
 Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: cучасні 

концепції менеджменту і маркетингу : навч. посіб. 2-е вид., 

перероб. і допов. Київ : Альтерпрес, 2004, 192 с. 

У виданні розглядається теоретико-методологічні та 

практичні аспекти формування, функціонування та розвитку 

екологічного туризму, як цілісної системи урбокомпенсаційного 

природокористування. На основі конструктивно-географічного 

підходу розкриваються особливості менеджменту та маркетингу 

урбокомпенсаційного екологічного туризму. Окремий розділ 

присвячено проблемі фахової освіти менеджера екологічного 

туризму. 

Видання адресовано науковцям-природничникам, 

фахівцям природоохоронної справи, викладачам навчальних 

закладів, студентам, а також фахівцям що займаються розвитком 

туристичної індустрії в Україні. 

 

 

 

 

 Гель І. М. Практикум із прикладної селекції плодових 

і овочевих культур. 1 частина. Овочеві культури. Львів, 

2014. 160 с. 
Практикум розроблений відповідно до програми 

передбаченої навчальним планом, для студентів вищих аграрних 

навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 

спеціальності 6.090101 “Плодоовочівництво і виноградарство” 

Перша частина практикуму призначена для виконання 

лабораторних робіт із прикладної селекції з овочевими 

культурами. В практикумі викладено основні питання організації 

селекційного процесу, основні апробаційні ознаки овочевих 

культур, які враховуються в селекційній роботі, методологію 

гібридизації і виведення нових форм, основи моделювання 

сорту. Практикум ілюстровано рисунками, схемами та 

таблицями, що полегшує сприйняття теоретичного матеріалу. 

 

 

 

 Гель І. М. Практикум із прикладної селекції плодових 

і овочевих культур. II частина. Плодові, ягідні та 

горіхоплідні культури. Львів, 2015. 320 с. 
Практикум розроблений відповідно до програми 

передбаченої навчальним планом, для студентів вищих аграрних 

навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” 

спеціальності 6.090101 “Плодоовочівництво і виноградарство”. 

Друга частина практикуму призначена для виконання 

лабораторних робіт із прикладної селекції з плодовими 

культурами. В практикумі викладено види плодових культур, як 

джерело вихідного матеріалу, основні питання організації 

селекційного процесу, основні апробаційні ознаки плодових 

культур, які враховуються в селекційній роботі, методологію 

гібридизації і виведення нових форм, основи моделювання 

сорту. Практикум ілюстровано світлинами, рисунками, схемами 

та таблицями, що полегшує сприйняття теоретичного матеріалу. 



Гель І.М. Систематика, ампелографія та селекція 

винограду. Львів, 2015. 90 с. 
Навчальний посібник розроблений для освоєння програми 

курсу “Виноградарство”, передбаченого навчальним планом для 

студентів вищих аграрних навчальних закладів. 
В навчальному посібнику представлено матеріал зі 

систематики винограду, описані найважливіші для господарської 

діяльності суспільства роди й види родини Виноградових, основи 

ампелографії та селекції винограду. Для полегшення засвоєння 

інформації матеріал подається у вигляді схем, рисунків і таблиць. 

Чіткий план опису сорту та ілюстративний допоміжний матеріал 

дозволяють визначити, описати сорти винограду та класифікувати 

їх. 
Представлений навчальний посібник буде також корисним 

для спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм 

власності, фермерів та виноградарів-аматорів. 
 
 
 

 Гель І. М. Історія розвитку виноградарства : навч. 

посіб. для студентів спеціальності «Садівництво і 

виноградарство» Львів : Ліга-Прес, 2016. 202 с. 

Навчальний посібник розроблений для освоєння програми 

курсу дисципліни «Історія розвитку плодівництва, овочівництва 

та виноградарства», передбаченого навчальним планом для 

студентів вищих аграрних навчальних закладів. 

Навчальний посібник представляє інформацію з розвитку 

виноградарства з прадавніх часів до сьогодення в різних куточках 

земної кулі. Матеріал систематизовано за схемою: давня історія 

виноградарства країни чи регіону, розвиток виноградарства і 

науки на сьогоднішньому етапі. Ілюстрований світлинами. 

Представлений навчальний посібник буде також корисним 

для спеціалістів різних форм власності, фермерів та 

виноградарів-аматорів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Горда О. М., Дерпак О. В., Куза А. М. Українська мова 

за професійним спрямуванням: ділова та наукова 

комунікація : навч. посіб. Львів : Львівський національний 

аграрний університет, 2017. 138 с. 

Посібник містить теоретичний матеріал і практичні 

рекомендації, що стосуються правил складання та оформлення 

найуживаніших ділових паперів та наукових текстів. 
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, 

викладачів, державних службовців, а також стане в нагоді тим, хто 

прагне вдосконалити свою майстерність у сфері професійного 

спілкування.  


