


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка “Фармацевтичне 

управління, технологія ліків та фармакогнозія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з 

тематики кафедри 

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри фармацевтичного 

управління, технології ліків, фармакогнозії 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 “Фармацевтичне 

управління, технологія ліків та 
фармакогнозія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



615.1(075.8)

Т46

Тихонов, О. І.

Аптечна технологія ліків [Текст] : націон. підручник для студ. фарм. ф-тів ВМНЗ 

України ІІІ-ІVр. акред. / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних ; за ред. О.І. Тихонова. - 4 - е вид., 

випр. і допов. - Вінниця : Нова книга, 2016. - 536 с. Всього:  33 прим. (абонемент – 28).

Підручник складається з двох
частин. У першій зосереджено всі
теоретичні питання, єдині для аптечного та
промислового виробництва ліків. Докладно
висвітлено основні фармацевтичні терміни
та поняття технології ліків, наведено
класифікацію та номенклатуру лікарських
форм, представлено методи дозування,
вимоги до тарозакупорювальних матеріалів.
Друга частина присвячена технології ліків.
Матеріал викладено у 20 розділах та
представлено у певній послідовності.

Цілком оновлено матеріал про всі лікарські
форми. Наприкінці підручника в додатку
подано матеріали, які найчастіше бувають
необхідними в практичній роботі.



615.1(075.8)

Т46

Тихонов, О. І.

Аптечна технологія ліків [Текст] : підруч. для студ. фарм. ф-тів ВМНЗ III-IV р. акр. / 

О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних. - Вінниця : Нова книга, 2004. - 640 с. Всього:  31 прим. 

(абонемент – 20).

У підручнику наведені

сучасні відомості з теорії та практики

приготування ліків в умовах аптеки.

Для студентів фармацевтичних

факультетів.



615.32(075.8)

М54

Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії [Текст] : 

навчально- методичний посіб. (Рек. МОЗ України прот. №12 від 17.10.2014р.). Т.1 / В. С. 

Кисличенко, С. М. Марчишин, З. І. Омельченко та ін. ; за ред. В.С. Кисличенко. -

Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 396 с. Всього:  21 прим. (абонемент – 14).

Посібник складено відповідно до
навчальної програми з фармакогнозії з
урахуванням вимог Державної Фармакопеї
України другого видання щодо аналізу
лікарської рослинної сировини. Це перший
посібник для викладачів фармакогнозії, що
базується на сучасних методах аналізу
лікарської рослинної сировини, які
гармонізовані з Європейською Фармакопеєю
і, таким чином, дозволяють готувати
спеціалістів у галузі "Фармація"
європейського рівня. Видання призначено

для викладачів фармакогнозії вищого
фармацевтичного навчального закладу та
фармацевтичних факультетів вищих
медичних навчальних закладів МОЗ
України.



615.1(075.8)

П69

Практикум з аптечної технології ліків [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / за ред. О.І. Тихонова. - Х. : "Оригінал", 2014. - 448 с. Всього:  31 

прим. (абонемент – 24).

Практикум з аптечної технології

ліків призначений для студентів

фармацевтичних вишів і факультетів. Мета

цього видання – навчити майбутнього

провізора основам технології приготування

лікарських форм в умовах аптек. Для

контролю рівня засвоєння матеріалу

наведені ситуаційні та розрахункові задачі, а

також зразки комп’ютерних тестів. Для

студентів вищих навчальних закладів.



615.32(075.8)

К56

Ковальов, В. М.

Фармакогнозія з основами біохімії рослин [Текст] : Підручник для студ. вищ. фарм. 

фак-ів мед. установ освіти ІІІ-ІVр.акред. (реком. ЦМК МОЗУ) / В. М. Ковальов, О. І. 

Павлій, Т. І. Ісаков. - Х. : НФАУ Прапор, 2000. - 704 с. Всього:  88 прим. (абонемент – 70).

Усі об’єкти сучасної

фармакогнозії систематизовані на основі

біосинтезу біологічно активних речовин.

Розглянути основи групи БАР, їх будова,

класифікація, шляхи біосинтезу,

поширення в рослинному світі,

властивості, методи виділення і

дослідження, зв’язок між хімічною

будовою та фармакологічною активністю,

біологічна дія лікарської рослинної

сировини кожної групи. Розраховано на

студентів фармацевтичних вузів і

факультетів, провізорів, лікарів та

валеологів.



615.32(075.8)

С32

Сербін, А. Г.

Фармацевтична ботаніка [Текст] : підруч. для студ. вищ. фарм. навч. закл. і фарм. ф-

тів вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. (схвалено ЦМК МОЗУ) / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, 

Т. О. Слободянюк ; під ред. Л. М. Сірої. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 488 с. 

Всього:  42 прим. (абонемент – 33).

Перший вітчизняний підручник з
фармацевтичної ботаніки. Закладає основи
знань відносно макро- і мікроскопічного
аналізу рослинних об’єктів. На прикладі
лікарських рослин висвітлено сучасне
уявлення щодо будови, хімічного складу і
функцій рослинних клітин, тканин і органів;
способів розмноження рослин і грибів.
Надана морфолого-анатомічна і
хемосистематична характеристика родин.
Для видів наведено: поширення, екологія,
видова діагностика, хімічний склад,

біологічна дія, рекомендації і застереження
відносно застосування, стан природних
ресурсів.



615.32(075.8)

К56

Ковальов, В. М.

Фармакогнозія з основами біохімії рослин [Текст] : Підручник для студ. вищ. фарм. 

фак-ів мед. установ освіти ІІІ-ІVр.акред. (реком. ЦМК МОЗУ) / В. М. Ковальов, О. І. 

Павлій, Т. І. Ісаков. - Х. : НФАУ Прапор, 2000. - 704 с. Всього:  88 прим. (абонемент – 70).

Усі об’єкти сучасної фармакогнозії

систематизовані на основі біосинтезу

біологічно активних речовин. Розглянуто

основні групи БАР, їх будова, класифікація,

шляхи біосинтезу, поширення в рослинному

світі, властивості, методи виділення і

дослідження, зв’язок між хімічною будовою та

фармакологічної активністю. Розраховано на

студентів фармацевтичних вузів і факультетів,

провізорів, лікарів та валеологів.



615.1(075.8)

П81

Промислова технологія лікарських засобів [Текст] : Базовий підручник для студ. вищ. 

фармац. навч. закладу (фарм. ф-тів) IV р. акред. / Є. В. Гладух, О. А. Рубан, І. В. Сайко та 

ін. ; за ред. Є.В. Гладуха. - 2-ге вид., випр. та допов. - Х. : НФаУ "Новий світ-2000", 2018. 

- 526 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 15).

Підручник написано з

урахуванням останніх досягнень

фармацевтичної науки і практики: описано

сучасні технології і обладнання,

призначене для проведення технологічних

процесів у промислових умовах.

Розглянуто перспективні напрямки

вдосконалення промислової технології

лікарських засобів. Для студентів

фармацевтичних спеціальностей вищих

навчальних закладів освіти і факультетів.



615.32(075.8)

С32

Сербін, А. Г.

Фармацевтична ботаніка [Текст] : базовий підруч. для студ. вищ. фарм. навч. закл. 

освіти та фарм. ф-тів вищ. мед. закл. освіти III-IV р. акр. (затв. МОЗУ ЦМК від 

21.03.2014р.№10) / А. Г. Сербін, Л. М. Сіра, Т. О. Слободянюк ; за ред. Л. М. Сірої. -

Вінниця : Нова книга, 2015. - 488 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 25)

На прикладі лікарських рослин

висвітлено сучасне уявлення щодо

будови, хімічного складу і функцій

рослинних клітин, тканин і органів;

способів розмноження рослин і грибів.

Надана морфолого-анатомічна і

хемосистематична характеристика

рослин. Видання передбачає

використання при вивченні базових

дисциплін – фармацевтичної і медичної

ботаніки, при опрацюванні окремих

розділів професійно орієнтованих

дисциплін в якості довідника.



615.1(075.8)

У67

Управління фармацією [Текст] : підр. для вищ. навч. закл. / За ред. В. М. Толочка. - Х. 

: Золоті сторінки, 2004. - 388 с. Всього:  10 прим. (абонемент – 6).

У підручнику розглядаються

основні теоретичні положення і навчальні

завдання стосовно організації охорони

здоров’я, психологічних аспектів і структури

управління фармацевтичною службою, основ

логістики, управлінського обліку і

фінансового аналізу управлінських рішень,

підготовки і вдосконалення фармацевтичних

кадрів, комп’ютерного забезпечення і ведення

справ в управлінні. Для студентів

фармацевтичних вищих навчальних закладів і

слухачів факультетів підвищення кваліфікації.



58(075.8)

Т48

Ткаченко, Н. М.

Ботаніка [Текст] : Підручник для студ.фарм. вузів і ф-тів / Н. М. Ткаченко, А. Г. 

Сербін. - Х. : Основа, 1997. - 432с. Всього:  72 прим. (абонемент – 55)

У підручнику висвітлені всі

традиційні розділи ботаніки. Особливу увагу

приділено розділам, які найбільш тісно

пов’язані з фармакогнозією – анатомії,

морфології та систематиці рослин. Викладено

основи ботанічної географії. Подано

український і латинський покажчики описаних

таксонів. Для студентів фармацевтичних вузів і

факультетів.



615.1(075.8)

О-64

Організація та економіка фармації [Текст] : Національний підручник для студ. вищ. 

навч. закладів (наказ МОЗУ №502 від 22.06.2015р.). Ч.1 : Організація фармацевтичного 

забезпечення населення / за ред. Немченко А.С.[Немченко А.С., Назаркіна В.М., 

Панфілова Г.Л., Косяченко К.Л., Гала Л.О.]. - Х. : НФаУ "Золоті сторінки", 2015. - 360 с. 

Всього:  16 прим. (абонемент - 9).

Розглядаються основні положення

управління, організації та регулювання

фармацевтичного забезпечення населення на

макро- та мікроекономічному рівнях у

розрізі роздрібної та оптової реалізації

лікарських засобів та виробів медичного

призначення, виготовлення ліків в умовах

аптеки та забезпечення лікарських засобів.

Рекомендовано студентам вищих

фармацевтичних (медичних) закладів, а

також може бути корисним працівникам

практичної фармації.



615.1(075.8)

О-64

Організація та економіка фармації [Текст] : Нац. підручн. для студ. вищ. навч. закл. 

Ч.2 : Системи обліку в фармації / за ред. А.С. Немченко [Немченко А.С. Назаркіна В.М., 

Гудзенко О.П., Грошовий Т.А., Хоменко В.М.]. - Х. : НФаУ "Золоті сторінки", 2016. - 416 

с. Всього:  15 прим. (абонемент – 9).

Розглядаються основні положення

організації системи обліку та звітності суб’єктів

господарювання у фармацевтичній галузі.

Рекомендовано студентам вищих

фармацевтичних (медичних) навчальних

закладів, а також може бути корисним

працівникам практичної фармації.



615.1(075.8)

М42

Медичне та фармацевтичне товарознавство [Текст] : навч. посібн. для студ. вищ. навч. 

закл. (МОЗ України прот. № 12 від 17.10.2014р.) / О. Б. Калушка, Т. А. Грошовий, А. В. 

Знаєвська, М. Б. Демчук. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2019. - 484 с. 

Всього:  15 прим. (абонемент – 10).

У навчальному посібнику

викладено інформаційний матеріал з

теоретичних основ товарознавства,

класифікації та кодування товарів, ролі

нормативної документації у товарознавчому

аналізі. Детально висвітлені вимоги до

пакування, маркування, транспортування і

зберігання медичних товарів, розглянуті

питання основ матеріалознавства медичних та

фармацевтичних товарів. Посібник

призначений для викладачів та студентів

вищих медичних та фармацевтичних

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

та фахівців, які працюють в оптовій та

роздрібній торгівлі.



615.15(075.8)

Г87

Громовик, Б. П.

Організація роботи аптек [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фарм. 

профілю III-IV р. акр. (Рек. ЦМК МОЗУ) / Б. П. Громовик. - 3-тє вид., доопр. і доп. -

Вінниця : Нова книга, 2007. - 288 с. Всього:  34 прим. (абонемент – 32).

У навчальному посібнику стисло і в

доступній формі викладено організаційні

принципи роботи аптек щодо забезпечення

населення та лікувально-профілактичних

закладів лікарськими засобами і виробами

медичного призначення. Для студентів вищих

навчальних закладів фармацевтичного профілю

III-IV рівнів акредитації.



615.15(075.8)

Т35

Терещук, С. І.

Система бухгалтерського обліку в аптеках [Текст] : Навч. посібник длдя студ. фармац. 

вузів. (Рек. ЦМК МОЗУ) / С. І. Терещук, А. М. Новикевич, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова 

книга, 2003. - 288 с. Всього:  25 прим. (абонемент – 16).

Матеріал викладено з врахуванням

нормативно-правової бази та специфіки

роботи аптек, незалежно від їх форм

власності. Розкрито основні правила вимог

національних положень бухгалтерського

обліку, вміщено вправи і відповіді до них,

наведено взірці заповнених первинних

документів. Посібник призначений для

викладачів і студентів фармацевтичних вузів

та факультетів з різними формами навчання,

провізорів, провізорів-інтернів, провізорів-

курсантів факультету післядипломної освіти

та практичних працівників аптек.



У посібнику з ресурсознавства

лікарських рослин, узагальнено інформацію

про рослинні ресурси лікарських рослин в

Україні, правові основи використання та

охорону. Висвітлено сучасні проблеми

методи і методи обліку ресурсів лікарських

рослин, економічні аспекти ресурсних

досліджень та заготівлі лікарської сировини.

Посібник призначений для студентів

фармацевтичних факультетів вищих

медичних навчальних закладів. Книга може

бути корисна для провізорів, фармацевтів,

ботаніки, біологів, екологів, заготівельників

лікарської рослинної сировини та всіх, кого

цікавить заготівля лікарськаої рослинної

сировини.

615.32(075.8)

З-93

Зузук, Б. М.

Ресурсознавство лікарських рослин [Текст] : Підручник для студ. фарм. ф-тів / Б. М. 

Зузук, Л. Б. Зузук. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 144 с. Всього:  78 прим. (абонемент –

64).



61(088.83)(075.8)

П20

Патентознавство [Текст] : Навч. посібн. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. 

факульт. вищ. мед. навч. закл. ІVр.акред. (рек. ЦМК МОЗУ прот. №2 від 01.06.2012р.) / В. 

Ф. Москаленко, Д. С. Волох, Л. А. Бутко та ін. ; За ред. В.Ф. Москаленка. - Вінниця : 

Нова Книга, 2012. - 360 с. Всього:  17 прим. (абонемент – 11).

Навчальний посібник включає

навчальний матеріал, систематизований у

змістовний модуль та 9 тем, зокрема,

концептуальні засади інноваційно-

інвестиційного розвитку фармацевтичної

галузі, правова охорона лікарських засобів в

Україні, авторське право і суміжні права,

загальна характеристика об’єктів промислової

власності, порядок отримання патентів на

винаходи та корисні моделі, патенти

дослідження, роль інформації та документації

промислової власності у фармації,

ліцензування і передача майнових прав на

винаходи. Книга рекомендується студентам

фармацевтичних вузів і факультетів напрямку

підготовки «Фармація».



615.32(075.8)

Б72

Бобкова, І. А.

Фармакогнозія. Посібник для практичних занять. [Текст] : Навч. посібн. для студ. 

вищ. мед. (фармац.) закладів освіти І-ІІІ р. акред. / І. А. Бобкова, В. В. Бур'янова. - К. : 

Медицина, 2017. - 328 с. Всього:  20 прим. (абонемент – 12).

У навчальному посібнику в загальній

частині викладено основні принципи

організації робочого місця та техніки безпеки в

лабораторії фармакогнозії, правила організації

заготівлі лікарської рослинної сировини,

висвітлено методи фармакогностичного аналізу

різних морфологічних груп. Спеціальна частина

містить інформацію про особливості аналізу

лікарських рослин і лікарської рослинної

сировини, до складу яких входять біологічно

активні речовини різних груп. Наведено коротку

характеристику кожної групи активних речовин,

сформульовано контрольні питання. У

посібнику вміщено схеми, таблиці, малюнки,

що стосуються різних груп діючих речовин.



615.07(075.8)

С50

Сметаніна, К. І.

Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів [Текст] : Навч. посібник для 

студ. вищ навч. закладів / К. І. Сметаніна. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 376 с. Всього:  

54 прим. (абонемент – 47).

Навчальний посібник викладений
у відповідності до нових "Навчальних
планів та уніфікованих програм
передатестаційних циклів зі спеціальностей
"Організація і управління фармацією" (2009
р.), "Загальна фармація" (2009 р.),
розроблених за наказом МОЗ України № 226
від 07.05.2007 р. "Про розробку матеріалів
передатестаційних циклів та циклів
спеціалізації", і типового навчального плану
та програми спеціалізації (інтернатури) зі
спеціальності "Загальна фармація" (2005 р.)

Посібник може бути також рекомендований
для впровадження у навчальний процес для
студентів медичних (фармацевтичних)
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації.



615.32(075.8)

Б72

Бобкова, І. А.

Фармакогнозія. Посібник для практичних занять [Текст] : навч. посібник для студ. 

вищ. мед. (фарм.) закл. освіти І-ІІІ р. акред. / І. А. Бобкова. - 2-ге вид., переробл. та доп. -

К. : "Медицина", 2010. - 312 с. Всього:  30 прим. (абонемент – 26).

У підручнику згідно з новою

навчальною програмою викладено у двох

частинах, загальній та спеціальній,

найважливіші питання фармакогнозії.

Детально описано хімічний склад,

організацію заготівлі, сушіння, пакування,

зберігання лікарської рослинної сировини.

Подано фармакогностичний аналіз,

показники якості лікарської рослинної

сировини. Значне місце відведено біологічно

активним речовинам, що містяться в

лікарських рослинах і лікарській рослинній

сировині. Для студентів вищих медичних

(фармацевтичних) навчальних закладів I-III

рівнів акредитації, бакалаврів, провізорів та

інших аптечних працівників.



615.32(075.8)

Г85

Грицик, А. Р.

Фармакогнозія . Ресурсознавство лікарських рослин [Текст] : Навчальний посібник / 

А. Р. Грицик, В. М. Водославський, М. В. Мельник. - Івано-Франківськ : ПП Голіней

О.М., 2019. - 248 с. Всього:  15 прим. (абонемент – 11).

У посібнику висвітлені методи

фармакогностичного аналізу ЛРС. ЛР і ЛРС

рослинного і тваринного походження, що

вміщують вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки,

вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди, а

також фенольні сполуки, алкалоїди та різні

груи БАР, лікарські сировини таринного

походження, товарознавчий аналіз, шляхи

переробки ЛРС, лікарські збори і чаї.



615.1(075.8)

М30

Марчук, О. С.

Технологія ліків [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. (фарм.) навч. закл. І-ІІІ 

р.акр. / О. С. Марчук, Н. Б. Андрощук. - К. : Медицина, 2008. - 488 с. Всього:  30 прим. 

(абонемент – 23).

Посібник містить теоретичний

матеріал і навчально-тренінгові завдання, які

спрямовані на самостійне оволодіння

знаннями і навичками через виконання

конкретного виду діяльності. Матеріал для

практичних занять подано у вигляді

алгоритмів і еталонів дій студента за

алгоритмами. Для студентів вищих

медичних (фармацевтичних) навчальних

закладів I-III рівнів акредитації.



615.1(075.8)

Р51

Римарчук, К. М.

Основи фармацевтичного і медичного товарознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. 

вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ р. акр. (МОЗУ) / К. М. Римарчук. - К. : Медицина, 2015. - 120 с.  

Всього:  25 прим. (абонемент – 18).

Навчальний матеріал посібника

структуровано за темами. Після кожної

теми є контрольні запитання і тестові

завдання для контролю засвоєння

навчального матеріалу студентам. Для

розвинення товарознавчого мислення

подано практичні завдання, вказано

алгоритм проведення товарознавчого

аналізу. Для студентів вищих медичних

навчальних закладів I-III рівня акредитації

в галузі знань «Фармація».



Література, яка не 

користується попитом



615.1(075.8)

Т46

Тихонов, О. І.

Аптечна технологія ліків [Текст] : Підручник для студ. фарм. вузів і ф-тів / О. І. 

Тихонов, Т. Г. Ярних ; Під ред. О.І. Тихонова. - Х. : РВП "Оригінал", 1995. - 600 с. 

Всього:  93 прим. (абонемент – 86).

У підручнику наведені сучасні

відомості про теорію і практику приготування

ліків в умовах аптеки. Для студентів

фармацевтичних вузів і факультетів.



615.03(075.8)

Б61

Біловол, О. М.

Фармакотерапія внутрішніх захворювань та їх невідкладних станів [Текст] : Навч. 

посібник для студ. вищ. мед. заклад. освіти III-IV р. акред. та лікарів-інтернів [Лист 

МОЗУ №23-01-25/46 від 12.02.1997р.] / О. М. Біловол, І. К. Латогуз, В. Ф. Москаленко ; За 

ред. І.К. Латогуза. - Х. : Основа, 2001. - 240 с..Всього:  97 прим. (абонемент – 77).

Посібник містить сучасні

відомості про медикаментозне

лікування хвороб внутрішніх органів, а

також допомогу в екстремальних

умовах, невідкладну терапію.

Розглянуто особливості

диференційованого лікування і

залежності від форми стадії та перебігу

захворювання. Описано сучасні

лікарські засоби з указанням можливих

побічних ефектів. Для студентів вищих

медичних закладів.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія” за 

2018 – 2023рр.



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МО

ЗУ, ДУЦМК 

з ВМО МОЗ 

України)

Вид видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

МОЗУ 

№502 

22.06.2010

Підручник

національний

Гладух Є.В. Промислова

технологія

лікарських

засобів

Львів:Н.,2018 20

МОЗУ, 

МОНУ 

№10 

21.03.2014

Підручник

національний

Тихонов 

О.І.

Аптечна

технологія

ліків

Вінниця:НК, 

2019

20

Н-метод. 

Рада НУ 

«Львівська

політехнік

Підручник Стасевич 

М.В.

Технологія

облад. фарм. 

та біотехн. 

промисл.

Львів: Новий

Світ-

2000,2018

10

Навчальний

посібник

Грицик А.Р. Фармакогнозія

Ресурс. 

лікарських

рослин

Ів.-

Франківськ: 

ПП

15



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗ

У, ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

МОЗ 

України №12 

17.10.14

Навчально-

методичний

посібник

Кисличенко

В.С.

Методика підготовки

та проведення лабор. 

занять з фармакогн. 

Т.2 

Тернопіль: 

Укрмедкнига,

2018

20

Вчена рада 

ІФНМУ №4 

27.03.18

Навчально-

методичний

посібник

Грицик А.Р. Методика 

фармакогн., 

визначення

тотожності лікар. 

сировини

Івано-

Франківськ: 

Голіней

О.М.,2018

5

Вчена рада 

ІФНМУ №4 

27.03.18

Навчально-

методичний

посібник

Грицик А.Р. Аналіз лікар. 

Рослинної сировини, 

що вміщує алкалоїди

Івано-

Франківськ: 

Голіней

О.М.,2018

5

МОЗУ Помібник Бобкова І.А. Фармаконозія К.: 

Медицина,20

17

20



Наявність 

грифа 

(МОНУ,МОЗ

У, ДУЦМК з 

ВМО МОЗ 

України)

Вид

видання: 

підручник, 

посібник, 

атлас

Автор Назва Рік, місце 

видання

Тир

аж

Навчально-

методичний

посібник

Грицик А.Р. Фармакогнозія Івано-

Франківськ,2

017

1



Розділ 2

Наукові статті  працівників       

кафедри за 2018-2023рр.



 Гадяк, І. В.

Асортиментна характеристика простатопротекторів, зареєстрованих в Україні,

республіці Польща та республіці Білорусь [Текст] / І. В. Гадяк, Б. П. Громовик

// Фармацевтичний часопис. — 2017. — № 3. — С.77-85.

 Гадяк, І. В.

Статистична та фармакоекономічна характеристика результатів клінічних

досліджень щодо лікування хронічного простатиту [Текст] / І. В. Гадяк, Б. П.

Громовик // Фармацевтичний часопис. — 2019. — № 2. — С.76-86.

 Гадяк, І. В.

Динаміка асортименту простатопротекторів у державному формулярі

лікарських засобів першого-дев'ятого випусків [Текст] / І. В. Гадяк, Б. П.

Громовик // Фармацевтичний журнал. — 2017. — № 5-6. — С.7-15.

 Інтегрований АBC/FMR/VED-аналіз реалізації простатопротекторів ( на

прикладі аптечної мережі ) [Текст] / І. В. Гадяк, Б. П. Громовик, А. Р. Грицик,

В. П. Попович // Фармацевтичний часопис. — 2018. — № 1. — С.87-92.

 Громовик, Б. П.

Моделювання концепції фармацевтичної допомоги хворим на хронічний

простатит [Текст] / Б. П. Громовик, І. В. Гадяк // Фармацевтичний часопис. —

2020. — № 1. — С.89-96.



 Громовик, Б. П.

Експертна оцінка простатопротекторів для фармакотерапії хронічного

простатиту (на прикладі Івано-Франківської області) [Текст] / Б. П. Громовик,

І. В. Гадяк, В. І. Тріщ // Фармацевтичний часопис. — 2018. — № 2. — С.71-76.

 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.

 Інтегрований АBC/FMR/VED-аналіз реалізації простатопротекторів ( на

прикладі аптечної мережі ) [Текст] / І. В. Гадяк, Б. П. Громовик, А. Р. Грицик,

В. П. Попович // Фармацевтичний часопис. — 2018. — № 1. — С.87-92.

 Грицик, А.

Прянощі як ліки [Текст] / А. Грицик // Фармацевт Практик. — 2017. — № 12.

— С.58-59.

 Грицик, А. Р.

Дослідження вуглеводів воловика лікарського (Anchusa officinallis L.) [Текст] /

А. Р. Грицик, С. П. Свірська // Медична хімія. — 2018. — т.20, № 2. — С.45-50.

.



 Грицик, А. Р.

Елементний склад рослин роду LASERPITIUM L. та RUTA L. [Текст] / А. Р. Грицик, У. Б.

Сікорин, М. В. Мельник // Бабенківські читання (конференція присвячена пам'яті

академіка Г.О. Бабенка) : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною

участю 26-27 жовтня 2017 Івано-Франківськ. — Івано-Франківськ, 2017. — С.38.

 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.

 Гузьо, Н. М.

Дослідження дубильних речовин парила звичайного [Текст] / Н. М. Гузьо, Н. П.

Ковальська, А. Р. Грицик // Медична хімія. — 2019. — т.21, № 3. — С.97-103.

 Гузьо, Н. М.

Елементний склад трави парила звичайного [Текст] / Н. М. Гузьо, А. Р. Грицик //

PLANTA+.Досягнення та перспективи. : Матеріали Міжнародної науково-практичної

конференції, присвяченої пам'яті доктора хім. наук, проф. Н.П. Максютіної (до 95-річчя
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Розділ 3

Поточні державні інформатори про 

оперативне відображення змісту  

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


