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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

денна заочна 

Токсикологічна та судова хімія 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 6/180 
Курс 4 4 4 4 

Семестр 7 8 7 8 

Кількість змістовних модулів за розподілом 1 1 1 1 

Обсяг кредитів 3,5 2,5 3 3 

Обсяг годин, в тому числі 105 75 90 90 

Аудиторні 53 33 9 11 

Семестровий контроль 2 2 2 2 

Самостійна робота 50 40 79 77 

Форма семестрового контролю ПК ПК ПК ПК 

 

Токсикологічна та судова хімія  - дисципліна, що допомагає сформувати причинно-

наслідковий зв’язок між фактом дії ліків і розвитком токсичного ефекту, а також набуття 

практичних навичок використання вивчених методів хіміко-токсикологічного аналізу щодо 

дослідження об’єктів.  

Робоча програма дисципліни розроблена на підставі освітньої програми «Фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». 

Предмет навчальної дисципліни – визначення комплексу токсикометричних 

параметрів, що характеризують ступінь токсичності і небезпеки виникнення отруєнь; 

вивчення розподілу в органах і тканинах, біотрансформації і виведення ліків 

(токсикокінетика); вивчення механізмів токсичної дії лікарських речовин (токсикодинаміка); 

вивчення методів хіміко-токсикологічного аналізу для визначення отруйних речовин в 

об’єктах дослідження; вміння коректно робити висновки за результатами хіміко-

токсикологічного аналізу біологічних об’єктів на вміст токсичних речовин. 

Міждисциплінарні зв’язки. Токсикологічна та судова хімія  як навчальна дисципліна: 

а) ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як: органічна хімія, аналітична хімія, 

біологічна хімія, фармацевтична хімія, фізична та колоїдна хімія; 

б) дає змогу здобувачам вищої освіти краще засвоювати знання з таких дисциплін як: 

стандартизація лікарських засобів, біофармація, лікарська токсикологія; 

в) дає змогу більш професійно виконувати обов’язки у майбутній практичній 

діяльності. 



 

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 180 годин, 6 кредитів ECTS. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Токсикологічна та судова хімія» - 

формування умінь і навичок для визначення ступеню безпеки лікарських речовин, 

використанню методів ізолювання отруйних речовин та їх метаболітів з різних об’єктів, 

методів очистки витяжок, чутливих і специфічних методів якісного та кількісного визначення 

токсичних речовин у практичній діяльності. 

Основні завдання вивчення дисципліни – здобувачі вищої освіти в повній чи частковій 

мірі повинні  

знати: 

 токсикологічну характеристику традиційних та нових ліків, логічно пов’язувати 

механізм дії з можливими токсикологічними ефектами при застосуванні ліків; 

 залежно від токсикологічних особливостей ліків визначати кратність прийому 

лікарського засобу, його добову, курсову дози; 

 прояви токсичної дії ліків, симптоми передозування сильнодіючими лікарськими 

засобами, знати методи їх попередження та принципи лікування; 

 предмет, завдання і основні розділи аналітичної токсикології, галузі її 

застосування; 

 класифікацію токсикантів за методами виділення їх з об’єктів біологічного 

походження; 

 основні нормативні документи, які регламентують судово-токсикологічний і 

хіміко-токсикологічний аналіз; 

 техніку безпеки і правилами роботи в хіміко-токсикологічній (судово-

токсикологічній) лабораторії; 

 теоретичні основи методів виділення токсикантів з біологічного матеріалу, їх 

якісне і кількісне визначення за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів; 

 можливі шляхи потрапляння до організму, їх токсикокінетику та токсикодинаміку, 

основні закономірності поведінки хімічних речовин екзогенного характеру в 

організмі людини та трупі, вплив зазначених процесів на результати хіміко-

токсикологічного аналізу. 

вміти: 

 обґрунтовувати адекватну лікарську форму відповідно до шляхів введення 

лікарських засобів; 



 

 

 прогнозувати наслідки взаємодії ліків при їх комбінованому введенні, ліків та 

компонентів їжі, ліків та алкоголю; 

 проводити пошук інформації про безпечне застосування ліків у сучасних 

довідниках, наукових та фахових періодичних виданнях; 

 надавати порівняльну характеристику лікарським засобам за показниками 

безпеки; 

 проаналізувати дані з навчальної і спеціальної літератури при вирішенні 

професійних завдань, пов’язаних з судово-токсикологічним аналізом; 

 запропонувати методи виділення і аналізу токсикантів, виходячи з їх природи, 

характеру і стану об’єкту дослідження; 

 продемонструвати виділення токсикантів та їх метаболітів з об’єктів біологічного 

походження (ізолювання, очистка, концентрування); 

 продемонструвати виявлення і кількісне визначення виділених токсикантів за 

допомогою хімічних, біохімічних і фізико-хімічних методів дослідження; 

 оцінювати одержані результати з урахуванням обставин справи: токсикокінетика, 

зберігання в трупі, проведення медичних заходів при детоксикації, вікові, статеві 

та інші фактори; 

 задокументувати результати проведених судово-токсикологічних досліджень 

(ведення робочого журналу, написання акту судово-токсикологічного 

дослідження). 

володіти: 

 комплексом знань з токсикокінетики та токсикодинаміки сильнодіючих 

лікарських речовин; 

 методами надання допомоги при інтоксикації лікарськими речовинами; 

 методами виявлення токсикантів різної природи та продуктами  їх 

біотрансформації; 

 технологіями самостійної практичної роботи та самоконтролю, узагальнення та 

систематизації комплексу знань, отриманих в результаті наукових досліджень, а також 

їх застосування у галузі токсикології ліків та практичній діяльності судово-

токсикологічної експертизи. 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

3.1. За результатами вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні в 

повній чи частковій мірі набути наступні 

компетентності: 



 

 

 інтегральна: 

Здатність робити висновки, формувати судження при обмеженій інформації, ясно їх 

висловлювати та обґрунтовувати для фахової та нефахової аудиторії. Здатність справлятися з 

нестандартними та типовими фаховими ситуаціями у професійній діяльності на основі знань, 

умінь та навичок здобутих при вивченні фундаментальних, хімічних, технологічних, 

біомедичних та соціально-економічних наук. 

 загальні: 

ЗК 3. Здатність навчатися, абстрактно мислити, аналізувати, робити висновки.  

ЗК 4. Здатність розуміти предметну область та розуміння фахової  діяльності.  

ЗК 5. Здатність адаптуватися до нових умов, нестандартних ситуацій. 

ЗК 8. Здатність використовувати критерії підбору методів проведення досліджень та 

гарантувати їх виконання на відповідному рівні. 

ЗК 11. Здатність критично оцінювати виконану роботу та забезпечувати її якість. 

ЗК 12. Здатність приймати обгрунтовані рішення та застосовувати загальні та фахові знання, 

уміння та навички у практичних ситуаціях. 

 фахові: 

ФК 6. Здатність підбирати методи та проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою 

діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь, визначати  

ксенобіотики, лікарські засоби, токсини та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах 

організму. 

ФК 7. Здатність відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) та фізико-хімічних 

властивостей лікарських засобів та товарів медичного призначення забезпечувати належне 

зберігання у закладах охорони здоров’я. 

ФК 12. Здатність у фаховій діяльності дотримуватися рекомендацій належних 

фармацевтичних практик, використовувати нормативно-правові, законодавчі акти України. 

ФК 20. Здатність використовуючи  фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, 

фармакоорганолептичні, мікробіологічні, фармакотехнологічні методи контролю розробляти 

методики контролю якості лікарської рослинної сировини, допоміжних речовин, активних 

фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів. 

3.2. Відповідно до освітньої програми здобувачів вищої освіти повинні в повній чи 

частковій мірі досягти планованих результатів навчання (ПРН): 

ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії 

основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну 

діяльність як соціально значущу для здоров’я людини. 

ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 



 

 

ПРН 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 

здійснення професійної діяльності. 

ПРН 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 

джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих 

завдань професійної діяльності. 

ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у 

стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та 

етики у професійній діяльності. 

ПРН 7. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів. 

ПРН 8. Здійснювати професійне спілкування державною мовою, використовувати навички 

усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості та перекладати 

іншомовні інформаційні джерела. 

ПРН 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 

ПРН 14. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 

урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та 

фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні лікарські 

засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та 

фармацевтичної опіки . 

ПРН 15. Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у 

екстремальних ситуаціях. 

ПРН 16. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, 

особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. 

ПРН 19. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість 

лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час 

їх зберігання. 

ПРН 24. Планувати та реалізовувати фахову діяльність на основі рекомендацій належних 

фармацевтичних практик, законодавства та нормативно-правових актів України.  

ПРН 25. Сприяти раціональному використанню лікарських засобів, профілактиці захворювань 

та збереженню здоров'я; досягати порозуміння та довіри, завдяки навичкам психологічного 

спілкування, зі споживачами, пацієнтами, лікарями та колегами. Сумлінно виконувати фахові 

обов'язки та дотримуватись законодавства щодо реклами та просування лікарських засобів.  

ПРН 26. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських 

формах за рецептами лікарів і за 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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. 

Токсикологічна характеристика групи отруйних речовин, які ізолюються мінералізацією.  

Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи 

отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних 

об'єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі) та отрут, які ізолюються з 

біологічного матеріалу дистиляцією з водяною парою (леткі речовини). 

Тема 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-

токсикологічного аналізу.  
9 2 - 3 4 

Тема 2. Токсикологічна характеристика металів. 

Дослідження осаду мінералізатів на наявність металів.. 
9 2 - 3 4 

Тема 3. Дослідження рідкої частини мінералізату на 

наявність металів 
9 2 - 3 4 

Тема 4. Дослідження рідкої частини мінералізату на 

наявність і вміст кадмію, талію, вісмуту, стихію та 

арсену. 

7 - - 3 4 

Тема 5. Виділення ртуті із біологічного матеріалу. 

Кількісне визначення металевих отрут.   
7 - - 3 4 

Тема 6. Токсикологічна характеристика та методи 

виділення летких речовин із об’єктів дослідження..  
9 2 - 3 4 

Тема 7,8. Аналіз дистиляту на наявність летких речовин 

за допомогою хімічних методів. 
7 - - 3 4 

Тема 9. Якісний та кількісний аналіз летких речовин у 

дистиляті методом газорідинної хроматографії. 
9 2 - 3 4 

Тема 10. Токсикологічна характеристика та аналіз групи 

отруйних речовин, які ізолюються настоюванням 

досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги 

та їх солі).  

8 - - 4 4 

Підсумковий контроль 4 - - 2 2 

Змістовний модуль 2. Групи отруйних речовин, що ізолюються органічними 

розчинниками (пестициди чи отрутохімікати). Токсикологічна характеристика отруйних 

речовин, які ізолюються підкисленою водою або підкисленим етиловим спиртом. 

Тема 11. Загальна характеристика пестицидів. Методи 

аналізу пестицидів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го поколінь.  
9 1 - 4 4 



 

 

Тема 12. Токсикологічна характеристика ФОС. 

Дослідження витяжок на вміст ФОС хімічними 

реакціями, хроматографічними методами. 

9 1 - 4 4 

Тема 13. Токсикологічна характеристика та методи 

аналізу отруйних речовин, які потребують особливих 

методів виділення: фториди, бром, йод, чадний газ. 

8 - - 4 4 

Тема 14. Токсикологічна характеристика лікарських 

речовин природного (алкалоїди) та синтетичного 

походження. 

9 2 - 3 4 

Тема 15. Дослідження «лужних» хлороформних витяжок 

хроматографічними методами, спектрофотометричними 

та імуноферментними  методами аналізу. 

9 2 - 3 4 

Тема 16. Дослідження «кислих» хлороформних витяжок 

хімічними реакціями. 
8 1 - 3 4 

Тема 17.  Дослідження «кислих» хлороформних витяжок 

фізико-хімічними методами. 
8 1 - 3 4 

Тема 18.  Дослідження «лужних» хлороформних витяжок 

за допомогою барвних, осадових та 

мікрокристалоскопічних реакцій. 

9 2 - 3 4 

Тема 19. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій 

барбітуратами. 
7 - - 3 4 

Тема 20. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними 

1,4-бензодіазепіну, фенотіазину. 
7 - - 3 4 

Тема 21. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій опіатами та 

канабіноїдами. 
8 - - 4 4 

Підсумковий модульний контроль    2  

  Усього годин за дисципліну 180 20 - 70 90 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. 

Токсикологічна характеристика групи отруйних речовин, які ізолюються мінералізацією. 

Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи 

отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних 

об'єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі) та отрут, які ізолюються з 

біологічного матеріалу дистиляцією з водяною парою (леткі речовини).  

Тема 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-

токсикологічного аналізу.  
9 1 - 1 7 

Тема 2. Токсикологічна характеристика металів. 

Дослідження осаду мінералізатів на наявність металів.. 
8 1 - - 7 



 

 

Тема 3. Дослідження рідкої частини мінералізату на 

наявність металів 
9 1 - 1 7 

Тема 4. Дослідження рідкої частини мінералізату на 

наявність і вміст кадмію, талію, вісмуту, стихію та 

арсену. 

7 - - - 7 

Тема 5. Виділення ртуті із біологічного матеріалу. 

Кількісне визначення   металевих отрут.   
8 - - 1 7 

Тема 6. Токсикологічна характеристика та методи 

виділення летких речовин із об*єктів дослідження..  
8 1 - - 7 

Тема 7,8. Аналіз дистиляту на наявність летких речовин 

за допомогою хімічних методів. 
11 - - 1 10 

Тема 9. Якісний та кількісний аналіз летких речовин у 

дистиляті методом газорідинної хроматографії. 
8 - - 1 7 

Тема 10. Токсикологічна характеристика та аналіз групи 

отруйних речовин, які ізолюються  настоюванням 

досліджуваних об*єктів водою (мінеральні кислоти, луги 

та їх солі).  

7 - - - 7 

Підсумковий контроль 2 - - 2 - 

Змістовний модуль 2. Групи отруйних речовин, що ізолюються органічними 

розчинниками (пестициди чи отрутохімікати). Токсикологічна характеристика отруйних 

речовин, які ізолюються підкисленою водою або підкисленим етиловим спиртом. 

Тема 11. Загальна характеристика пестицидів. Методи 

аналізу пестицидів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го поколінь.  
13 1 - 2 10 

Тема 12. Токсикологічна характеристика ФОС. 

Дослідження витяжок на вміст ФОС хімічними 

реакціями, хроматографічними методами. 

9 1 - 1 7 

Тема 13. Токсикологічна характеристика та методи 

аналізу отруйних речовин, які потребують особливих 

методів виділення: фториди, бром, йод, чадний газ. 

8 - - 1 7 

Тема 14. Токсикологічна характеристика лікарських 

речовин природного (алкалоїди) та синтетичного 

походження. 

9 1 - 1 7 

Тема 15. Дослідження «лужних» хлороформних витяжок 

хроматографічними методами, спектрофотометричними 

та імуноферментними  методами аналізу. 

9 1 - 1 7 

Тема 16. Дослідження «кислих» хлороформних витяжок 

хімічними реакціями. 
7 - - - 7 

Тема 17.  Дослідження «кислих» хлороформних витяжок 

фізико-хімічними методами. 
7 - - - 7 

Тема 18.  Дослідження «лужних» хлороформних витяжок 

за допомогою барвних, осадових та 

мікрокристалоскопічних реакцій. 

7 - - - 7 

Тема 19. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій 

барбітуратами. 
8 - - 1 7 

Тема 20.  Експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними 

1,4-бензодіазепіну, фенотіазину. 
7 - - - 7 

Тема 21.  Експрес-аналіз гострих інтоксикацій опіатами 

та канабіноїдами. 
7 - - - 7 

Підсумковий модульний контроль 2   2  



 

 

  Усього годин за дисципліну 180 8 - 16 156 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Групи 

речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу мінералізацією, дистиляцією з водяною 

парою, настоюванням досліджуваних об'єктів водою, органічними розчинниками. 

Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних 

речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об'єктів 

водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі) та отрут, які ізолюються з біологічного матеріалу 

дистиляцією з водяною парою (леткі речовини). 

Змістовий модуль 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. 

Складання плану хіміко-токсикологічного дослідження. Токсикологічна характеристика та 

методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються біологічного 

матеріалу мінералізацією. 

Тема 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. 

Основи токсикології, її мета, завдання, місце серед інших фармацевтичних дисциплін. 

Поняття про токсикодинаміку, токсикокінетику, токсикометрію. Види токсичної дії. Токсичні 

дози. Аналітична та прикладна токсикології. Аналітична діагностика гострих отруєнь. 

Аналітична діагностика професійних захворювань. 

Токсикологічна хімія, її зміст та завдання. Судово-токсикологічний та хіміко- 

токсикологічний аналіз. Взаємозв'язок токсикології з токсикологічною хімією та судовою 

хімією. Напрями, цілі та завдання хіміко-токсикологічного аналізу. Основні етапи хіміко- 

токсикологічного аналізу. Використання хіміко-токсикологічного аналізу у теоретичній 

токсикології, клінічній токсикології, профілактичній токсикології та у судовій токсикології. 

Етапи становлення та розвитку токсикологічної хімії. Токсикологічна хімія в Україні. 

Законодавчі акти та організація судово-медичної експертизи в Україні. Значення 

токсикологічної хімії у підготовці провізора. Етика і деонтологія в токсикологічній хімії. 

Визначення понять "отруєння" і "отрута". Загальні принципи класифікації отрут: за 

хімічною будовою, метою застосування, за ступенем токсичності (гігієнічна), видом токсичної 

дії (токсикологічна), вибірковою токсичністю, за способами виділення з об'єктів біологічного 

походження. 

Поняття «отрута». Класифікація токсичних речовин і отруєнь. Особливості хіміко- 

токсикологічного аналізу. Зовнішній огляд об'єктів дослідження. Попередні дослідження в 

хіміко-токсикологічному аналізі. Основні закономірності поведінки отрут в організмі. 

Класифікація отруєнь за причиною виникнення, за умовами (місцем) розвитку, за 

клінічним принципом (гострі, хронічні, підгострі отруєння), за шляхами проникнення в 

організм; нозологічна класифікація. 

Шляхи проникнення отрут в організм, транспортні механізми всмоктування, 

взаємозв'язок між фізичними і хімічними властивостями отрут та їх розподілом в органах, 

виведення з організму, кумуляція. Метаболізм (біотрансформація) отрут. Перша і друга фази 

метаболізму. Летальний синтез. 

Порядок виконання і документація судово-токсикологічних (хіміко-тбкснкологічних) 

експертиз. Складання- плану хіміко-токсикологічного аналізу. Попередні випробування 

(скринінгові дослідження) у хіміко-токсикологічному аналізі та їх роль у складанні плану 

хіміко-токсикологічного аналізу. 

Особливості хіміко-токсикологічного аналізу. Аналіз речових доказів. Об'єкти хіміко- 

токсикологічного дослідження їх характеристика, засоби консервування: Правила відбору, 

направлення і прийому об'єктів на судово-токсикологічне дослідження та зберігання проб. 

Загальні принципи інтерпретації результатів судово-токсикологічних досліджень. 



 

 

 Тема 2: Токсикологічна характеристика та методи виділення металів. Дослідження 

осаду мінералізату на наявність металів. 

Загальна характеристика, Застосування і токсичність сполук металів: барію, свинцю 

(плюмбуму), марганцю(мангану), хрому, срібла (аргентуму), міді (купруму), -цинку, кадмію, 

бісмуту, талію, стибію, арсену та ртуті (меркурію) Шляхи поступлення металів в організм. 

Типи зв'язків, які утворюються при взаємодії металів отрут з білками, пептидами і 

амінокислотами в організмі. Розподіл та накопичення металів в організмі Виведення металів 

із організму. Мікроелементи та макроелементи. 

Теоретичне обґрунтування необхідності мінералізації об'єктів біологічного 

походження при їх дослідженні на метали. Характеристика методів мінералізації. Вибір 

методу мінералізації в залежності від характеру об'єкта дослідження та досліджуваного 

металу. Денітрація мінералізату та підготовка його до дослідження. 

Характеристика металів, які можуть міститися в мінералізаті у вигляді осадів. 

Виявлення у мінералізаті катіонів барію та свинцю. Відокремлення осаду від рідкої частини 

мінералізату. Промивка Та перекристалізація осаду. Розчинність солей свинцю та барію. 

Розділення осадів барію сульфату та свинцю; сульфату. Підбір умов для повного відділення 

свинцю сульфату від барію сульфату. Перетворення барію сульфату у розчинні сполуки. 

Реакції виявлення катіонів свинцю та барію. 

Тема 3. Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність металів. Виявлення і 

визначення марганцю, хрому, срібла, міді та цинку. 

Метод осібного дослідження металів (метод поокремого дослідження, «дробний» 

метод, поокремий аналіз металів) у мінералізаті. Теоретичні положення. Вибір об'єктів 

дослідження. Схема поокремого дослідження металів у мінералізаті (за О.М. Крилевою). 

Характеристика реагентів для маскування заважаючих іонів при поокремому дослідженні 

металів Характеристика реагентів, які використовуються для виділення і аналізу металів. 

Вимоги до чутливості реакцій при дослідженні металів у мінералізаті. Загальна 

характеристика методів кількісного визначення металів у мінералізаті. Виявлення та кількісне 

визначення у мінералізаті катіонів марганцю (мангану), хрому, срібла (аргентуму), міді 

(купруму) та цинку.  

Тема 4. Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність і вміст кадмію, талію, 

вісмуту, стибію та арсену. 

Метод осібного дослідження у мінералізаті катіонів кадмію, талію, бісмуту, стибію та 

арсену. Систематичний хід аналізу металів у мінералізаті: Особливості та методи кількісного 

визначення металів в об'єктах біологічного походження. Можливі помилки при проведенні 

аналізу. 

Судово-медична оцінка результатів судово-токсикологічного дослідження з 

урахуванням природного вмісту металів в організмі. 

Тема 5. Виділення ртуті із біологічного матеріалу та її дослідження у деструктаті. 

Токсикологічна характеристика сполук ртуті, механізми токсичної дії, зв'язування з клітинами 

організму, розподіл та накопичення в організмі. Особливості виділення ртуті із об'єктів 

дослідження біологічного походження. Суть методу деструкції. Виявлення ртуті в деструктаті. 

Методи кількісного визначення ртуті в деструктаті. Антидоти, які використовуються при 

отруєннях ртуттю та механізми їх дії. 

Методи атомно-абсорбційної спектроскопії, бездифракційного 

рентгенофлуоресцентного аналізу та інших фізичних методів при дослідженні металів у 

мінералізатах і біологічних рідинах. 

Тема 6. Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу дистиляцією 

з водяною парою. Токсикологічна характеристика та методи виділення летких речовин із 

об'єктів дослідження. 

Загальна і токсикологічна характеристика групи отруйних речовин, які ізолюються з 

біологічного матеріалу методом дистиляції (леткі речовини): синильна кислота та ціаніди, 

алкілгалогеніди (хлороформ, 1,2-дихлоретан, тетрахлорметан, хлоралгідрат, трихлоретилен), 



 

 

аліфатичні одноатомні спирти (метиловий, етиловий, в т.ч. «сивушні» олії: пропіловий, 

ізопропіловий, бутиловий, ізобутиловий, аміловий та ізоаміловий спирти), багатоатомні 

спирти (етиленгліколь), альдегіди (формальдегіди, ацетальдегід, поліацетальдегід 

(метальдегід чи сухий спирт), кетони (ацетон), ароматичні вуглеводні (бензол, толуол, 

ксилол), одноатомні феноли (фенол, крезол), ароматичні аміни (анілін, та його похідні ), 

карбонові кислоти (оцтова чи ацетатна кислота), етери (діетиловий), естери (етилацетат, 

бутилацетат, трикрезилфосфат), целозольви (етилцелозольв), металоорганічні сполуки 

(тетраетилсвинець), фенолформальдегідні смоли, нафтопереробні продукти (бензин, гас, 

дизельне пальне, мазут, газойлі), компоненти клеїв (ароматичні і хлоровані вуглеводні, 

спирти, ацетон, бензин, дибутилфталат, диоктилфталат тощо), компоненти парфумерних та 

косметичних засобів (спирти, бензилбензоат, діетилфталат, пропіленгліколь, продукти 

переробки нафти тощо). 

Фізико-хімічні властивості, будова і дія на організм летких речовин. Причини і частота 

отруєнь леткими речовинами. Особливості комбінованих отруєнь. Токсикоманія. Напрямки та 

продукти перетворення алкілгалогенідів, ароматичних амінів, ароматичних вуглеводнів та 

інших летких речовин. Загальна та токсикологічна характеристика фосгену - продукту 

окислення хлороформу та трихлоретилену. Значення результатів хіміко-токсикологічного 

аналізу для діагностики отруєнь леткими речовинами. Засоби детоксикації організму при 

отруєнні леткими речовинами. 

Методи виділення летких речовин з об'єктів біологічного походження, харчових 

продуктів та об'єктів зовнішнього середовища: дистиляція з водяною парою, сухоповітряна 

відгонка; перегонка з інертними газами, перегонка з носієм. Теоретичне обґрунтування 

методів, вибір методу і умов дистиляції залежно від об'єкта і фізико-хімічних властивостей 

досліджуваної речовини. Речовини, які переганяються з кислого середовища та речовини, які 

переганяються з лужного середовища. 

Тема 7,8. Аналіз дистиляту на наявність летких речовин за допомогою хімічних 

методів. 

Хімічний метод аналізу дистилятів. Типи хімічних реакцій, що використовуються при 

аналізі, оцінка їх чутливості і специфічності. Принципова схема дослідження біологічних 

об'єктів на леткі речовини при направленому і ненаправленому аналізі за допомогою 

комбінації Вплив часу та умов зберігання об'єктів дослідження на результати аналізу. 

Тема 9. Якісний та кількісний аналіз летких речовин у дистиляті методом газорідинної 

хроматографії. 

Теоретичні основи методу газорідинної хроматографії. Хроматографії. Тверді носії у 

хроматографії. Нерухомі рідкі фази (НРФ). Хроматографічні колонки. Типи та характеристика 

детекторів. Процеси, які проходять хроматографічному розділенні. Фактори, які впливають на 

хроматографічне розділення. Вплив сполук ендогенного походження на чутливість та 

специфічність методу ГРХ при аналізі летких речовин. Параметри затримування. Методи 

якісного аналізу в ГРХ. Прийоми групової та індивідуальної ідентифікації отруйних речовин 

за допомогою методу газорідинної хроматографії (ГРХ). Експертиза алкогольного сп'яніння. 

Завдання кількісного газохроматографічного методу аналізу: а) визначення вмісту 

одного, декількох або всіх компонентів суміші; б) визначення вмісту мікродомішок в 

індивідуальних речовинах і різних середовищах; в) визначення сумарного складу суміші. 

Параметри хроматографічного піка для кількісного визначення у ГРХ: площа піка (S), 

висота піка (h), добуток висоти піка на час затримування (htr) та добуток висоти піка на 

затримуваний об'єм (hVr). Способи опрацювання кількісних параметрів хроматограм. 

Методики кількісного визначення в ГРХ. 

Тема 10. Токсикологічна характеристика та аналіз групи отруйних речовин, які 

ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об'єктів водою (мінеральні 

кислоти, луги та їх солі). Виділення з біологічного матеріалу та виявлення і кількісне 

визначення нітратів і нітритів.  



 

 

Група отруйних речовин, які ізолюються настоюванням з водою (неорганічні кислоти, 

луги, солі). Загальна характеристика групи. Фізико-хімічні властивості. Застосування. 

Токсична дія азотної (нітратної), сірчаної (сульфатної"), соляної (хлоридної) кислот, солей 

нітратної та нітритної кислот (нітратів, нітритів), їдких лугів (гідроксиди натрію, калію, 

амонію, кальцію). Особливості виділення кислот, лугів, солей з об'єктів біологічного 

походження. Методи очищення і розділення з використанням явищ діалізу, електродіалізу та 

осмосу. Методи виявлення і кількісного визначення кислот, їдких лугів, солей нітратної та 

нітритної кислот. 

Зберігання сполук даної групи в біологічному матеріалі. Оцінка результатів аналізу. 

Модуль 2. Групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу 

органічними розчинниками (пестициди чи отрутохімікати), які потребують особливих методів 

виділення (фториди, кремнійфториди, бром, йод) та отрути, які досліджуються безпосередньо 

в біологічних тканинах (карбону (II) оксид чи чадний газ). Основні закономірності поведінки 

цих груп отруйних речовин в організмі: токсикодинаміка, токсикокінетика та розподіл в 

тканинах організму. Методи виділення із об'єктів дослідження та методи аналізу цих отрут. 

Методи детоксикації при отруєннях. 

Тема 11. Загальна характеристика пестицидів: класифікації, токсичність, механізми 

токсичної дії, біотрансформація. Токсикологічна характеристика та методи аналізу пестицидів 

1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го поколінь. Токсикологічна характеристика та методи виділення 

фосфорорганічних пестицидів (ФОП) та інших фосфорорганічних сполук (ФОС) із 

біологічного матеріалу. 

Загальне уявлення про пестициди. Класифікація пестицидів за напрямком 

застосування, токсичністю, формою використання. Хімічна класифікація. Застосування в 

господарстві. Негативні сторони використання пестицидів для навколишнього середовища і 

людини. Проблема залишкових кількостей пестицидів. Засоби профілактики отруєнь 

пестицидами. 

Пестициди з групи хлорорганічних сполук (ХОС), похідні карбамінової кислоти, 

синтетичні піретроїди, похідні фенолу. Хімічна будова і фізико-хімічні властивості 

гексахлорциклогексану, гептахлору, карбарилу, перметрину, декаметрину, циперметрину, дія 

на організм, характеристика отруєнь. Основні закономірності поведінки в організмі і трупі. 

Об'єкти хіміко-токсикологічного аналізу. Методи виділення з об'єктів біологічного 

походження. Хімічні, фізико-хімічні та ензимні методи аналізу. Методи кількісного 

визначення. Оцінка результатів аналізу. 

Ртутьорганічні пестициди (етилмеркурфосфат, етилмеркурхлорид). Фізичні і хімічні 

властивості. Застосування і токсичність. Шляхи проникнення в організм, розподіл, 

біотрансформація і виведення з організму. Методи виділення із біологічних об'єктів. Методи 

виявлення і визначення за нативною формою і за ртуттю (II). Оцінка результатів аналізу. 

Пестициди з групи похідних фосфорних кислот (ФОС). Будова, фізичні і хімічні 

властивості хлорофосу, дихлофосу, метафосу, карбофосу, фосфаміду. Причини і частота 

отруєнь ФОС, стадії отруєння ФОС. Шляхи проникнення в організм. Біотрансформація ФОС 

в організмі людей і тварин, характеристика токсичних властивостей їх метаболітів. Основні 

закономірності поведінки ФОС в організмі при житті та після смерті. Об'єкти хіміко-

токсикологічного аналізу на ФОС. 

Методи виділення ФОС з органів трупа, біологічних рідин, продуктів харчування. 

Вибір екстрагента в залежності від стану, природи об'єкта дослідження та отрути. Вибір 

методу очищення витяжок, що вміщують ФОС, залежно від природи і кількості 

коекстрактивних речовин. 

Методи та способи надання допомоги при отруєннях пестицидами різних груп. 

Антидотна терапія при отруєннях ФОС. 

Тема 12. Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст пестицидів 

ензимними методами (хроматоензимний метод, імуноферментний аналіз (ІФА), 

холінестеразна проба). Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС 



 

 

хімічними реакціями. Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС 

хроматографічними методами. 

Методи аналізу ФОС у витяжках з біологічного матеріалу: холінестеразна проба, 

хроматоензимний та імуноферментний аналіз. Роль ензимних методів у експрес-діагностиці 

гострих і хронічних інтоксикацій ФОС. Оцінка результатів аналізу. 

Хімічні методи аналізу ФОС у витяжках з біологічного матеріалу. Виявлення 

фосфорорганічних речовин за фосфором. Виявлення фосфорилуючої активності. Виявлення 

похідних тіо- і дитіофосфорної кислот. Виявлення за функціонально-активними групами та за 

продуктами гідролізу. Оцінка результатів аналізу 

Характеристика хроматографічних методів аналізу ФОС у витяжках з біологічного 

матеріалу. Виявлення та Ідентифікація методами ТШХ, ГРХ та ВЕРХ. Оцінка результатів 

аналізу.  

Тема 13. Токсикологічна характеристика та методи аналізу отруйних речовин, які 

потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, бром/йод). 

Токсикологічна характеристика чадного газу, особливості його виявлення та визначення е 

організмі людей. Методи виявлення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну. 

Спектрофотометричне визначення карбоксигемоглобіну та. карбоксиміоглобіну.  

Група отруйних речовин, що- потребують особливих методів- виділення. Фізико-

хімічні властивості фторидів, кремнійфторидів, брому, йоду. Отруєння речовинами цієї групи. 

Методи виділення сполук фтору, брому, йоду. Методи виявлення та кількісного визначення 

фторидів, бромідів, йодидів. Особливості виявлення фтору у фторорганічних сполуках 

(фреони). Оцінка результатів аналізу. 

Група отруйних речовин, що визначаються безпосередньо в біологічному матеріалі без 

виділення. Фізико-хімічні властивості чадного газу (карбон (II)), оксид, оксид карбону(II) 

монооксид карбону).- Гострі отруєння і класифікація отруєнь чадним тазом за ступенем 

тяжкості. Виявлення карбоксигемоглобіну безпосередньо в крові хімічними, 

спектроскопічними та спектрофотометричними методами. Кількісне визначення чадного газу 

в крові спектрофотометричним та спектроскопічним методами. 

Хімічний» спектроскопічний, та УФ-спектрофотометричний методи виявлення та 

визначення карбон (II) оксиду у крові. 

Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу полярними 

розчинниками (підкисленою водою та підкисленим етиловим спиртом, а також полярними 

органічними розчинниками,, які змішуються з водою) - лікарські речовини та отрути 

природного походження (отрути рослин, грибів, -тварин і комах). Експрес-аналіз гострих 

інтоксикацій лікарськими речовинами (алкалоїдами і їх синтетичними аналогами) та 

отрутами, природного походження. Основні закономірності поведінки цих груп отруйних 

речовин в організмі: токсикодинаміка, токсикокінетика та розподіл: з тканинах організму. 

Методик виділення із об'єктів дослідження та методи аналізу цих отрут. Методи детоксикації 

при отруєннях. 

Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи 

отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу підкисленою водою або 

підкисленим етиловим спиртом, а також полярними органічними розчинниками, - які 

змішуються з водою (лікарські речовини та отрути природного походження - отрути рослин, 

грибів, тварин і комах). 

Тема 14. Токсикологічна характеристика, механізми токсичної дії та методи виділення 

лікарських речовин природного (алкалоїди) та синтетичного походження із біологічного 

матеріалу. 

Загальна характеристика групи. Фізико-хімічиі властивості, будова і дія на організм 

отруйних і сильнодіючих речовин органічної природи. Наркоманія і лікарська залежність. 

Діагностика наркотичних станів. Допінгові засоби. Допінг-контроль. Методи природної та 

штучної детоксикації організму при гострих отруєннях. Основні фізико-хімічні константи (рН, 

рКа, коефіцієнт розподілу та ін.). Екстракція речовин органічними розчинниками з водних 



 

 

середовищ, її значення для ізолювання вказаної групи сполук, залежність її ефективності від 

різних факторів. Сучасні загальні та окремі методи виділення, їх характеристика та 

порівняльна оцінка. Вплив різних факторів на ефективність виділення досліджуваних речовин 

на різних стадіях цього процесу (характер, стан і попередня підготовка об'єкта, природа 

розчинника, рН розчину, природа кислоти і електроліту, ступінь іонізації, способи осадження 

білків, природа екстрагента тощо). Характеристика розчинників, які найчастіше вживаються 

для ізолювання. 

Окремі (спеціальні) методи виділення барбітуратів (метод П. Валова, В.І. Попової), 

похідних 1,4-бензодіазепіну (метод Б.М. Ізотова), похідних фенотіазину (метод Є.М. 

Саломатіна). 

Методи очищення витяжок та відокремлення токсичних речовин від супутніх 

ендогенних домішок білкового та ліпідного характеру, барвних речовин тощо (ТШХ, гель-

хроматографія, висолювання, електрофорез, екстракція, сублімація, діаліз та електродіаліз). 

Способи концентрування досліджуваних речовин з витяжок: екстракція органічними 

розчинниками, адсорбція, випарювання тощо. 

Тема 15. Дослідження «лужних» хлороформних витяжок хроматографічними методами 

(ТШХ, ГРХ, ВЕРХ), спектрофотометричними (УФ-, ІЧ-спектрофотометрія) та 

імуноферментними методами аналізу. Кількісне визначення лікарських речовин у витяжках із 

біологічного матеріалу. 

 

ТШХ-скринінґ як попередній етап ідентифікації при ненаправленому хіміко-

токсикологічному аналізі. Групові проявники в ТШХ-скринінгу. Встановлення групової та 

індивідуальної придатності лікарських речовин, екстрагованих з біологічних рідин за 

допомогою ТШХ-скринінгу. 

Теоретичні основи хроматографічних методів та їх застосування при хіміко-

токсикологічних дослідженнях. Ідентифікація за допомогою методів ТІНХ, ГРХ та ВЕРХ. 

Фізичні основи спектрофотометричних методів та особливості їх застосування при 

хіміко-токсикологічних дослідженнях. Використання імунохімічних методів (радіоімунного 

та імуноферментного) для виявлення та визначення отруйних речовин у біологічних рідинах. 

Визначення групової та індивідуальної приналежності алкалоїдів за допомогою 

фармакологічних проб (атропін, стрихнін, нікотин). Оцінка специфічності та чутливості цих 

методів. 

Методи кількісного визначення лікарських речовин, виділених з біологічного 

матеріалу. Фотометричні: фотоелектроколориметрія (екстракційна фотометрія), УФ-

спектрофотометрія (пряма, диференційна на прикладі барбітуратів). Екстракційно-

фотометричне визначення лікарських речовин у витяжках. Хроматографічні методи 

кількісного визначення отрут: ВЕРХ, ГРХ, ТШХ (денситометрія, планіметрія). Порівняльна 

оцінка методів за чутливістю. Вплив різних факторів, пов'язаних з особливістю біологічних 

об'єктів, на результати кількісного визначення лікарських речовин, виділених з біологічного 

матеріалу в ході хіміко-токсикологічного дослідження. Вимоги до ступеня очищення 

біологічних екстрактів, що підлягають кількісному аналізу. 

Вибір оптимальних умов екстракційно-фотометричного визначення лікарських 

речовин основного характеру за реакцією з кислотними барвниками (на прикладі 

сульфофталеїнових барвників) (вибір найбільш чутливого барвника, світлофільтру, товщини 

поглинального шару, руйнування іонного асоціату та реекстракція барвника у водний шар) та 

використання розробленої методики для кількісного аналізу лікарських речовин в біологічних 

рідинах. 

Тема 16. Дослідження хлороформних витяжок із кислого середовища («кислих» 

хлороформних витяжок) хімічними реакціями. 

Токсикологічна характеристика та методи аналізу лікарських речовин та отрут 

природного походження, що екстрагуються із кислого середовища (речовини кислотного, 

нейтрального та слабоосновного характеру). 



 

 

Лікарські речовини (алкалоїди і їх синтетичні аналоги) та отрути природного 

походження: 

 похідні індолу (стрихнін і бруцин - алкалоїди насіння чілібухи; резерпін -

алкалоїд рослин роду раувольфії; фізостигмін - алкалоїд бобів рослини фізостигми; гармін і 

гармалін - алкалоїди гармали, ібогаін - алкалоїд ібоги, ергонін і ерготамін - алкалоїди ріжків; 

псилоцин і псилоцибін - алкалоїди галюциногенних грибів; буфотенін -алкалоїд 

курареподібної дії шкіри тропічних жаб). 

 похідні ксантину (кофеїн - алкалоїд кофейного дерева, чаю, падуба, гуарани, 

коли; теобромін — алкалоїд какао, коли, падуба; теофілін — алкалоїд какао, камелії, падуба). 

Лікарські речовини синтетичного походження: 

 похідні барбітурової кислоти (барбітал, фенобарбітал, бензонал, барбаміл, 

етамінал натрію); 

 похідні урацилу (5-флуороурацил); 

 похідні саліцилової кислоти (натрію саліцилат, ацетилсаліцилова кислота, 

метил саліцилат, фенілсаліцилат, саліциламід, оксафенамід, натрію пара-

аміносаліцилат, бепаск); 

 похідні піразолону (анальгін, антипірин, амідопірин, бутадіон). Застосування в 

медицині лікарських речовин: похідних індолу, ксантину, піразолону, барбітурової та 

саліцилової кислот. Фізико-хімічні властивості та хімічна будова, причини отруєнь, механізми 

токсичної дії, основні закономірності поведінки в організмі (шляхи надходження, метаболізм, 

розподіл, екскреція). 

Хіміко-токсикологічний аналіз «кислої» хлороформної витяжки (хлороформного 

екстракту) на речовини кислого, нейтрального та слабоосновного характеру. Хімічні методи 

дослідження. Типи реакцій: кольорові (барвні), осадові і мікрокристалоскопічні реакції, 

особливості їх виконання. Чутливість і специфічність реакцій. Поняття про хибнопозитивний 

та хибнонегативний результат. 

Принципова схема ідентифікації та кількісного визначення речовин, які ізолюються 

полярними розчинниками. 

Тема 17. Дослідження «кислих» хлороформних витяжок фізико-хімічними методами.      

Фізико-хімічні методи аналізу та їх використання для виявлення та кількісного визначення 

лікарських речовин. 

Хроматографічні методи дослідження: хроматографія в тонких шарах сорбенту (ТШХ), 

високоефективна рідинна (ВЕРХ), газорідинна хроматографія (ГРХ) та їх використання у 

судово-токсикологічному аналізі. ТШХ-скринінг як попередній етап ідентифікації при 

ненаправленому хіміко-токсикологічному аналізі. Групові проявники в ТШХ. 

Фотометричні методи: спектрофотометрія у видимій, УФ-'Та ІЧ-ділянках спектра, 

фотоелектроколориметрія, флуориметрія, хромато-мас-спектрометрія. 

Фармакологічні дослідження та їх роль для ідентифікації деяких сполук. Порівняльна 

оцінка методів аналізу, їх чутливість, специфічність та можливість використання в 

присутності деяких домішок ендогенного походження. 

Тема 18. Дослідження хлороформних витяжок із лужного середовища («лужних» 

хлороформних витяжок) за допомогою барвиш, осадових та мікрокристалоскопічних реакцій. 

Токсикологічна характеристика, та методи аналізу лікарських речовин, цю 

екстрагуються із лужного середовища (речовини основного та слабоосновного характеру). 

Лікарські речовини (алкалоїди і їх синтетичні аналоги) та отрути природного 

походження: 

 похідні піридину та піперидину (анабазин, нікотин, ареколін, коніїн, лобелін, 

пахікарпін); 

 похідні тропаку (алкалоїди беладони і дурману, атропін, скополамін, кокаїн); 

 похідні хіноліну (алкалоїди хінного дерева, хінін, хінідин; хінозол, хініофон); 

 похідні ізохіноліну (алкалоїди маку снодійного - опіати): 

 похідні тетрагідроізохіноліну (наркотин, нарцеїн); 



 

 

 похідні бензилізохінодіну (папаверин); 

 похідні фенантренізохіноліну (морфін, кодеїн, тебаїн); 

 опіоїди напівсинтетичні (етилморфін, героїн, гідрокодон'4 оксикодон, 

леворфанол тощо); 

 похідні фенілалкіламіну (ациклічні алкалоїди - ефедрин, псевдоефедрин та 

продукти їх окислення - ефедрон і норефедрон; амфетаміни - фенамін (амфетамін), 

метамфетамін, МБМА (екстазі) тощо). 

Лікарські речовини синтетичного походження: 

 похідні 1,4-бензодіазепі ну (хлордіазепокеид, діазепам, оксазепам, мезапам, 

феназепам, нітразепам, клоназепам); 

 похідні фенотіазину (аміназин, дипразин, етмозин, левомепромазин, 

тіоридазин); 

 похідні n-амінобензойної кислоти (новокаїн, новокаїнамід); 

 похідні ізонікотинової- кислоти (ізоніазид, іпроніазид, фтивазид); 

 похідні бутирофенону (галоперидол, дроперидол, бенперидол); 

 похідні імідазоліну (клофелін); 

 трициклічні антидепресанти (іміпрамін, амітрипшлін, триміпрамін); 

 опіоїди синтетичні (метадон, фентаніл, промедол, фенциклідин. кетамін, 

декстрометорфан, пентазодин, трамадол тощо). 

Застосування в медицині, причини отруєнь. Фізико-хімічні властивості, хімічна будова 

(класифікація за структурою гетероциклу), основні закономірності поведінки в організмі 

(шляхи надходження, розподіл, виведення, метаболізм), токсична дія. Хіміко-токсикологічний 

аналіз, «лужної» хлороформної витяжки (хлороформного екстракту) на лікарські речовини 

основного характеру. Визначення групової та індивідуальної приналежності лікарських 

речовин за допомогою хімічних реакцій (осадових, кольорових, мікрокристалоскопічних). 

Хіміко-токсикологічна оцінка отриманих результатів. Діагностика наркотичних станів. 

Допінгові засоби. Допінг-контроль. Наркоманії і токсикоманії та їх профілактика. 

Тема 18. Експрес-аналіз гострих Інтоксикацій барбітуратами. 

Особливості експрес-аналізу біологічних рідин при гострих отруєннях: направленість 

аналізу, особливості виділення лікарських речовин з біологічних рідин, вимоги щодо 

чутливості та специфічності аналітичних методів, ще використовуються в ході аналізу. 

Токсичний вплив, механізм токсичної дії та клінічна картина гострих отруєнь 

барбітуратами. Токсикокінетика (шляхи проникнення в організм, розподіл в організмі, 

напрямки метаболізму, шляхи виведення з організму) барбітуратів різних спектрів дії. 

Попередні проби для лабораторної експрес - діагностики гострих отруєнь 

барбітуратами. 

Методики виділення похідних барбітурової кислоти та їх метаболітів, із крові, сечі та 

інших біологічних об'єктів. Методи виявлення барбітуратів та їх метаболітів при експрес -

діагностиці гострих отруєнь за допомогою хімічних реакцій, методу хроматографії в тонкому 

шарі сорбенту. Виявлення барбітуратів за спектрами поглинання в УФ-ділянці. Кето-енольна 

та лактам-лактимна таутомерія барбітуратів. Аналіз похідних барбітурової кислоти в 

біологічних рідинах методом газорідинної хроматографії (ГРХ). Кількісне визначення 

барбітуратів, виділених з крові та сечі (фотоколориметричний, спектрофотометричний та 

газохроматографічний методи). Інтерпретація результатів проведеної лабораторної експрес-

діагностики отруєння похідними барбітурової кислоти. Перша медична допомога та засоби 

антидотної терапії при гострому отруєнні барбітуратами. 

Тема 19. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними 1,4-бензодіазепіну. Експрес- 

аналіз гострих інтоксикацій похідними фенотіазину. 

Токсикологічна характеристика та механізми токсичної дії похідних 1,4— 

бензодіазепіну (нітразепаму, клоназепаму, діазепаму, мезапаму, хлордіазепоксиду, 

оксазепаму, лоразепаму, феназепаму тощо). Фармакодинаміка та фармакокінетика. Напрямки 



 

 

метаболізму похідних 1,4-бензодіазепіну. Попередні проби для виявлення похідних 1,4—

бензодіазепіну у крові та сечі при гострих отруєннях. 

Методики виділення похідних 1,4-бензодіазепіну (нітразепаму, клоназепаму, 

діазепаму, мезапаму, хлордіазепоксиду, оксазепаму, лоразепаму, феназепаму) та їх 

метаболітів із крові та сечі. Виявлення похідних 1,4-бензодіазепіну та їх метаболітів за 

допомогою кольорових реакцій, методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту, УФ-

спектрофотометрії, флуоресценції та методу ГРХ. Можливості використання реакції на 

блоковану ароматичну аміногрупу похідних 1,4-бензодіазепіну з попереднім їх гідролітичним 

розщепленням до бензофенонів. Кількісне визначення похідних 1,4-бензодіазепіну. 

Інтерпретація результатів аналізу. 

Токсикологічна характеристика та механізми токсичної дії похідних фенотіазину 

(аміназину, дипразину, фторацизину, тизерцину, етаперазину тощо). Фармакодинаміка та 

фармакокінетика. Напрямки метаболізму похідних фенотіазину. Попередні проби для 

виявлення похідних фенотіазину у крові та сечі при гострих отруєннях. Методики виділення 

похідних фенотіазину та їх метаболітів із крові та сечі. Виявлення похідних фенотіазину та їх 

метаболітів за допомогою кольорових реакцій, методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту 

та методу УФ-спектрофотометрії. Кількісне визначення похідних фенотіазину. Інтерпретація 

та оцінка результатів аналізу. 

Тема 20. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій опіатами та канабіноїдами. 

Токсична характеристика, механізм токсичної дії та клінічна картина гострих отруєнь 

алкалоїдами опію та їх синтетичними аналогами (морфін, кодеїн, тебаїн, папаверин, наркотин, 

етилморфін, героїн). Метаболізм алкалоїдів опію та опіоїдів. Попередні проби для виявлення 

алкалоїдів опію та їх синтетичних аналогів в біологічних рідинах організму. Виділення 

алкалоїдів опію та опіоїдів із крові та сечі. Виявлення опіатів та їх синтетичних аналогів за 

допомогою хімічних реакцій, методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту, УФ-

спектрофотометрії, імуноферментного методу аналізу, методу газорідинної хроматографії та 

високоефективної рідинної хроматографії. Кількісне визначення опіатів та опіоїдів у 

витяжках. Висновки та інтерпретація результатів експрес-аналізу гострих інтоксикацій 

опіатами. 

Характеристика та хімічний склад канабіноїдів (марихуани, гашишу та гашишної олії). 

Токсична дія канабіноїдів. Шляхи поступлення канабіноїдів в організм та їх виведення з 

організму. Основні шляхи метаболізму канабіноїдів. Характеристика об'єктів дослідження при 

отруєнні канабіноїдами. Дослідження слини і шкіри рук на наявність канабіноїдів. Попередні 

проби для виявлення канабіноїдів в біологічних рідинах організму. Виділення канабіноїдів із 

об'єктів дослідження. Виявлення канабіноїдів за допомогою хімічних методів, методу 

хроматографії в тонкому шарі сорбенту та методу газорідинної хроматографії. 

Тема 21. Отрути природного походження (отрути рослин, грибів, тварин і комах). 

Загальна та токсикологічна характеристика, виділення із біологічного .матеріалу та методи 

хіміко-токсикологічного аналізу. Діагностика отруєнь та детоксикація організму. 

Характеристика отрут природного походження. Рослинні отрути (фітотоксини) -рицин, 

дитилін, нікотин, стрихнін, скополамін тощо. Отрути тваринного походження. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими 

критеріями: 

 оцінка «відмінно»: здобувач вищої освіти відмінно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює 

своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння 



 

 

практичних навичок; 

 оцінка «добре»: здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу 

тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні 

теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

 оцінка «задовільно»: здобувач вищої освіти в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у 

студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та 

явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

 оцінка «незадовільно»: здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні 

навички не сформовані. 

 

6.2. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної діяльності 

(у балах) та оцінки підсумкового контролю (ПК) (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліку, визначених програмою 

дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 

результатами підсумкового контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 

4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням прийнятих 

в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності 

(усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим  контролем  

Перед іспитом,  на підставі оцінок за традиційною шкалою, виставлених під час 

вивчення модулів, обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються іспитом СА(Модулів) : 5 х 120 

 

Частки результатів оцінювання модулів та іспит становлять відповідно 60% та 40%. 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від 

їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 



 

 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачеві вищої освіти, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку 

теоретичної та практичної підготовки. 

Форми іспиту включають написання  тестової частини у відділі якості (50% від 

загальної екзаменаційної оцінки) та проведення усної співбесіди з екзаменатором з усіх 

розділів дисципліни  (50% від загальної екзаменаційної оцінки). 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не 

менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне 

кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість 

модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися заохочувальні 

бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та всеукраїнських 

предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може 

перевищити 200 балів. 

 

6.4. Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну чотирьохбальну 

систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 
Оцінка с системі ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Основні методи навчання: Пояснювально-ілюстративний, метод проблемного викладу,  

складання алгоритму токсикологічних методів. 

Основні форми оцінювання: Усне (письмове) опитування, тестування, модульний контроль. 

 

 

Навчально-методична картка дисципліни 

 

Тематичний план лекційних занять для денної, заочної форми навчання 

№ Назва теми Обсяг у годинах 



 

 

з/п Денна 

форма 

5,0 

Заочна 

форма 

4,0-5,0 

Модуль 1 

1. Предмет, розділи та задачі токсикологічної хімії. Загальні 

питання хіміко-токсикологічного аналізу. Інтоксикації 

отрутами та метаболізм сторонніх речовин — отрут. 

2 2 

2. Речовини, які ізолюються мінералізацією біологічного 

матеріалу (металеві отрути). Схема дробного методу аналізу 

мінералізату. 

2 1 

3. Токсикологічна характеристика та аналіз групи отруйних 

речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу 

настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні 

кислоти, луги та їх солі). 

2  

4. Речовини, які ізолюються із біологічного матеріалу 

перегонкою з водяною парою (леткі отрути). Схема аналізу 

дистиляту хімічним методом. 

2 1 

5. Аналіз дистиляту та біологічних рідин на леткі отрути методом 

газо - рідинної хроматографії. 

Виділення з біологічного матеріалу та виявлення і кількісне 

визначення нітратів і нітритів. 

2  

Модуль 2 

6. Речовини, які отримують з біологічного матеріалу мало 

полярними органічними розчинниками (пестициди). 

2 2 

7 Речовини, що ізолюються з біологічного матеріалу полярними 

або амфіфільними розчинниками (лікарські отрути). Загальна 

характеристика групи. 

2 1 

8 Методи виявлення лікарських сполук в очищених витяжках. 

Схема аналізу витяжки. ТШХ-скринінгу речовин кислого і 

основного характеру та його значення для хіміко-

токсикологічного аналізу. 

2  

9 Застосування, токсикологічна характеристика, методи 

виділення з біологічного матеріалу і методи аналізу груп 

речовин, які екстрагуються з кислого середовища. 

2 1 

10 Застосування, токсикологічна характеристика, методи 

виділення з біологічного матеріалу та методи аналізу похідних 

піридину, піперидину, тропану, хіноліну, 

фенантренізохіноліну та їх синтетичних аналогів, ациклічних 

алкалоїдів. 

2  

Усього годин 20 8 

 

Тематичний план практичних занять для денної, заочної  форми навчання 

№ 

з/п 
ТЕМА ЗАНЯТТЯ 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

5,0 

Заочна 

форма 

4,0-5,0 

Модуль №1 



 

 

1 Складання плану хіміко-токсикологічного аналізу. Група речовин, 

які ізолюються з біологічного матеріалу мінералізацією.  

3 1 

2  Аналіз мінералізату на сполуки барію та плюмбума. Аналіз 

мінералізату на сполуки хрому, мангану, аргентуму, купрума. 

3  

3 Аналіз мінералізату на сполуки бісмуту, цинку, стібіуму, талію, 

кадмію 

3 1 

4 Особливість аналізу мінералізату на сполуки арсену, деструктивна 

мінерализація. 

3  

5 Аналіз деструктата на сполуки меркурію. Кількісне визначення 

«металевих» отрут. 

4 1 

6 Сполуки, які ізолюються із біологічного матеріалу перегонкою з 

водяною парою (леткі отрути). Аналіз дистиляту хімічним методом 

на синильну кислоту, формальдегід Аналіз дистиляту хімічним 

методом на галогенпохідні вуглеводнів. 

4  

7 Аналіз дистиляту хімічним методом на ацетон, метанол, етанол. 

Аналіз дистиляту хімічним методом на феноли, оцтову кислоту 

ізоаміловий спирт етиленгліколь, тетраетил свинець.  

4 1 

8 Токсикологічна характеристика та аналіз групи отруйних речовин, 

які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням 

досліджуваних об'єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі). 

Виділення з біологічного матеріалу та виявлення і кількісне 

визначення нітратів і нітритів. 

4  

9 Підсумковий заняття. 2 2 

 Разом за модуль 1: 30 6 

Модуль № 2 

10. Загальна характеристика пестицидів: класифікації, токсичність, 

механізми токсичної дії, біотрансформація. Токсикологічна 

характеристика та методи аналізу пестицидів 1-го,  

 2-го, 3-го, 4-го та 5-го поколінь. 

3 2 

11. Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст 

пестицидів ензимними методами (хроматоензимний метод, 

імуноферментний аналіз (ІФА), холінестеразна проба). 

Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС 

хімічними реакціями. Дослідження витяжок із біологічного 

матеріалу на вміст ФОС хроматографічними методами. 

3 2 

12. Токсикологічна характеристика та методи аналізу отруйних 

речовин, які потребують особливих методів виділення (фториди, 

кремнійфториди, бром, йод). Токсикологічна характеристика 

чадного газу, особливості його виявлення та визначення в організмі 

людей. Методи виявлення карбоксигемоглобіну та 

карбоксиміоглобіну. 

3 1 

13 Речовини, які ізолюються полярними розчинниками. Розгляд 

методів ізолювання. Методи очистки та концентрування витяжок з 

3 1 



 

 

біоматеріалу. Отримання кислої та лужної хлороформної витяжок 

"лікарських" отрут. 

14 ТШХ-Скринінг „лікарських" отрут кислого характеру (кислота 

саліцилова, антипірин, похідні барбітурової, саліцилової кислот, 

піразолону. 

3 1 

15 ТШХ-Скринінг „лікарських" отрут нейтрального та слабо 

основного, основного характеру (пурину хінін, аміназин, похідні 

піридину та піперидину, тропану). 

3  

16 Направлене (на моделях) дослідження хлороформної витяжки на 

«лікарські» отрути кислого і нейтрального характеру. 

3  

17 Направлене (на моделях) дослідження хлороформної витяжки на 

алкалоїди. 

4  

18 Направлене (на моделях) дослідження лужної хлороформної 

витяжки на синтетичні "лікарські" отрути. 

4  

19 Використання кольорових та осадових реакцій при експрес-аналізі 

отрут різної природи в біологічних рідинах або екстрактів речовин 

органічними розчинниками. 

4 1 

20 Кількісне визначення "лікарських" отрут в модельних розчинах та 

екстрактах. 

4  

21 Підсумковий модульний контроль № 2. 3 2 

 Разом за модуль 2 40 10 

 Разом за дисципліну: 70 16 

 

Тематичний план самостійної роботи для денної, заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Обсяг у 

годинах 

Денна 

форма 

5,0 

Заочна 

форма 

4,0-5,0 

1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу.  4 7 

2. Токсикологічна характеристика металів. Дослідження осаду 

мінералізатів на наявність металів.. 

4 7 

3. Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність металів 4 7 

4. Дослідження рідкої частини мінералізату на наявність і вміст 

кадмію, талію, вісмуту, стихію та арсену. 

4 7 

5. Виділення ртуті із біологічного матеріалу. Кількісне визначення   

металевих отрут.   

4 7 

6. Токсикологічна характеристика та методи виділення летких 

речовин із об*єктів дослідження..  

4 7 

7. Аналіз дистиляту на наявність летких речовин за допомогою 

хімічних методів. 

4 10 

8. Якісний та кількісний аналіз летких речовин у дистиляті методом 

газорідинної хроматографії. 

4 7 



 

 

9. Токсикологічна характеристика та аналіз групи отруйних речовин, 

які ізолюються  настоюванням досліджуваних об*єктів водою 

(мінеральні кислоти, луги та їх солі).  

4 7 

10. Загальна характеристика пестицидів. Методи аналізу пестицидів 1-

го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го поколінь.  

4+5 10 

11. Токсикологічна характеристика ФОС. Дослідження витяжок на 

вміст ФОС хімічними реакціями, хроматографічними методами. 

4 7 

12. Токсикологічна характеристика та методи аналізу отруйних 

речовин, які потребують особливих методів виділення: фториди, 

бром, йод, чадний газ. 

4 7 

13. Токсикологічна характеристика лікарських речовин природного 

(алкалоїди) та синтетичного походження. 

4 7 

14. Дослідження «лужних» хлороформних витяжок 

хроматографічними методами, спектрофотометричними та 

імуноферментними  методами аналізу. 

4 7 

15. Дослідження «кислих» хлороформних витяжок хімічними 

реакціями. 

4 7 

16. Дослідження «кислих» хлороформних витяжок фізико-хімічними 

методами. 

4 7 

17. Дослідження «лужних» хлороформних витяжок за допомогою 

барвних, осадових та мікрокристалоскопічних реакцій. 

4 7 

18. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій барбітуратами. 4 7 

19. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій похідними 1,4-бензодіазепіну, 

фенотіазину. 

4 7 

20. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій опіатами та канабіноїдами. 4+5 7 

Усього годин 90 156 

 
8. Рекомендовані джерела 

Основна (Базова) 

1. Дроговоз, С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту : підручник-

довідник / С. М. Дроговоз – Х. : Видавничий центр «ХАІ», 2006. – 480 с. 

2. Крамаренко, В. Ф. Токсикологічна хімія / В. Ф. Крамаренко. – К. : Вища шк., 1995. – 423 с. 

3. Лекарственная токсикология / под ред. проф. С. М. Дроговоз, проф. В. Д. Лукьянчука, проф. 

Б. С. Шеймана – Х. : Титул, 2015. – 592 с. 

4. Лужников, Е. А. Клиническая токсикология : учебник, 4-е изд., перераб. и доп. / Е. А. Лужников, 

Г. Н. Суходолова  – М. : ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. – 576 с. 

5. Токсикологічна хімія: Конспект лекцій / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина та ін. 

– Х.: Вид-во НФаУ, Золоті сторінки, 2002. – 160 с. 

Допоміжні 
1. Альберт, А. Избирательная токсичность (Т. І; Т. II) / А. Альберт – М. : Медицина, 1989. – 

398 с; 427 с. 

2. Афанасьев, В. В. Неотложная токсикология / В. В. Афанасьев – М. ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

– 384 с. 

3. Белоусов, Ю. Б. Клиничекая фармакология : учебник для студентов медицинских вузов / 

Ю. Б. Белоусов, В. К. Лепахин, В. С. Моисеев – Спб. : ООО «Идательство ФОЛИАНТ», 

2002. – 520 с. 

4. Вергейчик, Т. Х. Токсикологическая химия / Т. Х. Вергейчик – М. : МЕДпресс-информ, 

2009. – 400 с. 

5. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов І-ІV групп : Справ. 

изд. / А. Л. Бандман, Г. А. Гудзовский, Л. С. Дубейковская и др. ; под ред. В. А. Филова.– 

Л. : Химия, 1988. – 512 с. 



 

 

6. Еремин, С. К. Анализ наркотических средств / С. К. Еремин, Б. Н. Изотов, Н. В. Веселовская 

– М. : Мысль, 1993. – 272 с. 

7. Машковский, М. Д. Лекарственные средства : 15-е изд., перераб., испр. и доп. / М. Д. 

Машковский – М. : ООО «Издательство Новая Волна», 2005. – 520 с. 

8. Метью, Дж. Элленхорн. Медицинская токсикология : диагностика и лечение отравлений у 

человека / Дж. Элленхорн Метью – М. : Медицина, 2003. – 1048 с. 

9. Мельников, Н. Н. Пестициды и регуляторы роста растений: справ. изд. / Н. Н. Мельников, 

К. В. Новоксилов, С. Р. Белан. – М. : Химия, 1995. – 576 с. 

10. Общая токсикология / под. ред. А. О. Лойта. – СПб., 2006. – 244 с.  

11. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов : учебное пособие / под. ред. 

проф. Н. И. Калетиной. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1016 с.  

12. Токсикологическая химия : учебник для вузов / Т. В. Плетенева, Е. М. Саломатин, А. В. 

Сыроежкин и др. – М. : ТЭОТАР - Медиа, 2005. – 512 с. 

13. Эленхорн, М. Дж. Медицинская токсикология : диагностика и лечение отравлений у 

человека: в 2 т.: пер.с англ / М. Дж. Эленхорн – М. : Медицина, 2003. – Т. 1. – 1048 с.; Т.2. 

-  1044 с. 

14. Clarke’s analysis of drugs and poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material: 

4-th edition / A. C. Moffat; M. D. Osselton; B. Widdop [et al.]. – London, Chicago: 

Pharmaceutical  

Press, 2011. – 2736 p. 

15. Baselt, C. R. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man / Randal C. Baselt. –  [9-th ed.]. 

– Seal Beach, California : Biomedical Publications, 2011. – 1900 p. 

16. Suzuki, Osamu. Drug`s and poisons in humans / Osamu Suzuki, Kanako Watanable – Springer, 

2005. – 672 p. 

17. Olson, K. R. Poisoning & Drug Overdose. Fourth Edition / K. R. Olson. – Zange Medical Books, 

Mc Graw-Hill, 2004. – P. 88-93. 

 
9. Додаткові ресурси – інформаційні ресурси 

1. Міністерство охорони здоров’я України URL: http://moz.gov.ua 

2. Журнал «Медична справа». URL: https://www.medsprava.com.ua/about 

3. Журнал «Медичне право». URL: http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-

pravo/zhurnal/ 

4. Нормативная документация МОЗ Украины. URL: http:// zakon.rada.gov.ua  

5. Єдиний медичний простір URL: http://inmeds.com.ua/medical-libraries/922/  
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