


Програма Дня кафедри

• мета проведення Дня кафедри

• книжково-інформаційна виставка“Фармакологія”

• комплектування фонду бібліотеки ІФНМУ з

тематики кафедри

• інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ



Мета Дня кафедри

Бібліотека ІФНМУ пропонує мультимедійну

презентацію Дня кафедри фармакології 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 “Фармакологія”

Розділ 1

На допомогу навчальному процесу та

науковим дослідженням



615.5(02)

Ф24

Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-

IV р. акр.МОЗУ лист №1-4/18-Г-32-1 від 09.01.2009) / за ред. І.С. Чекмана. -

Вінниця : Нова книга, 2011. - 784 с. Всього:  11 прим. (абонемент – 7)

Підручник складено відповідно до

навчальної програми з фармакології для

студентів вищих медичних навчальних

закладів III-IV рівнів акредитації. Матеріал

підручника має оптимальний обсяг,

раціональну структуру, вирізняється

чіткістю, логічністю, послідовністю й

лаконічністю викладу матеріалу, з

урахуванням сучасних досягнень

фармакологічної науки та досвіду

викладання предмета студентам.



615.5(02)

Ф24

Фармакологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІVр. 

акред. / За ред. І.С. Чекмана. - К. : Вища школа, 2001. - 598с. Всього: 325  прим. 

(абонемент – 301).

Підручник складено відповідно до навчальної

програми з фармакології для студентів вищих

медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів

акредитації. Матеріал підручника

відзначається оптимальним обсягом,

раціональною структурою, чіткістю,

логічністю, послідовністю й лаконічністю

викладу, добре ілюстрований. Заслуговує на

увагу те, о традиційний матеріал подано на

рівні найсучасніших досягнень науки і

практики із застосуванням термінології за

новими міжнародними номенклатурами,

Міжнародною системою одиниць у галузі

фармакології і суміжних наук.



615.5(02)

С42

Скакун, М. П.

Фармакологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. осв. III-IV р. 

акр. (МОЗУ) / М. П. Скакун, К. А. Посохова. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. -

740 с. Всього:  85 прим. (абонемент – 76).

Матеріал підручника викладено для студентів

вищих навчальних медичних закладів освіти

III-IV рівнів акредитації. Висвітлення

закономірностей і результатів взаємодії ліків

із структурами організму, поруч з поданням

традиційних відомостей про їх

фармакокінетику, фармакодинаміку та

застосування, зорієнтоване на

фармакотерапію основних патологічних

станів. Достатню увагу приділено

теоретичним і клінічним аспектам

фармакогенетики. Введено основи

фармакотерапії найбільш небезпечних

невідкладних станів, що є важливою

складовою фахової підготовки лікарів.



615.5(02)

Ч-37

Чекман, І. С.

Фармакологія [Текст] : Підруч. для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. (лист 

МОЗУ №08.01-22/1971 від 06.10.2008 р.) / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, Н. О. Горчакова. -

Вінниця : Нова книга, 2009. - 480 с. Всього:  16 прим. (абонемент – 8).

Підручник складено відповідно до

навчальної програми з фармакології для

студентів стоматологічних факультетів

вищих медичних навчальних закладів III-

IV рівнів акредитації. Матеріал

підручника відзначається оптимальним

обсягом, раціональною структурою,

чіткістю, логічністю, послідовністю й

лаконічністю викладу, з урахуванням

профілізації студентам стоматологічних

факультетів.



615.5(02)

Ч-37

Чекман, І. С.

Фармакологія [Текст] : Підручник для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закладів IV р. 

акр. (лист МОЗУ №08.01-22/1971 від 06.10.2008 р.) / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, Н. О. 

Горчакова. - 2-е вид. - Вінниця : Нова книга, 2010. - 480 с. 

Всього:  20 прим. (абонемент – 16).

Підручник складено відповідно до

навчальної програми з фармакології для

студентів стоматологічних факультетів

вищих медичних навчальних закладів

III-IV рівнів акредитації. Матеріал

підручника відзначається оптимальним

обсягом, раціональною структурою,

чіткістю, логічністю, послідовністю й

лаконічністю викладу, з урахуванням

профілізації студентам стоматологічних

факультетів.



615.5(02)

Б72

Бобирєв, В. М.

Фармакологія [Текст] : Підручник для студ. стомат. ф-тів вищ. мед. навч. 

закдадів / В. М. Бобирєв, Ю. Ф. Крилов, І. С. Чекман. - К. : Здоров'я, 1996. - 416 

с. Всього:  403 прим. (абонемент – 383).

У підручнику детально розглядаються

питання взаємодії лікарських засобів,

побічні ефекти, істотна увага

приділяється їхнім проявам у порожнині

рота. Наводяться основні відомості про

загальну рецептуру, описується ряд

лікарських форм, застосовуваних

переважно у стоматологічній практиці.

Висвітлено питання фармакотерапії

основних стоматологічних захворювань і

невідкладних станів, які спостерігаються

в умовах стоматологічної книги. Для

студентів стоматологічних факультетів

медичних інститутів і лікарів-інтернів.



615.5(02)

Д75

Дроговоз, С. М.

Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту [Текст] : Підручн.-

довідн., довід.- підручн. для студ. вищ. навч. закл. (МОЗУ, МОНУ) / С. М. 

Дроговоз, В. В. Страшний. - Х. : Изд. центр ХАИ, 2002. - 480 с. Всього:  186 

прим. (абонемент – 166).

У підручнику висвітлений великий обсяг

інформації про сучасні ліки, який

представлений у лаконічній, наглядній та

зручній формі. Підручник-довідник

базується на найновіших даних по

класифікації, механізму дії,

фармакодинаміці, показаннях побічній дії

та протипоказаннях до застосування

ліків. Особливу увагу приділено

порівняльній характеристиці ліків у

кожній фармакологічній групі.

Підручник-довідник буде корисним для

лікаря, провізора та студента.



615.5(02)

Д75

Дроговоз, С. М.

Фармакологія на долонях [Текст] : Навч. посібник-довідник для студ. вищ. 

навч. закл. / С. М. Дроговоз. - Х. : ВЦ"ХАІ", 2001. - 128 с. Всього:  89 прим. 

(абонемент – 69).

Навчальний посібник-довідник містить

відомості про кваліфікацію, синоніми,

механізми дії, фармакодинаміку, показання

до застосування, взаємозамінність та

умови раціонального використання ліків.

Для провізорів, лікарів, студентів

фармацевтичних та медичних вузів.



615.5(02)

Д75

Дроговоз, С. М.

Фармакологія на долонях [Текст] : навч. посіб.-довідник для студ. вищ. навч. 

закл. / С. М. Дроговоз ; за ред. С. М. Дроговоз. - Х. : Плеяда, 2009. - 112 с. 

Всього:  1 прим.

Навчальний посібник-довідник

містить відомості про кваліфікацію,

синоніми, механізми дії,

фармакодинаміку, показання до

застосування, взаємозамінність та

умови раціонального використання

ліків. Для провізорів, лікарів, студентів

фармацевтичних та медичних вузів.



615.5(02)

Ф24

Фармакологія на долонях [Текст] : навч. посібник-довідник для студ. вищ. 

мед. та фарм. навч. закл., довідник для провізорів, лікарів, студентів / за ред. 

С.М. Дроговоз. - Х., 2010. - 112 с. Всього:  2 прим.

Навчальний посібник-довідник містить

відомості про кваліфікацію, синоніми,

механізми дії, фармакодинаміку,

показання до застосування,

взаємозамінність та умови

раціонального використання ліків. Для

провізорів, лікарів, студентів

фармацевтичних та медичних вузів.



615.5(02)

Ф24

Фармакология. Рецептура. Практические занятия. [Текст] : Учебн. для иностранных 

студентов / Под. ред. И.С. Чекмана. - К. : ООО "Рада", 2003. Всього:  50 прим. (абонемент 

– 46).

Підручник для іноземних студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації. Матеріал підручника має

оптимальний обсяг, раціональну

структуру, вирізняється чіткістю,

логічністю, послідовністю й

лаконічністю викладу матеріалу, з

урахуванням сучасних досягнень

фармакологічної науки та досвіду

викладання предмета студентам.



615.5(02)

Ф24

Фармакология. Рецептура. Практические занятия. [Текст] : Учеб. для иностранных 

студ. / Под ред. И.С. Чекмана. - Изд. второе, стереотипное. - К. : ООО "Рада", 2007. 

Всього:  94 прим. (абонемент – 88).

Підручник для іноземних студентів

медичних факультетів вищих медичних

навчальних закладів III-IV рівнів

акредитації. Матеріал підручника має

оптимальний обсяг, раціональну

структуру, вирізняється чіткістю,

логічністю, послідовністю й

лаконічністю викладу матеріалу, з

урахуванням сучасних досягнень

фармакологічної науки та досвіду

викладання предмета студентам.



615.5(02)

P56

Pharmacology [Текст] : a textbook for students of medical higher educational 

institutions of IV lev. of acc. (лист МОЗУ №08.01-47/1159 від 02.07.2009) / V. M. 

Bobyrov, T. O. Devyatkina, O. M. Vazhnicha, V. M. Khristyuk. - third ed., updated. -

Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2015. - 520 p. Всього:  60 прим. (абонемент –

55).

Підручник для студентів вищих

медичних навчальних закладів IV рівня

акредитації складено згідно з програмою

з фармакології та адресовано студентам з

англомовною формою навчання. У

підручнику викладено основні розділи

фармакології, наведено характеристику

лікарських засобів з урахуванням

сучасних поглядів на їхні механізми дії та

застосування.



615.5(02)

P56

Pharmacology [Текст] : texbook / I. Chekman, N. Gorchakova, N. Panasenko, P. 

Bekh. - Vinnytsya : Nova Knyga Publishers, 2006. - 384 p. Всього:  35 прим. 

(абонемент - 29).

Підручник складено відповідно до

навчальної програми з фармакології для

студентів вищих навчальних медичних

закладів IV рівня акредитації. У

підручнику викладено основні розділи

фармакології, надана характеристика

лікарських засобів кожної групи.

Фактичний матеріал викладено з

урахуванням сучасних досягнень світової

фармакології, з використанням

термінології згідно вимог міжнародної

номенклатури, міжнародної системи

одиниць.



615.5(02)

S82

Stefanov, O.

Pharmacology with general prescription [Текст] : textbook for medical students (протокол 

ЦМК МОЗУ №1 від 17.03.2011 р.) / O. Stefanov, V. Kucher. - 3rd edition, updated. - Kiev : 

Book-plus, 2011. - 336 p. Всього:  20 прим. (абонемент -16).

Посібник для англомовних студентів

вищих медичних навчальних закладів III-

IV рівнів акредитації містить матеріал,

який відповідає програмі фармакології

для вищих медичних навчальних

закладів, що схвалено Міністерством

Охорони Здоров’я України. Третє

видання посібника значно виправлено,

перероблено і доповнено новими

таблицями, схемами та може бути

корисним при підготовці до практичних

занять і лекцій як викладачам, так і

студентам.



615.5(02)

S82

Stefanov, O.

Pharmacology with General Prescription [Текст] : Text-book for english-speaking medical 

students / O. Stefanov, V. Kucher. - К. : ТОВ "Видавничий дім "Авіцена", 2004. - 156 p.

Всього:  9 прим. (абонемент – 8).

Посібник для англомовних студентів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації, у якому для кожної

групи препаратів представлені

фармакологічні характеристики:

класифікація, назва препарату, механізм

дії, фармакологічна дія, показання до

застосування, інформація, щодо

протипоказань та побічну дію. Посібник

містить ілюстрації і графічні малюнки,

що сприяють більш точному розумінню

фармакологічних процесів. Це видання

допоможе студентам вищих медичних

навчальних закладів у вивченні

фармакотерапії в клінічних умовах.



615.5(02)

P56

Pharmacology-Cito! [Текст] = The pharmacological logic : texbook / ed. by S.M. 

Drogovoz. - Kharkiv, 2013. - 192 p. Всього:  16 прим. (абонемент – 11).

Посібник для англомовних студентів

вищих медичних навчальних закладів IV

рівня акредитації, у якому для кожної

групи препаратів представлені

фармакологічні характеристики:

класифікація, назва препарату, механізм

дії, фармакологічна дія, показання до

застосування, інформація, щодо

протипоказань та побічну дію.



615.5(02)

D80

Drogovoz, S. M.

Pharmacology at your palms [Текст] : reference book / S. M. Drogovoz, T. A. Kutsenko. -

Kharkiv : NPhAU Publishing House, 2013. - 80 p. Всього:  21 прим.

(абонемент – 16).

Навчальний посібник-довідник містить

відомості про кваліфікацію, синоніми,

механізми дії, фармакодинаміку,

показання до застосування,

взаємозамінність та умови раціонального

використання ліків. Для провізорів,

лікарів, студентів фармацевтичних та

медичних вузів.



615.5(023)

С42

Скакун, М. П.

Основи фармакології з рецептурою [Текст] : Підручник для вищ. мед. закладів освіти

I-II р. акред. / М. П. Скакун, К. А. Посохова. - Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. - 508 с. 

Всього:  147 прим. (абонемент – 128).

У підручнику розглянута інформація про

основні проблеми загальної і спеціальної

фармакології з урахуванням існуючого

арсеналу лікарських засобів та досягнень

фармако- і хіміотерапії. Представлене

вчення з фармакокінетики,

фармакодинаміки і лікарської

токсикології типових представників

кожної групи сучасних ліків. Введені

також основи фармакотерапії найбільш

небезпечних невідкладних станів, як і

основи лікарської рецептури. Для

студентів вищих медичних закладів

освіти І-ІІ рівнів акредитації.



615.5(023)

С42

Скакун, М. П.

Основи фармакології з рецептурою [Текст] : підруч. для вищ. мед. закл. осв. 

І-ІІ р. акр.(доп. МОЗУ) / М. П. Скакун, К. А. Посохова. - 2-вид. переробл. та 

доповн. метод. реком. до практ. занять. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. - 604 

с. Всього:  29 прим. (абонемент – 24). 

У підручнику розглянута інформація про

основні проблеми загальної і спеціальної

фармакології з урахуванням існуючого

арсеналу лікарських засобів та досягнень

фармако- і хіміотерапії. Представлене

вчення з фармакокінетики,

фармакодинаміки і лікарської

токсикології типових представників

кожної групи сучасних ліків. Введені

також основи фармакотерапії найбільш

небезпечних невідкладних станів, як і

основи лікарської рецептури. Для

студентів вищих медичних закладів

освіти І-ІІ рівнів акредитації.



Література, яка не 

користується попитом



615.5(02)

Д75

Дроговоз, С. М.

Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту [Текст] : Підручник-довідник

для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Дроговоз. - Х. : ВЦ"ХАІ", 2007. - 480 с. Всього:  3 прим. 

(абонемент – 2).

Підручник-довідник базується на
найновіших даних з класифікації,
механізму дії, фармакодинаміки,
показань, побічної дії та протипоказань
до застосування ліків. Номенклатура
препаратів подається з урахуванням
інформації про нові ліки та ліки, зняті з
виробництва. Для всіх препаратів
представлені міжнародні назви та їх
синоніми. Представлена не тільки
номенклатура зареєстрованих в Україні
ліків, але широко використовуваних у
світі. Вперше представлені
фармакомаркетинг та фармакобезпека
кожної фармакологічної групи ліків. Для
студентів вищих навчальних закладів,
лікарів та провізорів.



615.5(02)

Д75

Дроговоз, С. М.

Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту [Текст] : підруч.-

довідник для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Дроговоз. - Х. : ВЦ"ХАІ", 2008. - 480 

с. Всього:  3 прим.

Підручник-довідник базується на
найновіших даних з класифікації,
механізму дії, фармакодинаміки,
показань, побічної дії та протипоказань
до застосування ліків. Номенклатура
препаратів подається з урахуванням
інформації про нові ліки та ліки, зняті з
виробництва. Для всіх препаратів
представлені міжнародні назви та їх
синоніми. Представлена не тільки
номенклатура зареєстрованих в Україні
ліків, але широко використовуваних у
світі. Вперше представлені
фармакомаркетинг та фармакобезпека
кожної фармакологічної групи ліків. Для
студентів вищих навчальних закладів,
лікарів та провізорів.



615.5(02)

Д75

Дроговоз, С. М.

Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту [Текст] : Підручник-довідник

для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Дроговоз. - Х. : ВЦ "ХАІ", 2012. - 480 с. Всього:  11 

прим. (абонемент – 6).

Підручник-довідник базується на
найновіших даних з класифікації,
механізму дії, фармакодинаміки,
показань, побічної дії та протипоказань
до застосування ліків. Номенклатура
препаратів подається з урахуванням
інформації про нові ліки та ліки, зняті з
виробництва. Для всіх препаратів
представлені міжнародні назви та їх
синоніми. Представлена не тільки
номенклатура зареєстрованих в Україні
ліків, але широко використовуваних у
світі. Вперше представлені
фармакомаркетинг та фармакобезпека
кожної фармакологічної групи ліків. Для
студентів вищих навчальних закладів,
лікарів та провізорів.



615.5(02)

К63

Комендантова, М. В.

Фармакология [Текст] : Учеб. пособие для студ. стомат. ф-тов мед. ин-тов / 

М. В. Комендантова, Е. В. Зорян. - М. : Медицина, 1988. - 208 с. Всього:  55 

прим. (абонемент – 47).

У навчальному посібнику висвітлена

основна інформація з усіх тем курсу

фармакології. Викладена фармакодинаміка

різних груп лікарських засобів, механізми

їх дії, побічні ефекти. Посібник

рекомендований для студентів

стоматологічних факультетів медичних

інститутів.



615.5(02)

К88

Кудрин, А. Н.

Фармакология с основами патофизиологии [Текст] : Учебник / А. Н. Кудрин. - М. : 

Медицина, 1977. - 550 с. Всього:  91 прим. 

У підручнику у кожному розділі

представлено основні патогенетичні

механізми хвороб, а також вказано відомі

компенсаторні чи саногенетичні

механізми. У межах фармакологічної

класифікації представлені певні хімічні

групи препаратів. Викладено основні

закономірності фармакодинаміки

препаратів даної фармакологічної групи.

Для студентів фармацевтичних

факультетів.



615.5(02)

Р85

Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии [Текст] : Учеб. 

пособие для студ. мед. ин-тов / Под ред. Д.А. Харкевича. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Медицина, 1988. - 288 с. Всього:  63 прим. (абонемент – 58).

Посібник включає розділи з загальної

рецептури і фармакології. Завдання з

фармакодинаміки і фармакокінетики

складені з використанням принципів

програмування. У кінці кожного розділу

зазначені основні питання для

самостійної підготовки. Для студентів

медичних інститутів.



615.5(02)

Ф25

Фармакология. Практические занятия [Текст] / Под общ. ред.И.С.Чекмана, 

Н.П.Скакуна. - К. : Вища школа, 1982. - 214 с. Всього:  380 прим. (абонемент –

374).

Посібник для студентів медичних інститутів.

Викладено методику проведення

лабораторних занять з лікарської рецептури,

загальної і приватної рецептури. Основу

посібника складає науково-дослідницька

робота студентів, що включає рішення

фармакодинамічних, фармакокінетичних і

фармакотерапевтичних завдань. До кожного

лабараторного заняття включені теми

рефератів і рекомендована література.

Додається список лікарських препаратів з

вказаними ефективними і токсичними

дозами, що використовуються в

експериментальних дослідженнях.



615.5(02)

Х21

Харкевич, Д. А.

Фармакология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Д. А. Харкевич. - М. : 

Медицина, 1980. - 456 с. Всього:  90 прим. (абонемент - 84).

Підручник включає три основні розділи:

введення, загальна фармакологія і

спеціальна фармакологія. У першому

розділі розглядається зміст фармакології,

її становище серед інших медичних наук,

історія фармакології, принципи

створення лікарських засобів і їх

клінічної апробації. У другому розділі

викладені загальні закономірності дії

лікарських засобів, у третьому – дається

характеристика основних груп лікарських

засобів і найбільш типових представників

цих груп. Для студентів медичних

інститутів.



615.5(02)

Х21

Харкевич, Д. А.

Фармакология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Д. А. Харкевич. - М. : 

Медицина, 1981. - 456 с. Всього:  74 прим. (абонемент – 71).

Підручник включає три основні розділи:

введення, загальна фармакологія,

загальна і спеціальна фармакологія. У

першому розділі розглядається змісту

фармакології, її становище серед інших

медичних наук, принципи створення

лікарських засобів і їх клінічної

апробації. У другому розділі викладені

загальні закономірності дії лікарських

засобів. У третьому подається

характеристика основних груп лікарських

засобів і найбільш типових представників

цих груп. Для студентів медичних

інститутів.



615.5(02)

Х21

Харкевич, Д. А.

Фармакология [Текст] : Учебник для студ. мед. ин-тов / Д. А. Харкевич. - М. : 

Медицина, 1987. – 560с. Всього: 33 прим. (абонемент – 30).

Підручник включає введення, загальну і

спеціальну фармакологію і новий розділ

– загальну рецептуру. У підручнику

висвітлена історія вітчизняної

фармакології, принципи створення,

доклінічного і клінічного дослідження

нових лікарських засобів. Викладено

загальні закономірності, що стосуються

фармакокінетики і фармакодинаміки

лікарських препаратів. Для студентів

медичних інститутів.



Список наукової 

літератури, яка є в 

бібліотеці



615.5

Б 94 Бухарин О.В. и Васильев Н.В.

Система Бета-Лизина и ее роль в клинической и экспериментальной медицине.

Томск, 1977. 188с. Прим 4.

615.5

Г 60 Голдовт Ю.Д.

Лекарственные препараты. Под ред. И.Ф. Урванцева. Минск, «Наука и техника»,

1973. 374с. Прим. 5.

615.5

Г 60 Голдовт Ю.Д.

Лекарственные препараты. Под ред. И.Ф. Урванцева. Минск, «Наука и техника»,

1972. 376с. Прим. 5.

615.5

К 85 Крылов Ю.Ф., Смирнов П.А.

Путешествие в мир фармакологии. – М.: Знание ,1988. – 176с. Прим. 5.

615.5

Л 43 Лекарственная болезнь. Под ред. проф. Г. Маждракова. София, Медицина и

физкультура, 1976. 622с. Прим. 8.



615.5

Л 43 Лекарственные препараты, разрешенные к применению в СССР/ Под ред. М.А.
Клюева, Э.А. Бабаяна. – М.: Медицина, 1979. – 352с. Прим. 14.

615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. Часть І. – М.:
Медицина, 1987. – 624с. Прим. 45.

615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. Часть II. – М.:
Медицина, 1987. – 576с. Прим. 47.

615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. Том I. – М.:
Медицина, 1986. – 624с. Прим. 60.

615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. Том II. – М.:
Медицина, 1986. – 575с. Прим. 60.



615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. Т I. – М.:

Медицина, 1985. – 624с. Прим. 40.

615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. Т II. – М.:

Медицина, 1985. – 575с. Прим. 40.

615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. Т I. – М.:

Медицина, 1978. – 623с. Прим. 8.

615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей. Т II. – М.:

Медицина, 1978. – 560с. Прим. 8.

615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие для врачей. Ч I. – М., «Медицина», 1967. 707 с.

Прим. 3.



615.5

М 38 Машковский М.Д.

Лекарственные средства: Пособие для врачей. Ч II. - М., «Медицина», 1967. 462с.
Прим. 8.

615.5

П 27 Перельман Я.М. Бродский

Анализ готовых лекарственных форм. – Л.: Медгиз, 1950. – 546с. Прим. 4.

615.5

П 63 Постнова Л.Х. и Титова Л.Ф.

Фармакология с рецептурой. М., «Медицина», 1975. 271с. Прим. 4.

615.5

Т 67 Тринус Ф.П.

Про шкідливість самолікування. – К.: Здоров’я, 1980. – 48с. Прим. 12.

615.5

Х 65 Хмелевская С.С., Джемайло В.И.

Противопоказания и возможные осложнения лекарственной терапии у лиц
старших возрастов. К.: Здоров’я, 1987. – 152с. Прим. 4.

615.5(02)

З 81 Золотухин С.И.

Учебное пособие по фармакологии. – М.: Медицина, 1975. – 296с. Прим. 5.



615.5(02)

П 61 Посібник до практичних занять з рецептури і фармакології. Під ред. С.П.

Закривидороги. К., Держмедвтдав УРСР, 1963. 124с. Прим. 5.

615.5(02)

Р 85 Руководство к практическим занятиям по фармакологии. Под ред. Д.А.Харкевича.

М., “Медицина”, 1972. 279с. Прим. 13.

615.5(02)

Р 85 Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии/ Под ред. Д.А. Харкевича.

– М.: Медицина, 1981. – 328 с. Прим. 345.

615.5(02)

С 36 Сила В.І.

Основи лікарської рецептури: Навч. посібник для вищ. навч. заклад. освіти /

В.І. Сила. – К.: Вища школа, 1971. – 168с. Прим. 5.

615.5(02)

Т 47 Тринус Ф.П.

Фармакотерапевтический справочник. К.: Здоров’я, 1989. – 640с. Прим. 17.

615.5(02)

Ф 24 Фармакологія: Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи з

фармакології для студентів фарм. ф-ту / За ред. І.Г. Купновицької . – Івано-

Франківськ: ЛІК, 2005. – 254с. Прим. 177.

. 



615.5 (02)

Ф 24 Фармакология: Учебник для студентов мед. институтов / Под ред. Г.Е. Батрака. – К.:

Вища школа, 1980. – 456с. Прим. 304.

615.5 (02)

Ф 24 Фармакология: Учебник для студентов мед. институтов / Под ред. Г.Е. Батрака. – К.:

Вища школа, 1981. – 456с. Прим. 140.

615.5(063)

М 34 Съезд фармакологов УССР, 2-й. Львов. 1973

Материалы II съезда фармакологов Украинской ССР. (30 мая -1 июня 1973 г.,

Львов). Киев, «Здоров’я», 1973. 296с. Прим. 4.

615.59

П 38 Пленкообразующие аэрозоли и их применение в медицине / [ Г.Л. Билич, В.Э.

Колла, С.И. Эдельштейн, Г.И. Галецкий, Л.Н.Вейцман]. – Йошкар – Ола: Мар. Кн. Изд-

во, 1977. С. – 131 с. Прим. 4.



Книгозабезпеченість

навчальної дисципліни 

“Фармакологія”

за 2012 – 2016 рр.



Наявність 

грифа
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ДУ ЦМК з 
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Вид видання: 

підручник, 

посібник, 
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Автор Назва Рік, 

місце 

видання

Тираж

МОЗУ Textbook Bobyrov Pharmacology Vinnytsya,     

2015

60

МОНУ, 

МОЗУ

Підручник Дроговоз С.М. Фармакологія на 

допомогу лікарю

Харків, 2012 11

МОНУ Textbook Drogovoz S.M. Pharmacology – Cito! Kharkiv, 2013 16



Розділ 2

Наукові статті  працівників               

кафедри за 2010-2016рр. 



 Бухтіарова, Т. А.  Порівняльна ефективність ліпофлавону та деяких гепатопротекторів за 
умов експериментальних токсичних гепатитів [Текст] / Т. А. Бухтіарова, Л. М. Шеремета 
// Одеський медичний журнал. – 2011. – № 6. – С.33-36.

 Вирстюк, Н. Г.  Роль факторов роста в патогенезе поражений печени у больных
метаболическим синдромом и хроническом бескаменным холециститом [Текст] 
/ Н. Г. Вирстюк, Н. Р. Сенютович // Клиническая медицина. – 2013. – т.91, № 9. – С.22-25.

 Вірстюк, Н. Г.  Динаміка цитогенетичних показників нейтрофілів периферичної крові у 
хворих із хронічною серцевою недостатністю [Текст] / Н. Г. Вірстюк, Л. Є. Ковальчук, 
О. Є. Черкашина // Лабораторна діагностика. – 2010. – № 3. – С.25-27.

 Вірстюк, Н. Г.  Діагностичне значення імунореактивного інсуліну,лептину і 
альдостерону у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі ожиріння і 
хронічного некаменевого холециститу [Текст] / Н. Г. Вірстюк, Н. Р. Сенютович
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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).



Звертаємось з проханням надати 

бібліотеці електронний варіант, 

виданих кафедрою підручників, 

монографій, навчально-методичних 

посібників. Надані матеріали 

використовуватимуться з метою 

ознайомлення без права копіювання.


