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Сонячна енергетика: теорія та практика : монографія / Йосиф Мисак [та ін.] ; М-во освіти і науки України, 
Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - 339,[1] с. : граф., 
мал., табл., фото. - Бібліогр. с. 322-337. 
Висвітлено актуальні проблеми підвищення ефективності систем сонячного теплопостачання із плоскими сонячними 
колекторами та комбінованими геліонагрівниками. Розглянуто проблему використання енергії сонячного 
випромінювання, його практичного застосування у виробництві та в побуті та місце геліоенергетики у Державній 
програмі енергозбереження України. 

 

  

Гродзинський, Михайло Дмитрович. Ландшафтна екологія : підручник / Михайло Гродзинський ; М-во 
освіти і науки України. - К. : Знання, 2014. - 550,[2] с. : табл., мал., граф., схеми. - Бiблiогр. в пiдрядк. 
прим. - Бібліогр. с. 550. 
У підручнику викладено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології як науки, що вивчає ландшафт з позицій 
“суб’єкт-об’єктних” відносин.Приділено увагу основним проблемам сучасної ландшафтної екології: вивченню 
територіальної й вертикальної гетерогенності простору, масштабів прояву ландшафту, його холістичності, динамічності, 
стійкості, структуроформувальним відношенням між місцями ландшафту та типами його територіальних структур, 
ландшафтним межам, екотонам і градієнтам, класифікації та ординації ландшафту і його місць, питанням методології 
менелжменту та планування ландшафтів. 

 

  

Белоліпський, Валерій Олександрович. Грунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : навчальний 
посібник / Валерій Белоліпський ; М-во освіти і науки України, Луганський націонал. аграрний ун-т. - Суми 
: Університетська книга, 2014. - 398,[1] с. : схеми, карти, мал., табл. - Бібліогр. с. 375-393 - Предм. покажч. 
с. 394-398. агроландшафтів. 
У посібнику висвітлюються проблеми грунтоводоохоронного екологічно безпечного сільськогосподарського 
виробництва. Розглядаються теоретичні і прикладні засади грунтоводоохоронної і екологічної оптимізації 
агроландшафтів за їх ерозійно- гідрологічними показниками. Наведена оцінка кризового стану земельних ресурсів і 
чинників, які порушують стійкість агроекосистеми. Викладені методологія та алгоритм розроблення оптимального 
співвідношення компонентів функціональних моделей грунтоводоохоронних 
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Синякевич, Ігор Макарович. Лісова політика : підручник / Ігор Синякевич, Анатолій Дейнека, Ігор Соловій 
; Націонал. лісотехн. ун-т України. - К. : Знання, 2013. - 323,[5] с. - Бібліогр. с. 314-323. 
Викладено теорію і практику лісової політики щодо сталого екологічно збалансованого розвитку лісового господарства 
та подолання глобальних екологічних загроз. Зроблено грунтовний аналіз сучасної лісової політики України й 
зарубіжних країн (США, Канади, Німеччини, Швеції, Польщі та ін.), визначено шляхи вдосконалення лісокористування, 
системи управління лісовим господарством та подолання конфліктів у лісовому секторі економіки. 

 

  

Титамирова, Валентина. Чудеса света [] / Валентина Титамирова. - Харьков : Аргумент Принт, 2013. - 
351,[1] с. - (Сер. "Изменившие мир"). 
История человечества насчитывает уже несколько тысячелетий. За это время возникло и погибло множество 
цивилизаций, оставив после себя много величественных памятников. Эта увлекательная и познавательная книга 
познакомит вас со многими чудесами света нашей планеты и поможет ярче ощутить красоту и загадочность мира, в 
котором мы живем. 

 

  

Україна. Фортеці, замки, палаци : путівник : 70 архітектурних пам’яток / упоряд.: Олег Бєліков, Юлія 
Воронцова. - Харків : Альбатрос, 2011. - 223,[1] с. : фото. - Бібліогр. с. 219. 
Путівник присвячено описанню популярних визначних пам’яток Україги — старовинних замків, фортець та палаців. У 
статтях приведено коротку оповідь про найцікавіші та найяскравіші пам’ятки, описано їхню історію і змальовано 
сучасний стан. У книзі представлені фотографії та плани-схеми замків, палацових комплексів та парків, реконструкції 
не збережених архітектурних пам’яток. Путівник пропонує добірне описання проїзду до пам’ятки автомобільним та 
іншими видами транспорту. Наприкінці кожного розділу приведено довідкову інформацію — телефони вокзалів, готелів 
та інші відомості, необхідні мандрівникам. 
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Лильо, Игорь. Прогулка по Закарпатью : путеводитель / Игорь Лильо, Зоряна Лильо-Откович, Александр 
Пограничный. - К. : Балтия-Друк, 2011. - 240 с. : фото.цв. 
Предлагаем вам знакомство с Закарпатьем — удивительным гостеприиимным краем, славящимся историческими 
памятниками, музеями, санаторно-курортными зонами и великолепной природой. Путеводитель проведет по музеям и 
национальным паркам, познакомит с уникальными архитектурными ансамблями и памятниками, расскажет о местных 
нравах и традициях. Множество полезной информации: как выбрать хорошее жилье и ресторан, где приобрести 
сувениры, куда пойти вечером отдохнуть и развлечься, где находится санаторий или турбаза... Подробные карты 
помогут сориентироваться в незнакомом городе. 

 

  

Бєліков, Олег Михайлович. Перлини України / Олег Бєліков ; фото: Юлія Воронцова, Данило Данько, 
Андрій Жежера та ін. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 205,[3] с. : фото.кол. 
Пропоноване альбомне видання — чудовий подарунок тим, хто хоче якомога більше дізнатися про Україну, визначні 
пам’ятки культури і мальовничі куточки природи, що стали символами та гордістю нашої країни. Унікальні фотографії 
та інформативні тексти стануть у пригоді не лише українцям, а й гостям країни, які цікавляться історією й культурою 
нашої держави. 

 

  

Альенде, Карлос. Самые знаменитые места мира / Карлос Альенде, Френсис Амальфи, Тео Гомес ; пер. с 
исп. : Л. М. Матюхин, Н. В. Матюхина. - М. : БММ, 2010. - 219,[5] с. : карты, фото.цв. - Библиогр. с. 220. 
Романтический Тадж-Махал, таинственный Стоунхендж, древние пирамиды Гизы, затерянные города инков и майя, 
святой город Иерусалим, жемчужина Востока Самарканд, белоснежная гора Килиманджаро, неприступный Эверест, 
магический дворец Потала, райский уголок Йосемити — вот далеко не полный перечень знаменитых мест и памятников 
планеты, о которых рассказывается в этой книге и которые непременно нужно посетить и посмотреть. Куда же поехать 
в первую очередь? О чем позаботиться и что учесть заранее, планируя путешествие? “Самые знаменитые места мира“ - 
полезный путеводитель, который даст ответы на эти вопросы, поможет вам, куда бы вы ни отправлялись, подскажет, 
какой маршрут выбрать и где с пользой для ума и сердца провести незабываемые дни. 
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Традиционные сады : дизайн и планировка / Роджер Плэттс; пер. Е. А. Дубровская ; ред. Н. В. Потатуева. - 
М. : БММ АО, 2005. - 144 с. : фото.цв. - Указ. с. 141-144 
Собрание традиционных садов дизайнера Роджера Плэттса, награжденного золотой медалью Выставки в Челси, 
включает в себя аннотированные планы, цветные фотографии и детальное описание растений. Любому садоводу, от 
начинающего до самого опытного, эта книга поможет создать сад своей мечты, с тенистыми аллеями и прудами, 
солнечными лужайками и террасами, - словом, всем тем, на что способна фантазия. 

 

  

Царенко, Олександр Михайлович. Основи екології та економіка природокористування : навчальний 
посібник / Олександр Царенко, Олександр Нєсвєтов, Микола Кадацький ; М-во освіти і науки України. - 3-е 
вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2014. - 591,[1] с. : схеми, табл. - (Бібліотека 
економічних наук). - Бібліогр. с 579-588 - Предм. покажч. с. 589-591. 
В посібнику розглядаються питання екології навколишнього природного середовища та економіки 
природокористування. Наведено основні терміни та поняття, що стосуються екології, впливу людини на стан 
навколишнього природного середовища, економічних та фінансово-кредитних механізмів регулювання відносин у сфері 
охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів. Теоретичні положення підкріплені фактичними 
розрахунками. 

 

  

Основи спостережень за станом довкілля [] : навчально-методичний посібник / Сумський обл. центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Націонал. природний парк "Деснянсько-
Старогутський" ; ред.: Сергій Панченко, Лариса Тихенко. - Суми : Університетська книга, 2014. - 351,[1] с. : 
табл., іл. - Бібліогр. в кінці розд. 
У посібнику викладено основи дослідницької роботи школярів з біології, подано практичні рекомендації щодо різних 
аспектів вивчення грибів, рослинного покриву й тваринного населення територій. Методики розроблені фахівцями 
науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів і адаптовані для виконання старшокласниками з метою 
залучення громадськості для моніторингу стану довкілля. 
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Дятлева, Галина Витальевна. Чудеса природы / Галина Дятлева. - М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. - 
159,[1] с. : фото.цв. 
Эта книга включает в себя самые разнообразные сведения по географии и биологии. Благодаря этому изданию вы 
узнаете: как возникают полярное сияние и мираж, как дышит океан, как рождаются и умирают горы, как образуются 
айсберги и коралловые рифы. Здесь собраны самые удивительные факты о всех явлениях, существующих в природе. 

 

  

Бєліков, Олег Михайлович. Чарівні куточки України / Олег Бєліков ; фото Юлія Воронцова [та ін.]. - 3-е 
вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 205,[3] с. : фото.кол. 
Пропоноване альбомне видання – чудовий подарунок тим, хто хоче якомога більше дізнатися про Україну, визначні 
пам'ятки культури і мальовничі куточки природи, що стали символами і гордістю нашої країни. У книзі зібрана і 
структурована інформація про популярні туристичні маршрути. Описані і маловідомі пам'ятки, що незаслужено 
перебувають у тіні загальної уваги. Тож серед сотні чудес України для кожногочитача знайдеться своє, що вразить уяву 
або навіть стане метою нової подорожі. 

 

  

Фергюсон, Николь. Правильный сад / Николь Фергюсон ; пер. с англ. Ирины Крупичевой. - М. : ЭКСМО, 
2008. - 367,[1] с. : фото.цв. - Указ. с. 350-366. 
Садоводам по-прежнему необходима информация, чтобы подобрать растения, подходящие к тем или иным 
климатическим условиям. Благодаря многолетней исследователькой и практической работе, а также безупречной 
систематизации, автору удалось создать подробное, по-настоящему, бесценное руководство для планировки вашего 
сада. Издание содержит описание более 1400 растений и их оптимальные сочетания с подробным описанием 
характеристик и четкими инструкциями по уходу. Этой великолепной книгой будут постоянно пользоваться не только 
начинающие садоводы, но и люди с большим опытом ухода за растениями и создания садов. 
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Койсман, Татьяна Юрьевна. Цветники. Дизайн, проектирование, ассортимент : готовые рецепты 
цветников на любой вкус / Татьяна Койсман. - М. : ЭКСМО, 2011. - 527,[1] с. : фото.цв. - (Сер. 
"Энциклопедия цветовода, дачника"). - Примеч. с. 508-509 - Библиогр. с. 526 - Указ. с. 510-525. 
Создавать стильные и красивые цветники на собственном участке – мечта многих. Эта книга откроет для вас волшебный 
мир цветников, поможет вам создавать собственные и неповторимые композиции, играя с цветами, формами и 
текстурами, настроением, сезонами и образами. Авторские секреты известного дизайнера Татьяны Койсман помогут 
вам окунуться в волшебный мир цветов. 

 

  

Шиканян, Татьяна Дмитриевна. Ландшафтный дизайн. Своими руками - от проекта до воплощения / 
Татьяна Шиканян. - М. : ЭКСМО, 2012. - 382,[2] с. : фото.цв. - (Сер. "Подарочные издания. Энциклопедия 
цветовода, дачника"). 
Если вы хотите превратить свою усадьбу, дачу или территорию вокруг дома в законченную, функциональную, удобную 
и просто радующую глаз композицию, то в этой книге можно узнать как это делают профессионалы. Вас ждут проекты 
пятнадцати садов, идеально подходящие к российским климатическим условиям, проекты двенадцати наиболее 
востребованных видов малых архитектурных форм – беседок, скамеек, барбеккю, летних площадок и других, - все они 
подробно описаны и проиллюстрированы. Вы познакомитесь с различными типами водных сооружений и научитесь 
подбирать растительный ассортимент применительно к местным условиям. Вы узнаете, как правильно оценить 
потенциал вашего участка и выбрать идеальный вариант, как научиться совмещать функциональные качества 
различных садовых элементов с решениями декоративных задач, получите полное представление о технологии создания 
своего неповторимого сада. 

 

  

Фомина, Юлия Анатольевна. Сухие и искусственные цветы / Юлия Фомина. - М. : Ниола 21-й век, 2003. - 
141,[3] с. : фото.кол. - (Сер. "100 новых идей") (Библиотека журнала "Цветы"). 
В книге представлены всевозможные варианты украшения интерьера с помощью овощей, сухоцветов, искусственных 
цветов – композиции и букеты разных стилей, коллажи, необычные флористические обьекты. Особое внимание уделено 
рождественскому и новогоднему оформлению. 
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