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1. Опис  дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Характеристика  дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма  
навчання 

Кількість кредитів - 5 

 
Обов’язкова для студентів спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»  

Ступінь «Магістр»  

Загальна кількість 
годин –  150 

Семестр 
9-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента – 6,5 

26 год. 8 год. 
Практичні/семінарські заняття 

26 год. 6 год. 
Лабораторні 

 - - 
Самостійна робота 

98 год. 136 год. 

Вид контролю:  
екзамен 

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета – формування у студентів спеціальних знань про будову, 
властивості і методи дослідження сполук, які входять до складу наркотичних, 
отруйних та вибухових речовин. 

 
Завдання: ознайомлення з теоретичними та прикладними основами 

експертизи наркотичних, отруйних та вибухонебезпечних речовин; вивчення 
та оволодіння інструментарієм основних методів експертизи; вивчення 
будови гетероциклів, алкалоїдів, амінів та нітросполук, які є складовими 
частинами наркотиків та їх прекурсорів, отруйних та вибухових речовин; 
засвоєння хімічних та фізико-хімічних методів дослідження наркотичних, 
отруйних та вибухових речовин; проведення дослідження наркотиків та їх 
прекурсорів, отруйних та вибухових речовин хімічними та фізико-хімічними 
методами. 
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3. Структура  дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п/с лаб. сам. 
робота 

 

л п/с лаб. сам. 
робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи, основний зміст та призначення  
експертизи наркотичних, отруйних та вибухових речовин 

Тема 1.  Предмет, 
зміст та завдання 
дисципліни 
«Експертиза 
наркотичних, 
отруйних та 
вибухових речовин» 

14 2 2  10      

Тема 2. Якісний 
функціональний 
аналіз і фізико-хімічні 
методи дослідження 
органічних сполук 

14 2 2  10      

Тема 3. 
Нітрогеновмісні 
органічні сполуки 

14 2 2  10      

Тема 4. 
Гетероциклічні 
сполуки та алкалоїди 

14 2 2  10      

Тема 5. 
Міжнародна і 
національна система 
контролю за 
наркотичними 
засобами, 
психотропними 
речовинами, їх 
аналогами та 
прекурсорами 

14 2 2  10      

Разом за змістовим 
модулем 1 70 10 10  50      

Змістовий модуль 2. Експертиза наркотичних засобів 
Тема 6. 
Експертиза 
наркотичних речовин 
природного 
походження 

14 2 2  10      

Тема 7. 14 2 2  10      



5 
 
Напівсинтетичні 
наркотичні засоби, їх 
характеристика та 
експертиза 
Тема 8.  
Синтетичні 
наркотичні засоби, їх 
характеристика та 
експертиза 

18 4 4  10      

Разом за змістовим 
модулем 2 46 8 8  30      

Змістовий модуль 3. Експертиза отруйних та вибухонебезпечних речовин 
Тема 9.  
Отруйні речовини, їх 
характеристика, та 
методи аналізу 

17 4 4  9      

Тема 10.  
Вибухові речовини та 
їх експертиза 

17 4 4  9      

Разом за змістовим 
модулем 3 34 8 8  18      

Усього годин  150 26 26  98      
 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Вид та  тема заняття Кількість 
годин 

1 Предмет, зміст та завдання дисципліни «Експертиза 
наркотичних, отруйних та вибухових речовин» 

2 

2 Якісний функціональний аналіз і фізико-хімічні методи 
дослідження органічних сполук 

2 

3 Нітрогеновмісні органічні сполуки 2 
4 Гетероциклічні сполуки та алкалоїди 2 
5 Міжнародна і національна система контролю за наркотичними 

засобами, психотропними речовинами, їх аналогами та 
прекурсорами 

2 

6 Експертиза наркотичних речовин природного походження 2 
7 Напівсинтетичні наркотичні засоби, їх характеристика та 

експертиза 
2 

8 Синтетичні наркотичні засоби, їх характеристика та експертиза 4 
9 Отруйні речовини, їх характеристика, та методи аналізу 4 

10 Вибухові речовини та їх експертиза 4 

 
 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної спеціально-наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 
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3. Добір результатів досліджень щодо організації експертизи  
наркотичних, отруйних та вибухових речовин, появи їх нових різновидів. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема занять 

Кількість 
годин  

самостій-
ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи, основний зміст та призначення  
експертизи наркотичних, отруйних та вибухових речовин 

Семінар – 
розгорнута 
бесіда. 
Тема 1. 
Предмет, зміст та 
завдання 
дисципліни 
«Експертиза 
наркотичних, 
отруйних та 
вибухових 
речовин» 

10 

1. Визначення поняття «наркотики», наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекурсори. Класифікація 
наркотиків. Перелік наркотичних засобів, психотропних 
речовин. Їх аналогів і прекурсорів, що підлягають 
спеціальному контролю відповідно до чинного 
законодавства України. Методи ідентифікації 
наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів. Оформлення результатів дослідження у 
вигляді експертного висновку. 
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

 Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

заслуховуванн
я та 

обговорюванн
я доповідей 

Практичне 
заняття. 
Тема 2.  
Якісний 
функціональний 
аналіз і фізико-
хімічні методи 
дослідження 
органічних 
сполук 
 

10 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних питань: 
Якісний аналіз органічних сполук. Спектроскопія. 
Основні принципи хроматографічних методів аналізу. 
Колонки, сорбенти, рідкі фази: вимоги, що висуваються 
до них. Детектори, їх основні характеристики і сфери 
застосування. 
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 
перевірка 
вирішення 
практичних 

завдань,   
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант 

Практичне 
заняття. 
Тема 3.  
Нітрогеновмісні 
органічні 
сполуки 

10 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних питань: 
Нітросполуки. Будова нітрогрупи. Поняття про семи 
полярний зв'язок. Аміни. Будова, ізомерія, класифікація. 
Хімічні властивості амінів, дія нітратної кислоти. Азиди. 
Будова, класифікація. Хімічні властивості. 
Джерело [1, 2 , 4, 5, 9]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
перевірка 
вирішення 
практичних 

завдань,   
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант 
Практичне 
заняття. 
Тема 4.  
Гетероциклічні 
сполуки та 

10 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних питань:  
Поняття про гетероциклічні сполуки. П’ятиланкові та 
шестиланкові гетероциклічні сполуки. Хінолін та 
ізохінолін. Будова і властивості. Найважливіші похідні 
хіноліну та ізохіноліну. Алкалоїди. Особливості будови. 
Класифікація алкалоїдів. Фізіологічна дія алкалоїдів на 

Тестування, 
перевірка 
вирішення 
практичних 

завдань,   
фронтальне та 
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алкалоїди організм людини. 

Джерело [1, 2, 4, 5, 6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант 

Практичне 
заняття. 
Тема 5.  
Міжнародна і 
національна 
система 
контролю за 
наркотичними 
засобами, 
психотропними 
речовинами, їх 
аналогами та 
прекурсорами 

10 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних питань:  
Основні положення та вимоги чинних у рамках ООН 
міжнародних конвенцій та протоколів. Закон України 
«Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних 
речовин їх аналогів і прекурсорів» та «Про заходи 
протидії незаконного обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними». Національна програма протидії зловживанню 
наркотичних засобів та їх незаконному обігу. 
Джерело [1, 2, 4, 5, 10]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
перевірка 
вирішення 
практичних 

завдань,   
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант 

Разом змістовий 
модуль 1 

50   

Змістовий модуль 2. Експертиза наркотичних засобів 
Практичне 
заняття. 
Тема 6.  
Експертиза 
наркотичних 
речовин 
природного 
походження 
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1. Вирішення практичних завдань в межах наступних питань:  
наркотичні засоби, виготовлені з конопель: марихуана, 
гашиш, гашишна олія. Ідентифікація канабіноїдів 
методом тонкошарової хроматографії; наркотичні 
засоби, виготовлені з рослини мак: опій, омнопон, 
макова солома, ацетильований опій, морфін технічний, 
морфіну гідро хлорид, кодеїн, героїн, їх коротка 
характеристика; кокаїн, його будова, алкалоїди 
кокаїнового ряду. Фізіологічна дія кокаїну на організм 
людини. Псилоцин і псилоцибін, мескалін і 
демитилтриптамін. Катин і катинон, їх знаходження у 
природі 
Джерело [1, 2, 4, 5, 10]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
перевірка 
вирішення 
практичних 

завдань,   
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант 

Практичне 
заняття. 
Тема 7.  

Напівсинтетичні 
наркотичні 
засоби, їх 
характеристика 
та експертиза 

10 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних питань:  
Алкалоїди ріжків. Ерготамін, ергометри, лізергінова 
кислота. діетиламід лізергінової кислоти 
ЛСД.наркотичні засоби одержані на основі алкалоїдів 
опію (героїн, ацетилморфін, гідроморфін) та ефедрину 
(ефедрон, первітин). Методи їх дослідження. 
Джерело [1, 2, 4, 5, 11]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді.  

Тестування, 
перевірка 
вирішення 
практичних 

завдань,   
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант 

Практичне 
заняття. 
Тема 8. 
Синтетичні 
наркотичні 
засоби, їх 
характеристика 
та експертиза  

 

10 

1. Вирішення практичних завдань в межах наступних питань:  
Похідні барбітурової кислоти (барбітурати). Будова 
барбітурової кислоти; синтез і класифікація барбітуратів; 
застосування барбітуратів у медицині. Амфетамін, 
метамфетамін та їх похідні. Будова і властивості 
амфетаміна та метамфетаміна. Діазепам та інші похідні 
бензодіазепіну. Будова діазепаму і бензодіазепінів. 

Метаквалон та мекаквалон. Особливості їх будови. 
Джерело [1, 2, 4, 5, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
перевірка 
вирішення 
практичних 

завдань,   
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант 
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Разом змістовий 
модуль 2 

30   

Змістовний модуль 3. Експертиза отруйних та вибухонебезпечних речовин 
Практичне 
заняття. 
Тема 9. 
Отруйні 
речовини, їх 
характеристика, 
та методи аналізу 

9 

 1. Вирішення практичних завдань в межах наступних 
питань: структура, клас, номенклатура, специфічність дії 
отруйних речовин. Характеристика токсичності. 
Класифікація за природою, ступенем токсичності і 
характером дії на організм людини. Неорганічні отруйні 
речовини. Методи їх виявлення. Органічні отруйні 
речовини. Бойові отруйні речовини. 
Джерело [1, 2, 4, 5, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 

завдань, 
перевірка 
зібраної 

інформації 
Практичне 
заняття. 
Тема 10. 
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1. Вирішення практичних завдань в межах наступних питань:  
Характеристика вибухових речовин. Теплота вибуху. 
Форми вибухового перетворення: повільне хімічне 
перетворення, горіння, детонація (вибух). Ініціюючі 
вибухові речовини. Засоби підпалювання. Засоби 
ініціювання. Бризантні вибухові речовини. Динаміти. 
Склад динамітів. Амоніти. Класифікація, склад та 
застосування амонітів. Метальні вибухові речовини. 
Склад порохів. Ідентифікація порохів.  
Джерело [1, 2, 4, 5, 12]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
практичних 

завдань, 
перевірка 
зібраної 

інформації 

Разом змістовий 
модуль 3 

18   

Разом 98   
 

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 
навчання та компетентностями  

 
Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. Знання теоретико-практичних 
основ експертизи наркотичних, 
отруйних та вибухонебезпечних 
речовин 

        +      

2. Знання основних методів 
якісного функціонального 
аналізу і фізико-хімічних 
методів дослідження органічних 
сполук 

         +     

3. Знання визначень та 
класифікації наркотичних, 
отруйних та вибухових речовин 

        +      

4. Знання змісту 
гетероциклічних сполук, видів, 
будови і властивостей. 
Найважливіші похідні хіноліну 
та ізохіноліну. Алкалоїди. 
Особливості будови. 
Класифікація алкалоїдів. 

           +   
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Фізіологічна дія алкалоїдів на 
організм людини. 
5. Знання основних положень та 
вимог чинних у рамках ООН 
міжнародних конвенцій та 
протоколів. Закон України «Про 
обіг в Україні наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
їх аналогів і прекурсорів» 

        +      

6. Знання структури, класу, 
номенклатури, специфічності дії 
отруйних речовин. Характе-
ристика токсичності. Класи-
фікація за природою, ступенем 
токсичності і характером дії на 
організм людини 

          +    

7. Знання основних характе-
ристик вибухових речовин. 
Теплота вибуху. Форми вибу-
хового перетворення: повільне 
хімічне перетворення, горіння, 
детонація (вибух). Ініціюючі 
вибухові речовини. Засоби 
підпалювання. Засоби ініцію-
вання. Бризантні вибухові 
речовини. Динаміти. 

            +  

8. Уміння організовувати та 
здійснювати експертизу нарко-
тичних речовин природного 
походження 

             + 

9. Уміння організовувати та 
здійснювати експертизу напів-
синтетичних наркотичних засо-
бів. Алкалоїди ріжків. 
Ерготамін, ергометри, лізергі-
нова кислота. діетиламід 
лізергінової кислоти ЛСД, 
наркотичні засоби одержані на 
основі алкалоїдів опію  

          
 

+ 

    

10. Уміння організовувати та  
здійснювати експертизу синте-
тичних наркотичних засобів. 
Похідні барбітурової кислоти 
(барбітурати). Будова барбіту-
рової кислоти; синтез і 
класифікація барбітуратів; 
застосування барбітуратів у 
медицині. Амфетамін, метам-
фетамін та їх похідні 

        +      

11. Уміння організовувати та  
здійснювати експертизу отруй-
них речовин 

          +    
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12. Уміння організовувати та  
здійснювати експертизу вибухо-
небезпечних речовин 

        +      

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, практичні заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним 
переліком літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

 
Письмовий екзамен. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку 
проведення екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені 
підсумкового контролю - екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми 
практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 

задачі 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індиві-
дуальне 
завдання 

ПМК 
Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 2 1 1   4 
Тема 2 2 1 1   4 
Тема 3 2 1 1   4 
Тема 4 2 1 1   4 
Тема 5 2 1 1  3 7 
Разом змістовий 
модуль 1 

10 5 5   23 

Змістовий модуль 2 
Тема 1 2 1 1   4 
Тема 2 2 1 1   4 
Тема 3 2 1 1   4 
Разом змістовий 
модуль 2 

6 3 3   12 

Змістовий модуль 3 
Тема 1 2 1 1   4 
Тема 2 2 1 1 4 3 11 
Разом змістовий 
модуль 3 

4 2 2   15 

Разом 50 
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Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів – теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
 
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 

Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 
 
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових 

завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться 

на основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється 
в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини  (1 ситуаційне 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 
 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 
10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 
оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 
оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 
помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 
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Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, 
отриманих за результатами екзамену та за результатами складання 
змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомогою шкали 
оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 

4, «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3, «задовільно» 
60-69 E 
59-30 FX 

2, «незадовільно» 
0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Васильєва В.О. Експертиза наркотичних та вибухонебезпечних 

речовин / О.В. Васильєва, І.В. Емченко. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 302 с. 
2. Буряк Ю.В. Експертиза наркотичних речовин / Ю.В. Буряк, Ю.І. 

Геваза, О.П. Замошець. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2004. – 266 с. 
3. Александров В.Е. Отравляющие вещества / В.Е. Александров. – М.: 

Военное издательство, 1990. – 271 с. 
4. Лойко Д.П. Науково-дослідна та експертна робота в товарознавстві і 

митній справі / Д.П. Лойко. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006 – 205 с. 
5. Орлова Е.Ю. Химия и технология бризантних взривчатих веществ / 

Орлова Е.Ю. – М.:ХИМИЯ, 1993 – 688 с. 
Допоміжна 

6. Антонов Н.С. Химическое оружие на рубеже двух столети / Н.С. 
Антонов. – М: Военное издательство., 1994. – 169 с. 

7. Шиманський С.О. Дослідження наркотиків, поширених на території 
України / С.О. Шиманський. –  К.: МВС України, 1997. – 192 с. 

8. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, 
почвы и биосред: Практическое руководство. / Ю.С.Другов, И.Г.Зенкевич, 
А.А.Родин. - 2-е изд. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2005. – 752 с. 
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9. Дероум Э. Современные методы ЯМР для химических исследований. 
– М.: МИР, 1992. – 403 с. 

10. Антинаркотичне законодавство: характеристика Закону України 
“Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів»  // Юридичний вісник України. – 1997. – № 21. – С.18-31 

11. Закон України  “Про обіг в Україні наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 р. № 60. 

12. Екологічна токсикологія // В.М. Шумейко, І.В. Глуховський, В.М. 
Овруцький, В.Я. Шевчук, О.В. Шумейко, В.В. Глуховський, О.В.Овруцький. 
– Київ: Столиця, 1998. – 204 с. 

13. Анализ наркотических средств // С.К. Еремин, Б.Н. Изотов, Н.В. 
Веселовская. – М.: Мысль, 1993. – 250 с.  

14. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. // Відомості 
Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.  

15.  Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 
06.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222. 

16. Про поводження з вибуховими матеріалами промислового 
призначення : За- кон України від 23ю.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 2005. – № 6. – Ст. 138. 
 
Інформаційні ресурси 

1. Державна служба України з контролю за наркотиками // 
info@narko.gov.ua. 

2. Міністерство екології та природних ресурсів України // 
http://www.menr.gov.ua. 

3. Міністерство внутрішніх справ України // http://www.mvs.gov.ua. 


