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2 кредит – 90 сағат

4 курс фармацевтика факультеті



 Фармацевтикалық технология басқа фармацевтикалық пәндермен
бірге фармацевт мамандығын қалыптастыруда және арнайы
технологиялық дайындығын қамтамасыз етуде маңызды роль
атқарады. Келешектегі фармацевтикалық ғылым мен іс-тәжірибенің
негізгі конценпциялары, сонымен бірге теориялық білімдерді және
дағдыларды қазіргі іс-тәжірибелік фармацияға жақындату
қажеттілігі қазіргі таңда анықталды. Пән бойынша бастапқы
шикізаттың тазалығына, экология жағдайларына Бүкіләлемдік
денсаулық сақтау ұйымының (БДСҰ) талаптарын енгізіп, дәрілік
препараттардың өндірісіне қазіргі заманғы талаптар берілген,
сонымен бірге дәріханалық және өнеркәсіптік өндіріс өнімінің
технологиясын және сапасын нормалайтын нұсқаулар мен
бұйрықтарға көңіл аударылған. ҚР Мемлекеттік Реестріндегі дайын
дәрілік препараттар номенклатурасының мезгілімен жаңартылуына
байланысты кафедраларға дәрілердің жеке технологиясына
өзгерістерді енгізуге мүмкіндік беріледі.



 теориялық білімді қалыптастыру (когнитивті компонент);

 дәрілік құралдардың өндірісіндегі заманауи
технологиялар өндірісі 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.);

 ДҚ 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 құралдардың өндірісіндегі заманауи

технологиялар туралы білімді қалыптастыруы

 профессиональдық дағдылар мен басты 5 

құзіретілікті меңгерілуі

 дәрілік құралдардың өндірісіндегі заманауи

технологиялар туралы мәселелері шешуді үйренуі

 жеке қарым-катынастағы коммуникативтік

құзыреттілікті  меңгерілуі

 ұтымды ойлау қабілетін қалыптастырылуы



 Оқыту мақсаты – фармацевтикалық өндірістің болашақ

мамандарына дәрілік құралдардың өндірісіндегі

заманауи технологиялар бойынша профессиональдық

білімді, тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру.

 Дәрілік құралдардың өндірісіндегі заманауи

технологиялары, Фармацевтикалық және

медициналық өнеркәсіптің дамуы негізгі

тенденциялары. Жаңа дәрілік түрлерді жасауда

фармацевтік технологияның жетістіктері.



Пререквизиттер – химия-фармацевтикалық

өндірістің аппараттар мен процестері,

фармацевтикалық технология негіздері,

экстракциялық препараттар технологиясы

 Постреквизиттер – дайын дәрілік қалыптар

технологиясы және биофармация,

фармацевтикалық биотехнология негіздері.




