1. Березнякова М.Е. Основы патологической анатомии : учеб. пособие к лаб.
занятиям для студентов высш. фармац. учеб. заведений и фармац. фак. высш.
мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / М.Е. Березнякова, О.И.
Залюбовская, О.Н. Литвинова.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 232 с.
В пособии изложена информация основных тем
курса общей и частной патологической физиологии
согласно программе для фармацевтических вузов.
Рассмотрены материалы и методы изучения,
используемые в патологической анатомии, макро-,
микро- и электронно-микроскопическое изучение в
органах при различных видах дистрофий,
повреждений, воспалений, опухолевом росте. Даны
представления о химическом и лекарственном
воздействии на организм, а также основные
положения учения о диагнозе, признаках смерти и
посмертных изменениях. В конце каждой темы
представлены базисные понятия и определения.

2. Биомолекулы - фармпрепараты : учеб. пособие по биохимии для вузов / Л.Н.
Воронина, М.В. Волощенко, А.Л. Загайко, А.Б. Кравченко, О.А.
Красильникова, О.И. Набока, И.В. Сенюк, Е.В. Стрельченко, В.М. Филатова,
Н.А. Шоно, А.В. Файзулин.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 187 с.
Данное учебное пособие переработано и дополнено
с учетом современных достижений в области
биохимии и фармакологии. Пособие предназначено
для студентов фармацевтических факультетов при
изучении дисциплины биологическая химия и
рекомендовано как для самостоятельной, так и
аудиторной работы.

3. Болотов В.В. Практическое руководство по технике лабораторных работ :
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Болотов, Е.Г. Кизим.- Х.:
Изд-во НФаУ, 2008.- 132 с.
Учебное пособие, подготовленное на кафедре аналитической химии НфаУ,
содержит основные темы по технике лабораторных работ, в которых
рассматриваются правила работы с лабораторной посудой и лабораторным
оборудованием, а также правила приготовления рабочих растворов. Особое
внимание уделяется технике выполнения качественного и количественного

анализа.

4. Вища математика: навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2. Лiнiйна
алгебра / Г.В. Жиронкiна, Ф.Г. Дягiлева, В.О. Тiманюк, Б.Ф. Горбуненко.- Х.:
Вид-во НФаУ : Золотi сторiнки, 2008.- 272 с.
Навчальний посібник вміщує розділи лінійної
алгебри, передбачені програмами для підготовки
бакалаврів
природничих
та
економічних
спеціальностей.
Коротко
викладені
основні
положення
теорій
матриць
і
визначників,
дослідження і розв’язування систем лінійних
алгебраїчних рівнянь, перетворень векторів на
площині і в просторі, аналітичної геометрії стосовно
прямої і площини, ліній і поверхонь другого
порядку.
Наведено приклади розв’язування типових та
тематичних задач, вправи для самостійної роботи з
відповідями.

5. Дроговоз, С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту:
підруч.-довід. / С.М. Дроговоз.- Х., 2008.- 480с.
Підручник-довідник базується на найновіших
данних
з
класифікації,
механізму
дії,
фармакодинаміки, показань, побічної дії та
протипоказань
до
застосування
ліків.
Номенклатура препаратів подаєтьсяз 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.

6. Етика ділового спілкування менеджера: навч. посіб. / В.К. Бабайлов, І.А.
Дмитрієв, В.В. Маліков та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 192с.
У посібнику розкриті ефективні методи вирішення найбільш розповсюджених
проблем ділового спілкування, які виникають у практиці сучасного
менеджменту, бізнесу, підприємництва.

7. Инфузионные лекарственные препараты: учеб. пособие / Е.Л. Халеева, С.А.

Тихонова, А.И. Квитчатая и др.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 116с.
Учебное пособие предназначено для углубления теоретических знаний,
приобретения новых и совершенствования имеющихся практических навыков по
вопросам технологии, хранения, реализации и правильного применения
инфузионных лекарственных препаратов.

8. История открытия лекарств, регулирующих
сократительную активность матки : моногр. /
А.В. Зайченко, И.М. Рыженко, А.Г. Цыпкун,
А.В. Андрияненков, А.В. Аржанов.- Х.: Золотые
страницы, 2008.- 502 с.
Монография посвящена истории создания приборов
для графической регистрации сокращения матки.
Показана
роль
ведущих
зарубежных
и
отечественных
фармакологов,
физиологов
и
клиницистов
в
совершенствовании
научных
подходов к изучению процессов мышечного
сокращения и их внедрении для экспериментальных
и клинических исследований.

9. Клiнiчна лабораторна дiагностика : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. /
О.I. Залюбовська, О.М. Литвинова, М.Є. Березнякова, I.В. Кiреєв, В.В. Зленко,
Л.В. Карабут.- Х.: Вид-во НФаУ : Золотi сторiнки, 2008.- 200 с.
У навчальному посібнику викладені основні
теоретичні та клінічні питання з фізіології та
патофізіології крові та системи кровотворення,
представлені дані про розвиток клітин крові, їх
функціональні та морфологічні особливості та
властивості. Розглянуті механізми гемостазу у нормі
та при патології.

10. Клиническая лабораторная диагностика: курс лекций / О.И. Залюбовская,
О.Н. Литвинова, И.В. Киреев, В.В. Зленко, Л.В. Карабут.- Х.: Изд-во НФаУ,
2008.- 256 с.

В лекциях отражены основные теоретические и
клинические вопросы по физиологии и
патофизиологии
крови
и
системы
кроветворения,
представлены
данные
о
развитии клеток крови, их функциональных и
морфологических особенностях и свойствах;
рассмотрены нормальные и нарушенные
механизмы гемостаза.

11. Ковалев, В.Н. Алкалоиды : конспект лекций / В.Н. Ковалев, Т.И. Исакова,
Н.В. Попова.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 48 с.
12. Мнушко, З.Н. Менеджмент и маркетинг : учеб. для студентов вузов. Ч. II.
Маркетинг в фармации / З.Н. Мнушко, Н.М. Дихтярева.- 2-е изд.- Х.: Изд-во
НФаУ : Золотые страницы, 2008.- 536 с.
Приведены основные теоретические положения
маркетинга и особенности фармацевтического
маркетинга, в том числе маркетинговых
исследований лекарственных средств как
товара, их разработки и продвижения на рынок,
товарной
и
ассортиментной
политики
фармацевтических и аптечных предприятий,
ценообразования,
оптовой
и
розничной
реализации,
использование
комплекса
маркетинговых
коммуникаций
на
фармацевтическом рынке. Описана сущность и
специфика международного маркетинга в
фармации.

13. Нємцова, А.А. Основи роботи в операційному середовищі Windows XP:
навч. посіб. для студ. спец. «Економіка підприємства», «Маркетинг»,
«Менеджмент організацій» ден. та заоч. форм навчання / А.А. Нємцова, Є.Г.
Пономаренко, Л.В. Васильєва.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 152с.
Навчальний посібник містить інформацію про основні апаратні засоби
персональних комп’ютерів, загальну характеристику дискової операційної
системи MS DOS та операційного середовища Windows XP. Складається з
теоретичної частини та контрольних запитань для практичного засвоєння
дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка».
14. Основы экономики и системы учета в фармации: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений / А.С. Немченко, А.Л. Панфилова, В.Н. Чернуха и др.-

Винница: Нова Книга, 2008.- 480с.
Рассматриваются
основные
теоретические
положения современных методов анализа и
планирования торгово-финансовой деятельности в
фармации, механизмов и методов ценообразования
на лекарственные средства, организации системы
учета и отчетности субъектов хозяйственной
деятельности, принципов налогообложения в
фармации.

15. Охорона працi у фармацевтичнiй галузi : навч. посiб. для студ. вищ. навч.
закл. / О.В. Жуковiна, О.I. Зайцев, О.I. Жуковiн, Г.А. Грецька.- Х.: Вид-во
НФаУ : Золотi сторiнки, 2008.- 352 с.
Розглядаються правові аспекти охорони праці,
організаційні основи охорони праці; умови праці,
нещасні випадки, професійні захворювання та аварії
на виробництві, їх розслідування та облік, охрона
праці та пожежна безпека при виробництві
лікарських засобів, охорона праці в закладах
фармації. У додатках наведено численні стандарти,
нормативи, накази, правила, інструкції, акти,
відповідно до їх останньої редакції.

16. Патологическая физиология : учеб. для студентов высш. учеб.
фармацевтических заведений и фармацевтических фак. высш. учеб. мед.
заведений III-IV уровней аккредитации / А.И. Березнякова, Н.Н. Кононенко,
С.И. Крыжная, И.Ю. Тищенко, Т.И. Тюпка, И.И. Шевцов.-2-е изд., перераб. и
доп.- Винниця: НОВА КНИГА, 2008.- 328 с.

В учебнике изложена информация по основным
темам курса общей патологической физиологии
согласно с новой программой по патологической
физиологии для фармацевтических вузов и
фармацевтических факультетов, утвержденной
ЦМК Украины по высшему медицинскому
образованию 29 ноября 2006 г. (г. Киев).
Рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза
основных заболеваний человека. В конце каждого
раздела имеются базисные понятия и определения.

17. Практикум з економiки пiдприємства : навч. посiб. для студ. вищ. навч.
закл. / О.В. Посилкiна, О.В. Козирєва, В.О. Доровський, Г.В. Кубасова.- Х.:
Вид-во НФаУ : Золотi сторiнки, 2008.- 208 с.
Практикум призначенний для підготовки та
проведення практичних занять з дисципліни
«Економіка підприємства». Його мета: навчання
студентів спеціальності «Менеджмент організацій»
методам та засобам раціонального поєднання та
ефективного використання основних елементів
виробничого процесу на рівні підприємства, а також
оволодіння методиками розрахунків основних
техніко-економічних показників.

18. Сборник тестов по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студ.
вузов по спец. "Фармация" и "Клиническая фармация" / А.И. Тихонов, Т.Г.
Ярных, В.А. Соболева, Е.Е. Богуцкая, Л.Н. Подорожная, Ю.Н. Азаренко, Н.Ф.
Орловецкая, А.Б. Ходарченко, М.Ф. Пасечник, Н.В. Живора, О.С. Шпичак,
С.С. Зуйкина, В.А. Якущенко, В.Н. Чушенко, Н.В. Хохленкова, А.А.
Асланьянц, И.В. Андреева, А.М. Котенко, Т.Н. Зубченко, А.В. Доровской, Н.А.
Черная.- Х.: Изд-во НФаУ : Оригинал, 2008.- 270 с.

В сборнике представлено около 1000 тестовых
заданий
по
основному
теоретическому
и
практическому материалу, который рекомендован
программой для изучения аптечной технологии
лекарств студентами фармацевтических вузов и
факультетов. В материалах приведены основные
вопросы определенных тем.

19. Сборник тестов для самостоятельной работы студентов по микробиологии /
И.Л. Дикий, Н.И. Филимонова, М.М. Великая, Н.Е. Шевелева, О.Г. Гейдерих,
Л.Ф. Силаева, И.Ю. Холупяк, А.А. Бочаров, Н.В. Дубинина, М.Ю. Стегний.Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 112 с.
Тесты предназначены для аудиторной и внеаудиторной подготовки студентов по
курсу общей и специальной микробиологии. Содержание тестов соответсвует
материалу, изложеному в учебнике и руководстве к практическим занятиям по
микробиологии, и ориентировано на контроль и самоконтроль знаний студентов.

20. Системная фитотерапия : учеб. пособие / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель,
А.В. Зайченко, Л.В. Упыр, Е.Ю. Коновалова, А.И. Павлий, Т.П. Гарник, В.В.
Король, С.И. Степанова, Е.И. Нещерет, З.И. Омельченко, Е.Н. Новосел, В.Ю.
Кузнецова, Е.В. Бухарина, А.Н. Комиссаренко, О.Н. Кошевой, В.В. Вельма.Х.: Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2008.- 256 с.
Рассматриваются вопросы фармако- и фитотерапии
наиболее
распространенных
заболеваний
дыхательной,
пищеварительной,
мочеполовой,
эндокринной систем, неврозов, иммунодефицитов,
болезней
кожи,
стоматологических,
офтальмологических, онкологических заболеваний.
Приведены краткие данные об этиологии,
патогенезе, клинической картине заболеваний,
подробно изложены принципы их терапии.
Специальные главы посвящены особенностям
применения лекарственных средств растительного
происхождения в педиатрии и акушерстве.
Охарактеризованы возможности фитопрофилактики
и фитотерапии заболеваний, принципы назначения и
свойства фитопрепаратов.

21. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва : навч. посіб.
/ Д.І. Дмитрієвський, Л.І. Богуславська, Л.М. Хохлова та ін.- 2-ге вид.-

Вінниця: Нова Книга, 2008.- 280с.
Навчальний посібник складений з урахуванням
використання сучасних технологій і обладнання в
промисловому виробництві лікарських препаратів, а
також впровадження міжнародних стандартів GMP.
Видання містить інформаційний матеріал по
одержанню
лікарських
форм
промислового
виробництва, типові технологічні схеми, приклади
рішення навчальних завдань, питання для
самопідготовки студентів.

22. Тищенко, А.Н. Инновацийный менеджмент : учеб. пособие для студ. спец.
6.050201 "Менеджмент организаций" / А.Н. Тищенко, В.А. Могилко.- Х.: Издво НФаУ, 2008.- 160 с.
Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы студентов над
курсом «Инновационный менеджмент», цель которого – формирование системы
знаний об управлении инновационными процессами на любом уровне
посредством их качественного и количественного изменения в результате
применения адекватных методов организации и управления, обеспечивающих
единство науки, техники, производства и потребления, т.е. удовлетворение
общественных потребностей в инновационном продукте.

23. Фармацевтична хiмiя : пiдруч. для студ. вищ. навч. зак. / П.О. Безуглий, I.С.
Гриценко, I.В. Українець, С.Г. Таран, Н.Ю. Бевз, В.М. Леонова, Н.В. Гарна,
В.О. Грудько, В.А. Георгiянц, З.Г. Єрьомiна, I.А. Сич, О.В. Горохова, Т.В.
Алексєєва, О.В. Колiсник.- Вiнниця: НОВА КНИГА, 2008.- 560 с.
У підручнику охарактеризовано предмет і завдання
фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи
встановлення чистоти та ідентифікації лікарських
засобів, подано приклади одержання лікарських
речовин і наведено методи їх кількісного
визначення. Матеріал розглянуто на прикладі
найбільш характерних представників окремих груп
лікарських речовин.

24. Фiнансовий менеджмент : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В.
Посилкiна, О.А. Яремчук, Ю.С. Братiшко, Г.Х. Понтелеєв.- Х.: Вид-во НФаУ :
Золотi сторiнки, 2008.- 234 с.

Посібник містить теоретичний матеріал, практичні
та тестові завдання, контрольні запитання та список
рекомендованої літератури за всіма темами, що
входять до програми викладання дисципліни
«Фінансовий менеджмент».

25. Хімічна мікробіологія: навч. посіб. до лабораторних занять, самост.
аудитор. і позааудитор. роботи студ. / Л.С. Стрельников, О.П. Стрілець, В.В.
Чікіткіна та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 148с.
У посібнику в доступній формі та з урахуванням
сучасних вимог підготовки спеціалістів промислової
фармації подано матеріал, що охоплює питання
вивчення будови, хімічного складу і фізіологічної
активності
мікроорганізмів
як
біооб’єктів
промислової мікробіології, засвоєння суті імунних
процесів, методів селекції штамів-продуцентів,
основ генетики мікроорганізмів і генно-інженерних
методів створення рекомбінантних молукел з метою
отримання біологічних препаратів.

26. Черних, В.П. Органічна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П.
Черних, Б.С. Зіменковський, І.С. Гриценко; за заг. ред. В.П.Черних.– 2-ге вид.,
випр. і доп.- Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2008.- 752с.

У підручнику наведено головні аспекти сучасної
органічної хімії. Розглянуто найважливіші класи
органічних сполук, їхні способи добування, фізичні і
хімічні властивості, ідентифікація. Подано уявлення
про механізми реакцій. Відмічено роль і значущість
органічної хімії як науки. Показано генетичний
зв’язок між класами органічних сполук.

27. Мнушко, З.Н. Теория и практика маркетинговых исследований в фармации:
моногр. / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 308с.
В монографии представлены теоретические и
научно-практические
аспекты
маркетинговых
исследований в фармации: управление ими,
планирование, разработка и реализация этапов
осуществления исследований, анализ выборки,
основные
направления
маркетинговых
исследований, приоритетных в фармации, и
возможности их использования в принятии
управленческих решений. Приведены примеры и
результаты отдельных маркетинговых исследований
кафедры менеджмента и маркетинга в фармации
Национального фармацевтического университета.

28. Світлична, Є.І. Studemus Latinam. Вивчаємо латину: навч. посіб. для студ.
вищ. фармац. навч. закл. / Є.І. Світлична, О.Л. Фель, О.О. Синиця.- Х.:
Вид-во НФаУ, 2008.- 112с.
«Studemus Latinam. Вивчаємо латину» - це
навчальний посібник, побудований за принципом
робочого зошита і розрахований на індивідуальну
роботу студентів при вивченні латинської мови, а
також при підготовці до тематичних контрольних
робіт, заліку та іспиту. Завдання та вправи
охоплюють
усі
граматичні
теми
курсу
фармацевтичної латини для студентів вищих
навчальних закладів. Крім того, до посібника
включено основний лексичний мінімум, основні
граматичні таблиці, окремі відомості з античної
історії культури та латинської мови, афоризми.

29. Статистика и экономико-математические методы моделирования: учеб.
пособие / В.М. Бредихин, Н.В. Прокопенко, В.И. Вербицкая и др.- Х.:
Вид-во НФаУ, 2008.- 144с.

Учебное
пособие
содержит
методические
рекомендации по использованию современных
подходов
с
использованием
компьютерных
программ для решения практических задач по
каждой из тем дисциплины «Статистика».
Приведены конкретные примеры решения типовых
задач, а также практические задания для
самостоятельного решения.

30. Федоренко, І.А. Економічна теорія: практикум для студ. спец. «Фармація»,
«Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Біотехнологія»,
«Лабораторна діагностика», «Технологія фармацевтичних препаратів»,
«Клінічна фармація» денної та заочної форм навчання / І.А. Федоренко.Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 80с.
У практикумі викладено основні форми контролю з
курсу
«Економічна
теорія»:
тести,
правильно/неправильно та практичні завдання.
Вивчення
матеріалу
дозволить
розширити
теоретичні знання та набути необхідних навичок
практичної роботи в мікро- та макроекономічному
середовищі.

31. Фізична та колоїдна хімія: збірник завдань для самостійної роботи: навч.
посіб. / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, Л.Д. Грицан та ін.- Х.: Вид-во
НФаУ, 2008.- 140с.
Посібник містить 335 запитань та 434 задачі за загальними розділами фізичної та
колоїдної хімії, більша частина яких розроблена за оригінальними літературними
даними з урахуванням профілю вищого навчального закладу.

32. Mnushko, Z.N. Management and marketing in pharmacy. P.1. Management in
pharmacy: texts of lectures / Z.N. Mnushko, I.V. Sofronova, I.V. Pestun.- Kh.: PH of
NUPh, 2008.- 148p.
33. Mnushko, Z.N. Management and marketing in pharmacy. P.II. Marketing in
pharmacy: texts of lectures / Z.N. Mnushko, I.V. Pestun, I.V. Sofronova.- Kh.: PH of
NUPh, 2008.- 96p.
34. Анатомия и физиология : прогр., метод. рек. и задания для контрольних
работ для студ. заочной (дистационной) формы обучения спец. "Фармация"
(5,5 лет обучения) / Л.Н. Малоштан, Г.П. Жегунова, Е.К. Рядных, Е.А.

Щербак.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 20 с.
35. Англiйська мова : метод. рек. для викладачiв згiдно з вимогами
Болонського процесу / М.В. Григор`єва, О.Ю. Гурко, С.В. Журкiна, О.В.
Карасьова, В.Л. Теляшенко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 128 с.
36. Англiйська мова : метод. рек. до самостiйної роботи студ. згiдно з вимогами
Болонського процесу / М.В. Григор`єва, О.В. Карасьова, О.В. Кулiкова, В.Л.
Теляшенко, О.В. Щербина.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 108 с.
37. Біологія клітини: метод. рек. для студ. вищ. навч. закл. спец. «Промислова
біотехнологія», «Екобіотехнологія», «Біотехнологія біологічно активних
речовин» / В.М.Кравченко, Н.Ф.Тимчук, О.В.Павиченко та ін.- Х.: Вид-во
НФаУ, 2008.- 160с.
38. Коваленко, С.Н. Методические рекомендации к выполнению дипломных
работ по специализации «Качество. Стандартизация. Сертификация»
специальности «Фармация» / С.Н. Коваленко, Св.Н. Коваленко, А.В.
Кайдалова.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 40с.
39. Левiтiн, Є.Я. Номенклатура неорганiчних сполук : метод. рек. / Є.Я.
Левiтiн, О.В. Антоненко, I.О. Ведерникова.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 36 с.
40. Малоштан, Л.Н. Анатомия и физиология : прогр., метод. рек. и задания для
контрольних работ для студ. заочной (дистационной) формы обучения спец.
7.110201 "Фармация" (второе высшее образование) / Л.Н. Малоштан, Е.К.
Рядных, Г.П. Жегунова.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 20 с.
41. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів
спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» / В.П. Бабич, І.А.
Федоренко, Д.Р. Зоідзе та ін.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 36с.
42. Митне оформлення імпортної фармацевтичної продукції вітчизняними
фармацевтичними оптовими та оптово-роздрібними підприємствами
(організаціями), які займаються зовнішньоторговельною діяльністю: метод.
рек. до підготовки та проведення практ. та семінар. занять з курсу «Управління
та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації /
В.М. Толочко, В.М. Зарічкова, М.В. Чешева, І.В. Міщенко.- Х.: Вид-во НФаУ,
2008.- 40с.
43. Обучение конспектированию лекций на материале текстов общенаучного
содержания: учеб.-метод. пособие для иностр. студ. подготов. фак. мед.биолог. профиля / Т.А. Мехедькина, Г.С. Матвеева, Е.В. Ивахно и др.- Х.: Издво НФаУ, 2008.- 80с.
44. Оспiщєв, В.I. Внутрiшнiй економiчний механiзм пiдприємства : метод. рек.
до проведення практ. занять для студ. спец. 7.050107 "Економiка пiдприємства"
та 7.050108 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / В.I. Оспiщєв, Д.О.
Пруненко, О.В. Козирєва.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 80 с.
45.

Пам’ятка

до

оформлення

первинної

документації

дисертацій

з

фармацевтичних наук (для аспірантів та здобувачів наукових ступенів) / П.О.
Безуглий, В.В. Болотов, В.С. 37. Бондар та ін.– Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 16с.
46. Посилкiна, О.В. Iнновацiйний менеджмент : метод. рек. до викон. практ.
робiт для студентiв-магiстрiв спец. " Клiнiчна фармацiя" / О.В. Посилкiна, З.I.
Магамедемiнова.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 60 с.
47. Посилкiна, О.В. Економiка, планування та органiзацiя хiмiкофармацевтичного виробництва : метод. рек. до викон. практ. робiт для студ.
спец. 7.1102204 "Технологiя фармацевтичних препаратiв" денної форми
навчання / О.В. Посилкiна, Р.В. Сагайдак, К.С. Свiтлична.- Х.: Вид-во НФаУ,
2008.- 60 с.
48. Посилкiна, О.В. Фiнанси : метод. рек. до самостiйної роботи для студ. спец.
7.050107 "Економiка пiдприємства" та 7.050108 "Маркетинг" денної форми
навчання / О.В. Посилкiна, Я.М. Деренська.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 108 с.
49. Посилкiна, О.В. Якiсть постачання : метод. рек. до викон. практ. робiт для
студ. спец. 7.000001 "Якiсть, стандартизацiя i сертифiкацiя" денної форми
навчання / О.В. Посилкiна, Р.В. Сагайдак, В.Г. Нiкiтюк.- Х.: Вид-во НФаУ,
2008.- 108 с.
50. Посилкіна, О.В. Економіка праці: метод. рек. до викон. практ. робіт для
студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050108 «Маркетинг»
заочної форми навчання / О.В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко, Ю.А. Бабіченко.- Х.:
Вид-во НФаУ, 2008.- 76с.
51. Посилкіна, О.В. Економіка праці: метод. рек. до самост. роботи для студ.
спец. 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050108 «Маркетинг» денної та
заочної форм навчання / О.В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко, Ю.А. Бабіченко.- Х.:
Вид-во НФаУ, 2008.-52с.
52. Посилкіна, О.В. Інвестиційний менеджмент: метод. рек. до викон. практ.
робіт для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної
форм навчання / О.В. Посилкіна, Н.М. Мусієнко.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.-68с.
53. Посилкіна, О.В. Інноваційний менеджмент: метод. рек. до викон.
контрольних. робіт для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» заочної
форми навчання / О.В. Посилкіна, В.М. Тіманюк.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 24с.
54. Посилкіна, О.В. Інноваційний менеджмент: метод. рек. до викон. практ.
робіт для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» денної форми
навчання / О.В. Посилкіна, В.М. Тіманюк.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.-68с.
55. Посилкіна, О.В. Інноваційний менеджмент: метод. рек. до викон. самост.
роботи для студ. спец. 7.050201 «Менеджмент організацій» денної форми
навчання / О.В. Посилкіна, В.М. Тіманюк.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 52с.
56. Посилкіна, О.В. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: метод. рек.
до самост. роботи для студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050108
«Маркетинг», 7.050201 «Менеджмент організацій» денної форми навчання /

О.В. Посилкіна, П.Д. Латін, Н.Й. Баран.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 64с.
57. Посилкіна, О.В. Фінансовий менеджмент: метод. рек. до викон.
контрольних. робіт для студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» заочної
форми навчання / О.В. Посилкіна, Ю.С. Братішко, Т.В. Тімнохуд.- Х.: Вид-во
НФаУ, 2008.- 40с.
58. Программа и контрольные задания по неорганической химии : для студ.
заочной формы обучения / Е.Я. Левитин, А.Н. Бризицкая, И.Д. Рой, Т.А.
Оноприенко, Н.В. Турченко, О.В. Антоненко, И.А. Ведерникова, И.В.
Цихановская, Е.А. Катречко.- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 76 с.
59. Світлична, Є.І. Латинська мова: метод. рек. та контрольні завдвння для
студ. вищ. фармац. навч. закл. та ф-тів заоч. форми навчання (спец.
«Фармація», термін навчання 5,5 років) / Є.І. Світлична, В.І. Базарова.- Х.: Видво НФаУ, 2008.- 88с.
60. Сізонова, О.М. Мікроекономіка: тестові завдання для студ. спец.
«Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент організацій» денної та
заочної форм навчання / О.М. Сізонова.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 60с.
61. Скоблик, Л.М. Ахмед и Саид – студенты: тексты для самостоят. чтения /
Л.М. Скоблик, О.Я. Столярова, Н.А. Величко.- .- Х.: Изд-во НФаУ, 2008.- 56с.
62. Стандартизацiя, контроль якостi та сертифiкацiя парфумерно-косметичних
засобiв : метод. рек. з фармац. та косметичної хiм. для студ. V курсу спец.
"Технологiя парфумерно-косметичних засобiв" / I.С. Гриценко, В.В. Друговiна,
А.П. Мильнiкова, О.М. Сергiєнко, В.Д. Яременко, Н.П. Кобзар, О.Л.
Каменецька.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 52 с.
63. Токсикологiчна хiмiя з клiнiчною токсикологiєю : метод. рек. до лаб. занять
для студ. спец. " Клiнiчна фармацiя" денної форми навчання / В.С. Бондар, С.В.
Баюрка, С.А. Карпушина, С.I. Мерзлiкiн, О.Г. Погосян, С.М. Полуян, В.I.
Степаненко, З.В. Шовкова.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 76 с.
64. Толочко, В.М. Агресiя як складова поведiнки. ЇЇ кориснi функцiї, негативнi
наслiдки i засоби знешкодження : метод. рек. до пiдгот. та проведення практ.
занять з курсу "Управлiння та економiка фармацiї" в системi пiслядипломної
освiти спец. фармацiї / В.М. Толочко, I.В. Мiщенко, Л.В. Галiй- Х.: Вид-во
НФаУ, 2008.- 36 с.
65. Толочко, В.М. Засоби матеріального забезпечення працівників
фармацевтичної галузі: метод. рек. до підготовки та проведення практ. та
семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в системі
післядипломної освіти спеціалістів фармації / В.М. Толочко, О.М.
Должнікова.- Х.: Вид-во НФаУ, 2008.- 32с.
66. Толочко, В.М. Органiзацiя працi в управлiннi фармацевтичним
пiдприємством : метод. рек. до пiдгот. та проведення практ. i семiнар. занять з
курсу "Управлiння та економiка фармацiї" в системi пiслядипломної освiти
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