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Найкрасивіші місця світу / ред.: М. Аксьонова, Л. Садовська, Є. Євлахович та ін. - К. : 
Національний книжковий проект, 2012. - 212,[4] с. : фото. кол. - (Сер. "Аванта-Україна"). 
Таємнича й незбагненна краса природи, її гармонія й дивовижне різноманіття викликають подив, 
дарують відчуття радості, наповнюють енергією. З цією книгою ви опинитеся в неймовірних за своєю 
красою природних місцях, розташованих на всіх 

 

  

Завязкин, Олег Владимирович. Наша планета / Олег Владимирович Завязкин. Наша 
Вселенная : иллюстрированная энциклопедия для семейного чтения : иллюстрированная 
энциклопедия для семейного чтения / Владимир Щенников. - Донецк : ООО "ПКФ "БАО", 
2013. - 64, 64 С. Раздельная паг. : фото.цв., цв.ил. . 
Что может быть увлекательнее новых открытий? Планента Земля ждет своих исследователей и 
раскрывает перед ними свои тайны. Это красочная книга-перевертыш поможет любознательным 
читателям совершить интересное путешествие по странам и континентам, раскрыть загадки древней и 
новой истории, научит лучше понимать сегодняшний мир. 

 

  

Оксенов, Алексей. Животный мир шести континентов : иллюстрированная энциклопедия / 
Алексей Оксенов. - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2013. - 95,[2] с. : цв. ил., фото. цв. 
Животный мир планеты Земля поражает своим многообразием. В океане и на суше, в воздухе и под 
землей — всюду кипит жизнь. Каждый человек должен знать и любить живую природу. Это красочное 
иллюстрированное издание расскажет об удивительных животных нашей планеты. 
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Оксенов, Алексей. Чудеса природы шести континентов : иллюстрированная энциклопедия / 
Алексей Оксенов. - Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2013. - 95,[2] с. : цв. ил., фото. цв. 
Мир природы планеты Земля поражает своим многообразием. На море и на суше человека ждут 
поразительные открытия. Это красочное иллюстрированное издание станет лучшим подарком для 
любознательных юных читателей. Книга поведает о чудесах природы шести континентов нашей 
планеты. 

 

  

Надзвичайний світ : проект каналу "Дискавері" / пер. з англ.: А. Мішти, Р. Фещенко. - К. : 
Країна мрій, 2012. - 224 с. : кол.іл., фото.кол. - Алф. покажч. с. 220-223. 
Пропонована книжка, яка покликана популярізувати техніку й історію, створена за участю каналу 
“Дискавері”. Цей канал дивляться 400 мільйонів сімей у 140 країнах світу; передачі транслюються 33 
мовами. На чітачів чекає захоплива подорож у світ науки, техніки і живої природи. Розширте своє 
уявлення про наш дивовижний світ, познайомившись з унікальними фактами. На сторінках цієї 
незвичайної книжки ви знайдете захопливу, приголомшливу, сенсаційну інформацію: дізнаєтеся про 
швидкісні машини й літальні апарати, супервулкани й таємниці історії, про мисливців на торнадо та про 
лютих хижаків і багато-багато іншого. Вражаючі факти і чудові ілюстрації не залишать байдужими ні 
школярів ні їхніх батьків. 

 

  

Брем, Альфред. Жизнь растений : новейшая ботаническая энциклопедия : декоративные, 
оранжерейные, экзотические, комнатные, дикорастущие, лекарственные растения нашей 
планеты / Альфред Брем ; ред., авт. предисл. Т. Чухно, ил. В. Мурлыкин. - М. : ЭКСМО, 2010. 
- 974,[2] с. : цв.ил., ил. 
Энциклопедия «Жизнь растений» представляет собой уникальное по широте охвата и универсальности 
собрание описаний 2500 растений всех континентов Земли. Энциклопедия сочетает современный 
научный подход кописанию растений с живой, увлекательной формой изложения материала. Особое 
место в ней занимают любопытные исторические факты, легенды, мифы, народные обычаи и поверья, 
связанные с растениями; приводятся и практические рекомендации по выращиванию растений и уходу 
за ними. Читатель может узнать, какие деревья, кустарники и цветыследует выбрать для своего сада, 
какие комнатные растения подходят конкретному человеку, как правильно ухаживать, поливать и 
размещать растения в доме, чтобы они создали уют и принесли радость их обладателю. Много места в 
книге уделено лечебным свойствам растений, рассказано, как и от каких болезней их применять. 
Важной особенностью энциклопедии является то, что в ней впервые в столь полном объеме рассказано о 
происхождении названий растений. 
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Еколого-психологічне забезпечення якості життя : науково-методичні рекомендації / НАПН 
України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; Ю. М. Швалб [та ін.] ; за ред. Ю. М. Швалба. - К. : 
[б. в.] ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 97 с. : табл., іл., портр. - Бібліогр. с. 95-97. 
Висвітлюються теоретико-методологічні засади й емпірико-прикладні методи дослідження і впливу на 
якість життя людини. Рекомендації розраховані на дослідників у галузі екологічної та соціальної 
психології, викладачів і студентів психологічних факультетів. 

 

  

Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства : 
колективна монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; Ю. М. Швалб [та 
ін.] ; за наук. ред. Ю. М. Швалба. - К. : [б. в.] ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 207 с. : табл., 
іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. с. 199-207. 
Висвітлюються теоретико-методологічні засади й емпірико-прикладні методи дослідження і впливу на 
якість життя людини. Рекомендації розраховані на дослідників у галузі екологічної та соціальної 
психології, викладачів і студентів психологічних факультетів. 

 

  

Плига, Андрій. 
Знайомі незнайомці. Птахи міст та сіл України : для дітей ст. шк. віку, їх батьків та вчителів / 
Андрій Плига, Ігор Землянських ; Проект "Пернаті друзі". - Бровари : ФОП Бобко О. В., 2013. 
- 47 с. : кол. іл. 
Книга розповідає про найпоширеніших птахів населених пунктів України. Про кожен вид наведено опис 
зовнішності, особливості поведінки та турботи про пташенят. Наведено поради щодо підгодівлі та 
створення штучних гніздівель для птахів. 
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Бауэр, Уте. Мой цветущий сад. Простые методы создания клумб, не требующих особого 
ухода / Уте Бауэр ; пер. с нем. Алексея Неделько. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного 
досуга, 2014. - 157,[1] с. : цв. ил., портр., табл. - Указ. имен с. 156-157. 
Мечта каждого садовода — цветущий с весны до осени сад. В этом издании собраны идеи оформления, 
рекомендации по выбору подходящего участка и планированию цветников, наглядные схемы посадки, 
советы профессионалов, информация о более чем 200 видах неприхотливых и эффектных растений, 
которые станут украшением вашего сада. Благодаря этой книге вы научитесь правильно выбирать и 
комбинировать растения так, чтобы ваш сад был в постоянном цветении. 

 

  

Роше, Жан. 
Птицы : для старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Жан Роше ; пер. с фр. 
Д. А. Афанасьевой ; авт. рус. текста М. Собе-Панек ; ил. Жан Гроссон. - М. : Астрель : АСТ, 
2002. - 39 с. : цв. ил. - (Сер. "Все обо всем") 
Эта книга-справочник поможет поближе познакомиться с птицами. И научиться узнавать их «в лицо». А 
может быть подружит с увлекательной наукой орнитологией. Научиться распознавать птиц можно, но 
для этого нужно прочитать эту книгу. 

 

  

Рахманов, Александр Иванович. 
Фазановые птицы / Александр Рахманов. - М. : АСТ : Астрель, 2001. - 189,[2] с. : ил., табл., 
16 л. цв. ил. - (Сер. "Домашняя ферма"). 
Приведена краткая характеристика семейства фазановых птиц (морфологические особенности, 
экология, видовой состав) Даны советы по содержанию и разведению фазанов, павлинов, турачей, 
уралов и кекликов в домашинх условиях. Рассмотрено устройство вольер, необходимое оборудование, 
выбор и способы транспортировки фазановых птиц, представлены рационы для их кормления, способы 
инкубирования яиц и выращивания птенцов. 
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Брикетти, Пьерандреа. 
Птицы : справочник / Пьерандреа Брикетти ; пер. с итал.: Т. А. Васильева, Е. В. Шишлова ; 
худ. Сильвия Гандини. - М. : АСТ : Астрель, 2004. - 318,[1] с. : цв. ил. 
Этот прекрасно иллюстрированный справочник станет хорошим помощником для начинающих 
орнитологов, а также всех кто любит природу и хотел бы научиться распознавать птиц в своем саду, 
около дома, на прогулке или в путешествии. В книге описываютя не только определительные признаки 
каждого вида птиц, но и особенности их биологии, питания, размножения, вопросы охраны. В книге 
описано более 450 видов птиц. 

 

  

Экзотические животные в вашем доме / авт.-сост. И. В. Резько. - Минск : Харвест, 1999. - 
525,[1] с. : ил. - (Домашняя библиотечка). 
Эту книгу с одинаковым интересом прочтут и взрослые и их подрастающие дети – в ней автор живо, с 
любовью и доброй улыбкой рассказывает о жизни и повадках экзотических животных, которых 
старается приручить человек. Книга очень полезная, потому что учит видеть в братьях наших меньших 
таких же равноправных жителей планеты, как и мы все; учит как правильно, не причиняя вреда 
содержать их у себя дома, в условиях неволи, скрашивая эту неволю хорошим уходом, заботой и 
вниманием. 

 

  

Екологічна варта : збірка інформаційних матеріалів / Всеукраїнська дитяча спілка 
"Екологічна варта" за сприяння Державної служби молоді та спорту України ; сост.: Тетяна 
Тимочко, Олена Пащенко, Олена Швець. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2011. - 
31 с. : кол.іл. 
До збірки увійшли інформаційні матеріали, підготовлені в процесі реалізації Всеукраїнською дитячою 
спілкою “Екологічна варта” громадської програми “Екологічний форум дітей та молоді України”. 
Видання містить цикл пізнавальних статей щодо правил поведінки в природі та екологічного 
споживання, формулює основні засади ставлення до природного середовища, збереження водних 
ресурсів, біорізноманіття. У доступній формі викладено важливі екологічні проблеми людства і 
запропоновано шляхи їх подолання. Збірка буде корисною для всіх, кого турбує майбутнє нашої Землі. 
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Екологічний атлас України / М-во охорони навколишнього природного середовища України, 
Ін-т географії ; ред.: Л. Г. Руденко, Т. В. Тимочко, Є. І. Стеценко. - К. : Центр екологічної 
освіти та інформації, 2009. - 104 с. : кол.іл. 
Екологічний атлас України — науково-довідкове видання, що містить просторову інформацію про 
екологічний стан компонентів природи та наслідки взаємодії суспільства і природи в різних регіонах 
України. Складається з 6 розділів: природні передумови формування екологічного стану середовища, 
небезпечні природні та природно-антропогенні процеси, фактори антропогенного впливу на природне 
середовище, екологічний стан природного середовища, соціально-екологічна ситуація, екологічна 
політика. Містить 116 карт різного масштабу, а також таблиці, графіки; ілюстрований кольоровими 
фотографіями. Видання розраховане на широке коло читачів, науковців, викладачів, студентів, 
керівників підприємств, представників органів державної влади і місцевого самоврядування, 
громадських екологічних організацій. 

 

  

Природно-заповідний фонд України: території та об’єкти загальнодержавного значення / М-
во охорони навколишнього природного середовища України. - К. : Центр екологічної освіти 
та інформації, 2009. - 331 с. : кол.іл. 
У книзі вміщено інформацію про об’єкти та території природно-заповідного фонду України 
загальнодержавного значення: природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні 
парки, заказники, пам’ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, парки-пам’ятки садово-
паркового мистецтва, зоологічні парки. Книга містить карти природно-заповідного фонду АР Крим, 24 
областей, міст Києва та Севастополя; ілюстрована кольровими фотографіями. Видання розраховане на 
широке коло читачів, науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, представників органів державної 
влади і місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій, працівників 
природоохоронних установ. 

 

  

Екологічне право України. Особлива частина : навчальний посібник / Олексій Шуміло [та 
ін.]; М-во внутрішніх справ України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. - К. : Центр 
учбової літератури, 2013. - 431 с. 
Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, 
а також розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання 
міжнародно-правової охорони довкілля. 
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Управління регіональним розвитком туризму : навч. посіб. / Дмитро Стеченко [та ін.]. - К. : 
Знання, 2012. - 455 с. 
У посібнику висвітлено найважливіші питання теорії і практики управління регіональним розвитком 
туризму, зокрема такі як інноваційно-інвестиційна політика розвитку туризму, становлення регіональної 
екологічної політики у сфері туризму, формування регіональних ринків рекреаційно-туристичних 
послуг, створення кластерів у сфері туризму, формування регіональних ринків праці, розроблення 
стратегій активізації туристичної діяльності в єврорегіонах за участю України. 

 

  

Чудеса світу : енциклопедія : для дітей середнього шкільного віку / авт.-укл. С. В. Каплун ; 
худ.: Г. В. Беззубова, Л. Д. Киркач-Осипова. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 317 с. 
На сторінках цієї книжки постають дивовижні пам‘ятки — славнозвісні стародавні сім чудес світу, а 
також інші чудові споруди, які було збудовано в різні часи у різних місцях планети. 
Сторінками енциклопедії читач мандрує від єгипетських пірамід та садів Семіраміди до загадкових 
місць, чудових палаців, веж і храмів. Перед ним розкриваються таємниці велетнів острова Пасхи й 
пірамід майя, Великої китайської стіни й Акрополю, Версалю й Альгамбри. 
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