/
https://ru.scribd.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle


 
 Діяльність в аудиторії 

 
Онлайн-діяльність 

Попередня підготовка Опитування. Вхідний контроль Ознайомлення чи повторення 
термінології, необхідної для 
опрацювання теми 

Подача нової інформації Презентація. Пошук відповідей 
на питання 

Тексти. Відеозапис. Аудіо 
запис. Пошук відповідей на 
питання. Відео-конференція. 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення. Дебати. 
Питання-відповіді 

Питання для самоперевірки.  
Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 
завдання 

Завдання, що виконуються під 
час практичних занять 

Пошук відповідей на питання. 
Інтерактивні практичні 
завдання 

Оцінювання 
 

Контрольна робота. 
Опитування 
 

Інтерактивне тестування. Усна 
відповідь (відеозапис). 
Письмова робота 

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 
Карти пам’яті. Підготовка 
мультимедійних презентацій 
Відповіді на рефлексивні 
питання 

Зворотний зв’язок 
 

Групові та індивідуальні 
консультації. Коментарі під час 
заняття від викладача 
 

Чат, форум, опитування, аудіо- 
та відео- текстові повідомлення 
з коментарем. Оцінювання 
результатів групової співпраці 

 
 


	Вимоги до знань та вмінь.
	Студент повинен знати:
	Студент повинен вміти:

	Лабораторна робота 1. Хіміко-токсикологічний аналіз. Основні етапи судово- токсикологічного аналізу.
	Завдання для самостійної роботи.
	Тема 2. Біохімічна токсикологія. Токсикокинетіка ксенобіотиків. Метаболізм ксенобіотиків в організмі. Екскреція чужорідних сполук і їх метаболітів. Основні методи детоксикації при гострих отруєннях.
	Завдання для самостійної роботи.
	Тема 4. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів перегонкою з водяною парою.
	Тема 5. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів екстракцією підкисленими спиртом чи водою.
	Тема 6. Токсичні речовини, для виділення яких застосовують методи мінералізації біологічного матеріалу. Речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів діалізом та токсичні речовини, що визначаються безпосередньо в біологічному матеріалі
	Тема 7. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів екстракцією органічними розчинниками.
	Лабораторна робота 4. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група речовин, що виділяються перегонкою з водяною парою.
	Лабораторна робота 5. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група речовин, що екстрагуються органічними розчинниками.
	Лабораторна робота 6. Ідентифікація особливих функціональних груп. (4 год).
	Завдання для самостійної роботи.
	Тема 2. Біохімічна токсикологія. Токсикокинетіка ксенобіотиків. Метаболізм ксенобіотиків в організмі. Екскреція чужорідних сполук і їх метаболітів. Основні методи детоксикації при гострих отруєннях. 
	Тема 4. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів перегонкою з водяною парою. 
	Тема 5. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів екстракцією підкисленими спиртом чи водою.
	Тема 6. Токсичні речовини, для виділення яких застосовують методи мінералізації біологічного матеріалу. Речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів діалізом та токсичні речовини, що визначаються безпосередньо в біологічному матеріалі
	Тема 7. Токсичні речовини, що ізолюються з біологічних об’єктів екстракцією органічними розчинниками. 
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