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Вступ 

 

Практичні заняття з дисципліни «Нормативне забезпечення 

біотехнологічних речовин» є важливим етапом навчального процесу, що 

дозволяє вдосконалювати теоретичну й практичну підготовку студентів. 

Практикум проводиться паралельно з теоретичним курсом, що дає можливість 

глибше й повніше засвоїти матеріал. 

Практичні роботи виконуються відповідно до навчального плану 

підготовки бакалаврів денної форми навчання студентів спеціальності6.051401 

«Біотехнологія». 

Метою навчальної дисципліни є використання студентом основ 

законодавства, що регулює правила створення об’єктів біотехнології та 

фармації, здійснення контролю якості біотехнологічної та фармацевтичної 

продукції, організація виробничої діяльності, стандартизація та сертифікація 

виробництва, засвоєння та використання принципів і правил належної 

виробничої практики і подальше застосування одержаних знань та навичок при 

вивченні загальної та спеціальної технологій, проходженні всіх видів практики, 

виконанні курсових і дипломних проектів, у майбутній виробничо-практичній 

роботі. У засвоєнні цього курсу суттєве значення мають як лекційні, так і 

практичні заняття. 
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Загальні положення 

 

1.1 Порядок виконання й оформлення практичних робіт 

 

Кожна з 8-и практичних робіт виконується за наступною схемою: 

– ознайомлення з темою та метою заняття; 

– ознайомлення з теоретичними основами; 

– ознайомлення з прикладом вирішення типових задач 

– співбесіда по роботі; 

– виконання індивідуального завдання; 

– оформлення звіту; 

– здача роботи. 

Звіт складається з стислого оформлення теоретичних основ, виконання 

індивідуального завдання та відповіді на контрольні питання. 

 

1.2 Критерії оцінювання практичних занять 

 

Оцінювання за кожну роботу складається з наступних критеріїв: 

– виконання індивідуального завдання – 3 бали; 

– оформлення звіту – 2 бал. 

Кожна практична робота оцінюється максимум в 5 балів. 

Максимальна кількість балів за виконання усіх практичних робіт – 40. 
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Практична робота № 1 

 

Тема: стандартні терміни та визначення, які застосовуються при вивченні 

дисципліни «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв». 

Мета: вивчити стандартні терміни та визначення, які застосовуються при 

вивченні дисципліни «Нормативне забезпечення біотехнологічних 

виробництв». 

Короткі теоретичні відомості 

Стандартизація термінології дає можливість для кожного поняття 

встановлювати один стандартизований термін. Стандартні терміни, 

регламентовані у ряді ДСТУ, обов'язкові для використання в усіх видах 

нормативних документів. У довідковій та навчально-методичній літературі, що 

належить до використання у даній галузі. Рекомендовані терміни та визначення 

являються загальноприйнятими для ЄС і відповідають сучасному рівню знань в 

галузі біотехнології та промислової мікробіології. Стандартні терміни, які 

використовуються в біотехнології наведено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 – Стандартні терміни, які використовуються в біотехнології 

Стандартний термін Пояснення 

Встановлені вимоги вимоги, встановлені в технічних регламентах, 
стандартах, кодексах усталеної практики та технічних 
умовах. 

Еквівалентність достатність різних результатів оцінки відповідності 
для забезпечення одного і того ж рівня підтвердження 
відповідності стосовно одних і тих же встановлених 
вимог. 

Коментарі зауваження і пропозиції до проектів стандартів 
технічних регламентів та процедур оцінки 
відповідності. 

Контроль перевірка проектної документації на продукцію, 
процесу її виготовлення і монтажу та визначення її 
відповідності встановленим вимогам. 

Орган з оцінки 
відповідності 

це підприємство, установа, організація чи їх 
підрозділ, які проводять діяльність з оцінки 
відповідності включаючи калібрування, 
випробування, сертифікацію та інспектування. 

Організації підприємства, установи, організації, органи влади чи 



7 
 

інші установи, їх підрозділи чи їх об’єднання з 
правами юридичної особи чи без них, громадські 
організації чи приватні або засновані на іншій формі 
власності підприємства, установи, організації, які 
виконують самостійні функції та мають установчий 
документ (статут) і свою структуру управління. 

Стандартний термін Пояснення 

Оцінка відповідності процес, який демонструє, що встановлені вимоги 
щодо продукції, процесу, послуги, системи, особи чи 
органу були виконані 

Підтвердження 
відповідності 

видача документа (декларація про відповідність 
або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке 
приймається після проведення відповідних 
(необхідних) процедур оцінки відповідності, що 
довели виконання встановлених вимог. 

Послуга результат економічної діяльності, яка не створює 
товар, але продається та купується під час 
торгівельних операцій. 

Процедура оцінки 
відповідності 

будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано 
використовується для визначення того чи 
виконуються встановлені у відповідних технічних 
регламентах чи стандартах вимоги. Процедури 
включають процедури відбору зразків, випробування, 
здійснення контролю, оцінку, перевірку, реєстрацію, 
акредитацію та затвердження,  а також їх поєднання. 

Технічне регулювання правове регулювання відносин у сфері встановлення, 
застосування та виконання обов’язкових вимог до 
продукції або пов’язаних з нею процесів, систем і 
послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх 
дотримання шляхом оцінки відповідності та/або 
ринкового нагляду. 

Технічний регламент закон України або нормативно-правовий акт, 
прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому 
визначено характеристику продукції, або пов’язані з 
нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги 
до послуг включаючи відповідності положення, 
дотримання яких є обов’язковим. Може  також 
містити вимоги до термінології, позначок, пакування, 
маркування чи етикетування, які застосовуються до 
певної продукції, процесу чи способу виробництва. 

Стандартна робоча 
методика (GMP) 

затверджена в письмовому вигляді методика, що 
містить інструкції по здійсненню операцій, не 
обов’язково специфічних для даного продукту або 
матеріалу, але тих, що мають більш загальний 
характер (наприклад, робота обладнання, нагляд за 
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ним та його очищення, затвердження, прибирання та 
очищення приміщень, контроль оточуючого 
середовища, забір проб та інспекція). Деякі GMP 
можуть використовуватися для доповнення 
специфічної для продукту головної виробничої 
документації та документації продукту. 

Стандартний термін Пояснення 

Затвердження документований акт погодження, який забезпечує те, 
що будь-які процедури, процеси, обладнання, 
матеріали, діяльність або система діяльності 
призведуть до очікуваного результату. 

Протокол документ, у якому подають об’єктивний доказ 
виконаної роботи чи досягнених наслідків. 

Економічний 
коефіцієнт утворення 

продукту 

відношення кількості утвореного продукту до 
кількості використаного компонента поживного 
середовища 

Питома швидкість 
утворення продукту 

відношення приросту концентрації продукту до його 
початкової концентрації за одиницю часу. 

Готова продукція продукція, що пройшли всі стадії технологічного 
процесу, включаючи пакування і маркування. 

Готовий 
біотехнологічний 

препарат 

дозована форма біотехнологічного препарату у тому 
вигляді і стані, у якому застосовується. 

Стандартизація 
лікарського засобу 

регламентація вимог, які ставляться до показників в 
якості лікарського засобу. 

Дозвіл на маркетинг 
(ліцензія на продукт, 

реєстраційний 
сертифікат) 

офіційний документ, виданий відповідним органом з 
сертифікації лікарських засобів, який установлює 
детальний складі технологію вироблення лікарського 
препарату та фармакопейні або інші визнані 
специфікації інгредієнтів продукту, а також самого 
кінцевого продукту й містить у собі детальний опис 
фасування, маркування та терміну дії. 

Система регульована структура взаємодії видів діяльності та 
методик об’єднаних в єдине ціле. 

Система нумерації 
партій 

регульована робоча процедура, що здійснює 
детальний опис нумерації партій. 

Узгодження порівняння кількості продуктів та матеріалів, 
вироблених  або використаних, яке обумовлене 
наявністю звичайних варіацій. 

Технологічна операція частина технологічного процесу, пов’язана з 
обслуговуванням одного з основних видів 
устаткування. 

Термін придатності 
лікарського засобу 

затвердження законодавчим органом на підставі 
результатів спеціальних досліджень, час зберігання 
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лікарського засобу, протягом якого він зберігає свої 
фізико-хімічні, мікробіологічні й терапевтичні 
властивості без змін або у встановлених для нього 
межах, за умов дотримання умов зберігання. 

 

Завдання до практичної роботи № 1 

Дайте стандартне визначення наступним термінам (табл 1.2) 

Таблиця 1.2 – Данні для виконання індивідуального завдання 

№ варіанту Термін 

1, 16 аналіз ризику, міжнародний санітарний сертифікат  

2, 17 агропродовольчий ринок, ветеринарно-санітарний стан  

3, 18 державна ветеринарно-санітарна експертиза, обов’язкові 

параметри безпечності 

4, 19 державна санітарно-епідеміологічна експертиза щодо 

безпечності харчових продуктів, належний рівень захисту 

здоров’я людей 

5, 20 ветеринарно-санітарні вимоги, акредитована лабораторія  

6, 21 міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації, придатність 

харчового продукту або придатний харчовий продукт 

7, 22 державний нагляд (контроль), небезпечний фактор 

8, 23 стадія виробництва, технологічна норма 

9, 24 арбітражне дослідження, обов’язкові параметри безпечності  

10, 25 оператор потужностей, безпечність харчового продукту 

11, 26 експертний висновок (ветеринарний), партія 

12, 27 придатність харчового продукту або придатний харчовий 

продукт,  

13, 28 позначка придатності, ідентифікація 

14, 29 експлуатаційний дозвіл, виробництво 

15, 30 арбітражне дослідження, дата «вжити до» (кінцевий термін 

споживання) 

Література: [1, 4–8]. 
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Практична робота № 2 

 

Тема: опис типової схеми НАССР виробництва (Hazard Analysis Critical Control 

Points система ризику в критичних контрольних точках). 

Мета: навчитися складати типову схему НАССР і визначати критичні 

контрольні точки виробництва. 

Короткі теоретичні відомості 

Якість будь-якого харчового продукту може визначатися по широкому 

спектру критеріїв, що включають, з одного боку, хімічні, фізичні, 

мікробіологічні показники, а також показники харчової цінності, а з іншого-

його привабливість для потенційного споживача. У підсумку про якість варто 

судити за результатами ряду тестів, що відрізняються один від одного по 

ступені їх об'єктивності, але всі вони повинні відповідати вимогам про те, що 

продукт: 

– безпечний для споживання людиною з погляду хімічного й 

мікробіологічного забруднення; 

– задовольняє вимогам, запропонованим нормативними актами органів 

охорони здоров’я або інших уповноважених відомств або органів влади; 

– може зберігатися встановлений строк без псування; 

– має найкращі з можливих за даних умов виробництва або збуту. 

Теоретично єдиним способом переконатися, що кожна упаковка з даної 

виробничої лінії в мікробіологічному й хімічному відношенні безпечна, є 

контроль кожної пакувальної одиниці. Звичайно, на практиці це виглядає 

абсурдним, і тому звичайно перевіряється деяка репрезентативна частина 

продукції (вибірка) – залежно від плану поставок й історії підприємства. Проте, 

хоча подібний підхід і дозволяє переконатися, що витримано встановлені 

гігієнічні нормативи й що можливі шкідливі речовини втримуються на досить 

низькому рівні або відсутні зовсім, такий підхід ніяк не гарантує, що яка-небудь 

зіпсована упаковка не потрапить до споживача. У зв'язку із цим акцент у 

контролі якості був перенесений на забезпечення профілактики виникнення 

проблем, тобто на поняття, що утворить основу НАССР (Hazard Analysis 
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Critical Control Points система ризику в критичних контрольних точках). 

Система НАССР має на меті виявлення певних ризиків, які при своєму 

виникненні могли б негативно вплинути на якість харчового продукту, а також 

запуск деяких механізмів, які змогли б запобігти самому виникненню подібного 

ризику й проконтролювати ситуацію таким чином, щоб зменшити ризик для 

споживача. Зокрема, у подібній системі виділяють сім аспектів виробничого 

процесу, що заслуговують особливої уваги. Ці сім аспектів зведені в 

нижчеподані сім принципів. 

1. Повинні бути виявлені будь-які потенційні ризики, пов'язані із 

виробництвом, починаючи від вихідних продуцентів й/або сукупності сировини 

й допоміжних матеріалів. Їхня оцінка здійснюється на основі: 

а) аналізу ймовірності виникнення даного ризику 

б) профілактичних заходів, необхідних для зниження ймовірності його 

появи. 

2. Виявлення конкретних точок у вищевказаній послідовності, які можуть 

бути проконтрольовані для виключення або мінімізації ризику. Якщо 

відсутність контролю того або іншого ризику становить небезпеку для здоров’я 

населення, то дана ділянка технологічного процесу розглядається як критична 

контрольна точка (РСР, Crіtіcal Control Poіnt); якщо такий ризик не являє собою 

великої небезпеки, дана ділянка технологічного процесу вважається просто 

контрольною точкою (СР). Наприклад, розливний автомат, оскільки його 

забруднення патогенними мікроорганізмами являє собою безпосередню загрозу 

здоров’ю споживачів, тоді як не винесене відро для сміття на ділянці розливу є 

просто СР (хоча воно і являє собою середовище для розмноження небажаних 

мікроорганізмів, прямої загрози здоров’ю споживача не несе. 

3. Для відділу контролю РСР/СР повинен існувати комплекс цілей, які 

необхідно послідовно досягти, наприклад, повний підрахунок числа всіх 

колоній мікроорганізмів на поверхнях, що контактують із продуктом (РСР), або 

визначення органолептичних показників в допустимих межах (СР). 

4. Повинна бути впроваджена система моніторингу, що показує, що та 

або інша ділянка виробництва перебуває під контролем. 
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5. Якщо система моніторингу показує, що деяка РСР (СР) не 

контролюється, повинна бути система заходів щодо негайного запуску 

програми корекції. 

6. Повинні бути процедури перевірки того, що система НАССР діє на 

всьому підприємстві, наприклад, система додаткових перевірок, яка дозволяє 

переконатися, що основні компоненти даної системи працюють у відповідності 

до стандартів. 

7. Необхідно мати систему документації, що ретельно реєструє подробиці 

всіх операцій, – наприклад, запису даних температури/часу або 

мікробіологічних параметрів, а також систему особистої відповідальності 

операторів за ту або іншу ділянку виробництва.  

На перший погляд подібна система здається досить складною, однак 

якщо кожен етап технологічного процесу описаний і розглядається окремо як 

самостійна ділянка, то виділення областей ризику дає виробникові істотні 

переваги. Наприклад, представники роздрібної торгівлі впевнені в тих фірмах, 

де здійснюється необхідний контроль технологічного процесу, тому 

впровадження НАССР швидко стає необхідним для виживання в ринковій 

економіці. Разом з тим важливо помітити, що не існує двох однакових 

підприємств, і тому персонал, відповідальний за поточний контроль, повинен 

проявляти розумний підхід до вибору бажаної й здійсненної в конкретній 

ситуації процедури контролю.  

Типова схема НАССР на прикладі виробництва сиру (творогу) 

представлена на рисунку 2.1 

Після складання схеми необхідно описати, як відбуваються усі види 

зазначеного контролю на кожній стадії. 
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Рисунок 2.1 – Типова схема НАССР при виробництві сиру. 

a – фізико-хімічний контроль та аналітичний; b – мікробіологічний 

контроль; c – візуальний контроль; d – органолептичний контроль. 
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Завдання до практичної роботи № 2 

Складіть типову схему НАССР для певного виробництва (табл. 2.1) 

Таблиця 2.1 – Данні для виконання індивідуального завдання 

№ варіанту Технологія виробництва 

1, 16 Технологія виробництва йогурту 

2, 17 Технологія виробництва лимонної кислоти 

3, 18 Технологія виробництва оцтової кислоти 

4, 19 Технологія виробництва глутамінової кислоти 

5, 20 Технологія виробництва твердого сиру 

6, 21 Технологія виробництва молочної кислоти 

7, 22 Технологія виробництва квасу 

8, 23 Технологія виробництва пива 

9, 24 Технологія виробництва кисло-вершкового масла 

10, 25 Технологія виробництва кефіру 

11, 26 Технологія виробництва вина 

12, 27 Технологія виробництва хліба 

13, 28 Технологія виробництва антибіотиків 

14, 29 Технологія виробництва вітаміну В12 

15, 30 Технологія виробництва пробіотиків 

Література: [8, 9, 12]. 

 

Практична робота № 3 

 

Тема: стандарти на штрихове кодування. 

Мета: навчитися визначати країну-виробника продукції та розраховувати 

контрольну цифру для визначення дійсності товару. 

Короткі теоретичні відомості 

Штриховий код – це послідовність чорних і білих смуг, що представляє 

деяку інформацію у вигляді, зручному для зчитування технічними засобами. 

Інформація, що міститься в коді може бути надрукована в читаємому вигляді 
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під кодом (розшифровка). Штрихові коди використаються в торгівлі, 

складському обліку, бібліотечній справі, охоронних системах, поштовій справі, 

складальному виробництві, обробці документів. У світовій практиці торгівлі 

прийняте використання штрих-кодів символіки EAN для маркування товарів. 

Відповідно до прийнятого порядку, виробник товару наносить на нього 

штриховий код, сформований з використанням даних про країну 

місцезнаходження виробника й коду виробника. Код виробника 

привласнюється регіональним відділенням міжнародної організації EAN 

Іnternatіonal. Такий порядок реєстрації дозволяє виключити можливість появи 

двох різних товарів з однаковими кодами. 

Існують різні способи кодування інформації, які називаються штрих-

кодовими кодуваннями або символіками. Розрізняють лінійні й двомірні 

символіки штрих-кодів. 

Лінійними (звичайними) на відміну від двомірних називаються штрих-

коди, що читають в одному напрямку (по горизонталі). Найбільш 

розповсюджені лінійні символіки: EAN, UPC, Code39, Code128, Codabar, 

Іnterleaved 2 of 5. Лінійні символіки дозволяють кодувати невеликий обсяг 

інформації (до 20–30 символів – звичайно цифр) за допомогою нескладних 

штрих-кодів, що читають недорогими сканерами. Приклад коду символіки 

EAN-13 представлено на рис 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Приклад коду символіки EAN-13 

 

Двомірними називаються символіки, розроблені для кодування великого обсягу 

інформації (до декількох сторінок тексту). Двомірний код зчитується за 

допомогою спеціального сканера двомірних кодів і дозволяє швидко й 



16 
 

безпомилково вводити великий обсяг інформації. Розшифровка такого коду 

проводиться у двох вимірах (по горизонталі й по вертикалі). Приклади кодів 

Datamatrіx, Data Glyph, Aztec представлені на рис 3.2. 

 

   
Рисунок 3.2 - Приклади кодів Datamatrіx, Data Glyph, Aztec 

 

Штриховий код можна наносити при виробництві упаковки 

(типографським способом) або використовувати етикетки, що самоклеються, 

які друкуються з використанням спеціальних принтерів. 

Для зчитування штрих-кодів використовують спеціальні прилади, які 

називаються сканерами штрихових кодів. Сканер засвічує штрих-код своїм 

освітлювачем і зчитує отриману картинку. Після цього він визначає наявність 

на картинці чорних смуг штрих-кода. Якщо в сканері немає вбудованого 

декодера (блок розшифровки штрих-коду), то сканер передає в прийомний 

пристрій серію сигналів, що відповідають ширині чорних і білих смуг. 

Розшифровка штрих-коду повинна виконуватися прийомним пристроєм або 

зовнішнім декодером. Якщо сканер оснащений внутрішнім декодером, то цей 

декодер розшифровує штрих-код і передає інформацію в прийомний пристрій 

(комп’ютер, касовий апарат і т.д.) відповідно до сигналів інтерфейсу, 

обумовленого моделлю сканера. 

Розшифровка штрих-коду. C допомогою штрихового коду зашифрована 

інформація про деякі найбільш істотні параметри продукції. Найпоширенішими 

є американський Універсальний товарний код UPC й Європейська система 

кодування EAN. Найпоширеніші EAN/UCC товарні номери EAN-13, EAN-8, 

UPC-A, UPC-E й 14-розрядний код транспортного пакування ІTF-14. Так само 
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існує 128 розрядна система UCC/EAN-128. Відповідно до тієї або іншої 

системи, кожному виду виробу привласнюється свій номер, що складається 

найчастіше з 13 цифр (EAN-13). 

Візьмемо, наприклад, цифровий код: 4820024700016. Перші дві цифри 

(482) означають країну походження (виробника або продавця) продукту, 

наступні 4 або 5 залежно від довжини коду країни (0024) – підприємство-

виробник, ще п’ять (70001) – найменування товару, його споживчі властивості, 

розміри, масу, колір. Остання цифра (6) контрольна, використовується для 

перевірки правильності зчитування штрихів сканером. Приклад EAN – 13 

представлено на рис 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 – Приклад EAN – 13 

 

Для коду товару: 

1 цифра: найменування товару, 

2 цифра: споживчі властивості, 

3 цифра: розміри, маса, 

4 цифра: інгредієнти, 

5 цифра: колір. 

Приклад обчислення контрольної цифри для визначення 

дійсності товару 

1. Скласти цифри, що стоять на парних місцях: 

8+0+2+7+0+1=18 
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2. Отриману суму помножити на 3: 

18x3=54 

3. Скласти цифри, що стоять на непарних місцях, без контрольної 

цифри: 

4+2+0+4+0+0=10 

4. Скласти числа, зазначені в пунктах 2 й 3: 

54+10=64 

5. Відкинути десятки: 

одержимо 4 

6. З 10 відняти отримане в пункті 5: 

10-4=6 

Якщо отримана після розрахунку цифра не збігається з контрольною 

цифрою в штрих-коді, це значить, що товар зроблений незаконно. 

Для коду країни-виробника приділяється два або три знаки, а для коду 

підприємства – чотири або п’ять. Товари, що мають більші розміри, можуть 

мати короткий код, що складається з восьми цифр – EAN-8. 

Як правило, код країни привласнюється Міжнародною асоціацією EAN. 

Але код країни ніколи не складається з однієї цифри. Іноді код, нанесений на 

етикетку, не відповідає країні виробника заявленої на упаковці, причин може 

бути кілька. Перша: фірма була зареєстрована та одержала код не в тій країні, 

куди направлений основний експорт її продукції. Друга: товар був 

виготовлений на дочірньому підприємстві. Третя: можливо товар був 

виготовлений в одній країні, але за ліцензією фірми із іншої країни. Четверта – 

коли засновниками підприємства стають декілька фірм із різних держав. 

В таблиці 3.1 наведено відповідності штрих-кодів країн у системі «EAN». 
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Таблиця 3.1 – Таблиця відповідності штрих-кодів країн у системі «EAN» 

Держава Код Держава Код 

Австралія 93 Нідерланди 87 

Австрія 90–91 Німеччина 400–440 

Аргентина 779 Нова Зеландія 94 

Бельгія і Люксембург 541 Норвегія 70 

Болгарія 380 Польща 590 

Бразилія 789 Португалія 560 

Великобританія 50 Росія 460–469 

Держава Код Держава Код  

В’єтнам  893 Словенія 383 

Венесуела 759 Сінгапур 888 

Гонконг 489 США і Канада 00–09 

Греція 520 Туреччина 869 

Данія 57 Фінляндія 64 

Ізраїль 729 Франція 30–37 

Ірландія 539 Чехія 859 

Ісландія 569 Чилі 780 

Іспанія 84 Швеція 73 

Італія 80–83 Швейцарія 76 

 

Завдання до практичної роботи № 3 

Визначте країну походження (виробника або продавця) продукту 

представлену на штрих-коді товару, розрахуйте контрольну цифру для 

визначення дійсності товару. Данні для виконання завдання представлені в 

табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 – Данні для виконання індивідуального завдання 

№ варіанту Штрих-код товару 

1, 11, 21 

 

2, 12, 22 

 

3, 13, 23 

 

4, 14, 24 

 

5, 15, 25 

 

6, 16, 26 

 

7, 17, 27 

 

8, 18, 28 

 

9, 19, 29 

 

10, 20, 30 

 

Література: [10, 18] 
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Практична робота № 4 

 

Тема: побудова причинно-наслідкової діаграми. 

Мета: навчитися будувати причинно-наслідкові діаграми для біотехнологічних 

виробництв. 

Короткі теоретичні відомості 

Причинно-наслідкова діаграма служить засобом встановлення та 

відображення зв’язків між цим наслідком (наприклад, відхилень характеристик 

якості) і його потенційними причинами. Весь масив потенційних причин 

розбивають за основними категоріями, підкатегоріями таким чином, щоб схема 

мала вигляд «риб’ячого скелету». 

Причинно-наслідкову діаграму застосовують для: 

– аналізу причинно-наслідкових зв’язків; 

– відображення причинно-наслідкових зв’язків; 

– спрощення вирішення завдання за ланцюжком симптом – причина – 

рішення. 

Порядок застосування: 

а) точно та стисло формулюють наслідок; 

б) визначають основні категорії можливих причин. 

До числа розглядуваних чинників входять: 

– системи даних та інформаційні системи; 

– умови навколишнього середовища; 

– обладнання; 

– матеріали; 

– методи; 

– люди; 

в) приступаючи до побудови діаграми, заносять наслідок до 

прямокутника справа, а перед ним розміщують основні категорії причин, як 

входи до цього прямокутника (рис.4.1) 
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Рисунок 4.1 – Початок побудови причинно-наслідкової діаграми 

 

г) нарощують діаграму, продумуючи та записуючи всі причини 

наступного рівня і продовжують для рівнів вищого порядку. Добре побудована 

діаграма не повинна мати відгалуження менше ніж з двома рівнями, а багато її 

відгалужень повинні мати три рівні та понад; 

д) відбирають і визначають невелике число (від 3 до 5) причин найвищого 

рівня, що, як очікується, найбільшою мірою впливають на наслідок і вимагають 

наступних дій, наприклад, збору даних, спроб оперативного управління та ін. 

Примітка 1. Альтернативний метод побудови причинно-наслідкової 

діаграми полягає в виявленні шляхом «мозкового штурму» всіх можливих 

причин з наступним упорядкуванням їх за категоріями і підкатегоріями за 

допомогою діаграми об'єднання за загальною ознакою. 

Примітка 2. Побудова діаграми стає «активним інструментом», оскільки в 

міру отримання нової інформації та нових дослідних даних, до неї можуть 

вноситися подальші вдосконалення. 

На рисунку 4.2 зображено причинно-наслідкову діаграму для аналізу 

причин отримання неякісної біомаси з підвищеним рівнем вологості.  
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Рисунок 4.2 – Приклад причинно-наслідкової діаграми 

 

Завдання до практичної роботи № 4 

Побудувати причинно-наслідкову діаграму (табл. 4.1): 

Таблиця 4.1 – Данні для виконання індивідуального контрольного завдання 

Варіант Завдання 

1, 11, 21 Побудувати причинно-наслідкову діаграму для виявлення причин 

неякісної (вологої) біомаси. 

2, 12, 22 Побудувати причинно-наслідкову діаграму відхилень під час 

гранулювання таблетмаси. 

3, 13, 23 Побудувати причинно-наслідкову діаграму відхилень під час сушки 

хлібопекарських дріжджів. 

4, 14, 24 Побудувати причинно-наслідкову діаграму для виявлення причин 

недостатньої маси нетто біомаси хлібопекарських дріжджів, 

розфасованої у пакунки. 

5, 15, 25 Побудувати причинно-наслідкову діаграму відхилень під час 

піногасіння в процесі культивування мікроорганізмів. 

6, 16, 26 Побудувати причинно-наслідкову діаграму відхилень під час 
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ферментації хлібопекарських дріжджів. 

7, 17, 27 Побудувати причинно-наслідкову діаграму для виявлення причин 

недостатнього виходу продукту в виробництві етилового спирту. 

8, 18, 28 Побудувати причинно-наслідкову діаграму відхилень під час 

підготовки поживного середовища в виробництві хлібопекарських 

дріжджів. 

9, 19, 29 Побудувати причинно-наслідкову діаграму відхилень під час 

підготовки стерильного повітря в виробництві хлібопекарських 

дріжджів. 

10, 20, 30 Побудувати причинно-наслідкову діаграму відхилень під час 

підготовки інокуляту в виробництві хлібопекарських дріжджів. 

Література: [11] 

 

Практична робота № 5 

 

Тема: GMP та система сертифікації лікарських засобів. 

Мета: навчитися описувати лікарські препарати згідно «Правил, що регулюють 

лікарські засоби в Європейському Союзі» 

Короткі теоретичні відомості 

Належна виробнича практика є тільки частиною забезпечення якості, яка, 

окрім GMP, включає комплекс заходів, що окремо або в цілому впливають на 

якість продукції. Це сукупність організаційних заходів, які вживають із метою 

гарантії відповідності якості лікарських засобів їхньому призначенню. 

Забезпечення якості, таким чином, включає належну виробничу практику, а 

також інші фактори, що виходять за рамки настанови з GMP. Однак вони 

взаємопов’язані з GMP, взаємопроникають і доповнюють один одного. 

Система сертифікації лікарських засобів у ЄС включає: 

– ліцензування (тобто реєстрацію) лікарських засобів; 

– ліцензування виробництва й імпорту на підставі результатів 

інспектування щодо відповідності правилам GMP і реєстраційній документації; 
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– ліцензування дистриб’юції на підставі результатів інспектування щодо 

відповідності правилам належної дистриб’юторської практики (GDP); 

– незалежний контроль якості (незалежність контролю якості від 

виробництва, функціонування інституту Уповноважених осіб, державний 

контроль якості на етапах реєстрації й реалізації); 

– фармакологічний нагляд (фармаконадзор); 

– сертифікацію субстанцій Європейською Фармакопеєю. 

Оскільки підтвердження відповідності й сертифікація проводяться згідно 

з певними стандартами, розглянемо необхідні для цього блоки нормативних 

документів, прийняті в ЄС. В основному ці документи викладені в різних томах 

«Правил, що регулюють лікарські засоби в Європейському Союзі». 

Перший блок, необхідний для одержання торговельної ліцензії (реєстрації 

лікарських засобів), – «Інформація для заявників», складається із трьох томів. 

Том 2А містить адміністративні вимоги до подачі заявки на реєстрацію. В 

ньому також описано систему й процедуру реєстрації та взаємного визнання. 

Том 2В регламентує структуру реєстраційного досьє. Том 2С містить 

регуляторні настанови, якими повинні користуватися заявники й експерти. 

Том 2В розроблений у рамках процесу ICH. Він названий «Загальним 

технічним документом» (CTD) і з червня 2003 р. став обов’язковим для 

оформлення заявок на реєстрацію в ЄС, США і Японії. Практично цей 

документ вводиться в дію в усіх країнах світу. Переклад CTD на російську 

мову, виконаний українськими фахівцями. CTD розподіляється на 5 модулів: 

модуль 1 «Адміністративна інформація й інформація щодо призначення 

препарату», модуль 2 «Резюме загального технічного документа», модуль 3 

«Якість», модуль 4 «Звіти про доклінічні дослідження» і модуль 5 «Звіти про 

клінічні дослідження». 

Реєстраційне досьє у форматі CTD потребує ведення попередньої 

експертизи незалежними експертами, до яких звертається не експертний орган, 

а заявник. Звіти цих експертів складають модуль 2 реєстраційного досьє. Як 

розробники, так і експерти у своїй діяльності повинні керуватися 
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нормативними документами (настановами), які вказані в CTD і які мають бути 

прийняті в країнах СНД. 

У модулях 3–5 CTD регламентується структура реєстраційного досьє з 

анотацією, а також з посиланнями на настанови, якими слід користуватися при 

складанні кожної частини досьє. 

Модуль 3 «Якість» – розділ реєстраційного досьє, що є пріоритетним для 

реєстрації препаратів-генериків. Він містить інформацію про лікарську 

речовину й лікарський препарат. 

Так, розділ 3.2.Р «Лікарський препарат» має таку структуру: 

3.2.Р.1 Опис і склад лікарського препарату 

3.2.Р.2 Фармацевтична розробка 

• Складові речовини лікарського препарату 

– Лікарська речовина 

– Допоміжні речовини 

• Лікарський препарат 

– Розробка складу 

– Надлишки 

– Фізико-хімічні та біологічні властивості 

• Розробка виробничого процесу 

• Система упакування/укупорка 

• Мікробіологічні характеристики 

• Сумісність 

3.2.Р.3 Виробництво 

• Виробник(и) 

• Склад на серію 

• Опис виробничого процесу і його контролю 

• Контроль критичних етапів і проміжної продукції 

• Валідація процесу й/або його оцінка 

3.2.Р.4 Контроль допоміжних речовин 

• Специфікації 

• Аналітичні методики 
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• Валідація аналітичних методик 

• Обґрунтування специфікацій 

• Допоміжні речовини людського й тваринного походження 

• Нові допоміжні речовини 

3.2.Р.5 Контроль лікарського препарату 

• Специфікація(ї) 

• Аналітичні методики 

• Валідація аналітичних методик 

• Аналізи серій 

• Характеристика домішок 

• Обґрунтування специфікації(ій) 

3.2.Р.6 Стандартні зразки й речовини 

3.2.Р.7 Система паковання/укупорка 

3.2.Р.8 Стабільність 

• Резюме й висновок про стабільність 

• Протокол післяреєстраційного вивчення стабільності та 

зобов’язання щодо стабільності 

• Дані про стабільність 

Розділ 3.2.А «Доповнення» має таку структуру: 

3.2.А.1 Технічні засоби й устаткування (для біологічних лікарських 

засобів) 

3.2.А.2 Оцінка безпеки сторонніх мікроорганізмів 

3.2.А.3 Нові допоміжні речовини 

 

Завдання до практичної роботи № 5 

Опишіть лікарський препарат згідно «Правил, що регулюють лікарські 

засоби в Європейському Союзі» (табл. 5.1): 
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Таблиця 5.1 – Данні для виконання індивідуального контрольного 

№ варіанту Лікарський препарат 

1, 16 L-Тироксин 100 Берлін – Хемі 

2, 17 Авелокс 

3, 18 Панадол 

4, 19 Дакарбазин 

5, 20 Йодомарин 

6, 21 Кардимакс 

7, 22 Ламітрил 

8, 23 Метилурацил 

9, 24 Нефокам 

10, 25 Регініцид 

11, 26 Сорбекс 

12, 27 Ніфуроксазид 

13, 28 Аваксім 

14, 29 Агеста 

15, 30 Аденоцин 

Література: [2, 14–17]. 

 

Практична робота № 6  

Тема: процедура та її роль в документованій системі управління якістю. 

Мета: навчитися складати СОП для біотехнологічних виробництв. 

Короткі теоретичні відомості 

Незалежно від того, який стандарт системи якості або інший стандарт 

системи менеджменту вибраний в якості моделі, завжди використовується 

поняття «процедура». В ISM Коді (Іnternational Safety Management Code – 

Міжнародний Код Управління Безпекою, встановленою Міжнародною 

Морською Організацією для управління безпекою на морі), наприклад, слово 

процедура складає 20 % використаних ключових слів, в той час як в ISO 180 
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9002 – 17 %. Цифри ілюструють важливість, яку органи стандартизації 

приділяють процедурам в документованій системі. 

Процедура визначена в 180 9000 : 2000 як : «Певний спосіб виконання 

діяльності або процесу». Це визначення не вказує, що процедура повинна бути 

документованою. Документування системи якості необхідне для того, щоб: 

1) забезпечити ефективність системи якості; 

2) формалізувати систему якості; 

3) сприяти ефективному управлінню змінами; 

4) сприяти послідовності видів діяльності в галузі якості і 

розумінню єдиних вимог всієї організації; 

5) сприяти моніторингу діяльності організації; 

6) сповіщати один і той же набір інструкцій одночасно всьому 

зацікавленому персоналу; 

7) засвідчити, що діяльність була виконана, та/або якими були 

отримані результати. 

Процедура повинна відповідати на 6 запитань: 

– Що повинно бути зроблено? 

– Чому? Які намічені вихідні дані? 

– Хто це виконує? 

– Де? 

– Коли? 

– Як? 

Процедури за суттю визначають різні процеси, які використовуються в 

системі якості. Процедури, необхідні з метою сертифікації системи якості за 

ISO 180 9001 повинні включати: 

– документовані процедури, які вимагаються Міжнародним 

Стандартом Quality System Documentation; 

– документи, які вимагаються організацією, щоб забезпечити ефективне 

планування, здійснення та управління її процесами. 
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Стандартні Операційні Процедури (СОП) є суттєвим елементом GMP та 

GLP. Вони являють собою інструкції з виконання робіт та управління ними в 

усіх напрямах діяльності підприємства. 

СОП – документ, в якому викладений деталізований порядок виконання 

різних поточних операцій. В СОПі повинен бути послідовно, чітко і однозначно 

викладений порядок виконання всієї роботи з попередженнями про будь-які 

можливі ускладнення і небезпечні моменти на етапах її виконання. 

Кожен структурний підрозділ повинен мати перелік СОПів, необхідних 

для нормального його функціонування. Керівники структурних підрозділів 

повинні використовувати СОП, як частину програми навчання персоналу. 

СОП повинні мати кодові номери (п'ять цифр), які визначають: 

О.хх.хх – загальні питання; 

1.хх.хх – організація роботи структурного підрозділу; 

2.хх.хх – персонал ( в тому числі техніка безпеки); 

3.хх.хх – обладнання та прилади; 

4.хх.хх – підготовка обладнання та приладів; 

5.хх.хх – підготовка приміщень; 

6.хх.хх – виконання технологічних операцій; 

7.хх.хх – методи аналізу; 

8.хх.хх – відбори проб; 

9.хх.хх – зберігання сировини та допоміжних матеріалів. 
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Завдання до практичної роботи № 6 

Опишіть стандартну операційну процедуру (табл. 6.1): 

Таблиця 6.1 – Данні для виконання індивідуального контрольного 

завдання 

№ варіанту Операційна процедура 

1, 16 Інокуляція 

2, 17 Стерилізація поживного середовища 

3, 18 Піногасіння 

4, 19 Стерилізація обладнання та комунікацій 

5, 20 Стерилізація повітря 

6, 21 Сушка 

7, 22 Сепарування 

8, 23 Ферментація 

9, 24 Вакуум-випарювання 

10, 25 Фільтрація 

11, 26 Флотація 

12, 27 Обробка ультрафіолетом 

13, 28 Центрифугування  

14, 29 Осадження  

15, 30 Іммобілізація ферментів 

Література: [10, 11, 16, 17]. 

 

Практична робота № 7  

 

Тема: побудова технологічних схем біотехнологічних процесів. 

Мета: навчитися будувати та описувати технологічну схему процесу 

біотехнологічного виробництва. 

Короткі теоретичні відомості 

Технологічну схему застосовують під час: 

– опису наявного процесу; 
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– проектування нового процесу. 

Технологічна схема являє собою графічне зображення етапів процесу і 

зручна для виявлення можливостей його поліпшення за рахунок глибокого 

вникнення в суть процесу. Вивчення взаємозалежностей між різними етапами 

процесу часто дозволяє визначити потенційні причини недоліків. Технологічні 

схеми застосовні до всіх аспектів будь-якого процесу – від надходження 

матеріалів до етапів збуту чи технічного обслуговування виробів. В процесі 

побудови технологічних схем використовують позначення, які легко 

розпізнати. Найбільш часто застосовані позначення зображені на рисунку 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Позначення,які застосовуються в технологічній схемі 

 

Порядок побудови технологічної схеми 

1. Опис наявного процесу: 

а) визначають початок та кінець процесу; 

б) спостерігають хід процесу від початку до кінця; 

в) визначають етапи процесу (дії, рішення, входи, виходи); 

г) будують чорновий варіант блок-схеми, яка відображає процес; 

д) аналізують чорновий варіант технологічної схеми; 

є) за результатами аналізу вносять до технологічної схеми необхідні 

поправки;  

ж) звіряють технологічну схему з реальним проходженням 

процесу;  

і) проставляють дату складання технологічної схеми для того, 

щоб звертатися до неї та використовувати її у майбутньому (у 

технологічній схемі зареєстровано реальний хід процесу, і вона може 

використовуватися для виявлення можливостей його поліпшення). 
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2. Проектування нового процесу: 

а) визначають початок і кінець процесу; 

б) попередньо накреслюють етапи процесу (дії, рішення, входи та 

виходи); 

в) визначають етапи процесу ( дії, рішення, входи та виходи); 

г) будують чорновий варіант технологічної схеми для того, щоб 

звертатися до неї та використовувати її в майбутньому (в технологічній схемі 

зареєстровано запроектований хід процесу ї її можна використовувати для 

виявлення можливостей його поліпшення. 

На технологічній схемі, наведеній на рисунку 7.2, показано процес 

підготовки сировини для виготовлення таблеток. На рисунку 7.3 представлено 

приклад технологічної схеми виробництва цефалоспорину. В таблиці 7.1 

представлено приклад опису технологічного процесу.  

 

Рисунок 7.2 – Приклад технологічної схеми процесу підготовки сировини для 

виготовлення таблеток 
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Рисунок 7.3 – Приклад технологічної схеми процесу виробництва 

цефалоспорину 
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Таблиця 7.1 – приклад опису технологічного процесу 

Номер стадії Опис процесу Показники 
 ТП1. Отримання штаму Cephalosporium 90 кг 

ТП1.1 Проведення Виділення штаму-продуценту 
з природних систем 

 

ТП1.2 Селекція найбільш активного штаму  
 Решту штамів знешкодити 20 кг 
 Передати продукт на ТП1.3  

ТП1.3 Отримати високоефективного та 
економічно-вигідного штам продуценту 

70 кг 

 ТП2. Біосинтез антибіотику  
ТП2.1 Приготувати посівний матеріал  

 Підготувати поживне середовище   
 Додати продуцент  
 Передати продукт на ТП2.3  

ТП2.2 Приготувати інокулянт  
 Передати продукт на ТП2.3  

ТП2.3 Культивування (процес біосинтезу)  
 Відходи знешкодити 20 кг 
 ТП3. Виділити та очистити антибіотик  

ТП3.1 Розділити продукт після ТП2.3  
 Культуральна рідина 50 кг 
 Біомаса 20 кг 
 Передати продукт на ТП3.2  

ТП3.2 Виділення антибіотику  
ТП3.3 Очистити антибіотик  

 ТП4 Отримання готового продукті  
ТП4.1 Концентрування  
ТП4.2 Стабілізація  

 Передати продукт на ТП4.3 та ТП4.4  
ТП4.3 Виділити рідкий препарат  

 Передати продукт на ТП5  
ТП4.4 Зневоднити  

 Подрібнити  
 Вилучити сухий препарат 5 кг 
 ТП5 Фасування  
 Зберігання  

 

 

 

 

 



36 
 

Завдання до практичної роботи № 7 

Побудуйте та опишіть технологічну схему процесу виробництва 

(табл. 7.2): 

Таблиця 7.2 – Данні для виконання індивідуального завдання 

№ варіанту Завдання 

1, 16 Побудуйте блок-схему змішування таблетмаси 

2, 17 Побудуйте блок-схему виробництва хлібопекарських дріжджів 

3, 18 Побудуйте блок-схему виробництва вітаміну В12 

4, 19 Побудуйте блок-схему виробництва вітаміну С 

5, 20 Побудуйте блок-схему виробництва кефіру 

6, 21 Побудуйте блок-схему виробництва йогурту 

7, 22 Побудуйте блок-схему виробництва глутамінової кислоти 

8, 23 Побудуйте блок-схему виробництва оцтової кислоти 

9, 24 Побудуйте блок-схему виробництва пива 

10, 25 Побудуйте блок-схему виробництва вина 

11, 26 Побудуйте блок-схему виробництва лимонної кислоти 

12, 27 Побудуйте блок-схему виробництва пробіотиків 

13, 28 Побудуйте блок-схему виробництва антибіотиків 

14, 29 Побудуйте блок-схему виробництва солодко-вершкового масла 

15, 30 Побудуйте блок-схему виробництва квасу 

Література: [10, 12]. 
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Практична робота № 8  

 

Тема: побудова апаратурно-технологічної схеми виробництва. 

Мета: навчитися будувати апаратурно-технологічні схеми виробництва. 

Короткі теоретичні відомості 

Апаратурна схема виробництва представляє собою графічне зображення 

технологічного процесу у вигляді умовних позначень апаратів та трубопроводів 

у відповідності з ГОСТ, ДСТУ, ОСТ. Послідовність представлення інформації 

(послідовність розташування апаратури) на апаратурній схемі відповідає 

стадіям та операціям технологічної схеми. Точки контролю на апаратурній 

схемі відповідають точкам контролю натехнологічній схемі і супроводжуються 

відповідними контрольно-вимірювальними приладами. 

Апаратурна схема складається з креслення апаратурної схеми 

виробництва та відомості специфікації обладнання, представленого на 

кресленні, умовного позначення матеріальних комунікацій (трубопроводів), 

позицій контролю та регулювання технологічних параметрів, технологічних 

елементів сигналізації і блокування, місць відбору проб, а також контрольно-

вимірювальних приладів і засобів протиаварійного захисту. 

Трубопроводи показують у вигляді магістральних (у верхній частині 

креслення) та місцевих. 

Креслення апаратурної схеми повинні відобразити все технологічне 

обладнання, включаючи допоміжне (допоміжні збірники, теплообмінна 

апаратура, аварійні місткості, насоси, компресори тощо). 

На схемі не наводиться обладнання, яке використовується в кількох 

виробництвах (наприклад, складські місткості заводу, централізовані станції 

для отримання інертного газу, кисню тощо. У цьому разі на кресленні стрілкою 

з написом показують, звідки надходить сировина, повітря та ін.). 

У технологічних процесах з великою кількістю обладнання і приладів 

дозволяється креслити кожну стадію окремо, не розриваючи індексацію. 

Обладнання та прилади показують і нумерують на кресленнях у 

послідовності, що відповідає ходу технологічного процесу. Все обладнання 
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нумерують, використовуючи позначення з використанням літер, які визначають 

тип обладнання (індекс), з додаванням арабської цифри, яка позначає 

порядковий номер у схемі. Умовні позначення обладнання та приладів хіміко-

фармацевтичних виробництв повинні відповідати документації – ЄСКД, ОСТ 

64-043-87 та ГОСТ 21.404-85. У разі відсутності стандартного умовного 

графічного позначення будь-якого обладнання використовується вільне 

позначення з бажаним зображенням конструкційних особливостей. 

На апаратурі та трубопроводах зображуються всі контрольно-

вимірювальні прилади та система автоматизації КВП та СА, технологічні 

елементи сигналізації і блокування, засоби протиаварійного захисту, а також 

місця відбору проб для аналізів, потрібних для забезпечення надійного 

контролю та керування технологічним процесом.  

Контрольно-вимірювальні та регулювальні прилади нумерують так, як і 

технологічне обладнання, використовуючи індекс та порядковий номер по 

схемі. Контрольні точки на схемі позначають індексом Кт (контроль 

технологічний) та Кх (контроль хімічний) з наскрізною нумерацією. 

Апаратурну схему обов’язково супроводжує відомість специфікацій 

обладнання, КВП та СА з їх технічними характеристиками, яка виконується за 

формою 1 ГОСТ 21.104–79. 

Форма 1 ГОСТ 21.104–79 

Таблиця 8.1 – Специфікація обладнання та КВП 

Позиція Позначка Найменування Кількість Маса Примітка 

1 2 3 4 5 6 

У колонці 1 наводять індекс та номер за схемою обладнання та КВП. У 

колонці 2 зазначають: для стандартного обладнання та приладів – позначення 

нормативно-технічної документації, тип, марку та шифр; для нестандартного - 

номер креслення, імпортного - марку, шифр, які відповідають чинному 

нормативно-технічному документу. Якщо в апаратурній схемі наведено 

декілька одиниць однакового обладнання та КВП, то у колонках 2, 3, 6 вони 
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описуються лише одноразово із зазначенням кількості одиниць у колонці 4 та 

всіх індексів та номерів за схемою у колонці 1.  

У колонці 3 наводять коротку технічну характеристику обладнання та 

КВП. Для окремих груп обладнання та приладів рекомендовано наводити такі 

відомості: 

для сховищ-збірників та мірників – місткість, спосіб наповнення 

продуктом (заливання, заповнення під вакуумом, закачування насосом тощо), 

спосіб передачі продукту в інший апарат (спуск самопливом, перетискання 

стиснутим повітрям тощо); якщо посудини працюють під тиском, зазначають 

робочий тиск, тип оглядового або вимірювального пристрою. Якщо для 

вимірювання рідин, що надходять в апарат, замість мірника використовується 

автоматичний пристрій, змонтований безпосередньо на трубопроводі, то у 

характеристиці такого пристрою наводять його продуктивність та габаритні 

розміри; 

для автоклавів, реакторів, випарних апаратів – тип реактора (особливості 

конструкції), робочий тиск, місткість;  

для апаратів безперервної дії – продуктивність, спосіб нагрівання або 

охолодження із зазначенням площі поверхні теплообміну або способу 

вимірювання температури, тип та частота обертання мішалки, пристрою для 

завантаження, розвантаження, огляду, габаритні розміри; 

для теплообмінників (нагрівачів та холодильників) – тип конструкції 

(змійовиковий, трубчастий, «труба у трубі», пластинчатий тощо), площу 

поверхні теплообміну, габаритні розміри; 

для фільтрувальної апаратури – конструкцію фільтру, фільтруючий 

матеріал, площу фільтруючої поверхні, максимальну масу (місткість) 

відфільтрованого продукту (осаду), продуктивність для фільтрів безперервної 

дії; 

для ректифікаційних колон – тип конструкції (тарілчасті, насадкові, 

ротаційні тощо, періодичної чи безперервної дії), висоту, діаметр, кількість та 

форму тарілок та тарілчастих колон; діаметр, висоту, спосіб формування 

плівки, площі поверхні теплообміну, робочий тиск; 
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для сушарок – тип конструкції (камерна, валкова, вакуумна, з 

псевдокиплячим шаром, розпилювальна тощо), спосіб нагрівання та площа 

поверхні нагрівання, спосіб завантаження та вивантаження, габаритні розміри; 

для розмелювального обладнання – конструкцію, продуктивність, спосіб 

завантаження та вивантаження, габаритні розміри; пристрій для попередження 

пиловиділення, споживану потужність та частоту обертання; 

для допоміжного стандартного обладнання – компресорів, повітродувок, 

насосів для транспортування продукту, вакуумних насосів, обладнання 

холодильних установок – продуктивність, споживану потужність, частоту 

обертання; 

для обладнання, яке застосовується на дільницях виготовлення 

лікарських засобів – таблеток, драже, ампул тощо, а також для фасування та 

пакування продукції – продуктивність, споживану потужність, габаритні 

розміри; 

для контрольно-вимірювальних та регулюючих приладів – тип 

регулювання, діапазон вимірювань, клас точності, особливості конструктивного 

виконання та роботи приладу;  

для транспортних пристосувань – конструкцію, продуктивність, 

потужність двигуна;  

для електричних та електрифікованих апаратів та приладів, які 

встановлюються в блоках усіх категорій вибухонебезпеки, у колонці 3 

необхідно додатково зазначати виконання виробу щодо вибухозахисту. У 

колонці 6 зазначається категорія вибухонебезпеки технологічних апаратів, яка 

вважається такою ж, як і категорія того технологічного блоку, до складу якого 

входить даний апарат. Для апаратів, які підлягають контролю Держнагляду за 

охороною праці, у колонці 6 зазначається також реєстраційний номер апарату; 

комплектні технологічні лінії, установки, наприклад, для ректифікації, 

молекулярної дистиляції, вакуум-випарювання, знесолення води тощо 

надаються в одній позиції з наступним переліком назв комплектуючих виробів, 

які входять до цієї установки; 
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для обладнання та приладів у колонці 6 зазначають матеріал робочої зони 

обладнання та приладу (датчика), тобто тих частин обладнання та приладу, які 

мають безпосередній контакт з речовинами, реакційними масами або 

продуктами, що виділяються у процесі виробництва. Якщо у робочій зоні 

використовується антикорозійний захист, надається коротка характеристика 

цього захисту. 

У колонці 3 також наводять назву заводу, фірми, країни – виготовлювача 

обладнання та назву підприємства-розробника нестандартизованого 

обладнання. 

На апаратурній схемі також повинні бути відображені сигналізатори, які 

сповіщають про нерегламентовану зміну технологічних параметрів, що можуть 

призвести до аварійних ситуацій; сигналізатори до вибухонебезпечних 

концентрацій, газоаналізатори ГДК. 

Обладнання і контрольно-вимірювальні прилади (КВП) нумерують і 

відображають у послідовності виконання технологічного процесу, нумерація 

обладнання і КВП на апаратурній схемі та специфікації повинні співпадати. 

Все обладнання на схемі нумерують, використовуючи літерні позначки 

типу обладнання (індексу) із додаванням арабської цифри, яка позначає 

порядковий номер на схемі. Умовні позначки обладнання та приладів повинні 

відповідати стандартам Єдиної системи конструкторської документації 

(ЄСКД), ОСТ 64-043-87 та ГОСТ 21.404–85. У разі відсутності стандартної 

умовної графічної позначки будь-якого обладнання використовується довільна 

позначка, по можливості із зазначенням конструктивних особливостей виробу. 
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Завдання до практичної роботи № 8 

Складіть апаратурну схему виробництва. (табл. 8.2). 

Таблиця 8.2 – Данні для виконання індивідуального завдання 

№ варіанту Завдання 
1, 16 Складіть апаратурну схему виробництва лимонної кислоти 
2, 17 Складіть апаратурну схему виробництва вітаміну С 
3, 18 Складіть апаратурну схему виробництва вітаміну В12 
4, 19 Складіть апаратурну схему виробництва пектолітичних 

ферментів 
5, 20 Складіть апаратурну схему виробництва етилового спирту 
6, 21 Складіть апаратурну схему виробництва хлібопекарських 

дріжджів 
7, 22 Складіть апаратурну схему виробництва оцтової кислоти 
8, 23 Складіть апаратурну схему виробництва пива 
9, 24 Складіть апаратурну схему виробництва молочної кислоти 
10, 25 Складіть апаратурну схему виробництва ітаконової кислоти 
11, 26 Складіть апаратурну схему очищення міських стічних вод 
12, 27 Складіть апаратурну схему утилізації осадів міських стічних 

вод 
13, 28 Складіть апаратурну схему утилізації надлишкового 

активного мулу 
14, 29 Складіть апаратурну схему виробництва квасу 
15, 30 Складіть апаратурну схему виробництва антибіотиків 

Література: [15, 17, 18]. 
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