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Стислий опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни є набуття здобувачами знань,
умінь і навичок для здійснення професійної діяльності, направленої на
формування і активний розвиток навиків та умінь при проведенні судової
експертизи сильнодіючих і отруйних речовин; формування у здобувачів знань
та вмінь застосовувати науково-методичні рекомендації при дослідженні
сильнодіючих і отруйних речовин.
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Найменування
показників

Характеристика навчальної дисципліни
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Рік підготовки
Кількість кредитів
ECTS– 3

1-й

Семестр

2-й

Лекції

8 год.

Семінарські

Загальна
годин – 90
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12 год.

Практичні

10 год.
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-
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-
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Форми та методи навчання
Практичні
заняття
проводяться
двома
науково-педагогічними
працівниками, оскільки, з врахуванням специфіки відпрацювання практичних
завдань з використанням можливостей спеціалізованих навчальних аудиторій,
навчальна група завчасно поділяється на дві підгрупи.
Всі практичні заняття проводяться в спеціалізованій навчальній аудиторії
ННІ № 2 НАВС.
Методи навчання:
1. Словесні, наочні та практичні методи.
2. Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод.
3. Репродуктивний метод.
4. Частково-пошуковий метод.
5. Дослідницький метод.
 Словесні
Розповідь-пояснення використовується під час навчання здобувачів
протягом лекції. За метою виділяються такі види розповіді: розповідь-вступ,
розповідь-повість, розповідь-висновок. Ефективність зазначеного методу
залежить головним чином від уміння викладача розповідати, доступності
інформації, від поєднання його з іншими методами навчання.
Бесіда – це діалог між викладачем та здобувачем вищої освіти, який дає
можливість за допомогою цілеспрямованих і вміло сформульованих питань
спрямувати здобувачів на активізацію отриманих знань. Саме за допомогою їх
викладач активізує діяльність здобувачів, ставлячи їм запитання для роздумів,
розв’язання проблемної ситуації.
Лекція слугує для пояснення теми; її типовими ознаками, є тривалість
запису плану та рекомендованої літератури, введення та характеристика нових
понять, розкриття та деталізація матеріалу, завершальні висновки викладача,
відповіді на запитання.
Пояснення – словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів,
принципів дій, прикладів тощо.
Інструктаж – короткі, лаконічні, чіткі вказівки (рекомендації) щодо
виконання дії.

Наочні методи
Ілюстрація – допоміжний метод при словесному методі, її значення
полягає в яскравішому викладенні та демонстрації власної думки.
Демонстрація характеризується рухомістю засобу демонстрування,
наприклад, демонстрація навчальних фільмів.

Практичні методи: виконання практичних вправ. Ці методи не
несуть нової навчально-пізнавальної інформації, а слугують лише для
закріплення, формування практичних умінь при застосуванні раніше набутих
знань.

Пояснювально-ілюстративний
(інформаційно-рецептивний)
метод:
викладач організує сприймання та усвідомлення здобувачами інформації, а
вони здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам’ятовування її.
Репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого
здобувачі здобувають уміння застосовувати знання за зразком.
Частково-пошуковий (евристичний): викладач формулює проблему,
поетапне вирішення якої здобувачі здійснюють під його керівництвом.
Дослідницький: викладач ставить перед здобувачами проблему, а вони
вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для
цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо.

Навчальна робота під керівництвом викладача самостійна
робота. До неї належать написання рефератів, самостійні письмові роботи,
контрольні роботи, написання тестів, виконання розрахунково-графічних робіт
(навчальні експертизи).
Система поточного контролю. Поточний контроль здійснюється
шляхом оцінювання усних відповідей щодо проблем для обговорення,
передбачених планом практичних занять, а також шляхом: проведення
експрес-опитувань, тестування, підготовки доповідей і рефератів; оцінювання
виконання контрольної роботи, виконання розрахунково-графічних робіт
(навчальні експертизи), передбаченої планом практичного заняття. При
оцінюванні враховується глибина теоретичних знань здобувачів і вміння
застосовувати їх на практиці.
Система підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться у
формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура
білета передбачає одне теоретичне питання та ситуаційне завдання. Залік
проводиться з відпрацюванням ситуаційного завдання з використанням
можливостей навчально-тренувальних полігонів, спеціалізованих аудиторій за
місцем дислокації навчальних підрозділів.
Пререквізити: «Юридична компаративістика», «Нормотворча діяльність
юриста», «Кримінальна юстиція: правові доктрини та принципи
правотворчості», «Сучасні інформаційні технології в юридичній діяльності».
Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні
результати навчання («hard skills»)
Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен оволодіти
здобувач
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК2. Здатність
проводити
дослідження
на
відповідному рівні.
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК6. Здатність згенерувати нові ідеї (креативність).
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти
ними.
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства
права для розв’язання складних задач і проблем, у
тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові
рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.
СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння
основних засад (принципів) та процедур судочинства
в Україні.
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що
вимагають системного, логічного та функціонального
тлумачення норм права, а також розуміння
особливостей практики їх застосування.
СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні
стандарти
правничої
діяльності,
стандарти
професійної незалежності та відповідальності
правника.
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у
сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та
характер
оптимальних
рішень
з
належною
аргументацією.

Перелік компетентностей, розвитку яких сприяє вивчення
навчальної дисципліни («soft skills»):
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
правові основи, науково-методичні засади забезпечення судовоекспертної діяльності, насамперед, проведення сильнодіючих і отруйних
речовин;
предмет, завдання та специфіку проведення експертизи сильнодіючих і
отруйних речовин;
перелік ідентифікаційних і діагностичних завдань, що вирішуються
спеціальними дослідженнями;
загальні відомості про хімічну будову, хімічні та фізичні властивості
найбільш поширених сильнодіючих і отруйних речовин;
правила техніки безпеки при роботі у фізико-хімічних, хімічних
лабораторіях із сильнодіючих і отруйних речовин;
методику визначення наявності сильнодіючих і отруйних речовин у
складі досліджуваних об’єктів методом якісного хімічного аналізу;
методику проведення досліджень сильнодіючих і отруйних речовин
методом тонкошарової хроматографії;
методики кількісного визначення вмісту досліджуваних речовин
інструментальними методами та перелік необхідного аналітичного обладнання;

структуру та зміст висновку експерта;
порядок оформлення ілюстративної таблиці до висновку експерта;
особливості проведення додаткової, комплексної експертиз;
процедури щодо системи якості.
вміти:
оперувати основними положеннями, у тому числі й термінологією
законодавства, у частині, що стосується судово-експертної діяльності, зокрема
судової експертизи сильнодіючих і отруйних речовин;
розв’язувати ідентифікаційні та діагностичні завдання дослідження
сильнодіючих і отруйних речовин;
виявляти, фіксувати, вилучати й упаковувати об’єкти експертизи
сильнодіючих і отруйних речовин;
оглядати й описувати об’єкти дослідження;
проводити якісний хімічний аналіз сильнодіючих і отруйних речовин;
використовувати технічні засоби при проведенні досліджень (аналітичні
ваги, хроматографи, спектрометри тощо);
визначати хімічний склад та основні функціональні групи сильнодіючих і
отруйних речовин за результатами досліджень методами молекулярної
спектроскопії;
визначати хроматографічні параметри при проведенні досліджень
методами газорідинної та рідинної хроматографії;
проводити відбір зразків сильнодіючих і отруйних речовин;
вилучати нашарування сильнодіючих і отруйних речовин із різних
поверхонь, у тому числі – із предметів одягу та тіла людини;
оформляти висновки експерта та спеціаліста; відповідні ілюстративні
таблиці.
Структура навчальної дисципліни (тематичний план)
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної
роботи в розрізі тем

Тема 1.
Загальні відомості
про сильнодіючі та
отруйні речовини

лекційне заняття – 2 години
1. Порядок обігу сильнодіючих та отруйних
речовин в Україні.
2. Види відповідальності за незаконні дії
стосовно сильнодіючих та отруйних речовин.
3. Сильнодіючі та отруйні речовини: поняття та
їх класифікація.

1. Нормативно-правові акти,
що
регламентують
судовоекспертну діяльність в Україні, у
тому числі Експертної служби
МВС України.
2. Техніка безпеки. Перша
невідкладна
допомога
при
ураженні хімічними речовинами.
3. Порядок
призначення
експертизи.
4. Правила
отримання,
зберігання,
використання
та
знищення
сильнодіючих
та
отруйних речовин.
5. Умови та строки зберігання
сильнодіючих
та
отруйних
речовин,
згідно
з чинним
законодавством.
6. Типові
вимоги
для
приміщень,
де
зберігаються
сильнодіючі та отруйні речовини.

семінарське заняття –2 години
1. Порядок обігу сильнодіючих та отруйних
речовин.
2. Відповідальність за незаконні дії стосовно
сильнодіючих та отруйних речовин.
3. Визначення та поняття сильнодіючих та
отруйних речовин.
4. Класифікація сильнодіючих речовин.
5. Класифікація отруйних речовин.

лекційне заняття – 2 години
1. Якісне дослідження сильнодіючих та
отруйних лікарських засобів.
2. Підготовка зразків для дослідження. Відбір
проб.
3. Класифікація речовин, які відносяться до
сильнодіючих та отруйних речовин.

Тема
2.
Пробопідготовка та
якісний
хімічний
аналіз.

Тема 3.
Методи експертного
дослідження
сильнодіючих
і
отруйних речовин.

семінарське заняття –2 години
1. Найбільш поширені на території, України
отруйні і сильнодіючі лікарські засоби.
2. Якісне дослідження сильнодіючих та
отруйних лікарських засобів.
3. Підготовка зразків для дослідження. Відбір
проб.
4. Класифікація речовин, які відносяться до
сильнодіючих та отруйних речовин.
практичне заняття – 2 годин
Обговорення питань, що стосуються теми:
1. Правила відбору проб сильнодіючих та
отруйних речовин, вимоги щодо їх упаковки.
2. Правила
отримання,
зберігання,
використання та знищення сильнодіючих та
отруйних речовин
3. Техніка безпеки. Перша невідкладна
допомога при ураженні хімічними речовинами.
4. Приготування робочих розчинів.
лекційне заняття – 2 години
1. Тонкошарова
хроматографія
(ТШХ):
поняття та значення.
2. Високоефективна рідинна хроматографія
(ВЕРХ): поняття та значення.
3. Газорідинна хроматографія: поняття та
значення.
4. Кількісний газохроматографічний аналіз:
поняття та значення.
5. Інфрачервона спектроскопія (ІЧ): поняття та
значення.
6. Інші методи експертного дослідження
сильнодіючих і отруйних речовин
семінарське заняття – 4 години
1. Тонкошарова хроматографія (ТШХ).
2. Високоефективна рідинна хроматографія
(ВЕРХ).
3. Газорідинна хроматографія.
4. Апаратурне оформлення ГРХ.
5. Кількісний газохроматографічний аналіз.
6. Спектроскопія в ультрафіолетовій та видимій
областях.
7. Інфрачервона спектроскопія (ІЧ).
практичне заняття – 4 години
Теоретична частина (обговорення питань, що
стосуються теми):
1. Тонкошарова хроматографія (ТШХ).
2. Високоефективна рідинна хроматографія
(ВЕРХ).
3. Газорідинна хроматографія.
4. Апаратурне оформлення ГРХ.
5. Кількісний газохроматографічний аналіз.
6. Спектроскопія в ультрафіолетовій та видимій

1. Правила
відбору
проб
сильнодіючих
та
отруйних
речовин,
вимоги
щодо
їх
упаковки.
2. Правила
отримання,
зберігання,
використання
та
знищення
сильнодіючих
та
отруйних речовин.
3. Ознайомитися
з
методикою
приготування
розчинів.
4. Виконання розрахунків для
приготування розчинів.

1. Оцінка
результатів
дослідження та формулювання
експертних висновків.
2. Тонкошарова
хроматографія (ТШХ).
3. Інфрачервона
спектроскопія (ІЧ).
4. Спектроскопія ядерного
магнітного резонансу (ЯМР).
5. Елементний аналіз.
6. Сутність
хроматографічних методів
аналізу.
Принцип
розміщення
розчинників в елюотропному
ряді

областях.
7. Інфрачервона спектроскопія (ІЧ).
8. Спектроскопія ядерного магнітного
резонансу (ЯМР).
9. Газорідинна хроматографія з масселективним детектуванням.
10. Елементний аналіз.
2. Практична частина:
Завдання. Під час проведення дослідження
наданої речовини, використати три на вибір методи
експертного дослідження сильнодіючих і отруйних
речовин.
Вибір
обгрунтувати.
Результати
оформити у вигляді фрагменту висновка експерта.
лекційне заняття – 2 години
1. Димедрол: методи дослідження, фармакопея.
2. Атропін: методи дослідження, фармакопея.
3. Тетракаїн і методи його дослідження.
4. Тригексифенідил: методи дослідження,
фармакопея.
5. Буторфанол:
методи
дослідження,
фармакопея.
6. Нандролон,
метандієнон:
методи
дослідження, фармакопея.

Тема 4.
Дослідження
окремих
видів
сильнодіючих
і
отруйних
речовин,
оцінка результатів
та
оформлення
висновку експерта.

семінарське заняття – 4 години
1. Димедрол: методи дослідження, фармакопея.
2. Атропін: методи дослідження, фармакопея.
3. Тетракаїн і методи його дослідження.
4. Тригексифенідил: методи дослідження,
фармакопея.
5. Буторфанол:
методи
дослідження,
фармакопея.
6. Нандролон,
метандієнон:
методи
дослідження, фармакопея.
7. Прометазин:
методи
дослідження,
фармакопея
8. Міорелаксанти:
методи
дослідження,
фармакопея.
практичне заняття – 4 години
1. Теоретична частина (обговорення питань, що
стосуються теми):
1. Димедрол.
Методи
дослідження
(фармакопея, ТШХ; інструментальні методи).
2. Дослідження атропіну (фармакопея, ТШХ;
інструментальні методи).
3. Тетракаїн і методи його дослідження.
4. Тригексифенідил.
Методи
дослідження
(фармакопея, ТШХ; інструментальні методи).
5. Дослідження буторфанолу (фармакопея,
ТШХ; інструментальні методи).
6. Зопіклон і методи його дослідження.
7. Клофелін. Методи дослідження (фармакопея,
ТШХ; інструментальні методи).
8. Дослідження прометазину (фармакопея,
ТШХ; інструментальні методи).
9. Нандролон,
метандієнон.
Методи
дослідження (фармакопея, ТШХ; інструментальні
методи).
10. Міорелаксанти
(фармакопея,
ТШХ;
інструментальні методи).

1. Висновок
експерта.
Вимоги до оформлення висновку
експерта.
2. Критерії
віднесення
речовин
до
категорії
−
сильнодіючих
та
отруйних
засобів.
3. Димедрол,
атропін,
тетракаїн.
4. Тригексифенідил,
буторфанол.
5. Зопіклон.
6. Клофелін, прометазину.
7. Нандролон, метандієнон.
8. Міорелаксанти.
9. Тригексифенідил,
газорідинна хроматографія.
10. Характеристика
нандролону, метандієнону.

2. Практична частина:
Завдання. Виконати дві навчальні судові
експертизи сильнодіючих і отруйних речовин
запропонованої на вибір речовини.
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Технічне обладнання та програмне забезпечення навчальної дисципліни
Обладнання.
Для закріплення теоретичних знань та відпрацювання практичних
навичок здобувачами вищої освіти за темами навчальної дисципліни
використовуються навчально-тренувальні полігони, спеціалізовані аудиторії,
криміналістична техніка.
Програмне забезпечення.
Під час проведення занять в очному (offline) режимі
використовуються наступні засоби програмного забезпечення:

інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети,
інтерактивна дошка, спеціальні освітлювальні засоби, цифровий мікроскоп,
збільшувальні лупи з підсвіткою та іншими технічними приладами, таблиці
окремих ознак почерку, правила українського правопису, натурні навчальні
об’єкти.
Під час проведення занять в змішаному (blended) режимі
використовуються наступні засоби програмного забезпечення:
- доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному
вебпорталі НАВС через мережу Інтернет (на платформах Moodle (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Google – Classroom, Google
Meet).
Під час проведення занять без очної складової в дистанційному
режимі (on-line) за вибором викладача використовується:
- програмне забезпечення через мережу Інтернет – платформа Zoom,
cередовище Classroom, Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment), Соціальні мережі та Telegram..
На плантформах Moodle, Google Classroom розміщені допоміжні
матеріали.
Виконана робота розміщується здобувачем на середовищі Google
Classroom, де науково-педагогічний працівник має можливість контролювати,
систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання
вправ, застосовувати різні форми оцінювання.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання здійснюється з
дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в
Національній академії внутрішніх справ.
Політика
щодо
академічної
доброчесності:
https://www.naiau.kiev.ua/dobrochesnist/.
Політика щодо відвідування здійснюється з дотриманням нормативних
документів щодо організації освітнього процесу в Національній академії
внутрішніх справ.
Політика вивчення та викладання навчальної дисципліни здійснюється з
дотриманням нормативних документів щодо організації освітнього процесу в
Національній академії внутрішніх справ:
1. Положення про розроблення програм навчальних дисциплін і силабусів
у Національній академії внутрішніх справ.
2. Положення про регламентацію забезпечення якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти в НАВС.
3. Інструкція з організації, проведення та підтвердження ліквідації
академічних заборгованостей та академічної різниці учасниками освітнього
процесу НАВС з використанням елементів дистанційного навчання.
4. Порядок вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти.
5. Положення про змішане навчання в НАВС.
6. Положення про дистанційне навчання в НАВС.

7. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності в НАВС.
8. Положення про організацію освітнього процесу в НАВС.

Підсумковий
контроль

Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

залік

Max 60%
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

8

12

16

24

Підсумкова кількість
балів

Оцінювання результатів навчання

Мах

Мах

40%

100
%

Шкала оцінювання: національна та EСТS
Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

B

вище від середнього рівня

75-84

C

загалом хороша робота

66-74

D

непогано

E

виконання відповідає
мінімальним критеріям

Fx

необхідне перескладання

F

необхідне повторне
вивчення курсу

85-89

добре

задовільно
60-65
35-59
незадовільно
1-34
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