
ТЕХНОЛОГІЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 

Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — розкриття сучасної наукової концепції, понять і методів 
прийомів технології ветеринарних препаратів промислового виробництва; 
розробки нових ветеринарних препаратів з використанням усіх можливостей 
сучасної біотехнології. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати сучасні методи і прийоми 
виготовлення, контролю якості, зберігання ветеринарних препаратів; 
прогнозувати наслідки порушення технології лікарських засобів, їх 
застосування і зберігання; забезпечувати раціональне виробництво і 
виготовлення ветеринарних препаратів. 
Програмні результати навчання: 
знати: фармакологічні і токсикологічні характеристики лікарської сировини, 
лікарських препаратів, біопрепаратів, біологічно активних добавок, що 
використовуються при виготовленні ветеринарних препаратів; вимоги, що 
пред'являються до безпеки ветеринарних препаратів та порядку утилізації 
лікарських засобів; правила відповідального зберігання лікарських засобів; 
правила утилізації фальсифікованих і недоброякісних препаратів; правила 
оформлення і видачі ветеринарної документації на лікарські препарати, в тому 
числі правила складання і виписування рецептів; методи і прийоми аптечної 
технології ветеринарних лікарських препаратів; 
уміти: працювати зі спеціалізованими інформаційними базами даних; 
використовувати спеціалізоване обладнання та інструменти для виготовлення 
лікарських форм; перевіряти методи якості лікарських форм відповідно до 
чинної нормативно-технічної документації; використовувати сучасну 
методологію і перспективні методи розробки і контролю якості лікарських 
засобів; обгрунтовувати прийняття технологічних рішень при виробництві 
лікарських препаратів; готувати тверді, рідкі, м'які, стерильні і асептичні 
лікарські форми і оформляти їх до відпуску; 
володіти: навичками виготовлення ветеринарних препаратів на основі 
лікарських рослин; проведення контролю та нагляду за виготовленням і якістю 
ветеринарних препаратів; відбору зразків ветеринарних лікарських засобів для 
перевірки  їх  якості,  проведення  досліджень,  випробувань  на  відповідність 



нормативно-технічної документації; виготовлення препаратів на основі 
лікарських рослин; приготування ветеринарних аптечних лікарських форм. 
Зміст навчальної дисципліни: 
ФАРМАЦЕВТИЧНА   РОЗРОБКА   ВЕТЕРИНАРНИХ   ПРЕПАРАТІВ.   Історія 
розробки ветеринарних препаратів. Види ліків. Виготовлення препаратів на 
основі лікарських рослин. Контроль та нагляд за виготовленням і якістю 
ветеринарних препаратів. Вимоги до способів зберігання, транспортування 
ветеринарних препаратів. Відбір зразків ветеринарних лікарських засобів для 
перевірки їх якості. Проведення досліджень, випробувань на відповідність 
нормативно-технічної документації. Виготовлення ветеринарних препаратів на 
основі лікарських рослин. Приготування ветеринарних аптечних лікарських 
форм. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 


