
    

 
 
637.1 
Г 248 
 Гачак Ю. Р. Виготовлення кисломолочних напоїв та їх використання в 
домашніх умовах. Кулінарні рецепти: посібник / Ю. Р. Гачак. – Львів, 2012. – 100 
с. 
 У посібнику читач знайде для себе цікаву інформацію про харчову, біологічну цінність, 
сучасний асортимент кисломолочних напоїв, особливості їх вибору у крамницях та подальше 
зберігання.Посібник містить практичні поради щодо виготовлення конкретних 
кисломолочних напоїв у домашніх умовах, а також численні рецепти приготування 
різноманітних страв та напоїв із їх використанням.Посібник рекомендовано широкому колу 
читачів. 
    

 
 
637.1 
Г 247 
 Гачак Ю.Р. Виготовлення морозива та парфе в домашніх умовах. 
Рецептури: посібник / Ю.Р. Гачак. – Львів, 2011. – 68 с. 
В даному посібнику представлено сучасний асортимент, біологічну цінність та лікувальні 
властивості морозива, наведено основні фізико-хімічні характеристики продукту основних 
його видів, особливості виготовлення морозива в домашніх умовах. 
 Посібник містить значну кількість рецептів щодо виготовлення морозива та «парфе», 



а також їх використання при виробництві кондитерських виробів чи десертів. 
 Посібник розрахований на студентів закладів освіти технологічних галузей, 
працівників харчової промисловості, а також пересічних споживачів та гурманів морозива. 
 

 
 
65.9(2)32 
П 57 
 Поперечний С. І. Формування ринку ветеринарних послуг: монографія / С. 
І. Поперечний, Л.В. Бабич. – Львів: НВФ «Українські технології», 2010. – 172 с.  
 
 Розглядаються проблеми трансформації системи ветеринарного обслуговування в 
умовах ринкових відносин. Показано тенденції розвитку ринку ветеринарних послуг, 
зарубіжний та вітчизняний досвід формування системи ветеринарного обслуговування, 
пропонуються способи активізації підприємницької діяльності у даній сфері. 
 Для науковців, працівників ветеринарних служб, які провадять приватну ветеринарну 
практику, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.  
 

 
 
619:614 
К 591 
 Козій В. І. Добробут тварин (історичні, наукові та нормативні аспекти): 
навчальний посібник / В. І. Козій. – Біла Церква, 2012. – 320 с. 
 



    У навчальному посібнику висвітлені релігійні, філософські, наукові та соціальні основи руху 
за гуманне ставлення до тварин, зроблено ретроспективний екскурс в історію вчення про 
добробут тварин та проаналізовано сучасні тенденції в розвитку державної та міжнародної 
регулятивної політики. 
 

 
 
621.3 
Е502 
 
 Електротехніка: навчально-методичний посібник / Б. Р. Ціж, О. Р. 
Максисько, Н. С. Галкіна. – Львів: в-во ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького, 2011. 
– 244 с., іл. 
 
 В навчально-методичному посібнику викладені основні відомості про електричні та 
магнітні кола, електротехнічні пристрої і машини, а також методичні настанови до 
виконання розрахункових і лабораторних робіт. До кожного розділу подані приклади 
розв’язування задач, задачі для самостійного розв’язування та запитання і завдання для 
самоконтролю та самостійної роботи. 
 Посібник розрахований на студентів вищих закладів освіти та технологічних 
спеціальностей. 
  
   

 
 



637.1 
Г247 
 Гачак Ю. Р. Виготовлення масла та його використання в домашніх умовах. 
Народні кулінарні рецепти / Ю. Р. Гачак. – Львів, 2011. – 78 с. 
 
 Посібник висвітлює питання харчової, біологічної цінності масла та спредів, наведена 
сучасна класифікація масла, детально описані способи виготовлення масла, у т.ч. старовині 
та національні, дано рекомендації щодо зберігання масла та його купівлі. 
 Видання розраховане на студентів закладів освіти технологічних галузей, працівників 
харчової промисловості, а також численних гурманів, що віддають перевагу серед молочних 
продуктів маслу та стравам з його використанням. 
 

 
 
637.1 
Г247 
 Гачак Ю. Р.  Молочні продукти лікувально-профілактичного призначення: 
посібник / Ю. Р. Гачак, Ю. Ю. Варивода, Н. Б. Сливка. – Львів, 2011. – 136 с. 
 
 У даному посібнику розглядаються сучасні аспекти нового напрямку в харчовій галузі, 
а саме: роль та особливості виготовлення продуктів  лікувально-профілактичного 
призначення. Детально наведено технології молочних продуктів  лікувально-профілактичного 
призначення: кефірів, йогуртів, напоїв з маслянки, сиркових виробів із використанням 
вітчизняних сиропів нового покоління та різноманітних біодобавок. Представлена технологія 
міні-сиру із фітодобавками. 
 Посібник рекомендовано для магістрантів, студентів вищих навчальних закладів 
технічних, технологічних та екологічних спеціальностей. 
 



 
631.3 
Ч 154 
 Чайковський Б. П. Посібник з дисципліни «Машини і механізми в 
тваринництві» / Б. П. Чайковський, Н. І. Павлик, А. В. Шалько. – Львів, 2010. – 
190 с. 
 В посібнику викладено курс лабораторних робіт з дисципліни «Машини і механізми в 
тваринництві», а також контрольні запитання по темах. 
 

 
 
636.09.616.07 
К 616 
 Колтун Є. М. Рентгенологічна діагностика тварин (навчально-методичний 
посібник) / Є. М. Колтун. – Львів, 2011. – 120 с. 
 
 Пропонований навчально-методичний посібник допоможе студентам факультету 
ветеринарної медицини вивчити і самостійно опрацювати основи ветеринарної 
рентгенодіагностики, укладений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Клінічна 
діагностика». 
 
 



 
 
658.8 
В 194 
 Васильчак С.В. Удосконалення маркетингової діяльності 
молокопереробних підприємств : монографія / С. В. Васильчак, У. Я. Петриняк. – 
Львів : Сполом: 2012, – 196 с.  
 
 У монографії викладено основні питання, що розкривають сутність вдосконалення 
маркетингової діяльності на молокопереробних підприємствах як філософії підприємницької 
діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу звернуто на маркетингові 
підходи, методи, алгоритми та інструменти, котрі використовуються підприємствами для 
задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей.  
 Монографія призначена для аспірантів, працівників маркетингових служб, а також 
для викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
 

 
 
636.082 
Г 340 
 Щербатий З. Є. Генетико-селекційні параметри добору та їх використання 
в селекції тварин / Щербатий З. Є., Павлів Б. А., Кос В.Ф., Кропивка Ю. Г. – Львів, 
2011. – 68 с. 
 
 У навчальному посібнику висвітлено основи кореляційного і регресійного аналізу, 



викладено методику визначення таких генетично-селекційних параметрів, як: коефіцієнт 
кореляції, коефіцієнт регресії, коефіцієнт успадковуваності, методику визначення генетичної 
подібності між тваринами породи, селекційний диференціал і ефект селекції. 
 

 
 
638.1 
К 563 
 Ковальський Ю. В. Технологія одержання продуктів бджільництва  
/ Ю. І. Ковальський, Я. І. Кирилів. – Львів, 2011. – 254 с. 
 
 У методичному посібнику подано характеристику технології отримання таких 
продуктів бджільництва як мед, віск і бджолине обніжжя. Детально описано процес 
перетворення нектару у мед, а також подано його фізико-хімічний склад. Наведено спосіб 
промислової технології отримання меду. Описаний процес восковиділення і фактори, які на 
нього впливають. Широко висвітлені питання впливу якості корму на розвиток і 
продуктивність бджолиних сімей. 
 Посібник розраховано на наукових співробітників, аспірантів і студентів біолого-
технологічних, ветеринарних та технологічних факультетів аграрних навчальних закладів, 
спеціалістів бджологосподарств.  
 
 

 
 
619:614 
З-140 



 Демчук М. В. Загальна ветеринарна профілактика : навчально-методичний 
посібник / М. В. Демчук, О. В. Козенко, О. Г. Богачик та ін. –  
Львів: Сполом, 2012. – 358 с. 
 
 У посібнику подані теми занять з вивчення етології та добробуту 
сільськогосподарських тварин, подано етологічні та добробутні основи поведінки 
життєдіяльності сільськогосподарських тварин для покращення підготовки студентів до 
лабораторно-практичних занять і виконання практичних завдань. 
 Для підготовки фахівців з напряму 6.110.101 «Ветеринарна медицина». 
 

 
 
65.05 
М 616 
 Минів Р. М. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник  
/ Р. М. Минів, Б. Б. Батюк. – Львів: Сполом, 2011. – 132 с. 
 
    У навчальному посібнику викладено теоретичні та методологічні основи вивчення 
інноваційного менеджменту, концепції інноваційного розвитку, особливості інноваційного 
процесу, інноваційні потоки в середовищі менеджменту, реалізація нововведень на 
підприємстві, інноваційні стратегії та організаційні форми реалізації інновацій. 
    Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, підприємців 
та керівників-практиків, які цікавляться проблемами інноваційного менеджменту. 
 

 



 
65.05 
Л 37 
 Левків Г. Я. Маркетинговий менеджмент: підручник 
/ Г. Я. Левків, Р. М. Минів, Б. Б. Батюк. – Львів: Сполом, 2011. – 325 с. 
 
 Підручник охоплює всі теми, передбачені згідно до навчальних планів підготовки 
«Менеджмент» та «Маркетинг». Розглядаються питання про новаторські концепції і 
інструментарій підвищення ефективності маркетингового менеджменту компаній, які 
дозволяють впроваджувати нові методи роботи і добиватися стійких перетворень. 
 Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, 
підприємців і керівників-практиків, які цікавляться проблемами маркетингового 
менеджменту. 
 

 
 
638.1 
К 591 
 Козій Б. І. Інформатика у ветеринарній медицині : навчальний посібник  
/ Б. І. Козій. – Львів, 2011. – 258 с. 
 
 У посібнику пропонується огляд сучасних апаратних та програмних засобів 
персональних комп’ютерів і методів роботи з ними. Викладення матеріалу супроводжується 
наочними прикладами розв’язування інформаційних задач ветеринарної медицини. 
 Посібник розроблений для допомоги студентам у вивченні дисципліни «Інформатика у 
ветеринарній медицині». 
 Матеріали посібника можуть бути використані як допоміжний засіб слухачами 
магістратури, аспірантами та викладачами. 
 



 
 
637.2 
В 524 
 Козак М. В. Виготовлення масла та спредів : навчальний посібник 
/ М. В. Козак, В. О. Наговська, Ю. Р. Гачак та ін. – Львів, 2011. – 192 с. 
 
 У посібнику подаються основні вимоги до вершків при виробництві масла, подано опис 
технологічних операцій при виробництві масла, спредів, наведено основні параметри та 
режими технологій. 
 Розглядаються особливості і технологічні режими при виробництві різних видів масла 
та спредів та найбільш поширених їх представників, наведено порядок дослідження масла і 
спредів згідно вимог технохімічного та мікробіологічного контролю, представлені методики 
дослідження масла і спредів. 
 Посібник розрахований на викладачів, наукових працівників студентів спеціальностей 
«Ветеринарна медицина» та «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» у 
вищих навчальних закладах III – IV  рівнів акредитації Міністерства аграрної політики 
України. 
 

 
 
658.8 
Л 373 
 Левків Г. В. Маркетинговий менеджмент: Ситуаційні вправи: навчальний 
посібник / Г. В. Левків. – Львів : Сполом, 2012. – 192 с. 



 
 Підручник охоплює всі теми, передбачені навчальними планами підготовки 
«менеджмент організацій», «менеджмент ЗЕД», та «маркетинг» (ОКР: спеціаліст, 
магістр) базовими знаннями із використанням у практичній діяльності можливостей 
поглибленого вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент». Посібник дозволить краще 
засвоїти матеріал, набути практичних навичок і вміння застосовувати знання в процесі 
виконання конкретних маркетингових завдань.  
 Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, 
підприємців і керівників – практиків, які цікавляться проблемами маркетингового 
менеджменту.        
 
  

 
 
636.09.615 
С 48 
 Слободюк Н.М., Винярська А. В., Данко Г. В. Лікарські рослини з основами 
фітотерапії у ветеринарній медицині : навчальний посібник / Н. М. Слободюк, А. 
В. Винярська, Г. В. Данко. – Львів, 2011. – 140 с.  
 
 У навчальному посібнику представлено зміст, тематичний план і набір тестових 
завдань для кредитно-модульного контролю і підсумкової атестації студентів денної 
форми навчання при вивченні дисципліни «Лікарські рослини». Відповідно до робочої 
програми навчальної дисципліни він включає не лише контрольні завдання з усіх тем 
предмету, а також методичні вказівки для оформлення гербарію, як звітного документу 
про проходження навчальної практики. 
 Навчальний посібник може бути використаний для підготовки фахівців напряму 
6.110101 «Ветеринарна медицина». 
 



 
 
5(069) 
Б 94 
 Буцяк В. І. Екологічний моніторинг ведення тваринництва у біогеохімічних 
провінціях / В. І. Буцяк та ін. – Львів, 2005. – 254 с. 
 
 На основі власних досліджень і даних літератури у монографії подано моніторинг 
важких металів у трофічних ланцюгах живлення в біогеохімічних зонах. Розроблено 
концепцію організації та проведення профілактичних заходів, які дозволяють попередити 
міграцію важких металів як в ланці ґрунт – рослина, так і в ланцюзі корм – тварина. 
 Розрахована на фахівців у галузі тваринництва, екологів, викладачів і студентів вузів 
та коледжів. 
 
 

 
 
619:617 
О- 739 
 Цісінська С. В. Основи ветеринарної десмургії: навчально-методичний 
посібник / С. В. Цісінська, Ю. М. Леньо, В.І. Завірюха. – Львів, 2012. – 52 с. 
 
 У пропонованому методичному посібнику детально описано види перев’язного 
матеріалу, форми його застосування, способи використання, класифікацію пов’язок за 
лікувальною дією та способом накладання. Подано способи накладання загальних і спеціальних 



бинтових пов’язок, описано види іммобілізуючи пов’язок, правила їх накладання та 
застосування при різних ушкодженнях у тварин. 
 

 
 

 
 
 
 


