
Кафедра внутрішньої медицини №2 

Силабус дисципліни за вибором «Клінічна токсикоглогія» 

 
 

1.1. Загальна інформація 

Назва факультету Медичний факультет №2 

Освітня програма (галузь, 

спеціальність, рівень вищої 

освіти, форма навчання) 

22 Охорона здоров’я. 222 Медицина, 

другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

денна форма 

Навчальний рік 2021-2022 

Назва дисципліни, код 

(електронна адреса на сайті 

ЛНМУ імені Данила Галицького) 

Клінічна токсикологія ВБ 1.50 
https://new.meduniv.lviv.ua/kafedry/kafedra-
vnutrishnoyi-medytsyny-2/ 

Кафедра (назва, адреса, телефон, 

e-mail) 

Кафедра внутрішньої медицини №2 

м. Львів вул. Ужгородська 1 
kaf_internalmed_2@meduniv.lviv.ua 

Керівник кафедри (контактний e- 

mail) 

Доц.Комариця О.Й. 

komar_or@ukr.net 

Рік навчання (рік, на якому 

реалізується вивчення 
дисципліни) 

4 курс 

Семестр (семестр, у якому 

реалізується вивчення 

дисципліни) 

VIIІ 

Тип дисципліни/модулю 
(обов’язкова/ вибіркова) 

вибіркова 

Викладачі (імена, прізвища, 

наукові ступені і звання 

викладачів, які викладають 

дисципліну, контактний email) 

Радченко Олена М., д.м.н., проф.,  

Комариця О.Й., к.м.н., доц. 

kaf_internalmed_2@meduniv.lviv.ua  

Erasmus так/ні (доступність 

дисципліни для студентів у 

рамках програми Erasmus+) 

Так 

Особа, відповідальна за силабус 

(особа, якій слід надавати 

коментарі стосовно силабуса, 

контактний e-mail) 

Проф..  Радченко О.М. 

olradchenko@gmail.com 

доц. Комариця О.Й. 

komar_or@ukr.net 

Кількість кредитів ECTS 2,0 кредити 

Кількість годин (лекції/ практичні 

заняття/ самостійна робота 

студентів 

60 годин (0/20/40) 

Мова навчання українська 

https://new.meduniv.lviv.ua/kafedry/kafedra-vnutrishnoyi-medytsyny-2/
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Інформація про консультації За потребою 

Адреса, телефон та регламент 

роботи клінічної бази, бюро (у 

разі потреби) 

КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна 

лікарня", 79010, м. Львів, вул. Некрасова, 4 

тел./факс: +38(032)276-97-63 

2. Коротка анотація до курсу 

Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно- 

трансферною системою Організації навчального процесу (ЄКТС). Програма 

курсу за вибором «Клінічна токсикологія» на 4 курсі передбачає удосконалення 

знань з актуальних питань теорії та практики основних захворювань людини, 

які виникають внаслідок токсичного впливу речовин різних груп, основних 

симптомів та синдромів з метою покращення лікування, попередження отруєнь 

та покращення якості життя та здоров’я населення. 

3. Мета і цілі курсу 

1. Метою викладання навчальної дисципліни за вибором «Клінічна 

токсикологія» є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, 

навички та розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі 

охорони здоров’я, сфера застосування яких передбачена визначеним переліком 

синдромів та симптомів хвороб, невідкладних станів, що потребують особливої 

тактики ведення пацієнта; лабораторних та інструментальних досліджень, 

медичних маніпуляцій; здатність вирішувати практичні проблеми експертної 

оцінки при проведенні судово-токсикологічного дослідження. 

2. Основні завдання вивчення дисципліни за вибором «Клінічна токсикологія»: 

• знати предмет і завдання дисципліни «Клінічна токсикологія»; 

• класифікувати види отруєнь та розрізняти їх ознаки; визначати ступінь 

летальності токсичної дози; 

• мати уявлення про ксенобіотики природного та антропогенного 

походження, які становлять потенційну небезпеку для людини; 

• обстежувати пацієнтів з токсичним ураженням речовинами різних груп; 



визначати основні клінічні симптоми та синдроми отруєнь; 

• складати план обстеження та обгрунтувати призначення основних 

інвазивних і неінвазивних діагностичних методів; здійснювати оцінку 

результатів додаткових методів дослідження; проводити диференційну 

діагностику; 

• інтерпретувати результати хіміко-токсикологічного аналізу за сукупності 

результатів різних методів дослідження; 

• правильно визначати методи детоксикації та першої допомоги при 

отруєннях різного походження; 

• робити правильні висновки у випадку комбінованих отруєнь; проводити 

аналіз гострих інтоксикацій з метою надання кваліфікованої медичної 

допомоги; 

• проводити диференціальну діагностику гострих отруєнь; 

• знати загальні принципи комплексної детоксикації організму людини після 

гострих отруєнь; знати антидотні засоби; 

• надавати першу долікарську допомогу у випадку отруєнь різного 

походження; 

• уміти надавати невідкладну і екстрену допомогу у разі гострих отруєнь 

речовинами різних груп; 

• задокументувати проведення судово-токсикологічних досліджень 

(ведення робочого журналу, складання акту судово-токсикологічного 

дослідження), документувати проведення експертних і лабораторних 

досліджень; 

• визначати тактику профілактичних заходів для попередження інтоксикацій 

токсичними речовинами різних груп. 

3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у ОПП). 

Згідно з вимогами ОПП дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей: 

- інтегральна: 

здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

- загальні: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6. Здатність приймати обгрунтовані рішення 

ЗК7. Здатність працювати в команді. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 



ЗК10. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК11. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК14. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК15.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

– спеціальні (фахові, предметні): 

ФК1. Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, 

проводити та оцінювати результати фізикального обстеження. 

ФК2. Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень. 

ФК3. Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання. Призначати 

лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого. Здійснювати 

диференціальну діагностику захворювань. Встановлювати попередній та 

клінічний діагноз. 

ФК4. Визначати необхідний режим праці та відпочинку при лікуванні 

захворювання. 

ФК5. Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні захворювання. 

ФК6. Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання. 

ФК7. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану. 

ФК8. Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного 

стану. 

ФК9. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед 

населення та військовослужбовців з урахуванням існуючої системи 

лікувально-евакуаційного забезпечення. 

ФК10.Визначати тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних 

пологів та післяпологового періоду. Проводити консультування з питань 

планування сім’ї та підбору метода контрацепції. 

ФК11.Виконувати медичні маніпуляції . 

ФК13.Планувати заходи для запобігання розповсюджування інфекційних 

хвороб. Проводити виявлення і ранню діагностику інфекційних 

захворювань; первинні протиепідемічні заходи в осередку інфекційної 

хвороби. Виявляти групи ризику, території ризику, час ризику, фактори 

ризику та здійснювати епідеміологічний аналіз інфекційної 

захворюваності населення. 

ФК14.Визначати тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що 

підлягають диспансерному нагляду; тактику обстеження та первинної 

профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду; 

розраховувати та призначати необхідні продукти харчування дітям 

першого року життя. 



ФК15.Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів. 

ФК16.Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; вести медичну 

документацію щодо пацієнта та контингенту населення. 

ФК17.Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших неінфекційних 

захворювань; оцінювати показники захворюваності, інтегральні 

показники здоров’я; виявляти фактори ризику виникнення та перебігу 

захворювань; формувати групи ризику населення. Визначати джерело 

та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її типу; 

отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; обробляти та 

проаналізувати отриману інформацію. 

ФК18.Визначати негативні фактори навколишнього середовища; аналізувати 

стан здоров’я певного контингенту; визначати наявність зв’язку між 

станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного 

контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про 

зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 

певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності населення, 

виявляючи групи ризику, території ризику, час ризику, фактори ризику. 

Проводити оцінку впливу соціально-економічних та біологічних 

детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. 

ФК19.Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я; виявляти дефекти діяльності та причин їх 

формування. Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні 

протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені на засадах 

доказової медицини; розробляти та використовувати локальні протоколи 

надання медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного 

обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню 

якості та безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних 

послуг; обгрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати) 

та вибір раціональних форм організації надання медичних послуг. 

Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 

ФК20.Організовувати роботу медичного персоналу; формувати раціональні 

медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами, 

організаціями та установами; застосовувати інструменти просування 

медичних послуг. 

ФК21.Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. 

ФК22.Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю. 

ФК23.Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими 

правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній 

культурний рівень. 

ФК24.Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльност ФК25.Організовувати необхідний рівень індивідуальної 

безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових 

небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 



4. Пререквізити курсу 

Міждисциплінарні зв’язки базуються на вивченні студентами анатомії 

людини, медичної біології, гістології, цитології та ембріології, патоморфології, 

фізіології, патофізіології, медичної і біологічної фізики, біоорганічної та 

біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, фармакологї, 

радіології та радіаційної медицини, пропедевтики внутрішньої медицини. 

5. Програмні результати навчання 

ПРН1 Збирати інформацію про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез 

життя, проводити та оцінювати результати фізикального обстеження. 

ПРН2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи стандартну 

процедуру на підставі результатів лабораторних та інструментальних 

досліджень дітей, підлітків та дорослих. 

ПРН3 Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. Встановлювати 

найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання. Призначати 

лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого. Здійснювати 

диференціальну діагностику захворювань. Встановлювати попередній та 

клінічний діагноз. 

ПРН4 Визначати необхідний режим праці та відпочинку дітей, підлітків та 

дорослих при лікуванні захворювання. 

ПРН5 Визначати необхідне лікувальне харчування дітей, підлітків та дорослих 

при лікуванні захворювання. 

ПРН6 Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) 

захворювання. 

ПРН7 Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на підставі 

діагнозу невідкладного стану. 

ПРН8 Надавати екстрену медичну допомогу на підставі діагнозу невідкладного 

стану 

ПРН9 Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед 

населення та військовослужбовців з урахуванням існуючої системи 

ПРН11Виконувати медичні маніпуляції. 

ПРН15Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, ступеню 

та тривалості непрацездатності з оформленням відповідних документів. 

ПРН16Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; вести медичну 

документацію щодо пацієнта та контингенту населення. 

ПРН19Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я; виявляти дефекти діяльності та причин їх 

формування. Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні 

протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені на засадах 

доказової медицини; розробляти та використовувати локальні протоколи 

надання медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного 

обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню 

якості та безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних 

послуг; обгрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати) 

та вибір раціональних форм організації надання медичних послуг. 

Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 

діагностики, профілактики, лікування, реабілітації. 



ПРН20Організовувати роботу медичного персоналу; формувати раціональні 

медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами, 

організаціями та установами; застосовувати інструменти просування 

медичних послуг. 

ПРН21Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. 

ПРН22Дотримуватися здорового способу життя, користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю 

ПРН23Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими 

правами, свободами та обов’язками, підвищувати загально-освітній 

культурний рівень. 

ПРН24Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 

діяльності 

Список результатів навчання 

Код 

результату 

навчання 

 

Зміст результату навчання 

Посилання на код 

матриці 

компетентностей 

Категорія: 

Зн – знання 

Ум –уміння 

K– компетентності 

АВ – автономність 

та відповідальність 

Результати навчання 

визначають, що студент повинен 

знати, розуміти та вміти 

виконувати після завершення 

вивчення дисципліни. 

Результати навчання випливають 

із заданих цілей навчання. Для 

зарахування дисципліни 

необхідно підтвердити 

досягнення кожного результату 

навчання. 

Символ коду 

програмного 

результату навчання 

(ПРН) у стандарті 

вищої освіти 

Зн - 1 Мати спеціалізовані знання про 

людину, знати методики та 

стандартні схеми опитування, 

фізикальне обстеження і хіміко- 

лабораторні дослідження 

пацієнтів з токсичним 

ураженням речовинами різних 

груп. Мати спеціалізовані знання 

про основні поняття і закони 

токсикології, основні параметри 

токсикометрії. 

ПРН 1 

Ум - 1 Уміти провести бесіду з хворим з 

ознаками отруєння токсичними 

речовинами різних груп на 

підставі алгоритмів та 

стандартів, використовуючи 

стандартні методики, провести 

фізикальне обстеження пацієнта. 
Розрізняти ознаки отруєнь. 



К – 1 Навички опитування та 

клінічного обстеження пацієнта з 

ознаками отруєння токсичними 

речовинами різних груп. 

 

АВ - 1 Нести відповідальність за 

якісний збір отриманої 

інформації на підставі співбесіди, 

опитування, огляду, пальпації, 

перкусії та прийняття 
відповідних заходів. 

Зн - 2 Знати стандартні методики 

проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень (за 

списком 3) у пацієнтів з 

токсичним ураженням 

речовинами різних груп. 

ПРН 2 

Ум - 2 Уміти аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних досліджень та 

на їх підставі оцінити 

інформацію щодо токсичного 

ураження речовинами різних 
груп (за списком 3). 

К - 2 Здатність до визначення 

необхідного переліку 

лабораторних та 

інструментальних досліджень та 

оцінки їх результатів у хворих з 

токсичним ураженням 

речовинами різних груп. 

АВ - 2 Нести відповідальність за 

прийняття рішення щодо 

оцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень. 

Зн – 3 Знати основні симптоми та 

синдроми у випадку токсичного 

ураження речовинами різних 

груп 

(за списком 1). 

ПРН 3 

Ум - 3 Уміти приймати обгрунтоване 

рішення щодо виділення 

провідного клінічного симптому 

або синдрому у випадку 

токсичного ураження 

речовинами різних груп (за 



 списком 1).  

К - 3 Здатність до встановлення 

попереднього та клінічного 

діагнозу токсичного ураження 

речовинами різних груп. 

АВ – 3 Нести відповідальність за 

прийняття обгрунтованих рішень 

і дій щодо правильності 

встановлення попереднього та 

клінічного діагнозу токсичного 

ураження речовинами різних 

груп. 

Зн – 4 Знати про етичні та юридичні 

норми, алгоритми та стандартні 

схеми визначення режиму праці 

та відпочинку при лікуванні, на 

підставі попереднього та 

клінічного діагнозу токсичного 

ураження речовинами різних 
груп (за списком 2). 

ПРН 4 

Ум – 4 Уміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, шляхом прийняття 

обгрунтованого рішення 

необхідний режим праці та 

відпочинку під час лікування 

захворювання внаслідок 

токсичного ураження 

речовинами різних груп (за 

списком 2). 

Зн – 5 Знати алгоритми та стандартні 

схеми призначення харчування 

під час лікування хворих з 

токсичним ураженням 

речовинами різних груп. 

ПРН 5 

Ум – 5 Уміти визначати, на підставі 

попереднього та клінічного 

діагнозу, характер харчування 

під час лікування захворювання, 

спричиненого токсичною дією 

речовин різних груп. 

Зн – 6 Знати алгоритми та стандартні 

схеми лікування захворювань 

спричинені токсичною дією 

речовинами різних груп; знати 

методи антидотної терапії та 

ПРН 6 



 шляхи перетворення токсичних 

речовин в організмі (за списком 

5). 

 

К - 4 Здатність до визначення 

принципів та характеру надати 

першу долікарську допомогу у 

разі отруєння речовинами різних 
груп (за списком 5). 

АВ – 4 Нести відповідальність за 

прийняття рішення щодо 

правильного визначення 

механізму токсичної дії речовин 

різних груп та правильному 

виборі антидоту (за списком 5). 

Зн – 7 Мати спеціалізовані знання про 

надання невідкладної допомоги 

пацієнтам із отруєнням 

речовинами різних груп. Знати 

принципи надання екстреної 

медичної допомоги у разі 
отруєння. 

ПРН 7 

К – 5 Здатність до діагностування 

невідкладних станів та 

визначення тактики надання 

екстреної медичної допомоги 

пацієнтам із токсичним 

ураженням речовинами різних 

груп (за списком 6). 

 

АВ - 5 Нести відповідальність за 

правильність та своєчасність 

діагностування невідкладного 

стану, ступеня його тяжкості та 

тактики надання екстреної 

медичної допомоги хворим у разі 

отруєння токсичними 

речовинами різних груп (за 

списком 6). 

 

Зн – 8 Знати алгоритми виконання 

медичних маніпуляцій (за 

списком 4). 

ПРН 11 

Ум -6 Уміти виконувати медичні 

маніпуляції; проводити 

комплексну детоксикацію 

організму людини після гострих 

отруєнь, використовуючи 

антидотні засоби (за списком 4). 



АВ - 6 Нести відповідальність за якість 

виконання медичних 

маніпуляцій (за списком 4) 

 

Зн – 9 Мати базові знання про медико- 

соціальну експертизу. 

Документувати проведення 

експертних і лабораторних 

досліджень, складати акт хіміко- 
токсикологічного аналізу. 

ПРН 15 

Ум - 7 Уміти оформляти відповідні 

документи, що засвідчують 

тимчасову непрацездатність 

хворих із токсичними 

ураженнями речовинами різних 

груп. 

К -- 7 Здатність до проведення 

експертизи працездатності 

хворих із захворюваннями 

спричиненими токсичною дією 

речовинами різних груп. 

АВ – 7 Нести відповідальність за 

обгрунтованість рішень щодо 

медико-соціальної експертизи 

працездатності хворих із 

токсичними ураженнями 

речовинами різних груп. 

Ум - 8 Проводити відбір та 

використовувати уніфіковані 

клінічні протоколи щодо надання 

медичної допомоги, що 

розроблені на засадах доказової 

медицини; розробляти та 

використовувати локальні 

протоколи надання медичної 

допомоги. Проводити контроль 

якості медичного 

обслуговування; визначати 

фактори, що перешкоджають 

підвищенню якості та безпеки 

медичної допомоги. Оцінювати 

собівартість медичних послуг; 

обгрунтовувати вибір 

адекватного методу 

фінансування (оплати) та вибір 

раціональних форм організації 

надання медичних послуг. 

ПРН 19 



Ум - 9 Уміти організовувати роботу 

медичного персоналу; формувати 

раціональні медичні маршрути 

пацієнтів; організовувати 

взаємодію з колегами, 

організаціями та установами; 

застосовувати інструменти 

просування медичних послуг. 

ПРН 20 

Ум - 10 Уміти формувати цілі та 

визначати структуру особистої 

діяльності. Дотримуватися вимог 

етики, біоетики та деонтології у 

своїй фаховій діяльності. 

ПРН 21 

Ум - 11 Уміти користуватися прийомами 

саморегуляції та самоконтролю, 

дотримуватися здорового 

способу життя. 

ПРН 22 

Ум - 12 Уміти формувати цілі та 

визначати структуру особистої 

діяльності, підвищувати 

загально-освітній культурний 

рівень. 

ПРН 23 

Ум - 13 Уміти дотримуватися вимог 

етики, біоетики та деонтології у 

своїй фаховій діяльності. 

ПРН 24 

6. Формат і обсяг курсу 

Формат курсу - 

очний 
  

Вид занять Кількість годин Кількість груп 

Лекції 0  

Практичні 20  

Семінари 0  

самостійні 40  

7. Тематика та зміст курсу 

Код виду 

занять 

 

Тема 
 

Зміст навчання 
Код результату 

навчання 

П-1 

(практич 

не 

заняття) 

Введення в 

клінічну 

токсикологію. 

Предмет, завдання і 

структура клінічної 

токсикології. Класифікації 

токсичних речовин. 

Отруєння. Класифікація 

отруєнь. Етапи отруєння. 

Міри токсичності: 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 



  мінімальна діюча доза, 

мінімальна токсична доза, 

летальні дози. Залежність 

токсичності від фізико- 

хімічних властивостей 

сполуки. 

 

П-2 Загальні питання 

токсикології. 

Шляхи надходження 

хімічних речовин в 

організм: пероральний, 

перкутанний, інгаляційний, 

ін’єкційний. Транспорт 

хімічних речовин через 

біологічні мембрани. 

Розподіл хімічних речовин 

в організмі. Сектори 

розподілення токсичних 

речовин в організмі. 

Рецептори. 

Біотрансформація отрут. 

Шляхи виведення хімічних 

речовин з організму. 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

П-3 Фактори впливу 

токсичних 

речовин на 

організм людини. 

Індивідуальні особливості 

організму та фактори, від 

яких залежить дія отрути: 

біоритми, вік, стать, видова 

чутливість, індивідуальна 

варіабельність, фізичне 

навантаження, фактори 

зовнішнього середовища. 

Основні поняття кумуляції 

та адаптації. Звикання. 

Комбінована (комплексна) 

дія отрути. Основні 

синдроми при гострих 
отруєннях. 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

П-4 Отруєння 

кислотами та 

лугами, сполуками 

важких металів і 

миш’яку. 

Кислоти, класифікація. 

Отруєння кислотами: 

оцтовою кислотою, 

синильною та хромовою 

кислотою. Симптоми. 

Перша допомога. Луги, 

класифікація. Отруєння 

лугами. Симптолми. Перша 

допомога. Важкі метали, 

класифікація. Отруєння 

важкими металами. 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 



  Симптоми гострого та 

хронічного отруєння. 

Перша допомога та 

лікування. Отруєння 

миш’яком. Симптоми 

хронічного отруєння. 

 

П-5 Отруєння 

снодійними і 

психотропними 

речовинами. 

Поняття про психотропні 

препарати. Класифікація: 

нейролептики, 

транквілізатори, седативні 

засоби, антидепресанти, 

нормотимічні засоби, 

ноотропні препарати, 

психомоторні стимулятори. 

Снодійні засоби. 

Класифікація. Отруєння 

снодійними засобами. 

Стадії інтоксикації: 

засипання, поверхнева 

кома, глибока кома, 

посткоматозний стан. 

Перша допомога при 

отруєнні снодійними 
засобами. 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

П-6 Отруєння 

фосфорорганічним 

и сполуками, 

хлорованими 

вуглеводнями та 

кров’яними 

отрутами. 

Отруєння 

фосфорорганічними 

сполуками. Отруєння 

легкого ступеня, 

середнього ступеня та 

тяжкого ступеня. 

Симптоми. Перша 

допомога. Отруєння 

хлорованими 

вуглеводнями: 

дихлоретаном та 

чотирьохлористим 

вуглецем. Отруєння 

кров’яними отрутами: 

метгемоглобінутворювачам 

и, карбон (ІV) оксидом, 

гемолітичними отрутами. 

Симптоми. Перша 

допомога. 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

П-7 Отруєння деякими 

отрутами 

біологічного 

Класифікація токсинів 

природного походження. 

Отруєння рослинами. 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 



 походження. Сполуки рослинного 

походження, що 

проявляють відносно 

високу гостру токсичність: 

глікоалкалоїди, цианогенні 

глікозиди, інгібітори 

протеїназ, зобогенні 

речовини, оксалати. 

Класифікація грибів. 

Отруєння грибами. 

Симптоми. Перша 

допомога. Отрути 

тваринного походження. 

АВ-1-7 

П-8 Загальні принципи 

діагностики 

отруєнь 

Знати основні клінічні 

симптоми та синдроми 

токсичного ураження 

речовинами різних груп; 

розрізняти ознаки отруєнь. 

Основні види 

діагностичних засобів: 

клінічна діагностика, 

лабораторна 

токсикологічна, 

патоморфологічна, 

інструментальна 

(функціональна). 

Знати методи якісного і 

кількісного визначення 

токсичних речовин різного 

походження, основні 

механізми токсичності; 

закономірності розвитку 

токсичних процесів; 

принципи моніторингу. 

Інтерпретувати результати 

хіміко-токсикологічного 

аналізу за сукупності 

результатів різних методів 

дослідження. 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

П-9 Загальні принципи 

лікування отруєнь 

речовинами різних 

груп. 

Методи посилення 

природних процесів 

очищення організму: 

промивання шлунку, 

промивання кишечника, 

застосування блювотних та 

проносних засобів. Методи 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 



  штучної детоксикації: 

форсований діурез, 

гіпервентиляція, гемодіаліз, 

перитоніальний діаліз, 

гемосорбція, переливання 

крові. Методи антидотної 

детоксикації. 

Найпоширеніші антидоти. 

 

П- 10 Екстрена медична 

допомога у разі 

гострих отруєннях 

речовинами різних 

груп. 

Надання екстреної 

медичної допомоги на 

підставі діагнозу 

невідкладного стану. 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

СРС-1 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Введення в 

клінічну 

токсикологію». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: 

«Введення в клінічну 

токсикологію». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

СРС-2 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Загальні питання 

токсикології». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: «Загальні 

питання токсикології». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

СРС-3 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Фактори впливу 

токсичних 

речовин на 

організм людини». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: 

«Фактори впливу 

токсичних речовин на 

організм людини». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

СРС-4 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Отруєння 

кислотами та 

лугами, сполуками 

важких металів і 

миш’яку». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: 

«Отруєння кислотами та 

лугами, сполуками важких 

металів і миш’яку». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

СРС-5 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Отруєння 

снодійними і 

психотропними 

речовинами». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: 

«Отруєння снодійними і 

психотропними 

речовинами». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 



СРС-6 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Отруєння 

фосфорорганічним 

и сполуками, 

хлорованими 

вуглеводнями та 

кров’яними 
отрутами». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: 

«Отруєння 

фосфорорганічними 

сполуками, хлорованими 

вуглеводнями та 

кров’яними отрутами». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

СРС-7 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Отруєння 

деякими отрутами 

біологічного 

походження». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: 

«Отруєння деякими 

отрутами біологічного 

походження». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

СРС-8 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Загальні 

принципи 

діагностики 

отруєнь». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: «Загальні 

принципи діагностики 

отруєнь». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1 

АВ-1-7 

СРС-9 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Загальні 

принципи 

лікування отруєнь 

речовинами різних 
груп». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: «Загальні 

принципи лікування 

отруєнь речовинами різних 

груп». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

СРС-10 Підготовка до 

практичного 

заняття за темою: 

«Екстрена 

медична допомога 

у разі гострих 

отруєннях 

речовинами різних 

груп». 

Підготовка до практичного 

заняття за темою: 

«Екстрена медична 

допомога у разі гострих 

отруєннях речовинами 

різних груп». 

Зн-1-10 

Ум-1-10 

К-1-8 

АВ-1-7 

Практичні заняття проводять на клінічних базах кафедри. Методика організації 

практичних занять з дисципліни за вибором «Клінічна токсикологія» 

передбачає використання: 

1) контролю початкового рівня знань за допомогою тестових запитань, 

складених у форматі запитання з 5 варіантами відповіді, з яких 1 – 



правильна та перевірки робочих зошитів; 

2) ситуаційних задач та клінічних випадків за темою заняття або курації 

хворих з наступним обговоренням правильності встановлення діагнозу, 

диференціальної діагностики та лікувальних заходів із застосуванням 

засад доказової медицини і у відповідності до Національних та 

Європейських настанов і протоколів; 

3) результатів додаткових методів дослідження (лабораторних та 

інструментальних) і параметрів, що характеризують функції організму 

людини, які застосовуються під час діагностики і проведення 

диференційного діагнозу хвороб із токсичними ураженнями речовинами 

різних груп, розгляд яких передбачений темою практичного заняття; 

4) контролю засвоєння практичних навичок і медичних маніпуляцій. 

5) контролю кінцевого рівня знань за тестовими завданнями. Самостійна та 

індивідуальна робота студентів є складовою частиною навчальної 

діяльності з дисципліни за вибором «Клінічна т оксикологія» і входить до 

кредитів ЄКТС дисципліни в цілому. Вона включає: 

• підготовку до практичних занять; 

• виконання і захист ІСРС (доповідь реферату на практичному занятті; 

доповідь на клінічних конференціях баз кафедр; написання тез, статей; 

огляд наукової літератури за темами); 

• оволодіння практичними навичками; 

• підготовку до підсумкового контролю; 

• написання робочого зошита за темою заняття. 

Викладачі кафедри забезпечують можливість здійснювати самостійну 

роботу. Під час практичних занять та підсумкового контролю проводять 

контроль та оцінку її виконання. 

Кафедра внутрішньої медицини має право вносити зміни до навчальної 

програми у межах до 15,0 %. Підсумковий контроль складається на останньому 

практичному занятті викладачу кафедри відповідно до графіка, затвердженого 

на навчально-методичній нараді кафедри. Оцінка успішності студента з 

дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з 

урахуванням оцінок за весь цикл дисципліни. 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по 

завершенню вивчення дисципліни, навчальним планом передбачено термін для 

перескладання. 

Якщо немає можливості забезпечити курацію пацієнтів із хворобами за 

темою заняття, студенти розглядають клінічні випадки із хворобами 

відповідної теми. Доценти/асистенти слідкують за тим, щоб кожен студент 

отримав необхідну компетенцію в наступних областях: розпитування хворого, 

клінічне   обстеження,   усна   доповідь,   прийняття   діагностичних   рішень  та 

визначення лікувальної тактики (критичне мислення), заповнення документації. 

8. Верифікація результатів навчання 

Поточний контроль 

здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку 

засвоєння студентами навчального матеріалу. 

Проведення поточного контролю під час навчальних занять має відбуватися на 



основі тестового контролю, вирішення ситуаційних задач, поточного 

опитування, обстеження хворого, та самостійної роботи, після чого студенту 

виставляється комплексна оцінка. Форми оцінювання поточної навчальної 

діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та 

практичної підготовки. Остаточна оцінка за поточну навчальну діяльність 

виставляється за 4-ри бальною (національною) шкалою. 

Код 

результату 

навчання 

Код 

виду 

занят 
ь 

Спосіб 

верифікації 

результатів 
навчання 

 

Критерії зарахування 

Зн-1-10, Ум-1- 

10, К-1-8, АВ- 

1-7 

П-1- 

10, 

СРС- 

1-10 

інструментальн 

их досліджень і 

параметрів, що 

характеризують 

функції 

організму, 

визначення 

лікувальної 

тактики 

хворого, 

демонстрація 

практичної 

навички, 

звіт про 

виконану 

самостійну 

роботу 

1. Знання теоретичного матеріалу 

мають суттєві помилки, відсутня 

домашня самопідготовка, вихідний 

тестовий контроль знань 

написаний менше 60,0 %, 

незадовільне обстеження хворого 

(незадовільна оцінка за практичні 

навички), основна контрольна 

робота з вивченої теми написана на 

незадовільну оцінку, студент 

робить помилки, що можуть 

призвести до смерті хворого – 

незадовільно. 

2. Знання теоретичного матеріалу 

мають помилки, які, проте, не 

можуть викликати смерть хворого, 

вихідний тестовий контроль 

написаний на 60,0-74,0%, 

задовільна оцінка за виконані 

практичні навички, контрольна 

робота з вивченої теми написана на 

задовільну оцінку, студент робить 

помилки, які ведуть до здовження 

діагностичного пошуку, але не 

загрожують життю хворого – 

задовільно. 

3. Знання теоретичного матеріалу 

без помилок, відповідає програмі, 

вихідний тестовий контроль 

написаний  на  75,0-89,0  %,  оцінка 

«добре» за виконані практичні 

навички, контрольна робота з 

вивченої  теми  написана  на оцінку 

«добре», студент не робить 

помилок –добре. 

4. Знання теоретичного матеріалу 



   без помилок, відповідає програмі, з 

базових дисциплін відмінні знання, 

які студент може використати в 

терапії, вихідний тестовий 

контроль написаний на 90,0 % та 

більше, оцінка «відмінно» за 

виконані практичні навички, 

контрольна робота з вивченої теми 

написана на оцінку «відмінно», 

студент не робить помилок, вміє 

обстежити пацієнта, протрактувати 

результати обстежень та 

призначити сучасне, індивідуальне, 

з дозуванням лікування – відмінно. 

Підсумковий контроль 

Загальна 

система 

оцінювання 

Участь у роботі впродовж семестру (залік) за 200-бальною 

шкалою 

Шкали 

оцінювання 

Традиційна 4-бальна шкала, багатобальна (200-бальна) шкала, 

рейтингова шкала ECTS 

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент відвідав усі практичні заняття і отримав не менше, ніж 

120 балів за поточну успішність 

Вид 

підсумкового 

контролю 

Методика проведення 

підсумкового контролю 

Критерії зарахування 

Залік Мають бути зараховані усі теми, 

винесені на поточний контроль. 

Оцінки з 4-ри бальної 

шкали конвертуються у бали за 

багатобальною (200-бальною) 

шкалою відповідно до Положення 

«Критерії, правила і процедури 

оцінювання результатів 

навчальної діяльності студентів» 

Максимальна кількість 

балів - 200. Мінімальна 

кількість балів- 120. 

9. Політика курсу 

Навчальна дисципліна є вибірковою для студентів спеціальності «222 

Медицина». Студент зобов’язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, 

вміннями, практичними навиками і компетентностями з дисципліни. При цьому 

обов’язково враховується присутність та активність студента під час 

практичних занять. Ліквідація заборгованостей за наслідками семестрового 

контролю проводиться під контролем деканату факультету згідно з графіком, 

затвердженим деканом факультету. 

Для високої ефективності навчального процесу студент зобов’язаний 

виконувати наступні правила: 



- відвідувати практичні заняття відповідно до розкладу; 

- обов’язково в халаті та перезувному взутті, з ідентифікатором, що 

підтверджує особу; 

- із собою повинні бути маска, рукавички, стетоскоп, тонометр; 

- не запізнюватися на заняття; 

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку університету; 

- не розмовляти під час занять; 

- відключати мобільний телефон; 

- не пропускати заняття без поважних причин; 

- своєчасно і старанно виконувати поставлені завдання; 

- не списувати і не користуватися плагіатом; 

- бути ввічливим і доброзичливим до одногрупників і викладачів; 
- бути пунктуальним і обов'язковим. 

10. Література 
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1) конспект або розширений план лекцій 

2) плани практичних занять 

3) завдання для самостійного роботи 

4) методичні вказівки/рекомендації для студентів і викладачів 
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контролю. 
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