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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна за вибором студента “Токсикологічна хімія” є складовою 
циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
“магістр”, яка викладається на хімічному факультеті Львівського національного університету 
імені Івана Франка на 2-му курсі (3-й семестр) в обсязі 4 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS), у тому числі 48 годин аудиторних занять з них 
16 годин лекцій, 32 години лабораторних і 72 годин самостійної роботи. Закінчується заліком. 
 

Найменування  
показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

10 Природничі науки 
Денна форма навчання 

Курс за вибором студента 

Модулів – 1 
 

Рік підготовки: 2 
Змістових модулів – 8 Семестр: 3 

Загальна кількість  
годин: 120 

Спеціальність: 
102 Хімія 

Лекції: 16 год 
Лабораторні роботи: 32 год 

Тижневих годин: 
аудиторних –  3 
самосійна робота – 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
–  магістр 

Самостійна робота: 72 год 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 1:1,5 

 

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:  

 предмет, завдання та основні поняття токсикологічної хімії; 

 класифікацію отрут і отруєнь; 

 хімічну будову та фізико-хімічні характеристики токсичних речовин; 

 основні шляхи потрапляння та виведення токсичних речовин з організму; 

 механізми біотрансформації ксенобіотиків в організмі; 

 методи детоксикації при отруєннях; 

 основні методи сучасного хіміко-токсикологічного аналізу; 

 нормативні документи, що регламентують використання шкідливих речовин. 

 

Студент повинен вміти:  

 аналізувати та прогнозувати вплив хімічних речовин на біологічні процеси; 

 скласти план та запропонувати метод аналізу отрут в об’єкті дослідження; 

 проводити виділення отруйних речовин та їх метаболітів з досліджуваних об’єктів; 

 застосовувати основні методи хіміко-токсикологічного аналізу; 

 проводити якісний та кількісний аналіз токсичних сполук; 

 аналізувати та інтерпретувати отримані експериментальні результати. 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

“Токсикологічна хімія” є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як “Судова 

хімія”, “Фармакологія”, “Токсикологія”, “Фармацевтична хімія, “Екологія людини”. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№
 т

ем
и

 
НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 

Кількість годин 

лк лаб ср 

Змістовий модуль. 

Токсикологічна хімія. 

1  
Основи токсикологічної хімії. 

Отрути та отруєння. Основні методи детоксикації. 
2 4 9 

2  
Біохімічна токсикологія. 

Токсикокінетика та токсикодинаміка ксенобіотиків. 
2 4 9 

3  

Хіміко-токсикологічний аналіз. 

Токсичні речовини, що ізолюються перегонкою з водяною 

парою (“леткі” отрути). 

2 4 9 

4  
Токсичні речовини, що ізолюються екстракцією полярними 

розчинниками (алкалоїди та їх похідні). 
2 4 9 

5  
Токсичні речовини, що ізолюються екстракцією полярними 

розчинниками (синтетичні лікарські препарати). 
2 4 9 

6  
Токсичні речовини, що ізолюються екстракцією органічними 

розчинниками (пестициди). 
2 4 9 

7  
Токсичні речовини, для виділення яких застосовують методи 

мінералізації біологічного матеріалу (“металеві” отрути). 
2 4 9 

8  

Токсичні речовини, що ізолюються екстракцією водою 

(кислоти, основи, солі) та речовини, що потребують особливих 

способів виділення. 

2 4 9 

Модульна робота (колоквіум) 

Всього годин 16 32 72 

 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
ТЕМА 1. Токсикологія і токсикологічна хімія. 

Лекція 1. Основи токсикологічної хімії. Отрути та отруєння. Основні методи 

детоксикації. (2 год). 

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. (4 год). 

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

практикуму. 
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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. (9 год). 
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. 

4. Основні правила судово-токсикологічного аналізу. 

 

 

ТЕМА 2. Біохімічна токсикологія. 

Лекція 2. Біохімічна токсикологія. Токсикокинетіка та токсикодинаміка 

ксенобіотиків. (2 год). 
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. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група 

речовин, що виділяються перегонкою з водяною парою. (4 год). 

1. Підготовка приладу та проведення дистиляції з водяною парою. 

2. Схема дослідження дистиляту. 

Завдання для самостійної роботи. (9 год). 
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. 
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ТЕМА 3. Хіміко-токсикологічний аналіз. 

Лекція 3. Аналітична токсикологія як розділ токсикологічної хімії. Токсичні 

речовини, що ізолюються перегонкою з водяною парою (“леткі” отрути). (2 год). 

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. 

“Леткі” отрути. 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. 

 Синильна 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). 

Лабораторна робота 3. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група 

речовин, що виділяються перегонкою з водяною парою. (4 год). 

1. Реакції ідентифікації органічних галогенопохідних. 

2. Реакції ідентифікації спиртів та фенолів (метанол, етанол, етиленгліколь, фенол). 

3. Реакції ідентифікації карбонільних сполук (формальдегід, ацетон). 

4.  Реакції ідентифікації оцтової кислоти. 

Завдання для самостійної роботи. (9 год). 
1. Вплив рН середовища на перегонку речовин з водяною парою.  

2. Застосування газорідинної хроматографії для аналізу летких речовин. Теоретичні 

основи методу. 

3. Завдання та основні прийоми якісного та кількісного газохроматографічного 

аналізу. 
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Лекція 4. Токсичні речовини, що ізолюються екстракцією полярними 

розчинниками (алкалоїди та їх похідні). (2 год). 

Загальна характеристика групи. Алкалоїди, їх характеристика, поширення у природі, 

біогенезис. Токсикокінетика алкалоїдів. Способи виділення алкалоїдів. Методи 

ідентифікації: загальні та спеціальні алкалоїдні реактиви. Методи кількісного визначення. 

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). 

Лабораторна робота 4. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група 

речовин, що екстрагуються полярними розчинниками (алкалоїди). (4 год). 

1. Реакції ідентифікації алкалоїдів (кофеїн, папаверин, нікотин). 

2. Виявлення кофеїну методом хроматографії. 

Завдання для самостійної роботи. (9 год). 
1. Екстракція. Кількісні характеристики процесів екстракції. 

2. Мікрокристалоскопічний аналіз. 

 

 

Лекція 5. Токсичні речовини, що ізолюються екстракцією полярними 

розчинниками (синтетичні лікарські препарати). (2 год). 

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. 

 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). 

Лабораторна робота 5. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група 

речовин, що екстрагуються полярними розчинниками (синтетичні лікарські 

препарати). (4 год). 

1. Реакції ідентифікації похідних саліцилової та п-амінобензойної кислот. 

2. Реакції ідентифікації препаратів похідних піразолону та п-амінофенолу. 

3. Реакції ідентифікації барбітурової кислоти та її похідних. 

Завдання для самостійної роботи. (9 год). 
1. Реакції ідентифікації алкалоїдів похідних тропану – атропіну, кокаїну. 

2. Похідні 1,4-бензодіазепіну і реакції їх виявлення. 



 8 

Лекція 6. Токсичні речовини, що ізолюються екстракцією органічними 

розчинниками (пестициди). 

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). 

Лабораторна робота 6. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група 

речовин, що екстрагуються органічними розчинниками. (4 год). 

1. Якісний елементний аналіз токсичних органічних сполук. 

2. Розклад органічних речовин за методом Лассеня. 

3. Особливості якісного виявлення фосфору та галогенів. 

4. Реакції ідентифікації хлор- та фосфоровмісних пестицидів. 

Завдання для самостійної роботи. (9 год). 
1. Основні правила використання гербіцидів і отрутохімікатів у сільському 

господарстві і побуті. 

2. Антидотна терапія при отруєннях фосфорорганічними сполуками. 

 

 

Лекція 7. Токсичні речовини, для виділення яких застосовують методи 

мінералізації біологічного матеріалу (“металеві” отрути). (2 год). 

Загальна характеристика групи “металевих” 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 “металевих” 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. 
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Лабораторна робота 7. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група 

речовин, для виділення яких застосовують методи мінералізації біологічного матеріалу. 

Дослідження мінералізатів дробним методом. (4 год). 

1. Способи мінералізації та денітрації біологічного матеріалу. 

2. Дослідження мінералізатів дробним методом. 

3. Виявлення іонів барію, плюмбуму, мангану, хрому, купруму, аргентуму, цинку. 

Завдання для самостійної роботи. (9 год). 
1. Інструментальні методи при дослідженні металів у мінералізатах і біологічних 

рідинах (атомно-емісійна спектроскопія). 

2. Інструментальні методи при дослідженні металів у мінералізатах і біологічних 

рідинах (атомно-абсорбційна спектрометрія, рентгено-флуоресцентний аналіз). 

 

 

Лекція 8. Токсичні речовини, що ізолюються екстракцією водою (кислоти, 

основи, солі) та речовини, що потребують особливих способів виділення. (2 год). 

Мінеральні кислоти. Попередні проби на присутність мінеральних кислот. Сульфатна, 

нітратна та хлоридна 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. 

Хлораміни, флуориди, дисульфід карбону, бром, йод – методи ізолювання сполук, 

виявлення та кількісного визначення. Отруєння речовинами цієї групи. Особливості 

виявлення флуору у флуорорганічних сполуках. 

Токсини. Загальна характеристика. Класифікація токсинів: фітотоксини, зоотоксини, 

мікотоксини. Особливості будови і властивості токсинів. 

Лабораторна робота 8. Ідентифікація окремих токсичних речовин: група 

речовин, для виділення яких застосовують екстракцію водою. Реакції ідентифікації 

неорганічних кислот, лугів, нітратів та нітритів. (4 год). 

1. Особливості виявлення мінеральних кислот. 

2. Реакції ідентифікації лугів та аміаку. 

3. Реакції ідентифікації нітратів та нітритів. 

Завдання для самостійної роботи. (9 год). 
1. Очистка витяжок з біологічного матеріалу за допомогою діалізу та електродіалізу. 

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

 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 

 

1. Токсикологічна хімія її зміст, завдання та основні розділи (біохімічна токсикологія та 

хіміко-токсикологічний аналіз). 

2. Взаємозв’язок токсикологічної хімії з токсикологією та іншими дисциплінами. 

3. Етапи становлення та розвитку токсикологічної хімії. 

4. Організація судово-медичної експертизи в Україні. 

5. Основна документація, яка ведеться при проведенні хіміко-токсикологічного аналізу. 

6. Класифікація отрут у токсикологічній хімії. 

7. Класифікація отруєнь. 

8. Які отруєння називають гострими, побутовими і кримінальними? 

9. Які фактори впливають на токсичність хімічних сполук? 

10. Що вивчають токсикокінетика і токсикодинаміка? 

11. Основні шляхи проникнення отрут в організм. 
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12. Роль клітинних мембран і рецепторів при отруєннях. 

13. Основні етапи біотрансформації ксенобіотиків. 

14. Зв’язування отрут з тканинами організму. 

15. Виведення ксенобітиків і їх метаболітів з організму. 

16. Основні методи детоксикації. 

17. Методи антидотної терапії. 

18. План проведення хіміко-токсикологічного аналізу. 

19. Методи виділення та ідентифікації токсичних речовин. 

20. Підготовка біологічних проб до аналізу. 

21. Значення попередніх проб. 

22. Перегонка з водяною парою. Переваги та недоліки методу. 

23. Реакції ідентифікації синильної кислоти та ціанідів. Яка реакція є найбільш доказовою у 

судово-токсикологічному аналізі? 

24. Реакції ідентифікації формальдегіду та ацетону. 

25. За допомогою яких реакцій можна відрізнити етиловий спирт від метилового? 

26. Сивушні масла, їх склад та токсикологічне значення. 

27. Реакції ідентифікації етиленгліколю та оцтової кислоти. 

28. Реакції виявлення фенолів у дистиляті. 

29. За допомогою яких реакцій можна виявляти у дистиляті і відрізняти один від одного 

хлороформ, хлоралгідрат, тетрахлорометан і дихлоретан? 

30. Токсикологічне значення та механізм токсичної дії синильної кислоти. 

31. Токсикологічне значення та механізми токсичної дії метанолу та етанолу. 

32. Надання допомоги при отруєнні речовинами з групи “летких” отрут. 

33. Назвіть основні хімічні і фізичні властивості речовин, які виділяються з біологічного 

матеріалу підкисленим спиртом або підкисленою водою. 

34. Вплив рН середовища на ізолювання з біологічного матеріалу речовин кислотного і 

основного характеру. 

35. Методи виділення барбітуратів з біологічного матеріалу. 

36. За допомогою яких загальних реакцій можна виявити барбітурати, виділені з біологічного 

матеріалу? 

37. Якими реакціями можна виявити похідні п-амінобензойної кислоти (новокаїну, дикаїну, 

новокаїнаміду)? 

38. Похідні гідразиду ізонікотинової кислоти і реакції їх виявлення (ізоніазид, фтивазид, 

салюзид). 

39. Фізико-хімічні властивості, застосування, токсична дія, метаболізм похідних піразолону 

(антипірин, анальгін, амідопірин). 

40. Реакції ідентифікації амідопірину та фенацетину. 

41. Реакції ідентифікації саліцилової та ацетилсаліцилової кислот. 

42. Похідні 1,4-бензодіазепіну і реакції їх виявлення. 

43. Загальні та спеціальні алкалоїдні реактиви. 

44. Реакції виявлення алкалоїдів похідних тропану – атропіну, кокаїну. 

45. Які реакції застосовують для виявлення хініну і хінідину? 

46. Що покладено в основу реакцій утворення талейохіну і еритрохіну? 

47. Методи виявлення нікотину і анабазину у біологічному матеріалі. 

48. Методи аналізу, що застосовуються для виявлення ефедрину. 

49. Як можна виявити похідні пурину (кофеїн, теофілін, теобромін)? 

50. Як відрізнити опій від омнопону? 

51. Які із реакцій є найбільш характерними, специфічними і доказовими для морфіну? 

52. В чому полягає суть реакції Пелагрі? 

53. Яка реакція лежить в основі кількісного фотоколо-риметричного визначення морфіну? 

54. Хімічні методи виявлення канабіноїдів. 

55. Основні класифікації пестицидів. 
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56. Токсикологічна характеристика та методи ідентифікації хлорорганічних пестицидів. 

57. Токсикологічна характеристика пестицидів – похідних карбамінової та дитіокарбамінової 

кислот. 

58. Токсикологічна характеристика пестицидів – похідних фенолу і нітрофенолу. 

59. Токсикологічна характеристика пестицидів – похідних феноксиалкілкарбонових кислот. 

60. Токсикологічна характеристика пестицидів – похідних сечовини і тіосечовини. 

61. Токсикологічна характеристика та методи ідентифікації фосфорорганічних пестицидів. 

62. Токсикологічна характеристика та методи ідентифікації меркурійорганічних 

отрутохімікатів. 

63. Токсикологічна характеристика синтетичних піретроїдів. 

64. Механізм токсичної дії металів. 

65. Чому при дослідженні біологічного матеріалу на наявність “металічних” отрут необхідно 

проводити його мінералізацію? 

66. Основні недоліки методів сухого озолення та методів мінералізації біологічного 

матеріалу кислотами. 

67. Які продукти утворюються при руйнуванні білкових речовин після деструкції та 

мінералізації? 

68. Для чого і за допомогою яких речовин проводиться денітрація мінералізату? 

69. Для чого використовуються реакції маскування і які реактиви для цього застосовуються? 

70. Застосування, токсичність та реакції ідентифікації сполук плюмбуму, барію, мангану та 

хрому. 

71. Застосування, токсичність та реакції ідентифікації сполук цинку, кадмію та бісмуту. 

72. Застосування, токсичність та реакції ідентифікації сполук аргентуму, купруму, талію та 

стибію. 

73. Застосування, токсичність та реакції ідентифікації сполук арсену та меркурію. 

74. Методи кількісного визначення купруму та меркурію у мінералізатах. 

75. Антидотна терапія при отруєннях металами. 

76. Метод ізолювання речовин з біологічного матеріалу настоюванням з водою. Загальна 

характеристика методу та порядок проведення. 

77. Очистка витяжок з біологічного матеріалу за допомогою діалізу. 

78. Неорганічні кислоти та луги. Механізм їх токсичної дії та ознаки отруєння. 

79. Солі нітратної та нітритної кислот. Механізм їх токсичної дії та ознаки отруєння. 

80. Реакції ідентифікації неорганічних кислот (хлоридна, нітратна, сульфатна) в діалізаті. 

81. Реакції ідентифікації лугів (гідроксиди натрію, калію, амонію) в діалізаті. 

82. Реакції ідентифікації нітратів та нітритів в діалізаті. 

83. Механізм токсичної дії карбон(II) оксиду. 

84. Симптоми отруєння чадним газом та перша допомога при отруєнні. 

85. Методи виявлення карбоксигемоглобіну у крові. 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль знань навчальної дисципліни “Токсикологічна хімія” здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 

100-бальною шкалою. Курс складається з одного модуля. 

При виставленні балів за поточний контроль враховуються: 

- знання лекційного матеріалу за темою; 

- підготовка до виконання лабораторних робіт, якість оформлення звітів та кінцевий 

результат; 

- якість самостійної роботи студента при виконанні індивідуальних завдань для 

самостійної роботи; 

- результат здачі колоквіуму. 
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Форми поточного контролю: 

 оцінювання підготовки, виконання та захисту лабораторних робіт; 

 оцінювання студентів під час лабораторних занять; 

 оцінювання індивідуальних самостійних завдань; 

 здача колоквіуму. 

 

Рейтингова оцінка контролю знань студентів 

 

Модуль Вид контролю К-сть видів 
Макс. к-сть 

балів 
Сума балів 

Токсикологічна 

хімія 

Підготовка, виконання та 

захист лабораторних робіт 
6 5 30 

Контрольні заміри знань на 

лабораторних заняттях 
2 10 20 

виконання самостійного 

завдання 
2 10 20 

Підсумкова контрольна 

робота (колоквіум) 
1 30 30 

Загальна сума балів за семестр  100 

Залік 1  100 

 

 

Підсумкова оцінка 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка складається з сумарної оцінки з усіх видів 

контролю. 

 

Бал ECTS Оцінка 

90–100 A  

 

Зараховано 
81–89 B 

71–80 C 

61–70 D 

51–60 E 

30–50 FX Незараховано з можливою перездачею заліку 

0–29 F Незараховано з повторенням всього курсу 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНА 

 

1. Крамаренко В.П. Токсикологічна хімія. К.: Вища шк., 1995. – 423 с. 

2. Ніженковська І.В., Вельчинська О.В., Кучер М.М. Токсикологічна хімія. К.: ВСВ 

«Медицина», 2020. – 372 с. 

3. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия. М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 400 с. 

4. Токсикологическая химия / Под ред. Т.В. Плетеневой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 с. 

5. Кучер М.М., Галькевич І.Й., Федущак Н.К. та ін. Методичні рекомендації до лабораторних 

занять з токсикологічної хімії (модуль 1) для студентів IV курсу фармацевтичного 

факультету зі спеціальності “Фармація” IV рівня акредитації. Львів: Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, 2013. – 94 с. 
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6. Галькевич І.Й., Кучер М.М., Бідниченко Ю.І. та ін. Методичні рекомендації до 

лабораторних занять з токсикологічної хімії (модуль 2) для студентів фармацевтичного 

факультету (спеціальність “Фармація”). Львів: Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, 2014. – 106 с. 

 

 

ДОДАТКОВА 

 

1. Крамаренко В.Ф. Токсикологическая химия. К.: Выща шк. Головное изд-во., 1989. – 447 с. 

2. Karpushina S.A., Bondar V.S., Zhuravel I.O. Toxicological chemistry. Lecture course. Kharkiv: 

NUPh “Golden Pages”, 2011. – 208 p. 

3. Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів / Під. ред. С.А. Воронова. 

Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 316 с. 

4. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов / Под ред. проф. 

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

5. Швайкова М.Д. Токсикологическая химия. М.: Медицина, 1975. – 376 с. 

6. Мельников Н.Н. Пестициды. Химия, технология и применение. М.: Химия, 1987. – 712 с. 

7. Крамаренко В.Ф. Химико-токсикологический анализ. К.: Вища шк., 1982. – 272 с. 

8. Эйхлер В. Яды в нашей пище. М.: Мир, 1993. – 237 с. 

9. Полюдек-Фабини Р., Бейрих Т. Органический анализ. Л.: Химия, 1981. – 624 с. 

 


