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студентів фармацевтичних інститутів і факультетів»

Посібник «Практикум з аптечної технології ліків. Посібник для студентів
фармацевтичних інститутів і факультетів». Автори Г.П. Півненко,
Р.К. Чаговець, І.М. Перцев. Видавництво «Здоров’я», м. Київ, 1964 рік,
248 сторінок (1 аркуш втрачений), українською мовою. Це перше видання
цього посібника (друге вийшло у 1972 році). Разом з посібником «Аптечна
технологія ліків» 1962 року він становить найвизначнішу частину наукового
доробку ректора ХФІ у 1959-1971 роках Григорія Прокоповича Півненка та
загалом інституту першої половини 1960-х років. Посібник складається з
передмови авторів, 17 розділів, 10 додатків (таблиці, нормативні документи
тощо) та переліку літератури, вміщує 28 малюнків. Як сказано у передмові,
«На початку кожного розділу дається лише короткий вступ…, потім
наводиться навчальна література, потрібне устаткування, прилади і
медикаменти, які потрібні для виконання цього завдання, після цього
описуються характерні модельні приклади… В кінці кожного розділу
наводиться достатня кількість різноманітних прикладів рецептів…, а потім
подаються контрольні завдання».

Пособие «Практикум по аптечной технологии лекарств. Пособие для
студентов фармацевтических институтов и факультетов»
Пособие «Практикум по аптечной технологии лекарств. Пособие для
студентов фармацевтических институтов и факультетов». Авторы Г.П.
Пивненко, Р.К. Чаговец, И.М. Перцев. Издательство «Здоровье», г. Киев,
1964 год, 248 страниц (1 лист утрачен), на украинском языке. Это первое
издание данного учебника (второе вышло в 1972 году). Вместе с пособием
«Аптечная технология лекарств» 1962 года он составляет самую
выдающуюся часть научного наследия ректора ХФИ в 1959-1971 годах
Григория Прокоповича Пивненко и в целом института первой половины
1960-х годов. Пособие состоит из предисловия авторов, 17 разделов, 10
приложений (таблицы, нормативные документы и пр.) и списка литературы,
содержит 28 рисунков. Как сказано в предисловии, «В начале каждого
раздела дается лишь краткое вступление..., затем приводится учебная
литература, необходимое оборудование, приборы и медикаменты, которые
нужны для выполнения этого задания, после этого описываются характерные
модельные примеры... В конце каждого раздела приводится достаточное
количество разнообразных примеров рецептов..., а затем подаются
контрольные задания».
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Guide "Workshop on pharmaceutical technology of drugs. A manual for students
of pharmaceutical institutes and faculties". The authors G. P. Pivnenko, R. K.
Chagovets, I. M. Pertsev. Publishing house "Zdorovye", Kiev, 1964, 248 pages (1
sheet lost), in the Ukrainian language. This is the first edition of this textbook (the
second was published in 1972). Together with the textbook "Pharmaceutical
technology of drugs", 1962, it is the most outstanding part of the scientific heritage
of the rector KFI in the years 1959-1971 Gregory P. Pivnenko and in General of
the Institute of the first half of 1960-ies. The manual consists of the introduction of
the author, 17 chapters, 10 apps (tables, regulations, etc.) and the bibliography,
also contains 28 pictures. As stated in the preface, "In the beginning of each
section is given a brief join..., followed by textbooks, essential equipment,
instruments and medicines required to perform this task, then describes typical
model examples... At the end of each section, a sufficient variety of examples of
recipes... and then fed the control tasks".

