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Звіт з переддипломної практики викладено на 66 сторінках 

друкованого тексту; складається зі вступу, сімох розділів, висновків, переліку 

посилань і містить 7 рисунків і 13 таблиць. 

У звіті з переддипломної практики наведено описання виробництва 

цефалоспоринового антибіотика ІІІ покоління – цефтриаксону з імпортної 

продукції in bulk. За даними останніх десяти років цефтриаксон займає 

провідні місця у топ-листах медичних антибіотичних препаратів за обсягами 

продажів, як у натуральному, так і у грошовому виразі. Звіт виконаний на 

базі реально існуючої технології на підприємстві європейського рівня ПАТ 

НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод». 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми досліджень, описана 

мета переддипломної практики та її задачі. 

Перша частина звіту присвячена характеристиці Борщагівського  ХФЗ 

як самостійної господарсько-виробничої одиниці та його основним техніко-

економічні показникам. 

Друга частина звіту присвячена технології виробництва Цефтриаксон-

БХФЗ 0,5 г і 1,0 г у флакони. А саме описано допоміжні стадії виробництва, 

що стосуються підготовки повітря для чистих приміщень, персоналу, 

виробничих приміщень, обладнання та комунікацій; особлива увага 

приділена отриманню води фармацевтичної якості. Також описано стадії 

основного технологічного процесу. Наведено характеристику сировини та 

допоміжних матеріалів, характеристику та призначення основного 

технологічного обладнання; наведено методи контролю якості виробництва. 

Заключна частина звіту присвячена питанням охорони праці та 

навколишнього середовища на підприємстві. 

У додатках звіту наведені технологічна та апаратурна схеми 

допоміжних робіт та робіт основного технологічного процесу. 

У результаті виконання переддипломної практики були вирішені 

наступні задачі: закріплення та поглиблення знань з теоретичних дисциплін, 

та розширення досвіду практичної роботи; ознайомлення з технологіями 

виробництва лікарських засобів, конструктивними особливостями 

обладнання і режимами його експлуатації. 

За результатами виконання переддипломної практики були зроблені 

наступні висновки про те, що ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод» – інноваційне фармацевтичне підприємство 

європейського рівня, яке успішно поєднує науковий потенціал і 

високотехнологічне сучасне виробництво в єдиному ефективному комплексі; 

виробляє продукцію за світовими стандартами якості. 


