
Анотація на дисципліну  
ФАРМАЦЕВТИЧНІ АСПЕКТИ ТОКСИКОМАНІЇ ТА НАРКОМАНІЇ 

(курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — Вивчення причин виникнення механізмів формування клінічних 
проявів залежності від психоактивних речовин (ПАР), загальних принципів 
профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як фармакологія, 
фармакотерапія з фармакокінетикою, патологічна фізіологія, безпека 
життєдіяльності, екстремальна медицина. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у 
біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хіміко-токсикологічні 
дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та 
алкогольних сп’янінь. 
Програмні результати навчання: 
знати: визначення наркологічної токсикології, як розділу клінічної 
токсикології, понять «наркоманія», «токсикоманія», «наркотики», 
«психотропна речовина», прекурсори; хімічні та фізико-хімічні властивості 
органічних та неорганічних речовин, біохімічні перетворення, що відбуваються 
в організмі під дією психоактивних речовин і алкоголю; можливі шляхи 
попадання до організму ПАЗ, їх токсикокінетику та токсикодинаміку, основні 
закономірності поведінки хімічних речовин екзогенного характеру в організмі 
людини, вплив зазначених процесів на результати хіміко-токсикологічного 
аналізу; систему лікування наркоманії та токсикоманії в Україні та світі, 
загальні принципи профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму; 
уміти: проводити первинну діагностику наркотичної інтоксикації за 
зовнішніми симптомами та організувати першу долікарську допомогу при 
гострих отруєннях; коректно проводити відбір об’єктів хіміко-
токсикологічного аналізу при інтоксикаціях різними групами наркотичних та 
психотропних речовин з урахуванням основних закономірностей поведінки їх в 
організмі (шляхи надходження, розподіл, кумуляція, метаболізм та виведення); 
використовувати набуті знання для пропагування здорового способу життя на 
основі розуміння незворотних порушень організму в результаті зловживання 
наркотичними та психотропними речовинами;  



володіти: навичками профілактики наркоманії, токсикоманії та алкоголізму; 
вести профілактичну роботу на робочому місці і в суспільстві вцілому; 
проведення первинної діагностики наркотичної інтоксикації за зовнішніми 
симптомами та організувати першу долікарську допомогу при гострих 
отруєннях. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ НАРКОМАНІЙ ТА ТОКСИКОМАНІЙ. 
ТЮТЮНОПАЛІННЯ, АЛКОГОЛІЗМ. Термінологія в наркології. Класифікації 
наркотичних і психоактивних речовин. Стадії наркоманії. Етапи та методи 
лікування наркоманій і токсикоманій. Організація наркологічної допомоги в 
Україні. Загальні принципи діагностики наркоманій і токсикоманій. 
Епідеміологія, профілактика. Фармацевтичні аспекти тютюнопаління. Токсична 
дія, симптоми отруєння. Алкоголізм: поняття та визначення. Хімічна та 
токсикологічна характеристика, клініка алкоголізму. Перша допомога, методи 
детоксикації при отруєнні тютюном і алкоголем. Перша допомога. Методи 
профілактики. Фармацевтичні аспекти вживання опіатів, залежності від них та 
профілактика. Фармацевтичні аспекти вживання кокаїну, основи профілактики, 
залежність від кокаїну. Фармацевтичні аспекти та основи профілактики при 
вживанні галюциногенів, амфетамінів та залежності від них. Канабіноїди. 
Фармацевтичні аспекти вживання канабіноїдів. Методи профілактики та 
лікування. Токсикологічне значення основних груп психотропних лікарських 
засобів. Транквілізатори, фармацевтичні аспекти вживання. Нейролептики. 
Снодійні засоби. Дія на організм. Перша допомога при лікуванні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 


