Збірник тестів з фармацевтичної хімії :
навч. посіб. для студентів вищ. навч.
закладів / П. О. Безуглий та ін. - Х. : НФаУ,
2014. – 304 с.
CD-ROM Електронні дані
Рекомендовано Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України як
навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів (лист № 1/11-3693 від
20.03.2012 р.)
У збірнику представлено 1 638 тестів з усіх розділів фармацевтичної хімії у
відповідності до навчальної програми, наведено відповіді та список
рекомендованої літератури. Кожна тема включає тести, що стосуються
номенклатури, властивостей, способів добування, методів ідентифікації,
визначення чистоти та кількісного вмісту лікарських речовин, а також їх
зберігання та застосування в медицині.

Філософія. Кредитно-модульний курс : підруч.
для студентів вищ. навч. закладів / К. А. Іванова,
О. В. Білокобильський, Т. В. Гардашук, А. П.
Артеменко, Я. І. Артеменко, О. К. Садовніков, С. І.
Шитов. - Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2014. – 472с.
Затверджено Міністерством освіти і науки України
як підручник для студентів вищих навчальних
закладів (№ 1/11-3196 від 07.03.2014 р.)
Матеріал підручника охоплює основні теми курсу
“Філософія”, визначення яких передбачається
програмами
викладання
філософії
на
нефілософських факультетах університетів України.
Автори запропонували принципово новий, гуманітарно зорієнтований,
діалогічний підхід до викладання курсу, відмовившись від спрощувальноавторитарних схем “шкільної філософії”. Логіка побудови матеріалу,
архітектоніка і стилістика авторських текстів мають сприяти не тільки
успішному засвоєнню інформаційної частини курсу, але й розвитку навичок
критичного, адогматичного, самостійного мислення та плідної філософської
інтеракції.

Apllied infrared spectroscopy = Прикладна
інфрачервона спектроскопія : a manual for
students of higher schools / В. П. Черних, Л. А.
Шемчук - Х. : НФаУ, 2014. – 152 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України (лист № 1/11–2239 від
11.02.2014 р.)
In the manual the algorithm of spectral analysis of
organic compounds from different classes is presented
using their native IR-spectra. The main characteristic
absorption bands and special cases for aliphatic and
aromatic hydrocarbons, hydrocarbon halides, nitrogen-containing and carbonyl
compounds, carboxylic acids and their functional derivatives, as well as
heterocyclic and natural substances are given. The test tasks for the student’s
progress control are given.
It may be recommended for the students of pharmaceutical higher schools and
pharmaceutical departments of medical universities; it can be also proposed for the
students of biological, pedagogical, agricultural and other departments; it may be
interesting for PhD-students and scientists.
Навчальне видання є сучасним стислим посібником з практичного аналізу
методом ІЧ-спектроскопії. Наведені фізичні основи методу, тлумачення
основних характеристик спектра і загальноприйнятих понять допоможуть
читачу швидко навчитись інтерпретувати спектральні дані. Відмінності
спектрів різних класів сполук добре проілюстровано на конкретних
прикладах. Тестові завдання з відповідями роблять книгу не лише цінним
навчальним посібником, а й зручним довідником у повсякденній роботі
фахівців.
Посібник створено для студентів вищих фармацевтичних навчальних
закладів і фармацевтичних факультетів. Також він буде корисним для
студентів хімічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та науковців, які
займаються і використовують у своїх дослідженнях ІЧ-спектроскопію.

Фармацевтическая броматология : учеб. пособие
для студентов высш. учеб. заведений / В. А.
Георгиянц, П. А. Безуглый, А. И. Северина, О. С.
Головченко, Л. М. Алєксєєва, А. А. Бурьян, А. И. Абу
Шарк, К. А. Таран, Г. П. Казаков, В. В. Гриненко, С. В.
Гарная, В. А. Міщенко, Н. В. Попова. - Х. : НФаУ, 2014.
– 376 с.
Рекомендовано Министерством образования и науки
Украины (письмо № 1/11-19810 от 17.12.2013 г.)
Пособие содержит разделы, которые охватывают все
группы пищевых продуктов, их химический состав,
биологическую и пищевую ценность, способы
фальсификации и методы их выявления, а также контроль качества пищевых
продуктов и их взаимодействие с лекарственными препаратами.
Предназначено для студентов фармацевтических высших учебных заведений
и фармацевтических факультетов медицинских высших учебных заведений.

Органічна хімія. Тести з поясненнями / В. П.
Черних, Л. А. Шемчук, Т. О. Колеснікова, Л. М.
Шемчук, І. Л. Старчикова. - Х. : НФаУ, 2014. – 460
с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів (лист № 1/11-11477 від
22.07.2014 року)
У виданні представлено понад 500 тестових завдань
з органічної хімії, які дозволять досить якісно й у
стислі терміни підготуватися та успішно здати залік
та іспит з дисципліни.
Для студентів аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

Латинська мова : підруч. для студентів вищ. навч.
закладів. — 3-тє вид., випр. та допов. / Є. І.
Світлична, І. О. Толок. - Х. : НФаУ : Золоті сторінки,
2014. – 432 с.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як
підручник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 1/11-2660 від 17.02.2014 р.)
Наведено відомості з фармацевтичної термінології,
номенклатури лікарських препаратів, хімічних,
ботанічних,
фармакогностичних
номенклатур,
номенклатури лікарських форм. Розділи граматики
латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для
грамотного використання спеціальної термінології на практиці. Підручник
містить алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин, зразки
залікових модульних робіт, латинсько-український та українсько-латинський
словники.
До підручника введено термінологію Державної Фармакопеї України.
Українська хімічна номенклатура наведена згідно з “Державним стандартом
України. Елементи хімічні та речовини прості” (ДСТУ 2430-94). З
урахуванням розвитку сучасної міжнародної та вітчизняної фармацевтичної
термінології упорядкований навчальний матеріал з тем “Номенклатура форм
ліків” та “Тривіальні назви лікарських препаратів”.

История медицины и фармации : учеб. пособие
для студентов иностр. фак. / А. А. Котвицкая, В.
В. Горбанев, А. А. Суриков, А. В. Волкова. - Х. :
НФаУ, 2014. – 124 с.
Рекомендовано Министерством
науки Украины (письмо №
08.07.2014 г.)

образования и
1/11–10421 от

Утверждено Министерством здравоохранения
Украины (письмо № 23–01–9/152 от 22.08.2014 г.)
Учебное пособие содержит материал, который
рекомендуется использовать для аудиторной и
самостоятельной работы, при подготовке к итоговому модульному контролю
студентов иностранного факультета в соответствии с рабочей программой
дисциплины «История медицины и фармации».

Analytical chemistry (Qualitative analysis) =
Аналітична хімія (якісний аналіз). Part I : the
manual for students of higher schools / O. A.
Yevtifyeyeva, etc. – Kh. : NUPh, 2014. – 168 p.
Рекомендовано Міністерством освіти
України (лист 1/11-706 від 21.01.2014 р.)

і

науки

Затверджено Міністерством охорони здоров’я
України (лист № 23-01-9/155 від 28.08.2014 р.)
The manual in analytical chemistry is intended for
students of higher schools of the III-IV levels of
accreditation in specialities “Pharmacy” and “Clinical
Pharmacy”.
The manual provides a modern level of the theoretic and practical development in
analysis of substances, their mixtures, including medicinal products. The given
manual is intended for self-tuition of students, performance of practical classes and
carrying out laboratory experiments in qualitative analysis, Module 1.
Посібник забезпечує сучасний рівень теоретичних та практичних розробок
аналізу речовин, їх сумішей, зокрема і лікарських засобів. Посібник
призначений для самопідготовки студентів, проведення практичних занять і
виконання лабораторних робіт з якісного аналізу, модуль 1.
Навчальний посібник з дисципліни аналітична хімія призначений для
студентів вищих навчальних закладів ІІI–IV рівнів акредитації зі
спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація».

Екстремальна медицина : навч. посіб. для
студентів вищ. навч. закладів / А. А. Котвіцька, Н.
О. Пузак, А. В. Волкова, О. О. Суріков, А. В.
Черкащина, І. В. Кубарєва, О. А. Пузак. - Х. :
НФаУ, 2014. – 124 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України (лист № 1/11–10422 від 08.07.2014 р.)
Затверджено Міністерством охорони здоров’я
України (лист № 23–01–9/157 від 22.08.2014 р.)
У посібнику подано теоретичний матеріал за
програмою вивчення дисципліни «Екстремальна

медицина», перелік основних питань і запитання для контролю знань. Може
бути використаний для підготовки до практичних занять і самопідготовки з
навчальної програми дисципліни «Екстремальна медицина», а також з метою
ознайомлення з правовою базою організації діяльності Державної служби
медицини катастроф України, організації захисту населення від наслідків
надзвичайних станів як у мирний, так і у воєнний час.
Призначений для вітчизняних та іноземних студентів вищих навчальних
закладів і факультетів медичного та фармацевтичного профілю напряму
підготовки «Фармація» з дисципліни «Екстремальна медицина», медичних
працівників практичної охорони здоров’я, викладачів медицини катастроф, а
також може бути використаний при медичній підготовці професійних
рятівників.

Організація та економіка фармації : навч. посіб.
для студентів вищ. навч. закладів / І. В.
Вершкова, В. В. Крикля, О. В. Мартинова, Л. О.
Горяча. - Х. : НФаУ, 2014. – 292 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки
України (лист № 1/11-5317 від 13.03.2013 року)
У навчальному посібнику висвітлено основні
питання щодо організації роботи аптечних закладів
та їх структурних підрозділів: правила відпуску
лікарських
засобів
і
виробів
медичного
призначення для амбулаторних і стаціонарних
хворих; порядок зберігання, обліку руху товарноматеріальних цінностей і звітності в аптеці; основи економічного аналізу.
Посібник призначений для підготовки спеціалістів фармації кваліфікаційного
рівня «фармацевт» у вищих навчальних закладах фармацевтичного профілю
І–ІІІ рівнів акредитації.

Прикладна ІЧ-спектроскопія : навч. посіб. для
студентів вищ. навч. закладів / В. П. Черних, Л. А.
Шемчук, С. В. Власов, І. Є. Билов, К. М. Ситнік, П.
С. Арзуманов, О. С. Криськів. - Х. : НФаУ, 2014. –
152 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і
України (лист № 1/11–4080 від 24.03.2014 р.)

науки

Навчальне видання є сучасним стислим посібником з
практичного аналізу методом ІЧ-спектроскопії. У
ньому наведені фізичні основи методу, тлумачення
основних
характеристик
спектра
і
загальноприйнятих понять, які допоможуть читачу
швидко навчитись інтерпретувати спектральні дані. Відмінності спектрів
різних класів сполук добре проілюстровано на конкретних прикладах.
Тестові завдання з відповідями роблять книгу не лише цінним навчальним
посібником, а й зручним довідником у повсякденній роботі фахівців.
Посібник створено для студентів вищих навчальних закладів
фармацевтичного профілю і фармацевтичних факультетів. Також він буде
корисним і цікавим для студентів хімічних спеціальностей, аспірантів,
викладачів та науковців, які займаються і використовують у своїх
дослідженнях ІЧ-спектроскопію.
Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине
"Экстремальная медицина" для иностранных студентов специальности
"Фармация" [Текст] / НФаУ. Каф. соц. фармации ; авт.-сост. А. А. Котвицкая
[и др.]. - Х. : НФаУ, 2014. - 48 с.
Кайдалова, Лідія Григорівна. Психологічні особливості особистості
студента [Текст] : метод. рек. для викл. ВНЗ / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна,
Н. В. Шварп ; НФаУ, Каф. педагогіки та психології. - Х. : НФаУ, 2014. - 48 с.
Мороз, Світлана Григорівна. Стратегічний менеджмент [Текст] : метод. рек.
до практ. занять для напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент" ден. та заоч.
форм навчання / С. Г. Мороз ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2014. - 68 с.
Мороз, Світлана Григорівна. Стратегічний менеджмент [Текст] : метод. рек.
до викон. курс. роботи для напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент" ден. та
заоч. форм навчання / С. Г. Мороз ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2014. - 45 с.
Чухно, Інна Анатоліївна. Організація підприємницької діяльності [Текст] :
метод. рек. до практ. занять для напряму підготов. 6.030601 "Менеджмент"
ден. та заоч. форм навчання / І. А. Чухно ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2014. - 65 с.
Основи медичної стандартизації [Текст] : метод. рек. для самопідготов. та
аудитор. роботи спец. 7.110206 "Клінічна фармація" / Л. В. Яковлєва [та ін.] ;
НФаУ. - Х. : НФаУ, 2014. - 56 с.

Фармакоекономіка [Текст] : метод. рек. з підготов. до комплекс. практ.
орієнт. держ. іспиту для ден. та заоч. форм навчання спец. 7.110206 "Клінічна
фармація" / Л. В. Яковлєва [та ін.] ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2014. - 52 с.
Методические рекомендации по выполнению магистерских работ по
фармакогнозии для иностранных студентов [Текст] / Н. В. Сидора [и др.] ;
НФаУ, Каф. фармакогнозии. - Х. : [б. и.], 2014. - 28 с.
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакогнозії для
студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання
[Текст] / Н. В. Сидора [та ін.] ; НФаУ, Каф. фармакогнозії. - Х. : [б. и.], 2014. 30 с.
Nutriciology [Text] = [Нутрициология] : lectures for english speaking students /
N. V. Popova [et al.] ; NUPh, Dep. Nutriciology and pharmaceutical bromatology.
- Kharkiv : NUPh , 2014. - 88 p.
Організація та проведення лабораторних, практичних та семінарських
занять [Текст] : метод. рек. для викл. / І. С. Гриценко [та ін.] ; НФаУ. - Х. :
НФаУ, 2014. - 28 с.
Парфумерно-косметичне товарознавство [Электронный ресурс] : робочий
журнал для студ. ВНЗ спец. 7.110202 - "Технологія парфумерно-косметичних
засобів" / І. І. Баранова, В. Г. Дем'яненко, С. В. Бреусова ; ред. І. І. Баранова ;
НФаУ, Каф. товарознавства. - Електрон. текстові дан. - Х. : НФаУ, 2014. - 68
с.
Котвіцька, Алла Анатоліївна. Методичні рекомендації з підготовки до
ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок-1" і "Крок-2" [Текст] / А. А.
Котвіцька, С. В. Огарь, Л. Г. Буданова ; НФаУ. - Х. : НФаУ, 2014. - 16 с.
Яковлєва, Лариса Василівна. Стажування з фармакоекономіки [Текст] :
метод. рек. для ден. та вечір. форм навчання зі спец. 8.12020102 "Клінічна
фармація" / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, І. Е. Кузнецов ; НФаУ. - Х. :
НФаУ, 2014. - 48 с.
Державний іспит з економічної теорії [Текст] : метод. рек. для підготов. до
держ. іспиту з екон. теорії для спец. 6.03050401 "Економіка підприємства" та
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