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Кузьма-Качур, М. І.   Основи краєзнавства [Текст] : навч. 
посібник / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват ; МОН України, 
Мукачівський державний ун-т. – Київ : Ліра-К, 2017. – 255, [1] 
c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221–223 та в кінці кожної теми. 
 
Токсикологічна хімія [Текст] : навчальний посібник для студ. 
V курсу денної форми навчання фармацевтичного ф-ту / М-во 
охорони здоров'я України, Запорізький держ. медичний ун-т, 
Каф. токсикології та неорганічної хімії ; [підготовлено: 
Панасенком О. І., Буряком В. П., Парченком В. В. [та ін.]. – 
Запоріжжя ; Київ : [б. в.], 2018. – 185, [1] c. : табл., мал. – 
Бібліогр.: с. 185–186. 
 
Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних 
засобів [Текст] : підручник : затв. МОН України 
/ [С. А. Воронов, Ю. Б. Стецишин, Ю. В. Панченко, 
В. П. Васильєв] ; за ред. С. А. Воронова ; МОН України, 
Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во 
Львівської політехніки, 2019. – 314, [1] с. : табл., іл. – Авт. 
зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 287–305. – 
Предметний покажч.: с. 312–314. 
 
Фармацевтична хімія [Текст] : навч.-методичний посібник для 
студ. вищих медичних, фармацевтичних навч. закладів спец. 226 
"Фармація" / [В. О. Хранівська, Г. П. Ніжник, С. М. Муленко, 
О. М. Приступко] ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
установа "Центральний метод. каб. підготовки молодших спец. 
МОЗ України", Комунальний ВНЗ "Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж" Житомирської обл. ради. – Київ : 
Медицина, 2017. – 119, [1] c. : табл. – Авт. зазначено на звороті 
тит. арк. – Бібліогр.: с. 25. 
 
Фармацевтична хімія [Текст] : [підручник для студ. вищих 
фармац. навч. закладів і фармац. ф-тів вищих мед. навч. 
закладів ІІІ-ІV рівнів акред. : затв. МОН України] 
/ [П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко [та ін.] ; за заг. 
ред. П. О. Безуглого] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармацевтичний ун-т. – Вид. 3-тє, випр., доопрац. – Вінниця : 
Нова Книга, 2017. – 455, [1] c. : табл., схеми. – Авт. зазначено на 
звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 454–455. 

 
Цуркан, О. О.   Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських 
речовин за функціональними групами [Текст] : навч. посібник : 
[рек. МОН України та рек. МОЗ України як навч. посібник для 
студ. вищих медичних (фармацевтичних) навч. закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації] / О. О. Цуркан, І. В. Ніженковська, 
О. О. Глушаченко. – 3-тє вид. – Київ : Медицина, 2019. – 151, [1] 
c. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 148. – Предметний покажч.:  
с. 149–151. 


