Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2010 : посіб. /
В. П. Черних, І. С. Гриценко, О. М. Котенко та ін. – 15-те вид., перероб. та
доп. - Х. : Вид-во НФаУ, 2010. – 256 с.
Посібник

містить

програми

фахових

вступних

випробувань для осіб, які вступають до НФаУ на базі здобутих
освітньо-кваліфікаційних рівнів

молодший спеціаліст,

бакалавр,

спеціаліст для продовження навчання за інтегрованими навчальними
планами зі скороченим терміном підготовки. У виданні наведені
загальні вимоги та контрольні питання до тестових завдань першого,
другого та третього рівнів складності, зразки білетів фахового
тестування з базових дисциплін фармацевтичного та медичного
профілю.

Побочное действие лекарств (Логика безопасности лекарств) : учеб.справ. / С. М. Дроговоз, А. П. Гудзенко, Я. А. Бутко, В. В. Дроговоз. - Х. :
СИМ, 2010. – 480 с.
Настоящая
справочник,

в

книга

котором

–

это

уникальный

учебник-

систематизированныданные

о

неблагоприятных побочных действиях (ПД) лекарств. Собрана,
проанализированна и логически унифицирована информация о ПД
лекарств. В учебнике-справочнике представлены типичные и редкие
ПД лекарств, механизмы ПД, факторы, которые способствуют или
уменьшают ПД лекарств, ПД при взаимодействии лекарств.
Приведены данные о возможных ПД лекарств в гериатрии, при беременности и грудном
вскармливании. Даны рекомендации по профилактике ПД.

Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі,
економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для
студ. вищ. фармац. навч. закл. / І. М. Перцев, Д. І. Дмитрієвський, В. Д.
Рибачук та ін. – Х. : Золоті сторінки, 2010.- 600 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання впливу
допоміжних речовин на різнопланові властивості та терапевтичну
ефективність ліків, наведено опис (фармакопейний статус, синоніми,
методи одержання, властивості та функціональна роль при
виробництві/приготуванні ліків) понад 250 допоміжних речовин; їх
можлива взаємодія з активними речовинами; роль при створенні
новітніх

ліків;

випадки

їх

використання

як

активних

фармацевтичних інгредієнтів.

Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній
фармації: навч. посіб. / І. А. Зупанец, С. Б. Попов, Ю. С. Рудик та ін. – Х. :
Золоті сторінки, 2010.- 92 с.
Навчальний посібник містить інформацію про
етіологію, патогенез, клінічні прояви і підходи до лікування
основних захворювань внутрішніх органів, представлену у
вигляді структурних схем. Такий варіант викладу дозволяє
засвоїти матеріал як логічно, так і з використанням зорових
образів.

Фармація України: довідник підприємств, організацій та установ
фармацевтичного сектора / керівник проекту В. П. Черних; уклад. : О. П.
Гудзенко, І. С. Гриценко, Є. В. Гладух та ін. – Х. : Золоті сторінки, 2010.- 400
с.
У виданні подана довідкова інформація про державні
органи та установи регулювання і координації діяльності, нагляду та
експертизи у фармацевтичному секторі; науково-дослідні установи
НАМН та МОЗ України; навчальні заклади з підготовки кадрів; дані
про вітчизняних виробників лікарських засобів; представництва
іноземних фармацевтичних компаній та контрактних дослідницьких
організацій; аптечні заклади країни, а також про установи та
підприємства, що здійснюють інформаційне забезпечення фармацевтичного сектора.

Яд пчелиный в фармации и медицине (теория, технология, медицинское
применение): моногр. / А. И. Тихонов, Л. И. Боднарчук, С. А. Тихонова и др.
– Х.: Оригинал, 2010.- 280 с.
Монография посвячена одному из ценнейших продуктов
пчеловодства – яду пчелиному. Обобщены данные о химическом
составе, технологи сбора и применении яда пчелиного в медицине.
Представлены достижения учених, практических врачей, фармацевтов
в нашей стране и за ее пределами в области исследования пчелиного
яда.

В

качестве

бизнес-предложений

изложены

данные

о

перспективних лекарственных средствах для их производства.

Фармацевтична енциклопедія / голова ред. ради В. П. Черних.- 2-ге вид.,
перероб. і допов. – К.: Моріон, 2010. – 1632 с.
Фармацевтична енциклопедія – друге українське
довідкове видання, містить статті, присвячені багатьом напрямкам
фармацевтичної науки і практики: хімічному, організаційноекономічному,

технологічному,

виробництву

ліків

і

конструюванню лікарських систем, методам контролю і реалізації,
сертифікації,
лікарських

стандартизації
рослин,

лікарських

лабораторній

засобів,

діагностиці

вивченню

тощо.

Воно

перероблене і доповнене за рахунок статей, присвячених опису активних фармацевтичних
інгредієнтів

та

допоміжних

речовин,

які

використовують

при

виробництві

фармацевтичних препаратів, новітніх методів визначення їх якості, ефективності та
безпеки; переліку особистостей, що внесли значний вклад у розбудову всіх складових
фармацевтичної галузі.

Timaniuk, V. A. Higher mathematics: handbook for students of higher
schools / V. A. Timaniuk, F. G. Dyagileva. – Kh. : NUPh, 2010. – 128 p.
Зміст навчально посібника відповідає програмі з
вищої математики для студентів фармацевтичних вузів і
факультетів. Посібник містить матеріал за темами: функції однієї
змінної,

диференціальне

та

інтегральне

числення,

диференціальні рівняння, теорія ймовірностей і математична
статистика.

Автори

приділяють

увагу

як

теоретичному

матеріалу, так і розв’язанню практичних задач.

Фармакотерапія з фармакокінетикою : навч. посіб. для студ. вищ.
фармаці. навч. закл. / Б. А. Самура, О. О. Рябова, Н. В. Ромасько та ін. – Х. :
НФаУ, 2010. – 228 с.
У

навчальному

посібнику

подано

ключові

питання фармакокінетики лікарських засобів, загальні відомості
про

етіологію, патогенез, клінічні прояви та основні напрями і
схеми

проведення

раціональної

фармакотерапії

різних

захворювань. Наведено питання та завдання для самоперевірки
засвоєння знань, тестовий контроль рівня знань, умінь та
навичок студентів. Подано перелік теоретичних питань та
завдань для підготовки до контролю змістових модулів та підсумкового модульного
контролю.

Analitical chemistry. Part II. Quantitative analysis: the manual for foreign
students of pharmaceutical higher school and pharmaceutical departments of
medical higher schools of the III-IV accreditation levels / V. V. Bolotov, O. M.
Svechnikova, T. A. Kostina et al. – Kh. : NUPh, 2010. – 160 p.

Навчальний посібник, підготовлений на кафедрі
аналітичної хімії НФаУ, відповідає сучасному рівню розвитку
теорії та практики аналізу речовин, їх сумішей, у тому числі
лікарських препаратів. Цю частину навчального посібника
присвячено

кількісному

аналізу

речовин.

Представлено

теоретичні основи, лабораторні роботи, теоретичні та контрольні
питання для студентів, ситуаційні завдання, приклади рішення
типових вправ.

Кайдалова,

Л.

Г.

Професійна

підготовка

майбутніх

фахівців

фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах : моногр. / Л. Г.
Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2010. – 363 с.
У монографії досліджуються основи професійної
підготовки майбутніх фахівців для фармацевтичної галузі у вищих
навчальних закладах, обґрунтовуються концептуальні засади
професійної

підготовки

фахівців,

особливості

професійної

діяльності фармацевтичних фахівців.
Аналізуються

теоретичні

та

практичні

аспектикомпетентнісного підходу, активні та інтерактивні методи
і педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного
профілю,

організаційні

та

методичні

умови,

що

сприяють

якісній

підготовці

конкурентоспроможних фахівців фармації на до дипломному та післядипломному етапах
навчання.

Фармацевтичне законодавство: навч. пособ. для студ. вищ. фармац. навч.
закладів / В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов, М. М. Халін та ін. – 2-ге вид. –
Х., 2010. – 142 с.
Навчальний посібник являє собою навчальнометодичне і наукове видання, в якому висвітлені питання з
фармацевтичного

права

за

напрямками:

фармацевтичне

законодавство, судова фармація, доказова фармація, юридична
опіка згідно затвердженої уніфікованої програми з навчальними
модулями для підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Фармацевтичне право в безпечному самолікуванні. Лікарські засоби, які
відпускаються без рецепта лікаря: наук. та навч.-метод. вид. / В. О.
Шаповалова, В. В. Шаповалов, М. М. Халін та ін. – 3-тє вид. із змінами та
доп. – Х. : Скорпіон, 2010. – 1200 с.
У науковому та навчально-методичному виданні з
позиції фармацевтичного права викладені питання безпечного
самолікування з використанням без рецептурних лікарських
засобів. Окрему увагу приділено без рецептурним лікарським
засобам із психоактивними властивостями, висвітлено питання
юридичної опіки у системі правовідносин «лікар-пацієе-провізор».

Hygiene in pharmacy : manual for practical classes and out-of-class-work for
foreign students in speciality “Pharmacy” / L. S. Strelnikov, O. V. Shcherbak, O.
P. Strilets et al. – Kh. : NUPh, 2010. – 76 p.
У навчальному посібнику викладені питання загальної
гігієни та гігієнічні аспекти роботи аптечних закладів з урахуванням
останніх досягнень гігієнічної науки і практики та нормативної
документації фармацевтичної галузі.

Перспективи застосування природних антиоксидантів у профілактиці
атеросклерозу: моногр. / А. Л. Загайко, Л. М. Вороніна, Г. Б. Кравченко та ін.
– Х., 2010. – 272 с.

Монографія присвячена розгляду біохімічних
механізмів

впливу антиоксидантів

на розвиток окремих

складових атеросклеротичного процесу. Розглянуті наявні
засоби з антиоксидантною активністю та перспективи розробки
нових субстанцій. Особлива увага приділена антиатерогенному
потенціалу полі фенольних комплексів, отриманих з Винограду
культурного.

Sterile medicines and medicines requiring aseptical conditions of preparation
: lectures for English students in the speciality “Pharmacy” / A. I. Tikhonov, T. G.
Yarnykh, A. B. Yuryeva et al. – Kh.: NUPh, 2010. – 164 p.
У виданні викладено теоретичний матеріал щодо
сучасних підходів до технології ін’єкційних розчинів, очних
лікарських

форм,

несумісностей

та

лікарських

форм

з

антибіотиками, методів підвищення їх стабільності та контролю
якості.

Tropical infections : synopsis of lectures to laboratory classes / I. L. Dikiy, N.
I. Filimonova, M. M. Velikaya et al. – Kh. :NUPh : Golden Pages, 2010. – 80 p.
У конспекті лекцій подана найбільш повна інформація
щодо етіології, патогенезу та тропічних інфекційних захворювань.
Окремо

висвітлені

діагностику,

питання

лікування

і

про

епідеміологію,

профілактику

лабораторну

інфекційних

хвороб

тропічних країн. Конспект включає розділи: гельмінтози, протозойні
інвазії, вірусні, бактеріальні та міотичні інфекції.

Практикум з технології ветеринарних препаратів : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закладів / Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька, Н. В. Хохленкова та ін. –
Х. : НФаУ, 2010. – 179 с.

Практикум з технології ветеринарних препаратів
включає

теоретичні

питання

для

самопідготовки,

короткий

інформаційний матеріал до кожного лабораторного заняття, а також
приклади відповідей на навчальні завдання. Додаток містить витяги
з нормативно-правових актів у галузі ветеринарної медицини,
відомості про разові дози лікарських речовин для тварин і питання
до письмового контролю.

Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в
умовах менеджменту якості : моногр. / О. В. Посилкіна, О. В. Доровський,
Ю. С. Братішко, М. І. Сидоренко. – Х. : НФаУ, 2010. – 416 с.
Монографія

присвячена

дослідженню

однієї

з

найбільш актуальних проблем, яка постає перед фармацевтичними
підприємствами в умовах менеджменту якості – пошуку ефективних
шляхів формування, оцінки та розвитку трудового потенціалу. На
широкому фактичному матеріалі показана залежність ефективності
діяльності фармацевтичних підприємств від рівня використання та
управління трудовим потенціалом. Розглянуті методологічні засади
формування ефективної системи управління трудовим потенціалом
фармацевтичних підприємств, методики оцінки рівня та ефективності використання
наявного трудового потенціалу, напрямки удосконалення системи управління ним.

Толочко, В. М. Управління персоналом фармацевтичних організацій на
основі компетенцій : моногр. / В. М. Толочко, Л. В. Галій. – Х. : Ависта-ВЛТ,
2010. – 180 с.
Ефективне виконання обов’язків з належного
фармацевтичного забезпечення пов’язане з наявністю та
розвитком

у

спеціалістів

фармації

певних

компетенцій.

Авторами монографії запропоновано методологію визначення
компетенцій спеціалістів фармації, на підставі якої побудовані
моделі компетенцій ключових посад фармацевтичної галузі.
Опрацьовано використання створених моделей у здійсненні
підбору, оцінюванні, професійному навчанні персоналу фармацевтичних організацій.

Національний фармацевтичний університет. 2005-2010 рр.: стат. довід. /
за ред. В. П. Черних. – Х. : золоті сторінки, 2010. – Вип. 4. – 100 с.
У

четвертому

виданні

довідника

знайшли відображення у цифрах та фактах головні
показники розвитку НФаУ за період 2005-2010 рр.

Іванова, К. А. Зміни в культурі як глобальна проблема : моногр. / К. А.
Іванова. – Х. : Золоті сторінки, 2010. – 224 с.
У монографії досліджуються проблеми культурних
змін, які набувають особливої актуальності в ХХ- на поч. ХХІ ст.,
особливості їх осмислення на рівні філософсько-методологічного
аналізу. Розглядаються методологічні підходи до вивчення
феномену культури і культурних змін, детально аналізується
питання про діалектику зовнішніх і внутрішніх чинників змін
культури в епоху глобалізації. Особлива увага приділяється
дослідженню культури як певної динамічної цілісності і виявленню чинників, що
забезпечують, з одного боку, підтримку цієї цілісності, а з іншого – її динамізм і здатність
до змін.

Manual to practical classes in first medical aid : textbook / B. B. Samura, I. V.
Kireyev, B. A. Samura et al. – Kh. : NUPh, 2010. – 180 p.
У посібнику, відповідно до програми з першої
долікарської допомоги, наведені основні теоретичні питання,
необхідні для вивчення дисципліни, навчальні завдання для
контролю засвоєння матеріалу.

Clinical Pharmacy : educational and methodological manual / I. A. Zupanets,
I. S. Chekman, S. B. Popov et al. – Kh. : NUPh, 2010. – 184 p.
Навчальний

посібник

призначений

для

поза

аудиторної та аудиторної роботи, а також для підготовки до
підсумкової атестації з клінічної фармації студентів напрямку
«Фармація» фармацевтичних факультетів вищих медичних
навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Аптечна технологія ліків : метод. рек. і завдання до контрольних робіт
для студ. заочної форми навчання / О. І. Тихонов, Т. Г. Ярних, Є. В. Гладух та
ін. – Х. : НФаУ, 2010. – 160 с.
Заводская технология лекарств : метод. рекомендации к выполнению
курсовых работ по промышленной технологии лекарств для студентов спец.
«Фармация» / Д. И. Дмитриевский, Е. А. Рубан, Л. Н. Хохлова и др. – Х. :
НФаУ, 2010. – 124 с.
Карамишев, Д. В. Управління інноваційними процесами : метод. рек. та
завдання до поточного контролю знань магістрантів спец. 8.000007
«Адміністративний менеджмент» / Д. В. Карамишев, І. О. Кононов, С. О.
Брискін. – Х. : НФаУ, 2010. – 52 с.
Карамишев, Д. В. Управління інноваційними процесами : метод. рек. до
практ.

занять

для

магістрантів

спец.

8.000007

«Адміністративний

менеджмент» вечірньої форми навчання / Д. В. Карамишев, І. О. Кононов, С.
О. Брискін. – Х. : НФаУ, 2010. – 36 с
Комарова Е. А. Словарь химических терминов для иностранных
студентов подготовительных факультетов высших учебных заведений / Е. А.
Комарова. – Х. : НФаУ, 2010. – 39 с.
Малоштан, Л. М. Анатомія і фізіологія : програма, метод. рек. і завдання
до контрольних робіт для студ. спец. «Технологія парфумерно-косметичних

засобів» заочної (дистанційної) форми навчання (5,5 років навчання) / Л. М.
Малоштан, О. В. Должикова, Н. В. Деркач. – Х. : НФаУ, 2010. – 24 с.
Менеджмент : контрольні роботи до поточного контролю знань та вмінь
студ. економічних спец. денної форми навчання / І. О. Кононов, Д. В.
Карамишев, С. О. Брискін, О. М. Бескровний, Г. В. Бузник. – Х. : НФаУ,
2010. – 24 с.
Менеджмент організацій : метод. рек. та завдання до поточного
контролю

знань

магістрантів

спец.

8.000007

«Адміністративний

менеджмент» / Д. В. Карамишев, І. О. Кононов, С. О. Брискін, Г. В. Бузник. –
Х. : НФаУ, 2010. – 28 с.
Методика прогнозування рiвня розвитку аптечних пiдприємств за
оцiнками факторiв мiкросередовища : метод. рек. / I. В. Пестун, I. В.
Бондарєва, З. М. Мнушко, М. М. Нессонова. - Х. : Вид-во НФаУ, 2010. - 19 с.
Основи менеджменту : метод. рек. до виконання самостійної роботи для
студ. економічних спец. / І. О. Кононов, Д. В. Карамишев, С. О. Брискін, І. І.
Свєточева. – Х. : НФаУ, 2010. – 52 с.
Остапенко, О. Г. Підприємницьке право : метод. рек. до семінар. занять
для студ. спец. «Менеджмент організацій» / О. Г. Остапенко, Д. В.
Карамишев. – Х. : НФаУ, 2010. – 72 с.
Пестун, I. В. Концептуальнi засади та прикладне використання рiвневого
маркетингового управлiння на фармацевтичному ринку : метод. рек. / I. В.
Пестун, З. М. Мнушко. - Х. : Вид-во НФаУ, 2010. - 23 с.
Посилкіна, О. В. Методичні рекомендації до оформлення магістерських
дипломних робіт для студ. спец. 8.050208 «Логістика» / О. В. Посилкіна, Р. В.
Сагайдак-Нікітюк. – Х. : НФаУ, 2010. – 56 с.
Посилкіна, О. В. Фінанси підприємства : метод. рек. до виконання
самост. робіт для студ. спец. 7.050107 «Економіка підприємства» та 7.050108
«Маркетинг» заочної форми навчання / О. В. Посилкіна, Н. Ю. Деркач, З. М.
Ващенко. – Х. : НФаУ, 2010. – 48 с.

Розробка та впровадження iнтегрованої системи управлiння якiстю ISO
9001:2000/GMP на фармацевтичному пiдприємствi : метод. рек. / С. М.
Коваленко, А. В. Кайдалова, Ю. В. Підпружников, О. Г. Чистяков. – Х. : Видво НФаУ, 2010. – 25 с.
Ткачов, С. I. Педагогiчна психологiя : метод. рек. для магiстрантiв спец.
8.000005 "Педагогiка вищої школи" / С. I. Ткачов. - Х. : НФаУ, 2010. - 38 с.
Толочко, В. М. Оподаткування фармацевтичних підприємств в Україні :
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, Т. Ф. Музика. – Х. : НФаУ, 2010. – 52
с.

