
РЕЦЕПТУРА 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 

Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу - формування у студентів знань про лікарські форми, їхні 

властивості та правила виписування на них рецептів, ознайомлення з чинними 

наказами МОЗ України, що регламентують правила відпуску, зберігання та 

облік сильнодіючих, отруйних і наркотичних засобів, зі структурою та 

функцією аптеки, з “Державною фармакопею України”. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на вивченні студентами 

дисциплін: латинська мова,  вступ у фармацію», інтегрується з фармакологією 

та  аптечної технологією ліків, організацією економіки фармації. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
здатність вчитися і бути сучасно навченим; знання та розуміння предметної 

області та розуміння професії; здатність використовувати у професійній 

діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України стосовно 

виписування рецептів  
Програмні результати навчання: 
знати: структуру рецепта, загальні правила виписування рецептів та 

заповнення рецептурних бланків згідно з вимогами чинних наказів; сучасні 

лікарські форми, які використовують у практичній медицині 
уміти: здійснювати приймання рецептів, аналізувати рецепт на правильність 

виписування та оформлення, розраховувати дозу лікарської речовини, 

перевіряти норми відпуску лікарських речовин 
володіти: навичками пошуку інформації про нові лікарські препарати 

вітчизняного та зарубіжного виробництва 
Зміст навчальної дисципліни: ВВЕДЕННЯ В РЕЦЕПТУРУ Основні терміни та 

поняття. Рецепт та його структура та функції. Рецепт за кордоном. Основні 

вимоги до рецепту.  Правила виписування рецептів. Форми рецептурних 

бланків. Електронний рецепт. Алгоритм дій провізора при прийманні рецептів, 

термін дійсності виписаних рецептів та зберігання їх в аптеках. Дози лікарських 

речовин. Віковий аспект дозування ліків. Основні способи виписування 

рецептів та загальні принципи розрахунків кількості лікарських речовин. 
Лікарські форми та їх роль у прояві фармакологічного дії ліків.  
РЕЦЕПТУРА РІЗНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ  Тверді лікарські форми .Порошки. 
Капсули. Таблетки. Драже. Інші тверді лікарські форми. Зарубіжні готові тверді 

лікарські форми. М'які лікарські форми. Мазі. Пасти. Лініменти. Пластирі. Інші 

м'які лікарські форми. Зарубіжні готові м'які лікарські форми.  Рідкі лікарські 

форми.  Розчини. Розчини для зовнішнього застосування. Різновиди рідин для 

зовнішнього застосування. Офіцинальні розчини для зовнішнього застосування. 



Зарубіжні рідкі лікарські форми, що застосовуються зовнішньо. Розчини для 

ін'єкцій. Різновиди розчинів для парентерального введення та інші ін'єкційні 

форми. Перехідні лікарські форми для ін'єкцій. Офіцинальні розчини для 

ін'єкцій. Розчини для прийому всередину. Розчини прийому внутрішньо 

краплями. Офіцинальні розчини прийому внутрішньо краплями. Мікстури.  
Настої.  Відвари. Офіцинальні рідкі лікарські форми з рослин прийому 

всередину ложками. Настойки. Екстракти. Новогаленові препарати. 
Офіцинальні рідкі лікарські форми. Лікарські форми для інгаляцій. Аерозолі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: : 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної роботи.                                                        
Форма семестрового контролю: залік.  
 

 

 

 

 

 


