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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Оволодіння методами аналізу та експертизи наркотичних, отруйно-небезпечних та 

вибухових речовин. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  

Знати теоретичні основи проведення експертизи за допомогою хімічних та фізико-

хімічних методів аналізу; знати принципову схему хімічної експертизи товарознавчих 

об’єктів та оформлення результатів досліджень у вигляді експертного висновку; вміти 

виявляти залежності між складом та властивостями речовин; вибирати методи аналізу, 

виходячи з особливостей проби, яку потрібно аналізувати; проводити пробо відбір, 

попередній аналіз, виконати тестування проби. 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в 

ситуаціях, які виникають в професійній діяльності (1); 

 визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення 

(2); 

 вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення 

якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність (6); 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК1); 

 вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми 

(ЗК2); 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робі (ЗК6); 

 здатність до вирішення проблемних питань і 

прийняття управлінських рішень у професійній 

http://www.tpt.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в 

діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових 

структур за умов невизначеності та ризиків (10); 

 впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов 

для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, 

торговельних та/або біржових структур (11); 

 планувати і виконувати наукові дослідження, презентувати й 

обговорювати їх результати державною та іноземною мовами 

(12); 

 застосовувати сучасні дослідницькі технології та методи 

досліджень у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової 

діяльності (13). 

діяльності (СК4); 

 здатність до ініціювання та реалізації інноваційних 

проектів в підприємницькій, торговельній та/або 

біржовій діяльності (СК5); 

 здатність планувати і проводити наукові 

дослідження з використанням теоретичних та 

прикладних досліджень в сфері підприємництва, 

торгівлі та/або біржової діяльності (СК6); 

 здатність обирати і використовувати 

загальнонаукові та спеціальні методи для проведення 

прикладних досліджень у сфері підприємницької, 

торговельної та/або біржової діяльності (СК7). 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Органічні сполуки 

Тема 1. Теоретичні 

уявлення в органічній 

хімії 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Електронна 

будова простих, подвійних та потрійних 

вуглець-вуглецевих зв’язків», «Типи 

хімічних зв’язків» 

Тема 2. Методи виділення, 

очистки органічних 

речовин  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Принципи 

очистки органічних сполук методом 

перекристалізації, вибір розчинника», 

«Возгонка, екстракція, перегонка – методи 

розділення і очистки органічних сполук»  

Тема 3. Ідентифікація 

органічних сполук 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Фізичні 

методи ідентифікації органічних сполук», 

«Хімічні методи ідентифікації органічних 

сполук» 

Тема 4.  Елементний та 

функціональний аналіз 

органічних сполук 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Принципи 

відкриття найбільш поширених елементів у 

органічних сполуках (С, О, Н, N, S, Cl…)», 

«Відношення органічних речовин до 

нагрівання» 

Тема 5.  Азотовмісні 

органічні сполуки. 

Нітросполуки. Аміни. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповіді на теми: «Особливості 

фізичних і хімічних властивостей 

нітросполук», «Якісні реакції розпізнавання 

сполук, які містять нітрогрупу». 

Модуль ІІ. Класифікація та експертиза небезпечних речовин 

Тема 6. Наркотичні 

засоби. Психотропні 

речовини, її аналоги та 

прекурсори. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Класифікація 

психотропних речовин», «Порядок 

поводження з прекурсорами, небезпечність і 

правила використання»  

Тема 7. Основні поняття 

та класифікація 

наркотичних засобів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Класифікація 

наркотичних засобів» «Наркотичні засоби, 

що одержують з рослин коноплі». 

Тема 8. Наркотичні засоби 

рослинного походження. 

Наркотичні синтетичні 

засоби 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Похідні 

барбітурової кислоти», «Аналіз матеріалів, 

що містять похідні барбітурової кислоти» 

Тема 9. Експертиза 

отруйно-небезпечних 

речовин  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: «Класифікація 

отруйних речовин за ступенем токсичності», 

«Отруйні та сильнодіючі речовини» 

Тема 10. Експертиза Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповіді на теми: «Основні 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

вибухонебезпечних 

речовин 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

характеристики вибухових речовин», 

«Ініціюючі вибухові речовини». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6686/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/6686/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/19086/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/52106/source:default
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/617-98-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/531-20#n87


Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (10 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (5 балів); захист домашнього завдання (5 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 бали); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (10 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


