
2017

Охорона навколишнього природного середовища.
Законодавство, методики, рекомендації : практичний
посібник / упор.: Анатолій Григоренко, Людмила
Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. –
287 с. 
Посібник розрахований на державних інспекторів України з
охорони навколишнього природного середовища, суддів,
адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності та студентів
вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галуз
права.



Білецька, Г. А. Рекреаційне природокористування :
навчальний посібник / Г. А. Білецька. - Львів : Новий
Світ-2000, 2013. – 148 с. 
У навчальному посібнику викладено сутність, зміст і
завдання рекреацій¬ного природокористування, розглянуто
класифікацію рекреаційних ресурсів. Охарактеризовано
природні рекреаційні ресурси та висвітлено питання їх
раціонального використання й охорони. Надається
інформація про туризм як галузь рекреації і природні
туристичні ресурси. Окремий розділ навчального посібника
присвячений природним рекреаційним ресурсам
Хмельницької області.



Панас Ростислав Миколайович. Бонітування грунтів :
навчальний посібник / Ростислав Панас. - Львів :
Новий Світ-2000, 2017. - 351 с. : діагр., карти, табл. -
Бібліогр. с. 338-351. 
Розкрито суть бонітування грунтів як галузі природничої
науки, його складові частини. Подано методологічні підходи
у бонітуванні грунтів та сучасна технологія його
проведення. Наведена характеристика грунтового покриву і
умов грунтоутворення в природних зонах України і
приклади бонітування найпоширеніших грунтів у них, а
також методичні засади класифікації орних земель за
придатністю грунтів для вирощування
сільськогосподарських культур.



Методика польового досліду (Зрошуване
землеробство) : навчальний посібник / Віктор
Ушкаренко [та ін.] ; Нац. акад. аграрних наук
України, Ін-т зрошуванного землеробства, М-во
аграрної політики та продовольства України, ДВНЗ
"Херсонський держ. аграрний ун-т". - Херсон :
Видавець Грінь Д. С., 2015. – 445 с. 
Наведено особливості проведення польових дослідів та
статистичний аналіз результатів лабораторних досліджень і
врожайних даних сільськогосподарських культур,
отриманих в однофакторних, двофакторних, трифакторних,
чотирифакторних і п’ятифакторних польових дослідах,
проведених в умовах зрошуваного землеробства південного
регіону України. У виданні враховано результати науково-
дослідних робіт з методики польового досліду, висвітлені
останніми роками у вітчизняній і закордонній літературі.



Міронова Н. Г. Екологічна стандартизація і
сертифікація : навчальний посібник / Н. Г. Міронова,
Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2013, 2017. -
139,[1] с. - (Сер. "Вища освіта в Україні"). - Бібліогр.
с. 138-139. 
У посібнику викладені загальні положення
стандартизаційної та сертифікаційної діяльності, а також
розглядаються питання стандартизації в галузі екології та
охорони навколишнього природного середовища,
екологічної сертифікації та екологічного маркування
продукції, екологізації виробництва. Видання
рекомендовано для студентів спеціальності “Екологія та
охорона навколишнього природного середовища”, також
може бути корисним для спеціалістів у галузі охорони
довкілля і тих, що займаються питаннями стандартизації,
сертифікації та маркування товарів і послуг.



Екологічний паспорт Кіровоградської області за 2015
рік [] / Департамент екології та природних ресурсів
Кіровогр. обл. держ. адміністрації. - Кіровоград : [б.
в.], 2016. - 137 с. : табл., фото.кол.



Регіональна доповідь про стан навколишнього
природного середовища Кіровоградської області у
2015 році / Департамент екології та природних
ресурсів Кіровогр. обл. держ. адміністрації. -
Кіровоград : [б. в.], 2016. - 182 с. : табл., фото.кол.



Білянська, Марія Михайлівна. Організація еколого-
педагогічної діяльності : навчальний посібник /
Марія Білянська ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т
вищої освіти. - К. : Ліра-К, 2017. - 183,[1] с. - Бібліогр.
в кінці тем. 
У посібнику розкрито теоретичні основи, методи, засоби і
форми організації еколого-педагогічної діяльності у процесі
навчання біології. Матеріал підібрано згідно до навчальної
програми з дисципліни «Організація еколого-педагогічної
діяльності».



Агроекономічні і екологічні основи прогнозування та
програмування рівня врожайності
сільськогосподарських культур : навчальний
посібник / Олег Харченко [та ін.] ; ред. О. В.
Харченко. - Суми : Університетська книга, 2015, 2017.
- 239,[1] с. : граф., табл. - Бібліогр. с. 190-192. 
Розглянуто та проаналізовано різні методичні підходи
економічного та екологічного обґрунтування рівня
врожайності сільськогосподарських культур з точки зору
забезпеченості їх природними ресурсами, а також ресурсну
урожайність та можливий рівень удобрення з позиції
економічної доцільності, екологічної безпеки та
бездефіцитного балансу основних елементів живлення і
гумусу.



Оцінка методичних підходів щодо екологічного
обгрунтування застосування добрив під
сільськогосподарські культури / Олег Харченко [та
ін.]. - Суми : Університетська книга, 2017. - 48 с. :
табл. - Бібліогр. с. 48. 
У пропонованій роботі розглядається проблема екологічного
обґрунтування норм мінеральних добрив з погляду
бездефіцитності основних елементів живлення та гумусу.
Видання розраховане на керівників сільськогосподарських
підприємств, спеціалістів, фермерів. Може бути корисним
магістрам і науковцям у галузі сільськогосподарського
виробництва.



Сучасний атлас світу. - К. : Країна мрій : ОСМА, 2015.
- 128 с. : карти. - Покажч. геогр. назв с. 109-128. 
В атласі подаються основні аспекти географії – природно-
ресурсний, екологічний, соціально-економічний. Основна
частина книги – сучасний атлас світу з картами. Також
подається інформація про нашу планету й материки, про
країни, їх адміністративно-територіальний поділ, населення
й фізико-географічні особливості, природні катаклізми. В
атласі також є покажчик географічних назв, словник
термінів, фотографії.



Мій перший атлас / пер. з англ. А. Кізлової. - К. :
ОСМА, 2015. - 88 с. : карти, фото. - Покажч.
географічних назв с. 74-88. 
У цьому атласі читач знайде основну базову інформацію з
фізичної і політичної географії. Детальні географічні карти
познайомлять малого читача із усіма країнами світу,
столицями країн, горами, річками, морями й океанами. Крім
того, в атласі наводиться довідкова інформація про
територію, населення, державний устрій країн світу.



Великий ілюстрований атлас світу. - К. : Кристал Бук,
2017. - 157,[5] с. : кол.іл., фото.кол. : атлас,
багатокол. - (Сер. "Домашня бібліотека"). 
«Великий ілюстрований атлас світу» – унікальне кольорове
інформаційно насичене науково-популярне видання, що
включає більше 20 000 географічних назв. У ньому в
наочній формі представлені сучасні відомості про 137 країн
світу, їх політичний та економічний устрій, культурні
особливості та історичне минуле. Географічні карти
доповнені ілюстраціями і пізнавальною інформацією.
Видання відрізняється доступністю викладу.



Оксенов Олексій. Дива природи шести континентів :
ілюстрована енциклопедія / Олексій Оксенов. - К. :
Кристал Бук, 2016. - 63,[3] с. : фото.кол. - (Сер.
"Велика книжка"). 
Світ природи планети Земля вражає своєю різноманітністю.
На морі і на суші на нас чекають дивовижні відкриття. Це
кольорове видання стане найкращим подарунком для
допитливих юних читачів. Книжка розкаже про дива
природи шести континентів нашої планети.



Зав’язкін Олег Володимирович. Загадки і таємниці
нашої планети / Олег Зав’язкін. - Донецьк : БАО,
2014. - 125,[5] с. : фото.кол. 
Що може бути захопливішим за нові відкриття? Планета
Земля чекає на своїх дослідників і розкриває перед ними
свої таємниці. Це яскраве видання допоможе читачам
познайомитися з дивовижними тваринами і рослинами,
здійснити захопливу подорож по країнах і континентах,
розкрити загадки давньої і нової історії. Книжка стане
найкращим подарунком до будь-якого свята.



Мірошниченко Світлана Анатоліївна. Ілюстрований
атлас живої природи / Світлана Мірошниченко. - К. :
Кристал Бук, 2017. - 159,[3] с. : фото.кол. -
(Бібліотека школяра). 
Тваринний світ планети Земля вражає своєю
різноманітністю. В океані і на суші, на землі і в повітрі існує
життя. Кожна людина повинна знати, любити і берегти живу
природу. Це яскраве ілюстроване видання розкаже про
найдивовижніших представників тваринного світу нашої
планети.



Оксенов Олексій. Світ тварин шести континентів :
ілюстрована енциклопедія / Олексій Оксенов. - К. :
Кристал Бук, 2017. - 63,[3] с. : фото.кол. - (Бібліотека
школяра). 
Тваринний світ планети Земля вражає своєю розмаїтістю. В
океані й на суші, у повітрі й під землею – скрізь кипить
життя. Кожна людина повинна знати й любити живу
природу. Це яскраве ілюстроване видання розкаже про
дивовижних тварин нашої планети і стане найкращим
подарунком для допитливих хлопців та дівчат.



Котенко Олена Вячеславівна. Тваринний світ / Олена
Котенко. - Харків : Ранок, 2016. - 62,[2] с. : фото.кол.
- (Сер. "Пізнаємо та досліджуємо"). - Предм. покажч.
с. 62. 
Книга «Тваринний світ» у зрозумілій і захопливій формі
познайомить юного читача з дивовижним світом тварин. За
допомогою енциклопедії та уяви школярик зможе дослідити
світ живих істот рідної планети та дізнатися про них багато
нового. На кожному розвороті на вас чекають цікаві факти,
завдання або запитання й дивовижні ілюстрації.



Комахи: 50 найвідоміших видів : міні-енциклопедія :
пер. з англ. - К. : Країна мрій : ОСМА, 2016. - 56 с. :
кол.іл. 
За допомогою цього довідника ви зможете розпізнати 50
найвідоміших видів комах. Ви дізнаєтеся про їхні основні
ознаки та спосіб життя.



Мірошниченко Світлана Анатоліївна. Цікава наука /
Світлана Мірошниченко. - К. : Кристал Бук, 2016. -
160,[2] с. : фото.кол. - (Сер. "Велика книжка"). 
Усе, що створює людина, усе, чим вона живе, так чи інакше
пов’язане з точними та природничими науками. Ця книжка
допоможе хлопчикам і дівчаткам одержати нові знання з
математики, фізики, хімії та біології людини. Яскраві
ілюстрації, популярний виклад матеріалу, тематичні
запитання, досліди, фокуси, вікторини – що ще треба для
захопливого домашнього навчання?! Переконайтесь, що
наука може бути надзвичайно цікавою!



Ковальова Світлана Вікторівна. Цікаво про все:
ілюстрована енциклопедія знань / Світлана
Ковальова. - К. : Кристал Бук, 2016. - 127,[3] с. :
фото.кол. - (Бібліотека школяра). 
Знати все на світі неможливо, але розширювати свій
кругозір необхідно. Ця книжка для допитливих хлопчиків та
дівчаток містить цікаву інформацію з біології, географії,
астрономії, історії, літератури, музики, культури, спорту.
Юні читачі познайомляться з дивовижними фактами,
дізнаються про різні цікаві події. Статті в енциклопедії
подано в алфавітному порядку, що полегшує пошук
необхідної інформації, і доповнено кольоровими
фотоілюстраціями.



Батій Яна Олександрівна. Все про все. Велика
енциклопедія молодшого школяра / Я. О. Батій. -
Харків : Ранок, 2016. - 270,[2] с. : кол. іл., фото. кол. 
Невже все і про все? Навіть не сподівайтеся – так не буває!
В жодній книзі, у жодній бібліотеці, навіть у всемогутньому
Інтернеті не знайти відповідей на всі питання. Тут, у цій
книжці, – про найголовніше. Про те, що варто знати зовсім
юним людям, які тільки починають знайомитися з
величезним і прекрасним навколишнім світом. Але не
забувайте: єдино правильні відповіді – тільки в таблиці
множення. А якщо мова йде про речі більш складні,
остаточних відповідей просто не існує. Змінюється не тільки
світ, а й наші уявлення про нього. Тому сперечайтеся,
міркуйте, шукайте власні відповіді на найважливіші
питання. Адже недарма кажуть: істина народжується в
суперечках.



Каспарова Юлія Вадимівна. Мандруємо Україною /
Юлія Каспарова. - Харків : Ранок, 2016. - 95,[1] с. :
кол.іл., фото.кол. + 1 карта. 
Герої книги Лисеня та Вовченя запрошують допитливих
діточок до захлопливої подорожі Україною. На читачів чекає
знайомство з найкрасивішими куточками нашої
батьківщини. Мандруючи сторінками книги, дітлахи
відвідають всі області України, дізнаються багато нового
про її культуру, історію, тваринний і рослинний світ,
народний побут.



Растения: иллюстрированная энциклопедия : 1000
интересных фактов / текст Андрей Климов. - Харьков
; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 319,[1] с.
: цв.ил. - Предм. указ. с. 306-317. 
Около 700 увлекательных статей и 1000 красочных
иллюстраций! В этой книге вас ждут увлекательные факты и
неожиданные открытия. Оказывается, привычные растения,
которые мы видим каждый день, скрывают множество тайн!

Почему никто не видел цветов папоротника.
Правда ли, что хвощ - современник динозавров.
Растут ли в Украине орхидеи.
Почему наперстянка лекарственная и ядовитая
одновременно.
Бывают ли шишки красными.
Откуда родом тюльпаны.
Где растет "неопалимая купина".
Можно ли из обычного тростника делать хлеб.

Также вы узнаете названия растений, их полезные свойства,
научитесь различать съедобные и несъедобные грибы и
многое другое.



Україна - єдина країна. - К. : Глорія, 2016. - 208 с. :
кол.іл., фото.кол. 
Книга розповість вам про країну з багатою історією і
культурою, з чарівною природою та найкрасивішими
місцями, про велику країну – Україну. Книга побудована в
дуже зручній формі: вона складається з трьох частин, кожна
з яких – окрема тема.
Один з розділів розповість вам про традиційні українські
свята та обряди, а також про головні обереги українського
народу, які забезпечували здоров’я, добробут і спокій у
родині.
Інша частина книги містить розповіді про природні дива
України, неповторні замки і палаци, які вражають не тільки
красою, а й своєю незабутньою історією. Також ви
дізнаєтесь про найвідоміші церкви та монастирі України, які
зачарують вас своєю неповторністю, та забажаєте побачити
їх на власні очі.
З останнього розділу книги ви дізнаєтеся про видатних
особистостей, які зіграли в історії України видатну роль, а
також про славетних письменників, поетів, художників,
спортсменів та інших осіб, які прославили Україну.



Третяк, Анна. Допитливій малечі про цікаві речі.
Подорож по Україні : для дітей молодшого та
середнього шкільного віку / Анна Третяк. - К. : АВІАЗ,
2016. - 239,[1] с. : фото.кол. 
Ви любите подорожувати? Відкривати для себе нові місця,
дізнаватися про їхню історію, уявляти їхнє майбутнє? У
кожній області є місця які вражають, захоплюють,
причаровують і назавжди залишаються у пам’яті людей, які
там побували. Ця книга створена для тих, хто хоче ближче
познайомитися з Україною, торкнутися багатств нашого
краю та відвідати його цікаві місцини. Можливо, саме це
видання надихне вас на реальні подорожі.



Брем, Альфред. Життя тварин : у 10 т. / Альфред
Брем. - Харків : Клуб сімейного дозвілля. - ISBN 978-
966-14-9203-4 Т. 10 : Комахи : метелики, бабки,
бджоли, коники, мурахи, цвіркуни, сонечка,
священні скарабеї та інші комахи. - 2016. - 125,[3] с. :
іл., фото. 
Унікальне серійне видання засноване на багатотомній праці
Альфреда Брема «Життя тварин», яка принесла йому світову
славу, та доповнене сучасною інформацією: нарисами і
коментарями біологів і натуралістів. Статті про тварин
проілюстровані знаменитими «бремівськими» малюнками, а
також фотографіями. Цей універсальний довідник, що
охоплює більшість представників земної фауни, - один із
найкращих путівників по джунглях і пустелях, морях і
саванах!



Брем, Альфред. Життя тварин : у 10 т. / Альфред
Брем. - Харків : Клуб сімейного дозвілля. - ISBN 978-
966-14-9203-4 Т. 9 : Риби : світ коралових рифів,
велетенські кальмари, хижі акули, електричні скати,
прісноводні риби. - 2016. - 125,[3] с. : іл. 
Унікальне серійне видання засноване на багатотомній праці
Альфреда Брема «Життя тварин», яка принесла йому світову
славу, та доповнене сучасною інформацією: нарисами і
коментарями біологів і натуралістів. Статті про тварин
проілюстровані знаменитими «бремівськими» малюнками, а
також фотографіями. Цей універсальний довідник, що
охоплює більшість представників земної фауни, - один із
найкращих путівників по джунглях і пустелях, морях і
саванах!



Єремєєв, Ігор Семенович. Моніторинг довкілля :
навчальний посібник / Ігор Єремєєв, Аліна Дичко ;
М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України
"Київський політех. ін-т". - К. : Центр учбової
літератури, 2016. - 499,[1] с. : схеми, табл. - Бібліогр.
с. 457-460. 
У навчальному посібнику розглянуто екологічні проблеми
сьогодення, завдання вимірювального, біологічного та
модельного моніторингів, проблеми інтелектуалізації
процедур моніторингу. Особлива увага присвячена
проблемам спостереження та ідентифікації стану довкілля,
методам покращення результатів спостереження, проблемам
моделювання та прогнозування станів докілля.



Соломенко, Людмила Іванівна. Екологія людини :
навчальний посібник : напрям підготовки: 6.040106
"Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування" / Людмила
Соломенко ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України. - К. : Центр учбової
літератури, 2016. - 119,[1] с. : мал., табл. - Бібліогр. с.
100. 
В книзі розглянуто найважливіші теоретичні питання з
курсу дисципліни «Екологія людини»: розкриття суті
екології як науки; взаємодія з природою людини як
біологічної істоти на рівні організму та популяції; вивчення
впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на
здоров’я і життєдіяльність людської популяції.
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