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Богатиренко, Вікторія Альфредівна. Хімія Землі / В.
А. Богатиренко, І. Б. Чорний, В. А. Нестеровський. - К.
: Кондор, 2018. - 567,[1] с. : табл., мал. - Бібліогр. с.
556-562.
У навчальному посібнику представлено інформацію про
особливості поширення й трансформації хімічних елементів
за різних фізико-хімічних умов, створених самою природою.
Матеріал подано з використанням положень базових
хімічних дисциплін і спрямовано на висвітлення хімічних
закономірностей перебігу природних процесів, що
визначають баланс між геосферами планети та кругообіг
хімічних елементів. Навчальну інформацію виокремлено і
сформовано за принципом інтеграції хімії з такими
природничими дисциплінами, як геохімія, мінералогія,
біологія. Посібник буде корисний для студентів нехімічних
спеціальностей природничого напряму освіти, а також
спеціалістів у галузі сільського господарства, учителів хімії,
біології, географії загальноосвітніх навчальних закладів, а
також викладачам вищих навчальних закладів освіти, які
працюють у галузі наук про Землю. Його можна
використовувати для організації активної творчої наукової і
самостійної роботи студентів.



Кірєєва, Ірина Юріївна. Гідроекологія : навчальний
посібник / Ірина Кірєєва ; Нац. ун-т біоресурсів і
природокористування України, Факультет тваринництва
та водних біоресурсів. Кафедра гідробіології та іхтіології.
- К. : Центр учбової літератури, 2018. - 661,[3] с. : іл.,
фото. - Бібліогр. с. 655-661. 
У навчальному посібнику висвітлено перелік основних тем з
гідроекології відповідно до типової програми. Основні розділи
першої частини представляють інформацію про особливості
функціонування водних об’єктів, їх екологічні характеристики та
прогнозування зміни якості води у водоймах і водотоках в умовах
антропогенного впливу. В другій частині наведені дані про
специфіку екологічного стану водойм України (морів, озер, річок
тощо), які мають значення для природного відтворення або
використовання для рибальства, вирощування чи розведення
гідробіонтів. У третій частині викладена методика виконання
лабораторних та практичних робіт з метою формування у
студентів практичних навичок вирішення гідроекологічних
завдань.



Жигуц, Юрій Юрійович. Інженерна екологія :
навчальний посібник для студентів технічних
спеціальностей / Юрій Жигуц, Василь Лазар ; М-во
освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський
нац. ун-т, Мукачівський держ. ун-т. - Вид. 2-е, випр. і
доп. - К. : Кондор, 2018. - 168,[2] с. : схеми, табл. -
Бібліогр. с. 154-156. 
Посібник присвячений методичним і методологічним питанням
інженерної екології, встановленню впливу промислових
підприємств на навколишнє середовище, визначенню
екологічного ефекту та оцінці природоохоронних заходів.
Посібник рекомендований для підготовки студентам курсу
«Інженерна екологія», для бакалаврів, спеціалістів, магістрів та
аспірантів технічних спеціальностей і може бути корисним для
керівників дипломних та магістерських робіт. У посібнику
вміщено екологічний словник, який дає можливість краще
ознайомитись із основними екологічними термінами.



Ільїна, Світлана Іванівна. Здоров'я на вашому столі :
науково-популярне видання / Світлана Ільїна ; пер. з рос.
Світлана Ільіна. - 6-е вид. - Київ : ВСВ "Медицина", 2018. -
336 с. - Бібліогр. с. 334-335. 
Книга відомого лікаря-дієтолога Світлани Ільїної «Здоров'я на
вашому столі» адресована всім, хто хоче бути здоровим і подолати
недугу. Наші далекі предки набагато краще за нас знали
навколишній рослинний світ, добре розумілися на лікарських
властивостях рослин, уміли їх збирати, заготовляти, лікуватися
ними. Людина буде здоровішою, зробить своє життя щасливішим,
якщо щодня споживатиме те, що дарує їй Природа.



Вісловух, Андрій Митрофанович. Безпека харчування як
основа безпечної життєдіяльності : навчально-
практична розробка з курсу "Безпека життєдіяльності" /
Андрій Вісловух ; М-во соц. політики України, Ін-т
підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. - К. :
Ліра-К, 2018. - 250,[2] с. : схеми, табл. - Бiблiогр. в
пiдрядк. прим. - Бібліогр. в кінці розд. 
В начально-практичній розробці розкрито роль харчування в
життєдіяльності людини, питання раціонального та
збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачів
харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний
погляд на генетично модифіковані продукти, особливості
харчування на радіаційно забруднених територіях і державне
регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і
продовольчої сировини.



Злобин, Юлиан Андреевич. Популяционная экология
растений: современное состояние, точки роста :
монография / Юлиан Злобин. - Сумы : Университетская
книга, 2018. - 263,[1] с. : диагр., рис., табл. - Библиогр. с.
256-263. 
У монографії поданий огляд сучасного стану популяційної
екології рослин із використанням результатів як багаторічних
досліджень автора, так і матеріалів, що були отримані іншими
дослідниками. Висвітлюється зміст всіх основних напрямків
розвитку популяційної екології.



Буценко, Л. М. Біотехнологічні методи захисту рослин :
підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. - К. : Ліра-К,
2018. - 345,[1] с. : табл., мал., фото. - Бібліогр. с. 328-
340. 
У підручнику висвітлено питання щодо виробництва та
застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин
від збудників хвороб та шкідників і підвищення врожайності
рослин, а також використання методів біотехнології рослин для
оздоровлення посадкового матеріалу та створення сортів,
стійких до збудників хвороб, шкідників й абіотичних стресів.
Проаналізовано історію розвитку біотехнологічних методів
захисту рослин, наведено дані про сучасний стан виробництва
й застосування біотехнологічних препаратів в Україні.
Приділено увагу використанню поверхнево-активних речовин
у рослинництві, виробництву та застосуванню стимуляторів
росту та мікробних добрив для підвищення продуктивності
рослин. Охарактеризовано методологію мікроклонального
розмноження рослин та біотехнології отримання безвірусного
посадкового матеріалу рослин, методологію генетичної
трансформації рослин та описано методи отримання рослин,
стійких до комах-шкідників, збудників бактеріальних, грибних
та вірусних хвороб рослин.



Ковальчук, Галина Василівна. Зоологія з основами
екології : навчальний посібник / Галина Ковальчук. -
Вид. 2-ге, випр. і доп. - Суми : Університетська книга,
2018. - 614,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 594-595. 
У навчальному посібнику подано матеріал з основ екології
тварин з екологічним описом головних систематичних груп.
Висвітлені питання філогенії, морфології, фізіології, етології,
охорони тварин, ролі в біоценозах та значення їх для людини.



Коваленко, Ігор Миколайович. Екологія рослин нижніх
ярусів лісових екосистем : монографія / Ігор Коваленко.
- Суми : Університетська книга, 2018. - 360 с. : граф.,
мал., фото, табл. - Бібліогр. с. 332-360. 
Монографія присвячена вивченню екології, біології і структури
популяції великої групи видів рослин трав’яно-чагарничкового
ярусу лісових екосистем північно-східної України. Отримано
нові дані про особливості морфогенезу цих рослин на фоні
різних еколого-ценотичних умов. Запропоновано оригінальний
статистично-графічний метод, який дає змогу оцінювати
віковість кожного клону та здійснювати його територіальне
зонування. В роботі подано онтогенетичні й віталітетні спектри
видів росли нижніх ярусів лісових екосистем та оцінку стійкості
й динаміки їхніх популяцій. Апробовано метод діагностики
стану популяцій, придатний для моніторингу їхньої динаміки в
умовах заповідності та зроблено прогноз стану й розвитку видів
рослин живого надґрунтового покриву в лісових екосистемах
регіону на найближчі 30 років.



Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні,
охороні та збереженні рослинного світу: монографія/
Колектив авторів за заг. ред. С. М. Ніколаєнка — К.:
Видавництво Ліра-К, 2018. — 476 с. 
Монографічне видання присвячено висвітленню актуальних
проблем сучасної ботаніки та лісовідтворення. У статтях
наводяться фактологічні матеріали про рослинний світ
України, розглядаються питання загальної флорології та
фітоценології, синтаксономії, фітогеографії, заповідної
геосозології, синфітосозології, дендросозології, а також
інтродукції рослин, фітоінвазій та синатропізації
рослинного покриву. Означено деякі аспекти ботанічної та
лісової освіти.
Видання розраховано на ботаніків, лісівників, паркознавців,
а також викладачів і студентів природничих факультетів.



Краснянський М. Ю.
Екологічна безпека: навчальний посібник/ М.Ю.
Краснянський — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018.
— 180 с. 
Книга є навчальним посібником для отримання диплому
спеціаліста або магістра будь-яких технічних
спеціальностей , особливо екологічного напрямку.
Навчальний посібник містить глибоку і докладну якісну й
кількісну оцінку процесів негативного впливу господарської
діяльності людини або природних аномалій на природне
середовище в Україні та у світі; має велику кількість
таблиць, ілюстрацій та прикладів розрахунків.



Краснянський М. Ю.
Енергозбереження: навчальний посібник/ М.Ю.
Краснянський — К.: Видавничий дім «Кондор», 2018.
— 136 с. 
Книга є навчальним посібником для отримання диплому
спеціаліста або магістра будь-яких технічних
спеціальностей. Навчальний посібник містить глибоку і
докладну якісну й кількісну оцінку передових досягнень
енергозбереження і поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), а
також новітні світові тенденції і розробки в області
енергозбереження і ПДЕ. Містить велику кількість таблиць і
ілюстрацій.



Трус І. М., Флейшер Г. Ю., Гомеля М. Д., Токарчук В.
В.
Екологічно-безпечні методи знесолення
мінералізованих вод та утилізація осадів у складі
будівельних матеріалів: монографія - К.: Видавничий
дім «Кондор», 2018. - 164 с. 
Робота присвячена розробці наукових підходів і наукових
основ процесів знесолення мінералізованих вод, переробки
осадів з отриманням розчинів хімічних реагентів,
будівельних матеріалів, створення комплексних
безвідходних технологій очищення шахтних вод для
екологічно безпечних систем водокористування. Розроблено
технологію ефективної демінералізації концентратів
баромембранного знесолення води при використанні
синтезованих доступних алюмініймістких коагулянтів, що
дозволяє значно скоротити затрати на очищення води, з
подальшою утилізацією даних осадів водоочищення в
будівельній індустрії.
Для наукових та інженерно-технічних працівників,
аспірантів, викладачів та студентів вузів.
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