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Навчально-методичні та наукові видання 
[Текстові документи] 

 

 

615.1(075.8) 
О-64 
 

Організація та економіка фармації : навч. 
посіб. Модуль 1. Організація фармацевтичного 
забезпечення населення / ред. В. Ф. Москаленко. – 
К. : Медицина, 2013. – 216 с. 

ISBN 978-617-505-218-1 
Навчальний посібник містить питання для самостійної 

підготовки студентів; приклади тестових завдань для 
поточного контролю знань; витяги з нормативно-правових 
актів (станом на 1 липня 2012 р.), що регулюють питання 
ліцензування певних видів господарської діяльності, 
державної реєстрації, обігу та контролю якості лікарських 
засобів і виробів медичного призначення, вимог до 
фармацевтичних кадрів. 

Призначений для викладачів, студентів і магістрантів 
фармацевтичних факультетів спеціальності 7.12020101 — 
"Фармація" вищих медичних (фармацевтичних) навчальних 
закладів III—IV рівнів акредитації. Може бути корисним для 
фахівців практичної фармації при вирішенні питань, 
пов'язаних із ліцензуванням господарської діяльності; 
реєстрацією, обігом і контролем якості лікарських засобів. 

 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

Умовні позначення: 
 
 

 ЧЗПТВ – читальний зал природничих і технічних видань (ауд. 1-0392), 
 АНЛ – абонемент наукової літератури (ауд. 1-0419), 
 

В дужках кількість примірників на відповідних пунктах видачі. 
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615.011(075.8) 
Ц87 
 

Цуркан, Олександр Олександрович. 
Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речо-

вин за функціональними групами : навч. посіб. 
/ О. О. Цуркан, І. В. Ніженковська, О. О. Глуша-
ченко. – К. : Медицина, 2012. – 152 с. 

ISBN 978-617-505-185-6 
У навчальному посібнику поєднано теоретичні й 

конкретні методичні дані щодо контролю якості лікарських 
речовин. 

Для студентів старших курсів фармацевтичних 
факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV 
рівнів акредитації. Може бути корисним для провізорів-
аналітиків аптек та контрольно-аналітичних лабораторій, 
лабораторій хіміко-фармацевтичних виробництв, у процесі 
навчання в інтернатурі та магістратурі, а також для вибору 
показників якості під час формування та передреєстраційної 
апробації аналітичних нормативних документів. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (1), 
АНЛ (1) 

 

615.1(075.8) 
М42 
 

Медичне та фармацевтичне товарознав-
ство : практикум / [В. Г. Дем'яненко, В. А. Афа-
насьєва, А. В. Проскочило, С. В. Бреусова]. – К. : 
Медицина, 2010. – 296 с. 

ISBN 978-617-505-002-6 
У практикумі вперше представлено лабораторні 

роботи з проведення товарознавчого аналізу різних груп 
медичних і фармацевтичних товарів з еталонами виконання 
практичних завдань. 

У додатках наведено інформаційний і довідковий 
матеріал, потрібний для виконання лабораторних робіт.  
Навчальний посібник написано відповідно до кредитно-
модульної програми, затвердженої Міністерством охорони 
здоров'я України, і призначено для студентів спеціальностей 
7.110201 "Фармація" і 7.110206 "Клінічна фармація" денної 
та заочної форм навчання. 

 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (1) 

 

615.1(075.8) 
О-64 
 

Організація та економіка фармації : навч. 
посіб. Модулі 2-3 : Системи обліку й основи 
економіки у фармації / ред. В. Ф. Москаленко. – К. : 
Медицина, 2013. – 432 с. 

Навчальний посібник містить питання для самостійної 
підготовки студентів; приклади тестових завдань для 
поточного контролю знань; витяги з нормативно-правових 
актів (станом на 1 квітня 2013 р.), що регулюють питання 
організації управлінського та бухгалтерського обліку, 
ведення внутрішньогосподарської, фінансової та 
статистичної звітності, порядок нарахування заробітної плати 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (2) 
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персоналу та механізм оподаткування аптечних підприємств. 
Призначений для викладачів, студентів і магістрантів 

фармацевтичних факультетів спеціальності 7.12020101 — 
"Фармація" вищих медичних (фармацевтичних) навчальних 
закладів III—IV рівня акредитації. Може бути корисним для 
фахівців практичної фармації при вирішенні питань, 
пов'язаних з провадженням товарних, касових і 
розрахункових операцій, а також при проведенні аналізу та 
плануванні торгово-фінансової діяльності у фармацевтичній 
галузі. 

 

 

615.1(075.8) 
Д53 
 

Дмитренко, Людмила Аркадіївна. 
Менеджмент і маркетинг у фармації : навч. посіб. / 

Л. А. Дмитренко, Н. П. Завадська, Н. М. Косяченко. 
– 2-ге вид. – К. : Медицина, 2015. – 144 с. 

ISBN 978-617-505-368-3 
Навчальний посібник створений на основі освітньо-

кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної 
програми Державного галузевого стандарту вищої освіти 
України. 

У посібнику стисло викладено теоретичний матеріал з 
менеджменту та маркетингу, зокрема: поняття менеджменту 
та управління, поняття про підприємницьку діяльність 
фармацевтичних організацій, висвітлено трудові відносини, 
базові засади маркетингу, цінову і збутову політику 
підприємств. До кожного розділу додаються контрольні і 
тестові питання та завдання, виконання яких сприятиме 
визначенню напрямів ефективної практичної реалізації 
теоретичних засад з дисципліни у фармацевтичній галузі 
майбутніми фахівцями. 

Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) 
навчальних закладів І—III рівнів акредитації. 

 

 
 
 
 
 

ЧЗПТВ (1), 
АНЛ (1) 

 
 
 
 

615(075.8) 
К14 
 

Казанюк, Тамара Вікентіївна. 
Практикум з фармакології : навч. посіб. / 

Т. В. Казанюк. – К. : Медицина, 2012. – 224 с. 
ISBN 978-617-505-145-0 
У посібнику викладено навчальний матеріал із 

фармакології за новою навчальною програмою.  
До кожного практичного заняття наведено матеріал для 
самостійної аудиторної і позааудиторної роботи студентів, 
який потребує творчого опрацювання, сприяє розвитку 
інтелектуального, логічного і клінічного мислення.  
Характерною особливістю видання є завдання професійного 
спрямування: розв'язати ситуаційні задачі, розрахувати дози і 
концентрації згідно з Європейською фармакопеєю, дати 
характеристику препаратам, які вживає пацієнт. 

Для студентів вищих медичних навчальних закладів 
І—III рівнів акредитації за спеціальностями "Фармація", 
"Сестринська справа", "Акушерська справа". 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (1), 
АНЛ (1) 



 

НТБ КНУТД 4 Серпень-2015, Бібліодайджест
 

 

613(075.8) 
Г46 
 

Гигиена и экология в терминах, схемах, 
таблицах и тестах : учеб. пособ. / ред. В. Ф. Моска-
ленко. – К. : Медицина, 2012. – 208 с. 

ISBN 978-617-505-138-2  
Учебное пособие подготовлено сотрудниками 

гигиенических кафедр Национального медицинского 
университета имени А. А. Богомольца и Донецкого 
национального медицинского университета им. М. Горького. 

В первой части пособия по алфавиту размещен список 
наиболее используемых в учебном процессе гигиенических 
терминов. Вторая и третья части пособия включают 
разнообразные схемы и таблицы, систематизированы по 
основным разделам гигиены и экологии, которые 
необходимы для выполнения практической части занятий. 
Пособие также содержит два варианта типовых тестовых 
заданий. 

Для иностранных студентов медицинских факультетов 
высших медицинских учебных заведений IV уровня 
аккредитации. 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (2) 

 

Роботи професорсько‐викладацького складу 
Університету 

 
 

  

 

677.025 
К38 
Кизимчук, Олена Павлівна 
 

Текстильні матеріали з від'ємним коефіцієн-
том Пуассона : монографія / О. П. Кизимчук. – К. : 
Кафедра, 2015. – 248 с. 

ISBN 978-617-7301-00-3 
В основу монографії покладено наукову роботу в 

напрямку створення нового покоління текстильних 
матеріалів, які мають незвичну здатність розширюватися при 
розтягуванні на відміну від загальновідомої властивості 
звужуватися у переважної більшості текстильних матеріалів. 
Такі матеріали в світі отримали назву аукзетик, їх 
характеризують від'ємним значенням коефіцієнту Пуассона. 
У монографії наведено результати аналізу існуючих 
аукзетик- матеріалів та їхніх класифікацій, проаналізовано 
властивості та детально розглянуто основні структури. 
Автором розроблено основні наукові принципи створення 
трикотажних аукзетик-матеріалів. 

Рекомендовано для широкого кола науковців та 
викладачів, аспірантів, магістрів та студентів профільних 
вищих навчальних закладів, інженерно-технічних 
працівників легкої промисловості. 

 
 
 
 

ЧЗПТВ (1), 
АНЛ (4) 

 


