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ВСТУП 

Стрімкий розвиток фармацевтичної та біотехнологічної галузі в 

Україні, велика конкуренція та підвищення вимог до якості продукції 

відображається в адаптації організації промислового виробництва готових 

лікарськи засобів та біотехнологічних продуктів до принципів належної 

виробничої практики. Фармацевтичні та біотехнологічні підприємства 

постійно перебувають в процесі перетворень, пов’язаних з освоєнням нових 

ринків. Тому, для забезпечення населення високоякісною фармацевтичною та 

біотехнологічною продукцією необхідні висококваліфіковані кадри, які 

добре володіють основами промислової технології та роботи апаратурного 

оснащення виробництва. Крім цього, забезпечити випуск цієї продукції у 

зростаючих кількостях можливо тільки при широкій автоматизації  

виробничих процесів, використанні найновітнішого обладнання та швидкому 

впровадженні останніх досягнень науки і техніки. 

Даний навчальний посібник розроблений з метою ознайомити 

студентів фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей з 

промисловим обладнанням вітчизняного та закордонного виробництва, яке 

використовується у технологічних процесах, його конструктивними 

особливостями, інноваційними розробками та застосуванням у 

фармацевтичному та біотехнологічному виробництві. 

Навчальний посібник містить матеріал, який дозволяє студенту 

засвоїти знання про основні матеріали, які застосовуються при виготовленні 

обладнання для фармацевтичних та біотехнологічних підприємств, типи 

корозії та захисту від неї, стандартизацію обладнання та фактори, які 

впливають на вибір типового обладнання, коструктивні елементи 

промислової апаратури та особливості трубопровідних систем, види 

обладнання та приципи його роботи, яке використовують у таких 

технологічних процесах, як осадження, фільтрування, центрифугування, 

мембранні методи розділення, сорбція, екстракція, перегонка, кристалізація, 
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вирапювання, подрібнення, просіювання, переміщення, змішування, 

дозування, таблеткування, виробництво ін’єкційних лікарських засобів, 

зокрема види ампул, особливості їх виготовлення та альтернативні форми їх 

упакування, а також процес сушіння у конвективних, контактних, 

спеціальних та комбінованих сушарках.  

У навчальному посібнику також представлено характеристику новітніх 

напівавтоматизованих та автоматизованих систем технологічних процесів 

фармацевтичних і біотехнологічних виробництв. Розглянуті вимоги до 

обладнання в умовах належної виробничої практики при виробництві 

стерильних лікарських засобів, біологічних (у тому числі імунобіологічних)  

лікарських засобів, медичних газів, рідин, кремів та мазей. Приведено 

технологічні розрахунки для вибору устаткування виробничого процесу. 

У додатках наведені основні фізико-хімічні та теплофізичні властивості 

деяких речовин, зразок креслення основного апарату та основні технічні дані 

стальних емальованих апаратів з перемішуючим обладнанням. 

 Представлений у навчальному посібнику матеріал дозволить 

студентам застосувати одержані знання при вивченні загальної та спеціальної 

технології, проходженні практики, виконанні курсових і дипломних проектів, 

у майбутній виробничо-практичній діяльності. 

  Згадування у тексті посібника окремих фармацевтичних організацій і 

торгових марок фармацевтичного та біотехнологічного обладнання не 

означає, що автори надають їм перевагу або рекламують їх.  

  Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам за конструктивні 

поради і зауваження. 
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