
 «Фармацевт – технолог» модулі  

Мамандығы – 5В074800 - «ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ 

ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ” 

Даярлау бағыты «ДАЙЫН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАР 

ӨНДІРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГЫ» 

Цикл атауы – «Дәрілік құралдардың сапасын 

қамтамасыз ету концепциясы» 

2 кредит – 90 сағат 

3 курс фармацевтика факультеті 

 



  Фармацевтикалық өндірісті ұйымдастыру, оның 

қызметін реттеу және басқару мемлекеттік 

тұрғыдан жүргізілетін істер аймағына жатады. 

Фармацевтикалық  мекемелердің басты 

мақсаттарының бірі өндірілген өнімнің сапасын  

қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Осы мақсатта сапа 

менеджменті жүйесін (СМЖ) ұйымдастырып, 

дамытып және үнемі қолданыста ұстау керек. 

Фармацевтикалық  мекемелердің өзіндік 

сипаттарына байланысты оларға халықаралық 

сапаны қамтамасыздау стандарттары туындалған. 

Осыған сәйкес біздің елімізде   халықаралық 

стандарттарды ұлттық стандарттарға бейімдау 

кең өріс алып келеді. Осы құжаттардың отандық 

фармацевтикалық өндірісті сапалы ұйымдастыру 

жүйесін басқаруды қамтамасыз етуге  көмегі бар. 

 



 теориялық білімді қалыптастыру (когнитивті компонент); 
 Дәрілік құралдар  сапасының қамтамасыз ету концепциясы  
бойынша негізгі терминдер мен түсініктерді меңгеру, НҚ 
жұмыс істеуді меңгеру (операциональды компонент); 

 білім алушыларға коммуникативтік дағдыларын дамыту  
(тақырып бойынша мазмұдауды жүйелі, нақты 
мәліметермен толықтыру, жеке көз қарасын қалыптастыру, 
дискуссия жасай білу және т.б.); 

 дәрілік құралдардың өндірісін регламенттеуші 
нормативтік құжаттармен таныстыру (ҚР МФ, 
заңнамалық нормативтік актілер жинағы және т.б.); 

 білім алушыларды білімдерін үздіксіз жетілдіруге, 
тақырып бойынша өз ойларын дамытуды қалыптастыра 
алу. 

 



 дәрілік құралдар сапасын қамтамасыз ету 

концепциясы  туралы білімді қалыптастыруы 

 профессиональдық дағдылар мен басты 5 

құзіретілікті меңгерілуі  

 дәрілік құралдар сапасын қамтамасыз ету 

концепциясы мәселелерін шешуді үйренуі 

жеке қарым-катынастағы коммуникативтік 

құзыреттілікті  меңгерілуі  

 ұтымды ойлау қабілетін қалыптастырылуы 

 



 

  Оқыту мақсаты – ДЗ сапасын лицензиялау: 
фармацевтикалық өнімді тіркеу - арқылы мемлекеттік 
реттеу саласындағы білімді қалыптастыру.    

  Сапа менеджмент жүйесінің негізгі түсініктері мен 
методологиясы. Сапаны жалпы бақылау, сапаны 
қамтамассыз ету, сапаны бақылау түсініктері. ДЗ 
сапасын қамтамассыз ету тұжырымдамасы. ДЗ өмір сүру 
циклы. ДЗ айналымына байланысты негізгі заңды, 
нормативтік құжаттар. ҚР GxP бойынша стандарттары. 
Сапа менеджменті жүйесіндегі аттестация және 
валидация. Фармацевтикалық зерттеу (өңдеу). Дәрілік 
заттарды клиникаға дейін зерттеу (GLP) 

 



Пререквизиттер – химия-

фармацевтикалық өндірістің 

процестері мен аппараттары,  

 Постреквизиттер – 

фармацевтикалық  технология 

негіздері, дайын дәрілік қалыптар 

технологиясы және  биофармация, 

фармацевтикалық биотехнология 

негіздері. 

 




