Науково-методична література кафедри
№ Спеціа
Назва
Вид
з/п льніст
дисципліни
НМКД
ь
за навч. планом
1 Фарм Інформаційні
1.Навчальний
ація технології у
посібник.
фармації

Information
Technology in
Pharmacy

Європейський
стандарт
комп’ютерної
грамотності
(вибір. дис.)

Назва

Автор

Вид-во,
рік
видання
Х. : Изд-во
НФаУ:
Золотые
страницы,
2006.

К-ть
стор.

Системы управления базами
данных: Практикум : Учебное
пособие для студентов ВУЗов

В.Д. Королев,
М.Н.
Нессонова.

2.Методичні
рекомендації.

Информационные технологии в
фармации : Методические
рекомендации для вып. практ. и
самост. работ для студ. спец.
«Фармация» заоч. (дистанц.)
формы обуч.

Л.Ю.
Б елогорцева,
С.В. Вельма,
В.А. Жук ,
Ю.М. Пенкин

Х.: Изд-во
НФаУ, 2009

1.Навчальний
посібник.

Information Technology in
Pharmacy. Textbook for foreign
students of medical and
pharmaceutical universities.

2.Практикум.

Information Technology in
Pharmacy : manual for students of
higher schools

M.N.
Nessonova,
Yu.M. Penkin,
A.A. Ryzov,
S.V. Velma.
Yu.M. Penkin,
N.M. Yatsenko,
S.V. Velma,
M.N.
Nessonova.

Kharkiv,
115 p.
Zaporozhye:
Publisher,
2007.
Kharkiv :
NUPh :
352 p.
Golden Pages,
2013.

1. Методичні
рекомендації/
Електронне
видання

1.«Європейський стандарт
комп’ютерної
грамотності»/методичні
рекомендації до виконання
практичних занять
2.Інформаційні системи та

І.С. Цаканян

А.А.Нємцова,

104 с.

132 с.

–

В издат-ве

Комп’ютерні
1.Навчальний
технології у
посібник.
фармації (вибір.
дисц.)
2.Методичні
рекомендації.

технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів
спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»

Х. : НФаУ,

Комп’ютерные технологии
исследования лекарственных
средств : Учебное пособие для
студентов вузов

Лазарев Н.И.
Островский
О.С.
Вельма С.В.
Нессонова Т.Д.

Х. Изд-во
НФаУ:
Золотые
страницы,
2003.

Фармакоекономічний аналіз та
моделювання витрат на усунення
наслідків побічної реакції
лікарських препаратів

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

Методичні рекомендації з
визначення цін реалізації на
лікарські препарати під впливом
ринкових факторів: методичні
рекомендації

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

Київ:
20 с
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2010
Київ:
20 с
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2009

100с.

2 КФ

Методика прогнозування рівня
розвитку аптечних підприємств
за оцінками факторів
мікросередовища: Метод.
рекомендації

Пестун І.В.,
Бондарєва І.В.,
Мнушко З.М.,
Нессонова
Х.: Вид-во
М.М.
НФаУ, 2010
Yu.M. Penkin,
N.M. Yatsenko,
S.V. Velma,
M.N.
Nessonova.

20

Computer-aided
Drug Study

1.Практикум.

Information Technology in
Pharmacy : manual for students of
higher schools

Основи
системного
аналізу (вибір.
дисц.)

1.Методичні
рекомендації.

Основы системного похода.
/методические рекомендации по
выполнению практических
занятий для студентов
специальности 8.18010010
«Качество, стандартизація и
сертификация»

Інформаційні
технології у
фармації

1.Навчальний
посібник.

1. Практикум по
информационным технологиям в
фармации (на основе
интенсивных методик обучения):
Учеб. пособие для студентов
фармац. вузов
2. Системы управления базами
данных: Практикум : Учебное
пособие для студентов ВУЗов

Лазарев Н.И.
Вельма С.В.

Х.: Изд-во
НФаУ:
Золотые
страницы,
2002

264 с.

В.Д. Королев,
М.Н.
Нессонова.

104 с.

Информационные технологии в
фармации : Методические
рекомендации для вып. практ. и
самост. работ для студ. спец.
«Фармация» заоч. (дистанц.)

Л.Ю.
Белогорцева,
С.В. Вельма,
В.А. Жук ,
Ю.М. Пенкин

Х. : Изд-во
НФаУ:
Золотые
страницы,
2006.
Х.: Изд-во
НФаУ, 2009

2.Методичні
рекомендації.

Kharkiv :
352 p.
NUPh :
Golden Pages,
2013.
готовится к
печати Х.
НФаУ, 2014

132 с.

формы обуч.
Європейський
стандарт
комп’ютерної
грамотності
(вибір. дис.)

1. Методичні
рекомендації/
Електронне
видання

1.«Європейський стандарт
І.С. Цаканян
комп’ютерної
грамотності»/методичні
рекомендації до виконання
практичних занять
2.Інформаційні системи та
А.А.Нємцова,
технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів
спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»

Основи
системного
аналізу (вибір.
дисц.)

1.Методичні
рекомендації.

Основы системного похода.
/методические рекомендации по
выполнению практических
занятий для студентов
специальности 8.18010010
«Качество, стандартизація и
сертификация»

Комп’ютерні
технології у
дослідженні
лікарських
засобів (вибір.
дисц.)

1.Навчальний
посібник.

Комп’ютерные технологии
исследования лекарственных
средств : Учебное пособие для
студентов вузов

Лазарев Н.И.
Островский
О.С.
Вельма С.В.
Нессонова Т.Д.

2.Методичні
рекомендації.

Фармакоекономічний аналіз та
моделювання витрат на усунення
наслідків побічної реакції
лікарських препаратів

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

–

В издат-ве
Х. : НФаУ,

готовится к
печати Х.
НФаУ, 2014

Харьков:
100с.
Изд-во
НФаУ:
Золотые
страницы,
2003.
Київ:
20 с
Український
центр
наукової
медичної
інформації та

патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2010

Інформаційні
технології в
наукових
дослідженнях
(вибір. дисц.)

1.Методичні
рекомендації

20 с

Методичні рекомендації з
визначення цін реалізації на
лікарські препарати під впливом
ринкових факторів: методичні
рекомендації

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

Київ:
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2009

1. Інформаційні технології в
наукових дослідженнях : Метод.
реком. до викон. самост. робіт
для студ. спец. 8.050107
“Економіка підприємства”
2. Інформаційні технології в
наукових дослідженнях :
методичні рекомендації до
виконання контрольних робіт для
студентів спеціальності 8.050107
“Економіка підприємства”
заочної форми навчання
3. Інформаційні технології в
наукових дослідженнях : Метод.
реком. до викон. лабор. робіт для
студ. спец. 8.050107 “Економіка
підприємства”
4.Фармакоекономічний аналіз та

С.В. Вельма
Ю.М.Пєнкін

Х. : Вид-во
НФаУ, 2005

36с.

С.В. Вельма
Ю.М.Пєнкін

Х. : Вид-во
НФаУ, 2005

36с.

В.А. Жук
В.М. Зефіров
М.М.
Нессонова

Х. : Вид-во
НФаУ, 2007

80с.

О.М.

Київ:

20 с

моделювання витрат на усунення Євтушенко,
наслідків побічної реакції
З.М. Мнушко,
лікарських препаратів
С.В. Вельма

5.Методичні рекомендації з
визначення цін реалізації на
лікарські препарати під впливом
ринкових факторів: методичні
рекомендації

3 ТФП Європейський
стандарт
комп’ютерної
грамотності
(вибір. дис.)

1. Методичні
рекомендації/
Електронне
видання

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

1.«Європейський стандарт
І.С. Цаканян
комп’ютерної
грамотності»/методичні
рекомендації до виконання
практичних занять
2.Інформаційні системи та
А.А.Нємцова,
технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів
спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»

Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2010
Київ:
20 с
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2009
–

В издат-ве
Х. : НФаУ,

Основи
системного
аналізу (вибір.
дисц.)

4 ТПКЗ Інформаційні
технології у
фармації

Європейський
стандарт
комп’ютерної
грамотності
(вибір. дис.)

Основи
системного
аналізу (вибір.
дисц.)

1.Методичні
рекомендації.

Основы системного похода.
/методические рекомендации по
выполнению практических
занятий для студентов
специальности 8.18010010
«Качество, стандартизація и
сертификация»

готовится к
печати Х.
НФаУ, 2014

1.Навчальний
посібник

1. Практикум по
Лазарев Н.И.
информационным технологиям в Вельма С.В.
фармации (на основе
интенсивных методик обучения):
Учеб. пособие для студентов
фармац. вузов

Х.: Изд-во
НФаУ:
Золотые
страницы,
2002

1. Методичні
рекомендації/
Електронне
видання

1.«Європейський стандарт
І.С. Цаканян
комп’ютерної
грамотності»/методичні
рекомендації до виконання
практичних занять
2.Інформаційні системи та
А.А.Нємцова,
технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів
спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»

1.Методичні
рекомендації.

Основы системного похода.
/методические рекомендации по
выполнению практических
занятий для студентов
специальности 8.18010010
«Качество, стандартизація и
сертификация»

264 с.

–

В издат-ве
Х. : НФаУ,

готовится к
печати Х.
НФаУ, 2014

Комп’ютерні
1.Навчальний
технології у
посібник.
дослідженні ПКЗ
(вибір. дисц.)
2.Методичні
рекомендації.

Комп’ютерные технологии
исследования лекарственных
средств : Учебное пособие для
студентов вузов

Лазарев Н.И.
Островский
О.С.
Вельма С.В.
Нессонова Т.Д.
Фармакоекономічний аналіз та
О.М.
моделювання витрат на усунення Євтушенко,
наслідків побічної реакції
З.М. Мнушко,
лікарських препаратів
С.В. Вельма

Методичні рекомендації з
визначення цін реалізації на
лікарські препарати під впливом
ринкових факторів: методичні
рекомендації

5 ЛД

Медична
інформатика

1.Методичні
Медицинская информатика :
рекомендації до метод. рек. по выполнению
практичних
практических занятий для студ.
занять
спец. 6.120102 «Лабораторная
диагностика».

6 ЕП

Інформатика

1.Навчальний

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

Х. Изд-во
100с.
НФаУ:
Золотые
страницы,
2003.
Київ:
20 с
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної 20 с
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2010
Київ:
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2009

А.В. Арсеньев, В издат-ве
М.Н.
Х. : НФаУ,
Нессонова,
2014.
Ю.М. Пенкин.

1.Основи роботи в операційному А.А.Немцова, Х. :

152 с.

посібник

2. Довідкове
видання

Теорія
ймовірності і
математична
статистика

середовищі WINDOWS XP,
Є.Г.
Навчальний посібник для
Пономаренко,
студентів спеціальностей
Л.В.Васильєва
«Економіка підприємства»,
«Маркетинг», «Менеджмент
організацій» денної та заочної
форм навчання
2. Інформаційні системи та
А.А.Нємцова,
технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів
спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»
Фармацевтична енциклопедія
Голова ред..
ради та автор
передмови
В.П. Черних

Видавництво
НФаУ, 2008

в
издательстве
НФаУ.

К.:
«МОРІОН»,
2010

1632 с.

1.Навчальний
посібник.
2.Опорний
конспект
лекцій (у
електронному
вигляді).
3.Збірник
тестових
завдань з
дисципліни

Оптимізаційні
1.Навчальний
методи та моделі посібник.

Математичне програмування.
Навчальний посібник для
студентів економічних
спеціальностей денної та заочної

Є.Г.Пономарен Х.: Вид-во
ко
НФаУ, 2007
Є.Д.Пономарен
ко

132 с.

Інформаційні
системи і
технології в
економіці

1.Методичні
рекомендації

2.Довідкове
видання

7 М

Інформатика

1.Навчальний
посібник

2.Довідкове
видання

Теорія

. 1.Навчальний

форм навчання

А.А. Немцова
А.О. Федосеєва

Моделювання визначення
оптимальної суми витрат
фармацевтичних оптових
підприємств на маркетингові
комунікації: Методичні
рекомендації
Фармацевтична енциклопедія

Мнушко З.М.
Левченко І.П.
Хара Г.І.

Х. ; НФаУ,
2007.

16 c.

Голова ред..
ради та автор
передмови
В.П. Черних

К.:
«МОРІОН»,
2010

1632 с.

1.Основи роботи в операційному А.А.Немцова,
середовищі WINDOWS XP,
Є.Г.
Навчальний посібник для
Пономаренко,
студентів спеціальностей
Л.В.Васильєва
«Економіка підприємства»,
«Маркетинг», «Менеджмент
організацій» денної та заочної
форм навчання
2. Інформаційні системи та
А.А.Нємцова,
технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів
спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»
Фармацевтична енциклопедія
Голова ред..
ради та автор
передмови
В.П. Черних

Х
152 с.
:Видавництво
НФаУ, 2008

в
издательстве
НФаУ.

К.:
«МОРІОН»,
2010

1632 с.

ймовірності і
математична
статистика

посібник

2.Опорний
конспект
лекцій (у
електронному
вигляді).
3.Збірник
тестових
завдань з
дисципліни
Оптимізаційні
1.Навчальний
методи та моделі посібник.

Математичне програмування.
Навчальний посібник для
студентів економічних
спеціальностей денної та заочної
форм навчання

Є.Г.Пономарен Х.: Вид-во
ко
НФаУ, 2007
Є.Д.Пономарен
ко
А.А. Немцова
А.О. Федосеєва

132 с.

Інформаційні
системи і
технології в
маркетингу

Моделювання визначення
оптимальної суми витрат
фармацевтичних оптових
підприємств на маркетингові
комунікації: Методичні
рекомендації
Фармацевтична енциклопедія

Мнушко З.М.
Левченко І.П.
Хара Г.І.

Х. ; НФаУ,
2007.

16 c.

Голова ред.
ради та автор
передмови
В.П. Черних

К.:
«МОРІОН»,
2010

1632 с.

Х. : Вид-во
НФаУ, 2005

36с.

1.Методичні
рекомендації

2.Довідкове
видання

Інформаційні
технології в
наукових
дослідженнях

1.Методичні
рекомендації

1. Інформаційні технології в
С.В. Вельма
наукових дослідженнях : Метод. Ю.М.Пєнкін
реком. до викон. самост. робіт
для студ. спец. 8.050107

(вибір. дисц.)

“Економіка підприємства”
2. Інформаційні технології в
наукових дослідженнях :
методичні рекомендації до
виконання контрольних робіт для
студентів спеціальності 8.050107
“Економіка підприємства”
заочної форми навчання
3. Інформаційні технології в
наукових дослідженнях : Метод.
реком. до викон. лабор. робіт для
студ. спец. 8.050107 “Економіка
підприємства”
4.Фармакоекономічний аналіз та
моделювання витрат на усунення
наслідків побічної реакції
лікарських препаратів

5.Методичні рекомендації з
визначення цін реалізації на
лікарські препарати під впливом
ринкових факторів: методичні
рекомендації

С.В. Вельма
Ю.М.Пєнкін

Х. : Вид-во
НФаУ, 2005

36с.

В.А. Жук
В.М. Зефіров
М.М.
Нессонова

Х. : Вид-во
НФаУ, 2007

80с.

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

Київ:
20 с
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2010
Київ:
20 с
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2009

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

Європейський
стандарт
комп’ютерної
грамотності
(вибір. дис.)

МО

1. Методичні
рекомендації/
Електронне
видання

1.«Європейський стандарт
І.С. Цаканян
комп’ютерної
грамотності»/методичні
рекомендації до виконання
практичних занять
2.Інформаційні системи та
А.А.Нємцова,
технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів
спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»

–

В издат-ве
Х. : НФаУ,

Основи теорії
систем і
системного
аналізу

1.Методичні
рекомендації.

Основы системного похода.
/методические рекомендации по
выполнению практических
занятий для студентов
специальности 8.18010010
«Качество, стандартизація и
сертификация»

готовится к
печати Х.
НФаУ, 2014

Інформаційні
системи та
технології

1.Навчальний
посібник

1.Основи роботи в операційному А.А.Немцова,
середовищі WINDOWS XP,
Є.Г.
Навчальний посібник для
Пономаренко,
студентів спеціальностей
Л.В.Васильєва
«Економіка підприємства»,
«Маркетинг», «Менеджмент
організацій» денної та заочної
форм навчання
2. Інформаційні системи та
А.А.Нємцова,
технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів

Х
152 с.
:Видавництво
НФаУ, 2008

в
издательстве
НФаУ.

2.Довідкове
видання

Вища та
прикладна
математика

спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»
Фармацевтична енциклопедія

Голова ред.
ради та автор
передмови
В.П. Черних

К.:
«МОРІОН»,
2010

1632 с.

1.Методичні
рекомендації.
2.Опорний
конспект
лекцій (у
електронному
вигляді).
3.Збірник
тестових
завдань з
дисципліни

Європейський
стандарт
комп’ютерної
грамотності
(вибір. дис.)

Інформаційні
системи і

1. Методичні
рекомендації/
Електронне
видання

1.Методичні
рекомендації

1.«Європейський стандарт
І.С. Цаканян
комп’ютерної
грамотності»/методичні
рекомендації до виконання
практичних занять
2.Інформаційні системи та
А.А.Нємцова,
технології. Основи роботи в
І.С.Цаканян
текстовому редакторі Microsoft
Word: Методичні рекомендації до
виконання практичних та
самостійних робіт для студентів
спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій»
Моделювання визначення
оптимальної суми витрат

Мнушко З.М.
Левченко І.П.

–

В издат-ве
Х. : НФаУ,

Х. ; НФаУ,
2007.

16 c.

технології в
управлінні
організацією
2.Довідкове
видання

фармацевтичних оптових
підприємств на маркетингові
комунікації: Методичні
рекомендації
Фармацевтична енциклопедія

Хара Г.І.

Голова ред.
ради та автор
передмови
В.П. Черних

К.:
«МОРІОН»,
2010

1.Інформаційні системи і
технології у логістиці : метод.
рек. до вик. самост. роботи для
студ. спец. 8.03060107
«Логістика»
2. Інформаційні системи і
технології в логістиці : метод.
рек. до викон. контр. робіт для
студ. спец. 8.03060107
«Логістика» заоч. форми навч.
3. Інформаційні системи і
технології у логістиці : метод.
рек. до вик. практ. роботи для
студ. спец. 8.03060107
«Логістика»

А.О.
Федосєєва,
Ю.М. Пенкін

Х. : НФаУ,
2013

20 c.

Х. ; НФаУ,
2013.

20 c.

Системы управления базами
данных: Практикум : Учебное

В.Д. Королев,
М.Н.

1632 с.

3.Опорний
конспект
лекцій (у
електронному
вигляді).
4.Збірник
тестових
завдань з
дисципліни
9 Логіс Інформаційні
тика системи і
технології в
логістиці

10 БТ

1.Методичні
рекомендації

Обчислювальна 1.Навчальний
математика та
посібник.

А.О.
Федосєєва,
Ю.М. Пенкін

20 с.
А.О.
Федосєєва,
Ю.М. Пенкін

Х. ; НФаУ,
2013.

Х. : Изд-во
НФаУ:

104 с.

програмування

11 ПБт, Інформаційні
ФБт технології в
наукових
дослідженнях

1.Методичні
рекомендації

пособие для студентов ВУЗов

Нессонова.

Золотые
страницы,
2006.

1. Інформаційні технології в
наукових дослідженнях : Метод.
реком. до викон. самост. робіт
для студ. спец. 8.050107
“Економіка підприємства”
2. Інформаційні технології в
наукових дослідженнях :
методичні рекомендації до
виконання контрольних робіт для
студентів спеціальності 8.050107
“Економіка підприємства”
заочної форми навчання
3. Інформаційні технології в
наукових дослідженнях : Метод.
реком. до викон. лабор. робіт для
студ. спец. 8.050107 “Економіка
підприємства”
4.Фармакоекономічний аналіз та
моделювання витрат на усунення
наслідків побічної реакції
лікарських препаратів

С.В. Вельма
Ю.М.Пєнкін

Х. : Вид-во
НФаУ, 2005

36с.

С.В. Вельма
Ю.М.Пєнкін

Х. : Вид-во
НФаУ, 2005

36с.

В.А. Жук
В.М. Зефіров
М.М.
Нессонова

Х. : Вид-во
НФаУ, 2007

80с.

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

5.Методичні рекомендації з
визначення цін реалізації на
лікарські препарати під впливом
ринкових факторів: методичні

О.М.
Євтушенко,
З.М. Мнушко,
С.В. Вельма

Київ:
20 с
Український
центр
наукової
медичної
інформації та
патентноліцензійної 20 с
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2010
Київ:
Український
центр
наукової

рекомендації

12 ЯСС Концептуальна
інформатика та
інформаційні
технології
Основи
системного
підходу

1. Довідкове
видання

Фармацевтична енциклопедія

Голова ред.
ради та автор
передмови
В.П. Черних

К.:
«МОРІОН»,
2010

1.Методичні
рекомендації.

Основы системного похода.
/методические рекомендации по
выполнению практических
занятий для студентов
специальности 8.18010010
«Качество, стандартизація и
сертификация»
Фармацевтична енциклопедія
Голова ред.
ради та автор
передмови
В.П. Черних

готовится к
печати Х.
НФаУ, 2014

К.:
«МОРІОН»,
2010

1632 с.

1. Довідкове
видання

Фармацевтична енциклопедія

Голова ред.
ради та автор
передмови
В.П. Черних

К.:
«МОРІОН»,
2010

1632 с.

1.Методичні
рекомендації.

Информационные технологии в
образовании: Учебнометодическое пособие

Пащенко О.И

Нижневартов 227с.
ск: Изд-во
Нижневарт.
гос. ун-та,
2013

2. Довідкове
видання

Основи теорії
оптимізації

13 Педаг Інформаційні
огіка технології в
вищої освіті
школ
и

медичної
інформації та
патентноліцензійної
роботи ;
Харків :
НФаУ, 2009
1632 с.

