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Червона книга Українських Карпат : тваринний світ / А.-Т. В. Башта та ін ; ред.: О. Ю. Мателешко, Л. А. 
Потіш. - Ужгород : Карпати, 2011. - 334 с. : кол.іл. 
У книзі подано інформацію про сучасний стан тварин Українських Карпат, занесених до Червоної книги України 
(2009), а також видів, пропонованих для охорони у Карпатському регіоні України (Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Чернівецька області).Наведена новітня інформація про поширення, середовище існування і особливості 
біології, сучасний стан окремих видів тварин, а також подано охоронний статус, фактори загрози і рекомендовані 
заходи охорони. Нариси про 318 видів тварин супроводжуються фотографіями і малюнками, а також карто-схемами 
поширення видів на території Українських Карпат. 

 

  

Ботанічні раритети Кіровоградщини : посібник для спеціалістів з охорони навколишнього природного 
середовища / М-во екології та природних ресурсів України, Державне управління охорони 
навколишнього природного середовища в Кіровоградській області, Державна екологічна інспекція в 
Кіровоградській області ; укл. О. С. Гончаров. - Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2011. - 133 с. 
Посібник складено спеціалістами Державного управління охорони навколишнього середовища в Кіровоградській 
області та начальником відділу екологічного контролю біоресурсів та природно-заповідного фонду Державної 
екологічної інспекції в Кіровоградській області Гончаровим О. С. При складанні посібника використані матеріали 
Червоної книги України, книги “Заповідні куточки Кіровоградської землі”, а також матеріали наукових характеристик 
об’єктів природно-заповідного фонду області. 

 

  

Альманах дитячих оздоровчих закладів України / сост. Н. Г. Гороховська. - К. : Престиж Медіа Інформ, 
2011. - 245 с. 
Книга ознайомить із закладами оздоровлення та відпочинку дітей, висвітлить їхню діяльність, основні напрями роботи. 
Видання інформує читачів про роботу органів державної влади та профспілкових організацій, що сприяють розвиткові 
вітчизняної системи оздоровлення та відпочинку дітей. 
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Велика енциклопедія тварин / укл.: Дмитро Стрєлков, Олександра Цеханська, Ольга Шаповалова. - 
Харків : Пегас : ФО-П Луговий С. М., 2012. - 223 с. 
Ця яскраво ілюстрована енциклопедія — видання для тих, хто прагне відкрити для себе дивовижний і розмаїтий світ 
дикої природи. Читачі дізнаються про різні види тварин; про те які птахи і звірі водяться на різних континентах, чим 
вони живляться, які мають звички і повадки. Про кожну тварину в книжці можно знайти цікаві факти, які не завжди 
відомі широкому колу читачів. 

 

  

Велика ілюстрована енциклопедія живої природи : понад 1000 прекрасних фотографій, захоплива подорож у 
світ дикої природи, цікава розповідь про основні природно-кліматичні зони Землі / авт. тексту Девід Берні ; ред.: 
Міранда Сміт, Расселл Маклін, Паула Бортон ; пер. з англ.: Володимир Свєчников, Надія Сугоркіна. - К. : Махаон-
Україна, 2011. - 319 с. 
У книзі представлені докладні відомості про всіх основних мешканців нашої планети, про еволюцію життя на Землі, 
про функції живих організмів та про їх місця існування. Ця книжка — чудовий посібник для поглибленого вивчення 
екології, ботаніки, зоологіі. 

  

Велика ілюстрована енциклопедія тварин : захоплива розповідь про життя диких тварин, тваринний світ 
усіх частин світу, більше 450 фотографій тварин у природному середовищі проживання / авт. тексту: 
Фульвіо Керфоллі, Марко Феррарі ; іл. Іван Сталіо [та ін.]; ред. Володимир Герман. - К. : Махаон-Україна, 
2011. - 239 с. 
Книжка розповідає про розмаїтий твариний світ планети. На сторінках цього прекрасно ілюстрованого видання ви 
зустрінетесь із ссавцями і плазунами, птахами і комахами, мешканцями морів і океанів. 
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Загадки тваринного світу / авт.-укл., графіка: Елеонора Барзотті ; пер. з італ. Н. В. Сумець ; іл. М. 
Мантовані [та ін.]. - Харків : Фактор, 2011. - 156 с. : кол. іл. 
У цьому чудово ілюстрованому виданні зібрано найцікавіші факти про життя тварин. Звірі, птахи, комахи постануть 
перед вами в різних ролях: невтомними мандрівниками, майстерними будівельниками, сильними і грізними 
мисливцями, турботливими і самовідданими батьками. Книжка відкриє вам найтаємніші загадки тваринного світу. 

  

Планета Земля : енциклопедія / авт. тексту Майкл Аллабі ; ред. Володимир Герман. - К. : Махаон-Україна, 
2009. - 301 с. : кол. Іл 
Енциклопедія містить структуровану і сучасну інформацію про будову надр, склад і властивості гірських порід, рельєф 
земної поверхні, гідросферу, повітряну оболонку Землі, рослинний і тваринний світ, природні зони. У кижці викладено 
більше двох тисяч яскравих ілюстрацій, 80 тисяч цікавих наукових фактів.Ця енциклопедія послужить незамінним 
довідковим посібником і настільною книжкою для читачів різного віку. 

  

Світ тварин. Ссавці / авт.-укл. Т. О. Станкевич ; пер. В. М. Верховня. - Харків : Фактор, 2008. - 63 с. : кол. 
іл. - (Сер. "Нотатки натураліста"). 
Навіщо ящери заковтують камінчики, чи вміють зайці лазити по деревах, а білки літати? Про ці та інші цікавинки ви 
дізнаєтесь із нашої книжки. Також ви можете взяти участь у зоовікторині, ознайомитись із рекордами у світі тварин і 
побачити унікальні фотографії. 
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