
Сьогодні підготовка фармацевтичних кадрів за фахом 
хімік-токсиколог будується на основі парадигми. 

Новий освітній стандарт потребує від сучасного спеціа-
ліста здібності та готовності створити умови для певної 
діяльності і виконати зазначену працю згідно з державним 
стандартом і законодавством України [4].
Мета роботи
Висвітлити методичні особливості викладання токси-

кологічної хімії у вищих навчальних медичних закладах 
з урахуванням вимог Болонської декларації, адже підго-
товка фахівців судово-медичних відділів обласних бюро 
судово-медичних експертиз України із цієї дисципліни має 
певні специфічні риси. Особливо це стосується методики 
викладання предмета із застосуванням нового освітнього 
стандарту відповідно до вимог Болонської декларації.
У зв’язку з цим студент повинен навчитись не тільки отри-

мувати певну суму знань та умінь, але й перетворювати їх у 
компетенцію, тобто у набір знань, практичних умінь, спосо-
бів діяльності, інформаційної обізнаності та психологічної 
готовності до певного кола предметів і процесів, що вкрай 
необхідні для якісної та продуктивної діяльності фахівця у 
галузі судово-медичної токсикології [1].
Одним із головних завдань навчання на кафедрі токсико-

логічної хімії є підготовка спеціалістів, які є компетентними 
в якісному й кількісному аналізі отруйних речовин, що 
потребує певної перебудови здійснення методичної роботи.
Основним елементом контролю отруйних речовин є 

державний стандарт України, який регламентує роботу 
обласних бюро судово-медичної експертизи. При цьому 
підготовка студентів під час вивчення токсикологічної хімії 
має бути дуже ретельною.
Для формування компетенції хіміко-токсикологічного 

аналізу ми виходили з формування та аналізу структури ком-

петенції, яку розробляють і визначають згідно з алгоритмом 
опанування токсикологічної хімії. Усе це дало можливість 
відкоригувати методичні вказівки, враховуючи освітні цілі 
й завдання, що направлені на формування відповідних 
компетенцій або їхніх фрагментів.
За основу вироблення компетенцій із хіміко-токсиколо-

гічному аналізу взяли розділи, що входять до відповідних 
регламентів із хіміко-токсикологічного аналізу. У зв’язку з 
цим у методичних рекомендаціях розділи, що присвячені ме-
тодам виявлення, ізолювання та кількісного аналізу отруй-
них речовин [2], подано у вигляді окремих компетенцій, а 
також відзначено, на яких знаннях та уміннях базується та 
чи інша компетенція [6].
Будь-яке дослідження в аналітичній токсикології почи-

нається із правових основ хіміко-токсикологічного аналізу 
та їх класифікації [3]. Тому особливо важливо навчити сту-
дента не тільки правильно виконувати певні досліди, але й 
умінню робити висновки за результатами таких показників, 
як визначення отруйної речовини, методики виділення, очи-
щення та кількісного визначення. Отже, вкрай важливими є 
знання, уміння та здатність правильно оцінити результати 
дослідження за основними положеннями аналітичної ток-
сикології щодо отруйних речовин, які досліджували [5].
При розробці методики ізолювання хімік-токсиколог по-

винен знати хімічні властивості отрути, яку ізолюють, влас-
тивості розчинників і характер самого біологічного об’єкта.
Для ідентифікації останнім часом найчастіше викорис-

товують інструментальні, фізико-хімічні методи (тонко-
шарова, газова, високоефективна рідинна хроматографія), 
а також найбільш характерні якісні реакції (імунохімічні, 
флуоресцентні реакції, лазерна флуоресценція, кольорові 
реакції, реакції осадження).
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При розробці компетентності в оцінюванні автентичності 
отрути студенти повинні набути уміння практичного ви-
конання дослідів і застосовувати при цьому селективні й 
специфічні методики. Безумовно, методичні рекомендації 
теоретично обґрунтовують використання цих методик із 
врахуванням структури аналізу, наявності функціональних 
субституєнтів тощо. Отже, при ідентифікації отрути ком-
петентність демонструє поєднання знань, умінь і здатності 
правильно оцінювати усі досліди [7].
Не менш значущим показником достовірності результатів 

під час хіміко-токсикологічного аналізу є відповідність ви-
могам (затверджені нормативними документами), котрі ре-
гламентують основні напрями судової токсикології [8]. Усе 
це потребує від працівників відділів токсикології обласних 
бюро судово-медичних експертиз певного рівня опанування 
всіх методів і методики хіміко-токсикологічного аналізу.
Оцінювання достовірності результатів може бути доведе-

не на підставі застосування статистики, що рекомендована 
номенклатурним відділом Міжнародної спілки теоретичної 
та прикладної хімії (IUPAC).
Відзначені підходи хіміко-токсикологічного аналізу – це 

теоретичне обґрунтування необхідності здійснених дослідів 
із аналітичної токсикології. Вони можуть бути покладені в 

основу методичних вказівок для всіх лабораторій, що здій-
снюють досліди з ізолювання, ідентифікації та кількісного 
визначення токсикантів. 
Передумовою розвитку, формування та напрацювання 

стійкої компетенції є багаторазове повторення однотипних 
дослідів протягом певного часу. Отже, розробляючи мето-
дичні вказівки щодо хіміко-токсикологічного аналізу, слід 
звернути увагу на закріплення компетенцій, які були напра-
цьовані, шляхом планування послідовності лабораторних 
занять під час вивчення студентами курсу токсикологічної 
хімії та проходження курсів підвищення кваліфікації за 
спеціальністю хімік-токсиколог.
Висновки
Обґрунтовано необхідність зміни методики викладання 

токсикологічної хімії у зв’язку з підвищенням кваліфікації 
майбутніх хіміків-токсикологів.
За основу напрацювання компетенцій із хіміко-токсико-

логічного аналізу мають бути взяті розділи токсикологічної 
хімії, що відповідають сучасним вимогам хіміко-токсико-
логічного аналізу.
В основу аналітичної токсикології, що нині застосовуєть-

ся, мають бути покладені найновіші методи хіміко-токси-
кологічного аналізу.
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