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Цикл атауы – «ҚР ұлттық және халықаралық 

талаптарына сәйкес фармацевтикалық өндірісті 

лицензиялау» 

2 кредит – 90 сағат 

3 курс фармацевтика факультеті 

 



  Дәрілік заттарды лицензиялау (дәрілік заттарды тіркеу) 
наменклатура, эффективтілік, қауіпсіздік, сапа, дәрігерлер мен 
тұтынушыларға арналған ақпарат көрсеткіштері бойынша ДЗ нарықта 
мемлекеттік реттеудің орталық бөлімі болып табылады. 

  Фармацевтикалық өнім сапасын GxP стандарттарын өндірістің 
барлық сатыларында сақтау арқылы қамтамасыз ету сапаны қамтамасыз 
ету концепциясының орталық бөлімі болып табылады. 

  Бүкіләлемдік тәжірибеде тіркеу дегенде сатуға кірістіру үшін 
қажетті жағдай болатын фармацевтикалық өнім қасиеттерін көрсететін 
құжаттамаларды экспертті бағалау деп түсінеді. ДЗ сапасын, 
эффективтілігін және қауіпсіздігін кепілдендіру үшін шешуші сәт тауарлық 
лицензияны (тіркеу төлқұжаты) алуға қажет көлем, зерттеудің құрылымы 
және сапасы болып табылады. 

  Фармацевтикалық қызметтің құқықтық ауданын құрастыруда ҚР 
«Халық денсаулығы және денсаулықсаутау жүйесі» Кодексін қабылдау 
маңызды болды, оған ДЗ, медициналық мақсаттағы бұйымдар және 
медициналық техника айналымын реттейтін нормативті құқықтық актілер 
жасалған. 

 



 теориялық білімді қалыптастыру (когнитивті компонент); 
 ҚР ұлттық және халықаралық талаптарына сәйкес 

фармацевтикалық өндірісті лицензиялау 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. 

 



ҚР ұлттық және халықаралық талаптарына сәйкес 
фармацевтикалық өндірісті лицензиялау туралы 
білімді қалыптастыруы 

 профессиональдық дағдылар мен басты 5 
құзіретілікті меңгерілуі  

ҚР ұлттық және халықаралық талаптарына сәйкес 
фармацевтикалық өндірісті лицензиялау кезіндегі 
мәселелері 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.    

  Денсаулық сақтау саласында мемлекеттік реттеу және 
басқару, саясат принциптері.  Қазақстан 
Республикасындағы денсаулық сақтау жүйесі: 
ұйымдастыру-құқықтық құрылым.  Фармацевтикалық 
өндірістің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі. Негізгі 
түсініктер мен терминдер. Әртүрлі  елдердегі Ұлттық тіркеу 
жүйелері және тіркеуге қойылатын талаптары. ҚР тіркеу 
талаптары. ҚР фармацевтикалық нарығына ДҚ шығару 
жүйесінің негізгі элементтері. Фармацевтикалық өндірісті 
лицензиялау. ҚР ДҚ тіркеу процесін реттеуші нормативтік 
құжаттар.  Тіркеу досьесі. Тіркеу досьесінің құрлымы. Жалпы 
техникалық құжатқа (CTD формат тіркеу досьесі) кіріспе.   

 



Пререквизиттер – химия-

фармацевтикалық өндірістің 

процестері мен аппараттары 

 Постреквизиттер – 

фармацевтикалық  технология 

негіздері, дайын дәрілік қалыптар 

технологиясы және  биофармация, 

фармацевтикалық биотехнология 

негіздері. 

 




