
ФАРМАЦЕВТИЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 

Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
 

Мета курсу — вивчення сучасних методів аналізу, які потрібно 

використовувати в ході контролю роботи біотехнологічного виробництва, не 

залежно від його специфіки та направленості. В ході вивчення курсу студенти 

вивчають сучасні методи досліджень якості біотехнологічної сировини, 

напівпродуктів, продуктів, поглиблюють свої знання щодо перебігу 

технологічних процесів; вони також вивчають методи аналізів, які потрібно 

використовувати на сучасних приладах та обладнанні та при виконанні 

науково-дослідних робіт. Викладання тем завжди супроводжується вивченням 
нормативних документів, в яких приведені методи аналізу, гармонізовані у 

відповідності до міжнародних стандартів GМP, GLP, ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO/TS 16949, JАS/ANZ, UKAS, ISO 22000, SIC, SO 9001, 

НАССР, ІСН Q8, Q9, Q10 та ін.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність здійснювати діяльність з розробки і оформлення 

документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення та 

виробництва лікарських засобів відповідно до правил належних практик; 

здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення 

лікарських препаратів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і 

замовленнями лікувальних закладів, включаючи обґрунтування технології та 

вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики 

(GPP); здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських 

засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір 

технологічного процесу із обґрунтовуванням технологічного процесу та 

вибором відповідного обладнання згідно з вимогами Належної виробничої 

практики (GMP). 
Програмні результати навчання: 
знати: основні принципи організації лабораторій біотехнологічного 

підприємства; основи пробо-підготовки та основні правила проведення 

аналізів; сутність, правила проведення, приборно-апаратурне оснащення при 

проведенні вимірювань на різних типах та класах лабораторних приладів та 

обладнання; основи статистичного аналізу; метрологічні характеристики 

приладів, обладнання, реактивів, посуду; основи стандартизації та метрології в 

галузі вимірювань; особливості управління ризиками в фармацевтичному та 
біотехнологічному виробництві; принципи методу НАССР та послідовності 

його впровадження. 
уміти: самостійно відбирати проби продуктів та готувати їх для проведення 

відповідних аналізів; виконувати органолептичні, мікробіологічні, хімічні, 

фізико- хімічні, фізичні, біологічні, радіобіологічні, біохімічні методи аналізу 

на відповідних приладах та обладнанні; аналізувати отримані результати 

методами статистичного аналізу; працювати на різних типах приладів та 

обладнання; оформляти отримані результати у вигляді протоколу. 
володіти: здатністю здійснювати діяльність з розробки і оформлення 

документації щодо чіткої визначеності технологічних процесів виготовлення та 



виробництва лікарських засобів відповідно до правил належних практик, 

організовувати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення лікарських 

препаратів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями 

лікувальних закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір 

допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики 

(GPP).  
Зміст навчальної дисципліни: 
Прогресивні методи управління біопроцесами: GМP, GLP, GСP. Основні 

положення ІСН Q8, Q9 та Q10 – розробка, контроль якості, управління 

ризиками. Поняття невизначеності результатів аналізу. ДСТУ 17025, як один із 

основних показників коректності аналізу. Управління процесами в 

біотехнології. Чисті приміщення та чисті зони. Устрій та правила експлуатації 

детекторів. Методи флуоресцентної детектування результатів. Сучасні системи 

контролю якості готової продукції за показниками безпеки, мікробіологічними, 

фізико-хімічним та іншим показниками. Валідація методів аналітичних 

вимірювань. Методи оцінки ефективності дезінфектантів, антисептиків, 

консервантів та визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів. Методи мікробіологічного та фізико-хімічного контролю об'єктів 

навколишнього середовища, промислової зони. Калібрування вимірювальних 

приладів та індикаторів. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


