
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

НЕОРГАНІЧНА ТА ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 

 

1. Профіль дисципліни 

 

Кафедра ґрунтознавства та 

землеробства. 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 1 курс, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Дорохов В.І., доцент, канд. хім. наyк 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-

grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml 

Контактна інформація 0962302555, vdorokhov2@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=1458 

Консультації 
Он-лайн консультація через Zoom щовівторка з 17.00 до 

19.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Навчальна дисципліна «Неорганічна та органічна хімія» для фахівців спеціальності 

211 «Ветеринарна медицина» є фундаментальним, природознавчим курсом, що вивчає 

будову, склад, властивості речовин, перебування їх у природі, перетворення та явища, що 

супроводжують ці перетворення, їхню роль та використання у виробничій діяльності 

суспільства. Хімія як наука є теоретичною базою для вивчення загально-біологічних і 

спеціальних дисциплін. 

 

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета вивчення дисципліни: отримання студентом знань з дисципліни «Неорганічна 

та органічна хімія» для розуміння взаємозв’язку між загальноосвітніми 

фундаментальними дисциплінами (неорганічна, аналітична, органічна хімії, біохімія) та 

хімічними аспектами заходів, направлених на підвищення продуктивності тваринництва, 

на охорону навколишнього середовища від забруднення відходами виробництва 

тваринницькою продукцією. 

Завдання вивчення дисципліни: навчити студента працювати з хімічними сполуками, 

покращити фундаментальну підготовку, розвинути у студентів наукове мислення, 

прищепити навики творчого вирушення практичних  завдань ветеринарної медицини. 

Цілями навчальної дисципліни є формування у студентів спеціальних компетенцій: 

ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

СК 07 Здатність організовувати і проводити лабораторні та спеціальні діагностичні 

дослідження й аналізувати їх результати. 

 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml
http://znau.edu.ua/fakulteti/agronomichnij-fakultet/m-about-grunt-zml/m-sklad-grunt-zeml
http://185.25.118.66/course/view.php?id=1458


5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 20 

Лабораторні 32 

Самостійна робота 98 

Всього 150 

 

5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни очний з поєднанням з елементами електронного 

навчання через систему Moodle, дистанційний (за необхідності). 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 
Тема Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Т1 Вступ. Основні поняття і закони хімії. 

Колігативні властивості розчинів 
14 

2 Т2 Кінетика та теорiя електролітичної дисоцiацiї. Гiдролiз солей. 14 

3 Т3 Окисно-відновні реакції 12 

4 Т4 Координаційні сполуки 12 

5 Т5 Бiогенні елементи. Біогеохімічні цикли бiогенних елементів 14 

6 Т6 Основи аналітичної хімії. Методи якiсного та кількісного 

аналiзу. 
14 

7 Т7 Основнi поняття органiчної хiмiї. Вуглеводні.. 14 

8 Т8 Оксигеновмісні органічні речовини (спирти, феноли, 

альдегiди, кетони, карбонові кислоти та їх похідні). 
14 

9 Т9 Вуглеводи. Моносахара. Ди- i полiсахара. 14 

10 Т10 Амiни, аміноспирти, амiнокислоти, полiпептиди i бiлки. 14 

11 Т11 Гетероциклiчнi сполуки. П’ятичленнi i шестичленнi 

гетероцикли. Нуклеїновi кислоти. 
14 

Разом 150 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни  

 

Участь у роботі 

впродовж 

семестру/екзамен – 

60/40 

Складові семестрової оцінки в 60 балів. 

 

Виконання завдань лабораторних — 1*8= 8 балів/семестр. 

Тематичне опитування (методики роботи, результати 

експериментів, теоретичні положення дисципліни) – 2 бали *8 

= 16 бали/семестр 

Поточне тестування – 18 балів/семестр 

Захист звіту з тем самостійної роботи – 1 бал *18=18  

балів/семестр. 

Умови допуску до 

екзамену 

Мінімальна кількість набраних балів за семестр – 36. 

Деталізація системи оцінювання 



РН 01 Тематичне опитування 

Захист звіту з тем самостійної роботи 

Екзаменаційні тести 

РН03 Виконання завдань лабораторних 

Тематичне опитування 

Поточне тестування 

Екзаменаційні тести 

Критерії 

оцінювання 

 

Робота на лабораторних заняттях. 1 бали за якісно 

виконане та 2 бали – за пояснене завдання. 

Поточне тестування (20-40 тестових питань). 100% 

правильних відповідей дорівнює 18 балам. Після закінчення 

тестування набрані % переводять в балиі результат 

виставляють в журнал. 

Захист звіту з тем самостійної роботи. За якісно 

виконану роботу з теми – 1 бал, за роботу з недоліками і 

помилками – 0,5 бала.  

Підсумковий контроль результатів навчання  
здійснюється у формі тестування за програмою навчальної 

дисципліни на платформі Moodle. На екзамені студент отримує 

20 тестів із тестової бази. 100% правильних відповідей 

дорівнює 40 балам. Після закінчення підсумкового контролю 

набрані % переводять в бали (від 1 до 40). В журнал та залікову 

відомість виставляють результати, які потрапляють в інтервал 

24-40 балів. 

 

6. Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 03 Визначати суть фізико-хімічних і біологічних процесів, які відбуваються в 

організмі тварин у нормі та за патології. 

 

7. Пререквізити 

Вивчення дисципліни «Неорганічна та органічна хімія» базується на основі знань з 

хімії, отриманих студентом спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» під час здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

 

8. Політики дисципліни 

Пояснювально-репродуктивні методи: лекція, розповідь-пояснення, бесіда, спрямовані 

на вирізнення ціннісно-орієнтованого змісту навчального матеріалу (в контексті  

професійних завдань), робота з підручниками, посібниками, матеріалами мережі Інтернет; 

когнітивне інструктування, ілюстрація, демонстрація, виконання дослідів, вправ, 

дидактичних завдань, індивідуальних домашніх робіт за зразком тощо.  

Частково-пошукові методи: проблемно-діалогові, самостійний пошук навчальної 

інформації, виконання лабораторних робіт частково-пошукового змісту, комплексних 

дидактичних завдань та задач, імітаційно-ігрове моделювання, кейс-метод тощо.   

Дослідницькі методи: метод проектів; пошук інформації для написання статей та 

доповідей на наукові конференції, виконання лабораторних робіт дослідницького 

характеру. 



Технічне та програмне забезпечення  
Набори хімічного посуду, набори реактивів. 

 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 

1. Дорохов В.І., Заблоцька О.С., Вовк М.В. Неорганічна і органічна хімія. Навчальний 

посібник для студентів спеціальності «Ветеринарна медицина» Житомир: Вид-во 

«Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. 325с 

2. Хімія. Частина І. .Загальна, неорганічна та аналітична хімія. Лабораторний 

практикум. Федишин Б.М. та інш./За ред.. Федишин Б.М. Житомир: Волинь, 2004.  300с. 

3. Хімія. Частина ІІ. Органічна хімія. Лабораторний практикум. Федишин Б.М. та 

інш./За ред.. Федишин Б.М. Житомир: Волинь, 2005. 268с. 

4. Карнаухов О.І., Мельничук Д.О., Чеботько К.О., Копілевич В.А. Загальна та 

біонеорганічна хімія. Київ.: Фенікс, 2001.  578 с. 

5. Романова Н.В. Загальна і неорганічна хімія. Київ.:Ірпінь, ВТФ «Перун»,1998. 480с. 

 

 
 

 

 


