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                                Дорогі наші фармацевтичні працівники! 

   Україна - єдина в світі держава, де працівники фармацевтичної галузі мають власне 

професійне свято. 

   Знаменною віхою в історії фармації України став 1999 рік, коли завдяки ініціативі 

Національного фармацевтичного університету та підтримці Міністерства охорони 

здоров'я України указом Президента було запроваджено щорічне святкування  Дня 

фармацевтичного працівника. 

   Відтоді цей день став особливим для всієї громади фармацевтів. Створюючи лікарські 

засоби, надаючи професійні консультації в аптеках, готуючи кваліфіковані кадри та 

розвиваючи науку – усі разом ми створюємо українську фармацію. 

    День фармацевта для працівників даної галузі завжди є досить хвилюючим і в той же 

час вельми приємною подією. В цей день провізори та фармацевти відчувають повною 

мірою значимість власної роботи, приймають слова подяки. 

   Відчувати гордість в ці моменти за свою професію дуже приємно. І зовсім не даремно 

ці люди гідні великої поваги суспільства, оскільки саме нелегка, щоденна праця 

кожного працівника аптеки, його самовіддача, талант, знання і досвід – це запорука 

здоров'я кожного з нас. 



 

 

Бібліотекою Ковельського фахового медичного коледжу   підготовлено віртуальну 

книжкову виставку ―Менеджмент та маркетинг на службі медицини та 

фармації”, присвячену висвітленню загальних засад менеджменту та маркетингу в 

галузі охорони здоров’я. 

Серед представленої літератури — монографії, підручники та навчальні посібники. 

 

 

Менеджмент і маркетинг у фармації: Підручник.          

Затверджено МОН / За ред. В.П. Громовика. — К., 2008. — 

752 с. 

Підручник присвячений вивченню теоретичних основ і 

прикладних засад фармацевтичного менеджменту і маркетингу 

та відповідає програмі навчальної дисципліни ―Менеджмент і 

маркетинг у фармації‖, ―Фармація‖ і ―Клінічна фармація‖. 

 Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів, провізорів-

інтернів, провізорів-підприємців і провізорів-управлінців, а 

також магістрантів, аспірантів і викладачів вищих навчальних 

фармацевтичних закладів. 

 

                                                                 

   

    Фармакологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. 

закл. І-ІІІ рівнів акредитації / І. В. Нековаль, Т. В. 

Казанюк. - 6-те вид., перероб. та допов. - Київ : Медицина, 

2014. - 528 с. - Допущено МОЗ України. - Бібліогр.: с. 526. -

 ISBN 978-617-505-308-9 

 

Анотація: У шостому виданні підручника містяться дані 

про сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури 

відповідно до вимог Болонської конвенції щодо 

реформування системи освіти. При його підготовці 

дотримано принципів фундаменталізації, 

міждисциплінарного зв’язку та проблемності. Відповідно 

до нової навчальної програми викладено найважливіші 

розділи фармакології. Наведено класифікацію та 

характеристику сучасних основних фармакологічних груп і препаратів, лаконічно і 

доступно висвітлено питання фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. У 

кожній темі наведено повну характеристику основного лікарського засобу певної групи 

та порівняльну характеристику інших. Для полегшення запам’ятовування правильної 

назви препаратів, особливостей їхнього застосування, терапевтичних та вищих доз, а 

також належності до списків А і Б, у підручнику після кожного розділу представлено 

таблицю з даними відомостями. Характерною особливістю підручника є інформація про 

особливості роботи медичного персоналу з окремими препаратами кожної 

фармакологічної групи. Підручник містить запитання, тестові завдання та задачі для 

самопідготовки студентів. 



 

 

Фармакогнозія (підручник) — I.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, 

2018 

У третьому виданні підручнику згідно з новою навчальною 

програмою і ДФУ викладено найважливіші питання 

фармакогнозії. Підручник складається з двох частин — загальної 

та спеціальної. 

У загальній частині детально описано хімічний склад, організацію 

заготівлі, сушіння, пакування, зберігання лікарської рослинної 

сировини. Подано фармакогностичний аналіз, показники якості 

лікарської рослинної сировини. У спеціальній частині значне 

місце відведено біологічно активним речовинам, які містяться в 

лікарських рослинах і лікарській рослинній сировині. 

Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, 

провізорів та інших аптечних працівників. 

 

                                                                  

 

Інформаційні технології у фармації: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, Л.П. 

Войтенко, Л.О. Кухар та ін. 

Підручник створено відповідно до програми з курсу 

―Інформаційні технології у фармації‖. Викладено 

загальні поняття інформаційних технологій та основні 

напрямки їх використання у фармації. Розглянуто 

приклади оброблення фармацевтичних даних у 

середовищі електронних таблиць, технології 

апроксимації та прогнозування статистичних даних за 

допомогою електронного процесора Excel. 

Сформульовано основні поняття баз даних, систем 

керування ними, задач оптимізації, матричних моделей 

фармацевтичних розрахунків. Значну увагу приділено 

інформаційним системам із застосуванням мережевих 

технологій, засобам використання глобальної мережі 

Internet. 

Для студентів, аспірантів і викладачів вищого 

фармацевтичного навчального закладу і 

фармацевтичних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів, а також для всіх, хто самостійно 

опрацьовує курс інформаційних систем і технологій. 

 

 

 

 

 

 



Товарознавство – наука, яка дає точні і повні                                           

знання про товари,                                                                                              

їхні сорти, місце походження і продаж,                                                     

засоби перевезення і зберігання…                                                                

(І. І. Вавілов, 1856) 

 

     

 

 

Медичне та фармацевтичне товарознавство. Практикум : 

Навч. посіб. для мед. ВНЗ ІІІ—ІV рів. акред. Затверджено 

МОЗ 

У практикумі вперше представлено лабораторні роботи з 

проведення товарознавчого аналізу різних груп медичних і 

фармацевтичних товарів з еталонами виконання практичних 

завдань. У додатках наведено інформаційний і довідковий 

матеріал, потрібний для виконання лабораторних робіт. 

Навчальний посібник написано відповідно до кредитно-

модульної програми, затвердженої Міністерством охорони 

здоров'я України, і призначено для студентів спеціальностей 

7.110201 "Фармація" і 7.110206 "Клінічна фармація" денної та 

заочної форм навчання. 

 

                                                                            

Менеджмент і маркетинг у фармації: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.А. 

Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. 

Навчальний посібник створений на основі освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми Державного галузевого 

стандарту вищої освіти України. 

У посібнику стисло викладено теоретичний матеріал з 

менеджменту та маркетингу, зокрема: поняття 

менеджменту та управління, поняття про 

підприємницьку діяльність фармацевтичних 

організацій, висвітлено трудові відносини, базові 

засади маркетингу, цінову і збутову політику 

підприємств. До кожного розділу додаються 

контрольні і тестові питання та завдання, виконання 

яких сприятиме визначенню напрямів ефективної 

практичної реалізації теоретичних засад з дисципліни 

у фармацевтичній галузі майбутніми фахівцями. 

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації. 



 

 

 

 

 

 

Практикум з організації та економіки фармації: навч. 

посіб. / В.П. Горкуша, Л.А. ,В.В. Кобрин, Л.А.Дмитренко 

та ін. ; за ред. Н.М. Косяченко.  – К. : ВСВ 

«Медицина»,2008р.–288с. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Фармакогнозія: підручник / І.А. Бобкова, Л.В. Варлахова, М.М. 

Маньковська. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. 

–  512 с. Затверджено МОЗ України. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакогнозія. Посібник для практичних занять: навч. 

посібник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 

312 с. Затверджено МОЗ України. 

 

                                                                                           

 

 



 

 

 

 

 

Технологія ліків : навч. посіб. / О.С. Марчук, Н.Б. 

Андрощук. – 2-е вид., перероб. та допов. – К. : ВСВ 

«Медицина», 2014. – 576 с. Затверджено МОЗ України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія ліків : навч. посіб. / О.С. Марчук, Н.Б. 

Андрощук. – К. : Медицина, 2008. – 488 с. Затверджено 

МОЗ України. 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техніка лабораторних робіт: навч.посіб./Н.П.Гирина, 

А.В.Шляніна, І.С.Ковальчук. – К.: ВСВ «Медицина», 2017. – 304 

с. Затверджено МОЗ України. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Збірник тестів для контролю рівня знань з професійних 

дисциплін зі спеціальності «Фармація» / Н.Б. Андрощук, 

М.В. Білоцька, І.А. Бобкова; за ред. Є.В. Хоміка, І.Д. Бойчук – 

К. : Медицина, 2009. – 176 с. Затверджено МОЗ України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум з фармацевтичної хімії: навч.-метод. посіб./В.О. 

Хранівська, Г.П. Ніжник, С.М. Муленко, О.М. Приступко. – к.: ВСВ 

«Медицина», 2018. – 192 с. Затверджено МОЗ України. 

 


