
АНОТАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВЕТЕРИНАРНА РЕЦЕПТУРА»

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» зі
спеціальності 6.110101 «Ветеринарна медицина»

Цикл професійної та практичної підготовки. Загальна кількість годин та
кредитів для студентів 3 курсу становить 72 годин 2 кредити ЄКТС, а для 2 курсу
- 90 годин 3 кредити ЄКТС.

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти
- вибіркова.

Програма  навчальної  дисципліни  «Ветеринарна  рецептура»  складена
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  здобувачів  вищої
освіти  першого  (бакалаврського)  рівня  «Бакалавр»  зі  спеціальності  6.110101
«Ветеринарна медицина»

Мета навчальної дисципліни: навчити студентів виписувати рецепти на
різні  види лікарських засобів  (сильнодіючі,  отрути,  антидоти тощо),  вибирати
раціональний спосіб виписування та виготовляти різні форми ліків. Прищепити
студентам  навички  працювати  з  літературою,  що  включає  підручники  та
монографії.

Завданням навчальної дисципліни є навчити правильно виготовляти 
лікарські форми, дозувати, запаковувати та раціонально виписувати рецепти. 
Програма навчальної дисципліни Тема 1. Вступ. Ветеринарна рецептура

Тема 2. Поняття про фармакопею та аптеку. Дозування лікарських речовин
Тема 3. Основи технології рідких лікарських форм
Тема 4. Основи технології щільних лікарських форм
Тема 5. Основи технології м'яких лікарських форм
Тема 6. Основи технології щільних лікарських форм
Тема 7. Основи технології твердих лікарських форм
У результаті  засвоєння  дисципліни у  добувачів  вищої  освіти  будуть

сформовані наступні компетентності*:
Загальні компетентності:
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

- знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності;

- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- здатність працювати в команді;
- здатність працювати автономно.
Спеціальні предметні компетентності :
- правильно виписувати рецепти на різні лікарські форми,
- виготовляти лікарські форми з рослинної сировини,
- розраховувати і дозувати ліки,
- приготувати лікарські форми для застосування на практиці.
Результати навчання:

- вміти виготовляти лікарські форми;



- вміти правильно виписувати рецепти;
- проводити розрахунки застосування лікарських речовин. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Ветеринарна рецептура» є лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 
здобувачів вищої освіти. 
Вид підсумкового контролю - залік.


