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Ингерлейб, Михаил Борисович. 
Лечебные чаи : карманный справочник / Михаил Ингерлейб, Лариса Славгородская. - Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2013. - 256 с. : табл. - (Сер. "Медицина для вас"). 
Лекарственные растения — давние и надежные помощники человека в борьбе с болезнями. В справочнике 
приведены проверенные эффективные рецепты растительных чаев и лекарственных сборов, используемых 
практически при всех заболеваниях. 

 

  

Савчук, Роман Іванович. 
Загальне землезнавство з основами краєзнавства : практикум: навч. посібник / Роман Савчук. - Суми : 
Університетська книга, 2013. - 183 с. : табл., іл. - Бібліогр. в кінці тем. 
Навчальний посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів з питань, які вивчає загальне 
землезнавство — дисципліна, що поглиблює основи шкільної географічної освіти. Загальне землезнавство з 
основами краєзнавства покликане допомогти засвоїти ключові поняття курсу та осмислити сутність процесів, що 
відбуваються в географічній оболонці нашої планети. 

 

  

Фогт, Маттиас. 
Атлас чудес света / Маттиас Фогт ; пер. с нем. Михаил Зима. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного 
досуга, 2012. - 301,[3] с. : цв. ил. - Имен. указ. с. 302-303. 
Этот атлас перенесет вас в любое из 300 самых живописных мест разных стран и континентов. Более 450 цветных 
фотографий ни с чем не сравнимых по своей красоте ландшафтов и величественных зданий позволят вам любоваться 
чудесами природы, архитектурными шедеврами и культурным наследием человечества разных эпох, а приведенная 
подробная информация — узнать о них больше. Ниагарский водопад и водопад Виктория, Стоунхендж и Гранд-
Каньон, вулканы Килиманджаро и Фудзияма, Долина Царей и пирамиды Гизы, Колизей и Помпеи, Великая 
Китайская стена и мавзолей Цинь Шихуанди- лишь наиболее известные из описанных здесь 
достопримечательностей. 
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Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 / Національний класифікатор України. - [б. 
м.] : [б. в.], [2013?] 
Т. 1 : Абетковий показчик до секцій А - С. - [2013?]. - 749,[1] с 
Т. 2 : Абетковий показчик до секції С. - [2013?]. - 676 с. 
Т. 3. - [2013?]. - 578 с. 
Державний класифікатор продукції та послуг (далі — ДКПП) — систематизоване зведення назв угруповань 
продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації. Перш за все ДКПП 
призначений вирішувати такі основні завдання: 
- виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики; 
- складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних 
рахунків; 
- забезпечувати функціювання системи оподаткування суб’єктів господарювання; 
- провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу; 
- використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності. 
Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг. Об’єкт 
класифікації в ДКПП — продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності. 

 

  

Ярощук И. Э. Инновационные технологии рационального использования влаги. - Кировоград : КОД, 
2012. - 89 с. 
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. 
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Ядерная энергия: мифы и реальность / Энтони Фрогатт, Отфрид Нассауэр, Дмитрий Хмара - 2-е изд., 
перераб. и доп. - К. : Представительство Фонда имени Генриха Бёлля в Украине ; Ровно : Экоклуб, 
2012. - 352с 
В книге представлены тематические исследования по ядерной энергетике. 

 

  

Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посібник / Михайло Дорожовець, Роман Івах, 
Василь Мотало [та ін.] . - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012 - 370 с. 
У книзі зібрано, систематизовано та докладно викладено теоретичний, методичний та довідковий матеріал, що 
охоплює усі питання методології електричних вимірювань та опрацювання отриманих результатів експериментів. 

 

  

Кіровоградська область: "Моя мала Батьківщина" : географічний атлас / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, КДПУ ім. В. Винниченка ; відпов. ред. Т. В. Погурельська ; авт. карт: Л. Л. Семенюк, А. І. 
Кривульченко [та ін.]. - К. : МАПА, 2012. - 19 с. : карти, кол. іл., фото. кол. 
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Евтушок, Ю. И. Как остановить закат земной цивилизации : монография.- Укр. товарищество 
содействия социальным инновациям, Укр. технологическая акад. - К. : Рада, 2012. - 332 с. 
В монографии представлено авторское видение состояния современной земной цивилизации, основные причины ее 
кризиса и пути выхода из него. В частности, автор раскрывает свое понимание природы цивилизации, особенности 
нового этапа ее эволюции и актуальности реформирования. Формулируя проблему «предупреждения заката земной 
цивилизации», обосновывает возможность поэтапного ее вывода на изначальный, триадный уровень целостности 
бытия, предлагает комплекс мер по реформе образования и воспитания, подготовке специалистов, «широкого 
познавательного профиля» а также реформирования основных сфер жизнедеятельности глобального социума, 
создания принципиально новых органов управления земной цивилизацией. 
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