


Програма Дня кафедри 

• мета проведення Дня кафедри 

• книжково-інформаційна виставка “Хімія, 

фармацевтичний аналіз” 

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри  

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ 

 



Мета Дня кафедри 

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну 

 презентацію Дня кафедри хімії, 

фармацевтичного аналізу та післядипломної 

освіти з метою 

 співпраці між бібліотекою та кафедрою задля 

 кращого забезпечення літературою дисципліни, 

яка вивчається на кафедрі та отримання 

дозволу на списання літератури застарілої в 

навчальному процесі 



Книжково-інформаційна           
виставка “Хімія, фармацевтичний 

аналіз” 

 

 

Розділ 1 

 

На допомогу навчальному процесу та 

науковим дослідженням 

 

 



544(075.8) 

Ф50 

    Фізична та колоїдна хімія [Текст] = Physical and colloidal chemistry : Білінгвальний 

навчально-методичний посібник для студ.( в т.ч. англомовних) фарм. факультетів / М. О. 

Авраменко, А. Г. Каплаушенко, О. Р. Пряхін та ін. - Львів : Магнолія-2006, 2021. - 1206 с.  

Всього:  20 прим. (абонемент – 15). 

 Білінгвальний навчально-

методичний посібник рекомендовано для 

використання при вивченні дисципліни 

англійською мовою для легшого сприйняття 

матеріалу, та для підготовки студентів до 

практичних занять з фізичної хімії.  



615.9(075.8) 

Н60 

    Ніженковська, І. В. 

    Токсикологічна хімія [Текст] : підручник для студ вищ. фармац. навч. закл. вищої 

освіти і фарм. факульт. мед. закл. вищої освіти / І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська, 

М. М. Кучер. - 3 - е вид., виправл. - К. : ВСВ "Медицина", 2020. - 372 с. Всього:  21 прим. 

(абонемент – 15). 

 У підручнику розглянуто 

закономірності токсикодинаміки й 

токсикокінетики в організмі, особливості 

біотрансформації отруйних речовин 

органічного і неорганічного походження, 

хімічні та фізико-хімічні методи якісного 

виявлення і кількісного визначення отрут і 

їхніх метаболітів в організмі живої 

людини або трупному матеріалі, галузь 

використання отруйних речовин, 

симптоматику інтоксикацій і способи 

першої допомоги при отруєннях. Для 

студентів фармацевтичних закладів вищої 

освіти і фармацевтичних факультетів 

медичних закладів вищої освіти. 

 

 



615.9(075.8) 

Н60 

    Ніженковська, І. В. 

    Токсикологічна хімія [Текст] : підручник для студ вищ. фармац. навч. закл. - 

університ., інститутів, й академій / І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська, М. М. Кучер. - 

2 - е вид., виправл. - К. : ВСВ "Медицина", 2017. - 372 с.  

Всього:  49 прим. (абонемент – 42). 

 У підручнику розглянуто 

закономірності токсикодинаміки й 

токсикокінетики в організмі, особливості 

біотрансформації отруйних речовин 

органічного і неорганічного походження, 

хімічні та фізико-хімічні методи якісного 

виявлення і кількісного визначення отрут і 

їхніх метаболітів в організмі живої людини 

або трупному матеріалі, галузь 

використання отруйних речовин, 

симптоматику інтоксикацій і способи 

першої допомоги при отруєннях. Для 

студентів фармацевтичних закладів вищої 

освіти і фармацевтичних факультетів 

медичних закладів вищої освіти. 

 

 



615.011(075.8) 

Г85 

    Грицик, А. Р. 

    Фармацевтична хімія [Текст] : навчальний посібник для підготовки студентів до 

ліцен. іспиту "Крок-2" / А. Р. Грицик, Н. І. Рущак, У. Б. Сікорин. - Івано-Франківськ : 

ПП Голіней, 2019. - 228 с. Всього:  15 прим. (абонемент – 11). 

 Навчальний посібник включає 

теоретичний матеріал і тестові завдання за 

2002-2019 рр. Тести згруповані згідно 

навчальної програми з фармацевтичної 

хімії. Представлено додатки, в яких  

звернено увагу на випробування на чистоту 

та допустимі межі вмісту домішок, описано 

визначення елементного складу та 

функціональних груп речовин неорганічної 

та органічної природи, методи кількісного 

визначення, що переважають у завданнях. 



577.1(075.8) 

Б63 

    Біологічна хімія [Текст] : нац.підручник для студ. закл. вищ. мед. освіти / Ю. І. 

Губський, І. В. Ніженковська, М. М. Корда та ін. ; за ред. І.В. Ніженковської. - Вінниця : 

Нова Книга, 2021. - 648 с. Всього:  100 прим.(абонемент – 94). 

 Підручник містить систематизований 
виклад курсу біологічної хімії відповідно до 
програми навчальної дисципліни “Біологічна 
хімія”, затвердженої для студентів закладів вищої 
медичної (фармацевтичної) освіти. В тексті 
підручника на основі новітніх досягнень біохімії 
розглянуто структуру та ферментативні реакції 
перетворення основних класів біомолекул – 
білків, нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), 
амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, 
порфіринів; висвітлено засади молекулярної 
біології та генетики, біохімічні основи 
фізіологічних функцій організму людини та їх 
нейрогуморальної регуляції. Значну увагу 
приділено сучасним даним про молекулярні 
механізми функціонування клітин крові, печінки, 
м’язів, кісток, нирок, імунної й нервової систем. 
Видання може використовуватися спеціалістами, 
аспірантами та науковцями, що працюють у 
галузі загальної і медичної біохімії, фізіології, 
фармакології, імунології та інших біомедичних 
наук. 



577.1(075.8) 

Б63 

    Біологічна і біоорганічна хімія у 2-х книгах [Текст] : національний підручник для 

студ. вищ. медичних навч. закладів ІVр. акред. Кн. 2 : Біологічна хімія / за ред. Ю.І. 

Губського /Губський Ю.І., Ніженковська І.В., Корда М.М., Борзенко Б.Г., Бразалук О.З., 

Ерстенюк Г.М./. - К. : ВСВ "Медицина", 2016. - 544 с. Всього:  202 прим. (абонемент – 

193). 

 Підручник містить систематизований 
виклад курсу біологічної хімії відповідно до 
програми з дисципліни, затвердженої для студентів 
вищих медичних (фармацевтичних) навчальних 
закладів IV рівня акредитації. В основному тексті 
підручника розглянуті структура та ферментативні 
реакції перетворення основних класів біомолекул 
— білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, 
нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання 
будови та властивостей інформаційних 
нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної 
біології та генетики, біохімічні основи 
фізіологічних функцій організму людини та їх 
нейрогуморальної регуляції. Значну увагу 
приділено молекулярним механізмам 
функціонування клітин крові, печінки, нирок, 
м’язів, сполучної тканини, імунної та нервової 
систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу 
атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб 
ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної 
тканини. 



577.1(075.8) 

Б63 

    Біологічна і біоорганічна хімія у 2-х книгах [Текст] : базовий підручник для студ. мед. 

(фармац.) навч. закладів ІVр. акред. (Затверд. МОНУ). Кн. 1 : Біоорганічна хімія / Б. С. 

Зіменковський, В. А. Музиченко, І. В. Ніженковська, Г. О. Сирова ; за ред. Б. С. 

Зіменковського. - у 2-х книгах. - К. : ВСВ "Медицина", 2014. - 272 с. Всього:  29 

прим.(абонемент – 22). 

 У підручнику на основі сучасних 

засад теоретичної органічної хімії викладено 

будову, хімічні властивості та біологічну 

роль органічних сполук, які беруть участь у 

процесах метаболізму людини: 

низькомолекулярних біорегуляторів 

(вітамінів, гормонів, інших природних та 

синтетичних біологічно активних сполук, у 

тому числі  деяких лікарських засобів і 

токсичних сполук) та біополімерів 

(вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот). Для 

студентів і викладачів медичних 

(фармацевтичних) закладів вищої освіти. 



577.1(075.8) 

Г93 

    Губський, Ю. І. 

    Біоорганічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. та фарм. закл. осв. III-IV р. 

акр. / Ю. І. Губський. - 3 - є вид., стереот. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 416 с. Всього:  6 

прим. (абонемент – 2). 

 У підручнику викладено будову, 

реакційну здатність, хімічні перетворення та 

біологічне значення органічних сполук, які 

входять до складу живих організмів; низько-

молекулярні біомолекули, біополімери (білки, 

нуклеїнові кислоти, полісахариди), 

біорегулятори (ферменти, гормони, вітаміни, 

регуляторні молекули імунної системи тощо), 

природні і синтетичні фізіологічно активні 

сполуки, в тому числі лікарські засоби та 

речовини з токсичною дією.Рекомендовано 

Міністерством охорони здоров'я України як 

підручник для студентів вищих медичних та 

фармацевтичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. 



577.1(075.8) 

Г93 

    Губський, Ю. І. 

    Біоорганічна хімія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. мед. та фарм. закл. осв. III-IV р. 

акр. / Ю. І. Губський. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 464 с. Всього:  23 прим. (абонемент 

– 23). 

 У підручнику викладено будову, 

реакційну здатність, хімічні перетворення та 

біологічне значення органічних сполук, які 

входять до складу живих організмів; низько-

молекулярні біомолекули, біополімери (білки, 

нуклеїнові кислоти, полісахариди), біорегулятори 

(ферменти, гормони, вітаміни, регуляторні 

молекули імунної системи тощо), природні і 

синтетичні фізіологічно активні сполуки, в тому 

числі лікарські засоби та речовини з токсичною 

дією. Рекомендовано Міністерством охорони 

здоров'я України як підручник для студентів 

вищих медичних та фармацевтичних закладів 

освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. 



546(075.8) 

Г51 

    Гирина, Н. П. 

    Неорганічна хімія. Практикум [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. мед. (фармацевт.) 

навч. закл. І-ІІІ р. акред. / Н. П. Гирина, І. В. Туманова. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - 

К. : ВСВ "Медицина", 2013. - 184 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6). 

 Навчальний посібник відповідає 

сучасному рівню розвитку теорії та практиці 

виконання хімічного експерименту. Посібник 

складається із двох частин курсу неорганічної 

хімії: загальної хімії, хімії елементів. В обох 

частинах представлено теоретичні основи, 

подано лабораторні роботи; контрольні 

запитання для аудиторної та позааудиторної 

самостійної роботи; приклади розв’язування 

типових вправ, висвітлено біологічну роль і 

застосування сполук елементів у медицині та 

фармації. Навчальний посібник складено з 

використанням сучасної хімічної 

номенклатури. Для студентів вищих медичних 

(фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ 

рівнів акредитації. 



615.011(075.8) 

Ц87 

    Цуркан, О. О. 

    Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами 

[Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. (фармацевт) навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. / О. 

О. Цуркан, І. В. Ніженковська, О. О. Глушаченко. - 2 - ге вид., переробл. і допов. - К. : 

ВСВ"Медицина", 2015. - 152 с. Всього:  6 прим. (абонемент – 1). 

 У навчальному посібнику 

поєднано теоретичні й конкретні методичні 

дані щодо контролю якості лікарських 

речовин. Для студентів старших курсів 

фармацевтичних факультетів, інтернів, 

магістрів медичних закладів вищої освіти. 

Також посібник буде корисним для 

провізорів-аналітиків аптек та контрольно-

аналітичних лабораторій, лабораторій 

хіміко-фармацевтичних виробництв, 

оскільки містить дані для вибору показників 

якості під час формування та 

передреєстраційної апробації аналітичних 

нормативних документів. 

 



615.011(075.8) 

Ф24 

    Фармацевтична хімія [Текст] : підручник для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. 

ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV р. акред. / за ред. П.О. Безуглого. - 3 - є вид. виправл., 

доопрацьоване. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 456 с. Всього:  35 прим. (абонемент – 28). 

 У підручнику охарактеризовано 

предмет і завдання фармацевтичної хімії, 

розглянуто класичні методи встановлення 

чистоти та ідентифікації лікарських 

засобів, подано приклади одержання 

лікарських речовин і наведено методи їх 

кількісного визначення. Матеріал 

розглянуто найбільш характерних 

представників окремих груп лікарських 

речовин. Підручник призначений для 

вивчення фармацевтичної хімії студентами 

фармацевтичних вузів і факультетів. 



543(075.8) 

А64 

    Аналітична хімія. Якісний та кількісний аналіз [Текст] : навч. конспект лекцій для 

студ. вищ. навч. закл. ІІІ-IV р. акр. / за ред. В.В. Болотова /Болотов В.В., Свєчнікова 

О.М., Голік М.Ю., Динник К.В., Жукова Т.В., Зареченський М.А. - Вінниця : Нова книга, 

2011. - 424 с. Всього:  17 прим. (абонемент – 11). 

 Даний навчальний  основні 

посібник містить курс лекцій з 

аналітичної хімії, в яких розглядаються 

теоретичні та практичні аспекти якісного 

аналізу, основні теоретичні і практичні 

аспекти класичних та інструментальних 

методів кількісну аналізу. Посібник 

призначено для студентів 2-го курсу  

спеціальностей «Фармація», «Клінічна 

фармація», «Технологія фармацевтичних 

препаратів», «Технологія парфюмерно-

косметичних засобів», «Біотехнологія» і 

«Лабораторна діагностика». 



543(075.8) 

А64 

    Аналітична хімія [Текст] : Навч. посібник для студентів фарм. вузів та ф-тів III-

IVрівня акредит. / О. М. Гайдукевич, В. В. Болотов, Ю. В. Сич та ін. ; За ред. В.В. 

Болотова. - Х. : НФАУ Основа, 2000. - 400с. Всього:  77 прим. (абонемент – 68). 

 Навчальний посібник 

складається з трьох частин: якісний аналіз, 

кількісний (класичний)аналіз і фізико-

хімічні методи аналізу. У кожній частині з 

усіх тем коротко викладені теоретичні 

основи і широко подані лабораторні 

роботи, основні теоретичні та контрольні 

питання до аудиторної та позааудиторної 

роботи студентів, ситуаційні завдання, 

приклади рішень типових вправ. Для 

студентів фармацевтичних вузів та 

факультетів III-IV рівнів акредитації. 



615.011(075.8) 

Ф24 

    Фармацевтична хімія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-

тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV р. акред. (лист МОНУ №14/18-Г-2235 від 14.12.2007 р.) / 

П. О. Безуглий, І. С. Гриценко, І. В. Українець та ін. ; За ред. П. О. Безуглого. - Вінниця : 

Нова книга, 2008. - 560 с. Всього:  27 прим.(абонемент – 27).  

 У підручнику охарактеризовано 

предмет і завдання фармацевтичної хімії, 

розглянуто класичні методи встановлення 

чистоти та ідентифікації лікарських засобів, 

подано приклади одержання лікарських 

речовин і наведено методи їх кількісного 

визначення. Матеріал розглянуто на 

прикладі найбільш характерних 

представників окремих груп лікарських 

речовин. Підручник призначений для 

вивчення фармацевтичної хімії студентами 

фармацевтичних вузів і факультетів. 



615.011(075.8) 

Ф24 

    Фармацевтична хімія [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. (рек. МОНУ лист 

№14/18-Г-593 від 27.07.2006) / за ред. П. О. Безуглого. - вид. 2-ге, перер. і допов. - Вінниця 

: Нова книга, 2006. - 552 с. Всього:  110 прим.(абонемент – 99). 

 У підручнику охарактеризовано 

предмет і завдання фармацевтичної хімії, 

розглянуто класичні методи встановлення 

чистоти та ідентифікації лікарських 

засобів, подано приклади одержання 

лікарських речовин і наведено методи їх 

кількісного визначення. Матеріал 

розглянуто на прикладі найбільш 

характерних представників окремих груп 

лікарських речовин. Підручник 

призначений для вивчення 

фармацевтичної хімії студентами 

фармацевтичних вузів і факультетів. 

 



547(075.8) 

Ч-49 

    Черних, В. П. 

    Органічна хімія [Текст] : Підручник для студ. фарм. вузів і ф-тів. У 3-х кн. Кн.1 : 

Основи будови органічних сполук / В. П. Черних, Б. С. Зименковський, І. С. Гриценко ; 

Під ред. В.П. Черниха. - Х. : Основа, 1993. - 144 с. Всього:  187 прим.(абонемент – 172). 

 У підручнику викладено 

основні загальнотеоретичні 

положення органічної хімії з 

наступним описом реакційної 

здатності найважливіших класів 

органічних речовин. Для студентів 

фармацевтичних вузів і 

факультетів. 



547(075.8) 

Ч-49 

    Черних, В. П. 

    Органічна хімія [Текст] : Підручник для студ. фарм. вузів і ф-тів. У 3-х кн. Кн.2 : 

Вуглеводні та їх функціональні похідні / В. П. Черних, Б. С. Зименковський, І. С. 

Гриценко ; За ред. В.П. Черниха. - Х. : Основа, 1996. - 480с. Всього:  175 прим. (абонемент 

– 155). 

 У підручнику подано 

найважливіші аспекти будови та 

реакційної здатності вуглеводнів та їх 

функціональних похідних. Матеріал з 

основних класів органічних сполук 

викладено за принципом їх 

функціональної належності. Для 

студентів фармацевтичних вузів і 

факультетів. 



547(075.8) 

Ч-49 

    Черних, В. П. 

    Органічна хімія [Текст] : Підручник для студ. вищ. фарм. заклад. освіти. У 3-х кн. 

Кн.3 : Гетероциклічні та природні сполуки / В. П. Черних, Б. С. Зименковський, І. С. 

Гриценко ; За ред. В.П. Черниха. - Х. : Основа, 1997. - 256 с. Всього:  183 прим. 

(абонемент – 165). 

 У підручнику розглянуто основні 

аспекти будови та реакційної здатності 

гетероциклічних сполук. Викладено 

відомості з найважливіших природних 

сполук – алкалоїдів, білків, нуклеїнових 

кислот, жирів, восків, простагландинів, 

терпенів, каротиноїдів та стероїдів. Описано 

будову багатьох лікарських препаратів. Для 

студентів вищих фармацевтичних закладів 

освіти. 



544(075.8) 

Г64 

    Гомонай, В. І. 

    Фізична та колоїдна хімія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV р. 

акред. фармацевтичного, медичного та біологічного ф-тів (затвердж. МОНУ лист №1/11-

19467 від 18.12.2012) / В. І. Гомонай. - 3 -тє вид. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 496 с. 

Всього:  26 прим. (абонемент – 19). 

 У підручнику викладені основи 
фізичної та колоїдної хімії, необхідні для 
розкриття фізико-хімічної суті явищ, що 
відбуваються в живих організмах у нормі і 
при патологічних змінах, а також при дії 
різних факторів навколишнього середовища, 
хіміо - та фізіотерапевтичних засобів. 
Підручник призначений для студентів 
фармацевтичного, медичного та біологічного 
факультетів вищих навчальних закладів 
освіти ІІІ—IV рівнів акредитації, а також для 
студентів та аспірантів біологічного, 
медичного й агрономічного профілів. 
Корисним буде для студентів хіміко-
технологічних вузів та факультетів і як 
допоміжний матеріал для студентів хімічних 
факультетів університетів. 



54(075.8) 

Г64 

    Гомонай, В. І. 

    Загальна та неорганічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищих навч. закладів 

фармац. факультетів ІІ-ІV акред. / В. І. Гомонай, С. С. Мільович. - Вінниця : Нова книга, 

2016. - 448 с. Всього:  50 прим. (абонемент – 41). 

 У даному підручнику 

викладено основи загальної та 

біонеорганічної хімії необхідні для 

засвоєння матеріалу курсів 

«Біонеорганічна хімія», «Загальна та 

неорганічна хімія». Призначений для 

студентів фармацевтичних факультетів 

вищих навчальних закладів освіти II-IV 

рівнів акредитації, а також для студентів 

та аспірантів медичних профілів. 

Корисним буде як допоміжний матеріал 

для студентів медичних факультетів 

вищих медичних навчальних закладів. 



54(075.8) 

Л37 

    Левітін, Є. Я. 

    Загальна та неорганічна хімія [Текст] : підруч. для вищ. фарм. закл. осв. / Є. Я. 

Левітін, А. М. Бризицька, Р. Г. Клюєва ; за ред. Є. Я. Левітіна. - Вінниця : Нова книга, 

2003. - 468 с. Всього:  144 прим. (абонемент – 133). 

 Підручник підготовлено згідно з 

програмою із загальної і неорганічної хімії 

для фармацевтичних вузів та 

фармацевтичних факультетів. Він 

складається з двох частин: перша 

висвітлює основні питання загальної хімії, 

друга присвячена вивченню хімії 

елементів. Підручник адресовано 

студентам, але він може бути корисним 

також аспірантам, викладачам і всім 

практичним працівникам, які хотіли б 

розширити знання в галузі загальної і 

неорганічної хімії. 



615.07(075.8) 

Ф24 

    Фармацевтичний аналіз [Текст] : Навч. посібник для студ. вищ. фарм. навч. заклад. 

III-IV р. акред. [Лист МОЗУ №23-01-25/259 від 26.06.2001р.] / П. О. Безуглий, В. О. 

Грудько, С. Г. Леонова и др. ; За ред. П.О. Безуглого. - Х. : НФАУ"Золоті сторінки", 2001. 

- 240 с. Всього:  140 прим. (абонемент – 120). 

 У посібнику подано матеріали з 

фармацевтичного аналізу лікарських засобів 

хімічними то фізико-хімічними методами. 

Класифіковано методи кількісного аналізу і 

наведено конкретні приклади їх 

використання. 

 Для студентів фармацевтичних 

вузів і факультетів. 



615.011(075.8) 

Н60 

    Ніжник, Г. П. 

    Фармацевтична хімія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. закладів І-

ІІІ р. акред. (МОЗУ) / Г. П. Ніжник. - 2 - ге вид., виправл. - К. : Медицина, 2015. - 352 с.  

Всього:  23 прим. (абонемент -17). 

 У підручнику розглянуто 

теоретичні основи фармацевтичної хімії та 

основні положення фармацевтичного 

аналізу. Подано системний підхід до 

вивчення лікарських засобів і методів 

контролю за їх якістю відповідно до вимог 

Державної фармакопеї України. Наведено 

особливості аналізу екстемпоральних 

лікарських засобів. Навчальний матеріал 

структурований на три модулі і містить 

тестові завдання для самоконтролю 

засвоєння модулів. Для студентів вищих 

медичних (фармацевтичних) закладів І—ІІІ 

рівнів акредитації. 



543(075.8) 

А64 

    Аналітична хімія. Кількісний аналіз [Текст] : навч. посібник для студ. 2 курсу фарм. 

ф-ту / А. О. Стецьків, О. Я. Мельник, Л. В. Стецьків та ін. - Івано-Франківськ, 2015. - 116 

с. Всього:  5 прим. 

 Даний практикум складений 

викладачами кафедри хімії фармацевтичного 

факультету Івано-Франківського національного 

медичного університету для допомоги студентам 

другого курсу в підготовці до занять з аналітичної 

хімії, для більш глибокого засвоєння програмного 

матеріалу. Кожна методична розробка з назви 

теми і формулювання мети заняття, містить 

розділ з програмування самостійної 

позааудиторної роботи студентів з використанням 

лекційного матеріалу та рекомендованої 

літератури. 



547(075) 

Б75 

    Боднарчук, О. В. 

    Лабораторний практикум з органічної хімії "Вуглеводні та їх похідні" [Текст] : для 

студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету. Ч.І / О. В. Боднарчук, А. О. Стецьків, 

Л. З. Мандзюк. - Івано-Франківськ, 2015. - 80 с. Всього:  5 прим. 

 В посібник входять правила 

техніки безпеки, тематичні плани лекцій, 

практичних занять та самостійної 

позааудиторної роботи студентів, 

теоретичні основи та хід виконання 

лабораторних робіт, навчально-тренінгові 

завдання, запитання для самостійної 

підготовки та самокаонтролю. Кожне 

практичне заняття рекомендовано  

оформляти студентам у вигляді протоколу, 

який включає в себе опис результатів 

практичної роботи. 



547(075.8) 

Б75 

    Боднарчук, О. В. 

    Контрольні завдання з органічної хімія [Текст] : навч. посібник для студ. 2 курсу 

фарм. ф-ту заочної форми навчання. Ч.І / О. В. Боднарчук, А. О. Стецьків, Л. В. 

Стецьків. - Івано-Франківськ, 2014. - 52 с. Всього:  5 прим 

 Вивчати курс рекомендується 

за темами, попередньо ознайомившись 

зі змістом кожної з них за програмою. 

Щоб краще запам’ятати і засвоїти 

матеріал, який вивчається, потрібно 

обов’язково мати робочий зошит і 

заносити до нього формулювання 

законів і основних понять органічної 

хімії, нові незнайомі терміни і назви, 

формули  і рівняння реакцій. В процесі 

вивчення курсу органічної хімії 

студент повинен виконати дві 

контрольні роботи. 



547(075.8) 

П69 

    Органічні сполуки [Текст] : Практикум з хімії для студентів медичного коледжу. Ч.2 / 

Г. О. Деркач, А. О. Стецьків, Л. З. Мандзюк, С. М. Кукурудз. - Івано-Франківськ, 2015. - 

100 с. Всього:  4 прим. 

 Даний практикум складений 

викладачами кафедри хімії фармацевтичного 

факультету Івано-Франківського 

національного медичного університету для 

допомоги студентам медичнного коледжу в 

підготовці до занять з хімії, для більш 

глибокого засвоєння програмного 

матеріалу.До посібника входять тематичні 

плани лекцій, практичних занять, а також 

тексти методичних розробок практичних 

занять та короткі теоретичні повідомлення з 

основних тем. 



615.9(075.8) 

Е78 

    Ерстенюк, А. М. 

    Токсикологічна хімія. Мінеральні, леткі і металеві отрути [Текст] : навчальний 

посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІVр. акред. спец. "Фармація" (Зат. метод. 

ком. ІФДМУ прот. №4 від 06.01. 2016р) / А. М. Ерстенюк, А. О. Стецьків, В. Я. 

Тимошенко. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2016. - 110 с. Всього:  5 прим. 

 Навчально-методичний посібник 

складено на основі типової програми з 

токсикологічної хімії для студентів вищих 

фармацевтичних навчальних закладів та 

фармацевтичних факультетів вищих 

медичних навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації. В даному посібнику на основі 

токсикодинамічних і токсикокінетичних 

закономірностей викладений матеріал про 

властивості і поведінку в організмі людини 

хімічних речовин – біохімічна токсикологія, 

а також методи їх ізолювання, якісного та 

кількісного визначення – аналітична 

токсикологія. 



615.9(075.8) 

Т51 

    Токсикологічна хімія. Пестициди. Фториди. Кремнійфториди. Карбоксигемоглобін 

[Текст] : Навчально-методичний посібник для студ. вищ. фарм. навч. закл.ІІІ-ІVр. акред. 

/ А. М. Ерстенюк, А. О. Стецьків, В. Я. Тимошенко, Г. О. Деркач. - Івано-Франківськ : 

ІФНМУ, 2016. - 48 с. Всього:  5 прим. (абонемент – 2). 

 Навчально-методичний посібник 

складено на основі типової програми з 

токсикологічної хімії для студентів вищих 

фармацевтичних навчальних закладів та 

фармацевтичних факультетів вищих 

медичних навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації. В даному посібнику на основі 

токсикодинамічних і токсикокінетичних 

закономірностей викладений матеріал про 

властивості і поведінку в організмі людини 

хімічних речовин – біохімічна токсикологія, 

а також методи їх ізолювання, якісного та 

кількісного визначення – аналітична 

токсикологія. 



544(075.8) 

Д53 

    Дмитрів, А. М. 

    Посібник задач і вправ з фізичної та колоїдної хімії для заочної форми навчання 

[Текст]. Ч.І / А. М. Дмитрів, А. О. Стецьків. - Івано-Франківськ, 2014. - 80 с. Всього:  5 

прим. 

 Посібник містить навчальний 

матеріал і задачі та вправи з основних розділів 

фізичної хімії для студентів фармацевтичних 

факультетів заочної форми навчальних 

медичних закладів III-IV рівнів акредитації. У 

кожному розділі  приведений короткий огляд 

теоретичного матеріалу, наводяться приклади 

розв’язування типових задач, задачі та вправи 

для виконання контрольної роботи. Методичні 

вказівки розраховані для студентів заочної 

форми навчання фармацевтичних факультетів 

III-IV рівнів акредитації вищих медичних 

закладів освіти для самопідготовки і 

проведення практичних занять з фізичної та 

колоїдної хімії. Посібник може бути корисний 

викладачам, практичним працівникам. 



615.9(075.8) 

Е78 

    Ерстенюк, А. М. 

    Токсикологічна хімія. Лікарські речовини [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закл. ІІІ-ІVр. акред. спец."Фармація" (прот. №6 від 27.04.2016р.) / А. М. Ерстенюк, 

А. О. Стецьків, В. Я. Тимошенко. - Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2016. - 96 с. Всього:  5 

прим. 

 Навчально-методичний посібник 

складено на основі типової програми з 

токсикологічної хімії для студентів вищих 

фармацевтичних навчальних закладів та 

фармацевтичних факультетів вищих 

медичних навчальних закладів III-IV рівня 

акредитації. В даному посібнику на основі 

токсикодинамічних і токсикокінетичних 

закономірностей викладений матеріал про 

властивості і поведінку в організмі людини 

хімічних речовин – біохімічна токсикологія, 

а також методи їх ізолювання, якісного та 

кількісного визначення – аналітична 

токсикологія. 



577.1(075.8) 

B60 

    Biological and Bioorganic Chemistry in 2 books [Текст] : national textbook for students and 

teachers of higher medical education establishments. Book 1 : Bioorganic Chemistry / B. S. 

Zimenkovsky, V. A. Muzychenko, I. V. Nizhenkovska, G. O. Syrova. - 3rd edition. - K. : AUS 

Medicine Publishing, 2020. - 288 p. Всього:  20 прим. (абонемент – 15). 

 У підручнику на основі сучасних 

засад теоретичної органічної хімії викладено 

будову, хімічні властивості та біологічну роль 

органічних сполук, які беруть участь у 

процесах метаболізму людини: 

низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, 

гормонів, інших природних та синтетичних 

біологічно активних сполук, у тому числі 

деяких лікарських засобів і токсичних сполук) 

та біополімерів (вуглеводів, білків, 

нуклеїнових кислот).Аудиторія:для студентів і 

викладачів вищих медичних 

(фармацевтичних) навчальних закладів — 

університетів, інститутів й академій 



577.1(075.8) 

B60 

    Biological and Bioorganic Chemistry in 2 books [Текст] : national textbook for students and 

teachers of higher medical education establishments. Book 2 : Biological Chemistry / Edited by 

Yu.I. Gubsky, I.V. Nizhenkovska /Gubsky Yu.I., Nizhenkovska I.V., Korda М.М., Borzenko 

B.G./. - K. : AUS Medicine Publishing, 2020. - 544 p. Всього:  20 прим.(абонемент – 15). 

 В основному тексті підручника 
розглянуті структура та ферментативні реакції 
перетворення основних класів біомолекул — 
білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, 
нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання 
будови та властивостей інформаційних 
нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної 
біології та генетики, біохімічні основи 
фізіологічних функцій організму людини та їх 
нейрогуморальної регуляції. Значну увагу 
приділено молекулярним механізмам 
функціонування клітин крові, печінки, нирок, 
м’язів, сполучної тканини, імунної та нервової 
систем. Розглянуто біохімічні основи 
патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, 
ожиріння, хвороб ендокринної, імунної, 
нервової систем та сполучної тканини. 



577.1(075.8) 

G93 

    Gubsky, Y. 

    Biological chemistry [Текст] : textbook is intended for students of medical and 

pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine / Yu. Gubsky. - 

Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. - 488 p. Всього:  99 прим. (абонемент – 90). 

 Підручник з біологічної хімії 

складається з 30 розділів і містить текстові 

матеріали та велику кількість ілюстрацій, у 

тому числі хімічні формули, реакції та їх 

рівняння, малюнки складених 

внутрішньоклітинних перетворень біомолекул і 

метаболічні "схеми".Підручник призначений 

для студентів медичних та фармацевтичних 

факультетів вищих навчальних закладів 

України.  



615.011 (075.8) 

T82 

    Tsurkan, O. O. 

    Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional 

Groups [Текст] : study guide for students of pharmaceutical faculties, interns, graduate 

students of higher medical educational establishments — universities, institutes, and 

academies / O. O. Tsurkan, I. V. Nizhenkovska, O. O. Hlushachenko. - K. : AUS Medicine 

Publishing, 2018. - 152 p. 

 У навчальному посібнику поєднані 

теоретичні та методичні специфічні дані з 

контролю якості фармацевтичних субстанцій. 

Рекомендовано студентам старших курсів 

фармацевтичних факультетів, інтернам, 

аспірантам вищих медичних навчальних 

закладів — університетів, інститутів, академій. 

Навчальний посібник буде корисним 

провізорам, а також аналітикам аптек і 

контрольно-аналітичних лабораторій хіміко-

фармацевтичних виробництв, оскільки містить 

дані для вибору показників якості при 

формуванні та передреєстраційних перевірках 

аналітичних нормативних документів. 



Література, яка не 

користується попитом 

 



577.1(075.8) 

Г93 

    Губський, Ю. І. 

    Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. ( протокол 

МОЗУ №3 від 15.06.2006 р.) / Ю. І. Губський. - 2-е вид. - К.-Вінниця : Нова книга, 2009. - 

664 с. Всього:  19 прим.(абонемент – 16). 

 Біохімія разом із молекулярною 
біологією є однією з найбільш розвинених 
природничих наук сучасності і тому вирішення 
зазначеного двоєдиного дидактичного завдання 
можливе лише за умов ретельного критичного 
відбору та логічного структурування 
навчального матеріалу. Сприяє викладанню 
основних теоретичних закономірностей біохімії 
протягом двох семестрів, що відводяться на цей 
курс у вищих навчальних закладах, вивчення 
біохімічної статики та сучасних уявлень про 
структуру біомолекул в курсі біоорганічної 
хімії, який у більшості медичних університетів 
передує вивченню біохімії та закінчується 
контрольним іспитом у другому навчальному 
семестр. Розвиток елементів патобіохімії, шо 
включені в матеріал підручника, доцільно 
повторно та на більш високому науковому і 
методичному рівнях здійснювати в окремому 
навчальному курсі—клінічної біохімії. 



577.1(075.8) 

Г93 

    Губський, Ю. І. 

    Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. ( протокол 

МОЗУ №3 від 15.06.2006 р.) / Ю. І. Губський. - 2-е вид. - К.-Вінниця : Нова книга, 2009. - 

664 с. Всього:  19 прим.(абонемент-16). 

 Підручник затверджений для 

студентів вищих медичних навчальних 

закладів IV рівня акредитації. В підручнику 

розглянуті структура та ферментативні 

реакції перетворення основних класів 

біомолекул – білків, амінокислот, вуглеводів, 

ліпідів,  нуклеотидів, порфіринів; висвітлені 

питання будови та властивостей 

інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і 

РНК, молекулярної біології та генетики, 

біохімічні основи фізіологічних функцій 

організму людини та їх нейрогуморальної 

регуляції. 



577.1(075.8) 

Г93 

    Губський, Ю. І. 

    Біологічна хімія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. освіти III-IV р. 

акр.(МОЗУ №1.01/5 від 11.02.2000) / Ю. І. Губський. - К.-Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. - 

508 с. Всього:  280 прим.(абонемент – 265). 

 Підручник затверджений для 

студентів вищих медичних навчальних 

закладів IV рівня акредитації. В підручнику 

розглянуті структура та ферментативні реакції 

перетворення основних класів біомолекул – 

білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів,  

нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання 

будови та властивостей інформаційних 

нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної 

біології та генетики, біохімічні основи 

фізіологічних функцій організму людини та їх 

нейрогуморальної регуляції. 



54(075.8) 

З-14 

    Загальна та неорганічна хімія [Текст] : Підручник для студ. вищ. навч. заклад. У 2-х ч. 

Ч. II. / О. М. Степаненко, Л. Г. Рейтер, В. М. Ледовських, С. В. Іванов. - К. : Педагогічна 

преса, 2000. - 784 с. Всього:  89 прим. (абонемент – 74). 

 Ця книжка є другою частиною 

підручника із загальної та неорганічної хімії. 

У ній дано класифікацію неорганічних 

сполук, загальну характеристику та описано 

властивості s-, p-, d- та  f-елементів за групами 

періодичної системи елементів Д.І. 

Менделєєва. Приділено увагу проблемам 

забруднення довкілля неорганічними 

речовинами. Для студентів вищих навчальних 

закладів. 



544(075.8) 

М80 

    Мороз, А. С. 

    Фізична та колоїдна хімія [Текст] : Навч. посібник для студентів медичних вузів / А. С. 

Мороз, А. Г. Ковальова. - Львів : Вид-во "Світ", 1994. - 280 с. Всього:  55 прим. 

(абонемент – 44). 

 У посібнику викладено основи 

хімічної термодинаміки та біоенергетики, 

теорії розчинів та їх значення в 

життєдіяльності організму, наведено 

вчення про швидкість та механізм реакцій, 

сучасні електрохімічні методи 

дослідження в фізіології та медицині, 

фізико-хімічні основи науки про 

поверхневі явища і дисперсні системи та їх 

значення в біології та сучасній медицині. 

Значна увага приділена фізико-хімічним 

методам дослідження розчинів 

біополімерів. Для студентів медичних 

інститутів. 



544(075.8) 

Г64 

    Гомонай, В. І. 

    Фізична та колоїдна хімія [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти ІІІ-ІVр. 

акред. (прот.МОНУ№14/18-Г-314 від 29.06.2006) / В. І. Гомонай. - Вінниця : Нова книга, 

2007. - 496 с. Всього:  4 прим. (абонемент – 2). 

 У даному підручнику викладені 
основи фізичної та колоїдної хімії, необхідні 
для розкриття фізико-хімічної суті явищ, що 
відбуваються в живих організмах у нормі і 
при патологічних змінах, а також при дії 
різних факторів навколишнього середовища, 
хіміо- та фізіотерапевтичних засобів. 
Призначений для студентів 
фармацевтичного, медичного та біологічного 
факультетів вищих навчальних закладів 
освіти III—IV рівні» акредитації, а також 
для студентів та аспірантів біологічного, 
медичного й агрономічного профілів. 
Корисним буде для студентів хіміко-
технологічних вузів га факультетів і як 
допоміжний матеріал для студентів хімічних 
факультетів університетів. 



615.9(075.8) 

К78 

    Крамаренко, В. П. 

    Токсикологічна хімія [Текст] : Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. та фармац. 

ф-тів вищ. мед. навч. закл. / В. П. Крамаренко. - К. : Вища школа, 1995. - 423 с.  

Всього:  106 прим.(абонемент – 89). 

 У підручнику розглянуто загальні 

питання токсикологічної хімії, наведено 

поділ токсичних речовин на групи  залежно 

від методів виділення їх з об’єктів 

біологічного походження. Описано якісні 

реакції, фізичні та фізико-технічні методи 

виявлення отрут. Розглянуто питання 

біотрансформації отрут в організмі для 

студентів вищих медичних навчальних 

закладів. Може бути використаний 

експертами-токсикологами установ судово-

медичної експертизи. 



544(075.8)) 

Б63 

    Біофізична та колоїдна хімія [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. 

закл. ІV акред. (протокол ЦМК МОЗУ №4 від 29.11.2006 р.) / за ред. А. С. Мороза /Мороз 

А.С., Яворська Л.П., Луцевич Д.П., Огурцов В.В., Роговик В.Й., Зіменковський А.Б.,. 

Калинюк Т.Г. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 600 с. Всього:  15 прим. (абонемент – 11).  

 У посібнику висвітлені 

найважливіші розділи біофізичної та 

колоїдної хімії: основи хімічної та фазових 

рівноваг термодинаміки та біоенергетики, 

розчини, електрохімія хімічна кінетика 

фізико-хімія поверхневих явищ і дисперсних 

систем, фізико-хімія високомолекулярних 

сполук та мікрогетерогенних систем. 

Посібник написаний для студентів 

фармацевтичних факультетів  і 

фармацевтичних ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації, буде корисний для студентів 

медичних та біологічних факультетів. 



615.011(075.8) 

Ф24 

    Фармацевтична хімія [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. фармацевт. фак-ів вищ. 

мед. навч. закл. ІІІ-ІVр. акред.(рек. ЦМК МОЗУ лист №23-01-25/501 від 26.06.2001) / За 

ред. П. О. Безуглого. - Х. : НФАУ"Золоті сторінки", 2002. - 447 с. Всього:  86 прим. 

(абонемент – 69). 

 У підручнику охарактеризовано 

предмет і завдання фармацевтичної хімії, 

розглянуто класичні методи встановлення 

чистоти та ідентифікації лікарських засобів, 

подано приклади одержання лікарських 

речовин і наведено методи їх кількісного 

визначення. Матеріал розглянуто на прикладі 

найбільш характерних представників окремих 

груп лікарських речовин. Підручник 

призначений для вивчення фармацевтичної 

хімії студентами фармацевтичних вузів і 

факультетів. 



Книгозабезпеченість 

навчальної дисципліни 

“Хімія, фармацевтичний 

аналіз та післядипломна 

освіта” за 2018 – 2023рр. 
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Наявність 
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 Використання інноваційних технологій при викладанні органічної хімії [Текст] 

/ Л. З. Мандзюк, А. О. Стецьків, О. В. Боднарчук, С. М. Кукурудз // Актуальні 

питання підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-

практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-

Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.39. 

 Вивчення мінерального складу лікарських рослин флори західного регіону 

України [Текст] / А. Р. Грицик, О. А. Струк, Л. М. Грицик та ін. // Бабенківські 

читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 

Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.41. 

 Інноваційний підхід у викладанні фармацевтичних дисциплін викладачами 

ІФНМУ в умовах дистанційного навчання [Текст] / Л. М. Грицик, В. А. 

Сологуб, І. А. Сас та ін. // Art of Medicine. — 2021. — № 1. — С.116-120. 

 Дослідження елементного складу підлісника європейського та астранції 

великої [Текст] / Н. І. Легінь, Т. І. Коляджин, Л. М. Грицик, А. Р. Грицик // 

Медична хімія. — 2018. — т.20, № 2. — С.112-116. 



 Винницька, Р. Б. 

     Впровадження інноваційних технологій при дослідженні на опіоїдні алкалоїди у 

хіміко- токсикологічному аналізі [Текст] / Р. Б. Винницька // Актуальні питання 

підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : 

ІФНМУ, 2019. — С.10. 

 Фармакофорна модель для скринінгу протистафілококової активності серед 

тіазолідинон-споріднених структур [Текст] / Р. Б. Винницька, О. Т. Девіняк, А. В. 

Лозинський та ін. // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. — 2020. — Т.18, 

№ 4. — С.44-49. 

 Винницька, Р. Б. 

Біотехнологічний метод одержання шиконіну та його естерів [Текст] / Р. Б. 

Винницька, А. О. Стецьків // Бабенківські читання (конференція присвячена 

пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 

2019. — С.32. 

  Стецьків, А. О. 

Синтез та структура твердого розчину TB5LIXSN3( X=1,0) [Текст] / А. О. 

Стецьків, Л. В. Стецьків, Р. Б. Винницька // Бабенківські читання (конференція 

присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — 

Івано-Франківськ, 2019. — С.99. 



 Деркач, Г. О. 

Напрямки покращення викладання токсикологічної хімії англомовним 

студентам в умовах сучасної освіти [Текст] / Г. О. Деркач, С. М. Кукурудз, А. 

О. Стецьків // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : 

Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 

2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.17. 

 Мотивація та формування стійкого інтересу до вивчення хімії [Текст] / С. М. 

Кукурудз, А. О. Стецьків, Л. З. Мандзюк, Г. О. Деркач // Актуальні питання 

підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : 

ІФНМУ, 2019. — С.94. 

 Леочко, Н. С. 

Інтеграційне значення практичних навичок в освіті провізора при вивченні 

базової дисципліни "Органічна хімія" [Текст] / Н. С. Леочко // Галицький 

лікарський вісник. — 2012. — т.19, № 3(ч.1). — С.77-79. 

 Мельник, Д. О. 

Курси за вибором-основа інновацій в вищій школі [Текст] / Д. О. Мельник, Н. 
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Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 

2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.42. 



 Використання методу електрохімічного осадження для очистки водних 

розчинів хондроїтин сульфату натрію та його суміші з 

глікозамінгліканухлоридом [Текст] / І. Д. Сиротинська, Г. Й. Ікалюк, Н. С. 

Леочко, Т. В. Дмитроца // Бабенківські читання (конференція присвячена 

пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-

Франківськ, 2019. — С.95. 
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Дмитроца // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка 
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участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — 

С.87. 

 Федоровська, М. І. 

Дослідження з розробки технології настойки "стимуфіт" призначеної для 

застосування при телогеновій алопеції [Текст] / М. І. Федоровська, Н. П. 

Половко, Н. С. Леочко // Фармацевтичний часопис. — 2018. — № 1. — С.34-40. 

 



 The use of information and education environment of distant learning of students at 
higher educational institutions [Текст] / T. P. Mandzii, Yu.M. Kucheriavyi, Z. M. 
Ragrina et al. // Art of Medicine. — 2019. — № 3. — C.93-98. 

 Mandzii, Taras 

Nostrification of Ukrainian diploma as doctor-pharmacist in Poland [Текст] / T. 
Mandzii // Архів клінічної медицини ( дар). — 2021. — № 1. — C.43-46. 

 Мандзій, Т. П. 

   Дослідження макро- та мікроелементного складу листків PINUS SYLVESTRIS 
 L. та   PINUS MUGO TURRA [Текст] / Т. П. Мандзій // Медична хімія. — 2020. 
 — т.22, № 1. —  С.112-117. 

 Визначення вартості інвестиційного проекту з розробки нового генеричного 
лікарського засобу на основі змістовного підходу [Текст] / М. М. Слободянюк, 
О. С. Самборський, Ю. І. Губін, Т. П. Мандзій // Соціальна фармація в охороні 
здоров'я. — 2019. — т.5, № 1. — С.3-14. 

 Мельник, Д. О. 

Курси за вибором-основа інновацій в вищій школі [Текст] / Д. О. Мельник, Н. 
С. Леочко // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : 
Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю 17 травня 
2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. — С.42. 

 



 Мельник, Д. О. 

Квантово-хімічні розрахунки комплексотвірних властивостей гістидину та 
похідних імідазолу [Текст] / Д. О. Мельник, О. Я. Мельник // Бабенківські 
читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25 жовтня 2019 
Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.72. 

 Melnyk, O.Ya. 
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/ O.Ya. Melnyk // Галицький лікарський вісник. — 2020. — т.27, № 1. — С.44-
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 Мельник, О. Я. 
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2020. — № 2. — С.30-32. 

 Мельник, О. Я. 

Основні чинники успішної роботи викладача вищого медичного навчального 
закладу [Текст] / О. Я. Мельник // Актуальні питання підвищення якості 
освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної конференції з 
міжнародною участю 17 травня 2019 року. — Івано-Франківськ : ІФНМУ, 2019. 
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антибактеріальних агентів [Текст] / В. О. Зубков, Н. І. Рущак, І. А. Сич, З. Г. 

Єрьміна // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. — 2020. — Т.18, № 4. 
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 Рущак, Н. І. 

Методологічний підхід до викладання фармацевтичного профілю на 

післядипломній освіті [Текст] / Н. І. Рущак, В. А. Сологуб // Актуальні питання 

підвищення якості освітнього процесу : Збірник тез Науково-практичної 
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  Сас, І. А. 
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Medicine. — 2021. — № 2. — С.160-164. 
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Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка) 

: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 24-25 

жовтня 2019 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2019. — С.57. 
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Дослідження вмісту основних груп біологічно активних речовин Filipendula 

hexapetala Gilib. [Текст] / О. А. Струк // Art of Medicine. — 2018. — № 2. — 
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друкованих в Україні видань 

 





• Літопис авторефератів дисертацій 

• Літопис журнальних статей 

• Український реферативний журнал. 

 Серія 4. Медицина. Медичні науки 

 



Інформаційні можливості 

бібліотеки ІФНМУ 

 Із придбанням АБІС “УФД/Бібліотека”  почалося 

поетапне впровадження автоматизації бібліотечно-

бібліографічних процесів. 

 На бібліотечному сайті користувачі мають 

можливість ознайомитись з новими надходженнями до 

бібліотеки, з переліком дисертацій, захищених в 

ІФНМУ, з передплатою періодичних видань.  

 Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ підключено 

до інтернету. Це дає змогу користувачам мати вільний 

доступ до перегляду та замовлення літератури. 

Електронний каталог: http://lib.ifnmu.edu.ua/elekt-kat 

 



• Студенти та викладачі університету мають 

можливість безкоштовно користуватись 

повнотекстовим пошуком по системі HINARI 

(http://hinarilogin.research4life.org).   

•  На комп’ютерах читального залу запропоновано 

доступ до РБД PubMed, котра дозволяє проводити 

пошук за реферативними статтями: 

(www.nebi.nlm.nih.gov/PubMed). 



Дякуємо за участь у перегляді 

матеріалів, підготовлених  

працівниками  бібліотеки ІФНМУ. 

Свої пропозиції просимо надсилати 

електронною   поштою. 

   Наша адреса: 

 library@ifnmu.edu.ua 

 


