
Анотація на дисципліну  
ТОКСИКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  поглиблене вивчення хімічних та фізико-хімічних методів 
аналізу, що застосовуються для контролю якості токсичних лікарських засобів 
та забезпечують їх відповідність до вимог GMP, GLP, GCP. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: забезпечує здатність оцінити токсикологічну ситуацію на 
робочому місці, створити умови, що запобігають проявам токсичних ефектів та 
отруєнням лікарськими речовинами при виробництві ГЛЗ, уникати забруднення 
навколишнього середовища, вміло корегувати профілактичну роботу, 
спрямовану на запобігання гострих та хронічних професійних отруєнь.  
Програмні результати навчання: 
знати: техніку безпеки і правила роботи в хіміко-токсикологічній лабораторії, 
класифікацію отрут і отруєнь,  отруйних речовин за методами виділення їх з 
об’єктів біологічного походження, основні нормативні документи, які 
регламентують судово-токсикологічний і хіміко-токсикологічний аналіз, 
теоретичні основи методів виділення отруйних речовин з біологічного 
матеріалу, шляхи поступлення отрут в організм та виведення з організму, їх 
токсикокінетику, розподіл в організмі, токсикодинаміку отрут в організмі, 
механізми токсичної дії отрут, теорію рецепторів токсичності, розрахунки 
токсикометричних параметрів, фактори, які визначають розвиток отруєння, 
токсикологічну характеристику та аналіз природних отрут, залежність клінічної 
картини від їх хімічної будови та механізму дії, медичну допомогу, методи 
детоксикації, специфічну терапію антидотами; 
  уміти: запропонувати методи виділення і аналізу отрут, виходячи з їх 
природи, характеру і стану об’єкта дослідження, складати план та вибирати 
оптимальний хід хіміко-токсикологічного дослідження, проводити виділення 
отруйних речовин та їх метаболітів з об’єктів біологічного походження 
(ізолювання, очищення, концентрування), виявляти і кількісно визначати 
виділені отрути за допомогою хімічних, біохімічних і фізико-хімічних методів 
аналізу, робити правильні висновки при комбінованих отруєннях, проводити 
експрес-аналіз гострих інтоксикацій отрутами природного походження з метою 
надання кваліфікованої медичної допомоги; 



володіти: знаннями проведення токсикологічних досліджень, прогнозування 
основних напрямків метаболізму речовин на основі їх хімічної будови та 
вмінням аналізувати та інтерпретувати отримані при дослідженні результати; 
передбачати можливі механізми токсичної дії; визначати тактику 
профілактичних заходів та невідкладної допомоги. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВИ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. ОСНОВНІ 
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОВЕДІНКИ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН В ОРГАНІЗМІ. 
Правила проведення судово-медичних експертиз. Класифікація отруєнь. 
Токсикокінетика і токсикодинаміка отрут в організмі. Комбінована дія 
ксенобіотиків. Потенціювання і синергізм. Дослідження токсичних речовин за 
допомогою фізико-хімічних методів аналізу.  
ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИ ХІМІКО-
ТОКСИКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ГРУПИ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН. Загальна і 
токсикологічна характеристика фітотоксинів. Хімічна природа рослинних 
отрут. Вплив хімічної будови рослинних отрут на клінічну картину отруєння. 
Механізм токсичної дії фітотоксинів. Клінічна картина отруєння. Діагностика. 
Надання медичної допомоги. Виділення з біологічних об’єктів та дослідження.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


