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Стратегічна екологічна оцінка : методичний посібник
/ авт. Геннадій Марушевський ; ред.: Ірина
Вернослова, Світлана Лутчин, Анна Музика. - К. :
Проект РЕОП, 2015. - 95 с. : табл. 
Видання підготовлено в межах проекту "Розбудова
спроможності до економічно обгрунтованого планування
розвитку областіей і міст України". Комплексний аналіз
соціально-економічного розвитку на основі результатів
демографічного, економічного та бюджетного
прогнозування, кластерного аналізу економіки, що
виконується в межах Проекту РЕОП, дає можливість
визначити обгунтовані пріоритети та складати реалістичні
плани економічного розвитку регіонів із застосуванням
принципів сталого розвитку.



Святенко, Юлия Борисовна. 101 памятник природы :
иллюстрированная энциклопедия / Юлия Святенко. -
Харьков : Ранок : Веста, 2011. - 159 с. : цв. ил. -
Географ. указ.: с. 154-157. 
Ця книга замислювалася як невелике енциклопедичне
видання з набором статей, у якіх було вміщено загальні
відомості про той або інший природний об'єкт. Так, щоб у
підсумку звучала Ода Природі, оскільки на кожній сторінці
не можна було б обійтися без слів унікальний, чудовий,
дивовижний, прекрасний. І це недарма. Краса природи
змушує забувати про всі статистичні дані й просто
захоплюватися побаченим, й ділитися своїми відчуттями з
іншими. Звичайно, ця книга – не фотоальбом, тому будуть
тут і основні відомості про об'єкти, і цікаві факим, і цифри,
які, до речі, почасти вражають не менше ніж картинка.



Екологічне інспектування : практикум / Микола
Клименко [та ін.]. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 226,
[2] с. : форми, табл. - Бібліогр. с. 225-226. 
У навчальному посібнику представлені та лабораторні
роботи, які направлені на формування вмінь у студентів
планувати, проводити інспекторські перевірки з питань
дотримання екологічного законодавства суб'єктими
діяльності, застосовувати заходи впливу за результатами
перевірок, проводити додаткові екологічні обстеження,
виміри та лабораторні дослідження, розраховувати розміри
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок
скоєння правопорушень екологічного характеру.



Клименко, Микола Олександрович. Збалансоване
використання земельних ресурсів : навчальний
посібник / Микола Клименко, Борис Борисюк, Тетяна
Колесник. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2014. - 551,[1] с. :
схеми, табл. 
Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо
принципів, методів і засобів збалансованого використання
земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від
якісного стану. Висвітлено функції земельних ресурсів,
законодавче регулювання земельних відносин в Україні.
Функціонально-технологічні принципи збалансованого
використання високопродуктивних земель у
сільськогосподарському виробництва. Технологічні та
екологічні основи відновлення продуктивності земель,
порушених в процесі розвідки та використання надр та
проблеми оцінки агроекологічного стану земель та
нормування антропогенного навантаження.



Екологічне лісознавство : навчальний посібник /
Юрій Плугатар [та ін.]. - Херсон : ФОП Грінь Д. С.,
2014. - 246,[2] с. : табл. - Бібліогр. с. 243-246. 
У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні
особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і
новітні матеріали щодо біологічних та екологічних
особливостей і функцій лісових біоценозов. Розглядаються
шляхи відновлення, росту і формування лісу, динамічні
показники лісових екосистем, лісова типологія, а також
екологічні функції лісових насаджень.



Панас, Ростилав Миколайович. Кадастр природних
ресурсів : навчальний посібник / Ростилав Панас,
Марія Маланчук ; М-во освіти і науки України, Нац.
ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська
політехніка, 2014. - 435,[1] с. : діагр., карти, табл. -
Бібліогр. с. 396-420. 
Викладено науково-теоретичні основи створення і ведення
галузевих і регіонального кадастрів природних ресурсів.
Особливу увагу звернуто на нормативно-правове
забезпечення кадастрів природних ресурсів, умови їх
створення за матеріалами аерокосмічного знімання і
використання сучасних ГІС-технолонгій. Кожний галузевий
кадастр природних ресурсів грунтується на
найдостовірнішій та найновішій інформації про стан і
перспективи їхнього використання та охорони.



Енергетика, радіаційна безпека та захист довкілля
від фізичних забруднень. Загальний курс :
навчальний посібник / Віра Сабадаш [та ін.] ; М-во
освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська
політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2014. -
295, [1] с. : схеми, мал., табл. - Бібліогр. с. 257-268. 
Наведено інформацію про базові положення енергетики ,
подано характеристику традиційних та альтернативних
енергетичних установок, технології виробництва
електроенергії , тепла та атомної енергії. Висвітлено
термодінамічні основи перетворення і використання енергії.
Розглянуто головні аспекти взаємодії енергетичної галузі з
довкіллям. Дано характеристику перспективних екологічно
чистих та енергоощадних технологій і напрямів розвитку
сучасної енергетики.



Гречаный, Игорь Анатольевич. Полный справочник
лекарственных трав и целительных сборов : 600
растений и сборов / Игорь Гречаный. - Харьков ;
Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 540,[4] с. :
ил., 8 л. цв.ил. - Библиогр. с. 540-541 - Алф. указ. рус.
названий растений с. 534-539 
Названия растений в этом обширном справочнике даются на
русском, украинском языках и на латыни, приведены также
народные названия. Детальные описания, иллюстрации,
показания и противопоказания к применению – вместе с
книгой вы откроете для себя незаменимые в
нетрадиционной медицине травы. Узнайте рецепты
целительных сборов и чаев против самых
распространенных заболеваний.



Україна : кращі з 500 куточків, які треба відвідати :
велика ілюстрована енциклопедія / Тетяна Жабська
[та ін.]. - Х. : Ранок : Веста, 2009. - 245,[3] с. :
фото.кол 
Україна – край де пам'яток стільки, що вистачить не на один
рік мандрівок. Здолавши сотні кілометрів, автори зібрали
безліч цікавого матеріалу про головні туристичні принади
нашого краю. Моря і гори, замки та парки, славетні міста та
величні храми постають в ореолі старовинних легенд і
науково виважених фактів. Книга запрошує вас вирушити у
віртуальну подорож заповідним світом, помилуватися
буянням барв, зануритись у синеву річок і морок таємничих
печер. Від усієї цієї краси навіть у завзятого мандрівника
перехопить подих. А початківця ця книга напевно надихне
на власну подорож.



Мельник, Леонід Григорович. Екологічна економіка :
підручник / Леонід Мельник. - 3-тє вид., випр. і доп. -
Суми : Університетська книга, 2014. - 366,[1] с. :
схеми, табл., мал., фото.кол. - (Бібліотека
"Економічна освіта") (Сер. "Стійкий розвиток"). 
Пропонований підручник має на меті формування
принципово нових напрямів трансформації економіки на
основі екологізації життєвого циклу продукції. Крім
теоретичних положень, читач знайде фактичні і нормативні
матеріали сучасного екологічного законодавства України.
Підручник має глоссарій.



Гончаренко, Марія Степанівна. Екологія людини :
навчальний посібник / Марія Гончаренко, Юрій
Бойчук ; ред. Н. В. Кочубей ; М-во освіти і науки
України. - 2-ге вид., виправл. і доп. - Суми :
Університетська книга, 2014. - 390,[1] с. - Бібліогр. с.
374-379 
Викладена сучасна теорія розуміння феномена людини в
екологічних, біологічних, соціальних і філософських
позицій. Людина розглядається як космопланетарний
феномен. Досліджується взаємодія людини з навколишнім
середовищем з урахуванням прямих і зворотніх зв'язків цієї
взаємодії. У посібнику викладений холістичний підхід до
пізнання людини як біопсихосоціальної системи, що є
основою спрямованого управління процесами
життєдіяльності, оптимізації обміну з навколишнім
середовищем, нових підходів до боротьби з хворобами,
збереження здоров'я, духовної еволюції людини як єдиного
шляху спасіння від екологічного апокаліпсису.



Приходько, Микола Миколайович. Екологічна
безпека природних і антропогенно модифікованих
геосистем : монографія / Микола Приходько ; М-во
освіти і науки України, Івано-Франківський націонал.
техн. ун-т нафти і газу. - К. : Центр екологічної освіти
та інформації, 2013. - 201,[1] с. : схеми, табл. -
Бібліогр. с. 166-183. - 
Висвітлено теоретико- методологічні засади екологічної
безпеки природних і антропогенно-модифікованих
геосистем. Обгрунтовано необхідність розвитку наукового
напряму конструктивної географії – екологічна безпека
геосистем. Здійснено аналіз та оцінено екологічні ризики
(антропогенної перетвореності природних геосистем,
забруднення атмосферного повітря і поверхневих вод,
паводки, зміна клімату). Розглянуто проблеми безпеки
лісових водних і агрогеосистем. Обгрунтовані систем
управління екологічною безпекою природних і
антропогенно модифікованих геосистем та наукові підходи
до планування і клнструювання нових екологічно безпечних
геосистем.
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