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Нестерук, Юрій. 
Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора.
Екологічні мандрівки / Ю. Нестерук. - Львів : БаК,
2003. - 519,[1] с. : фото.кол. - Бібліогр.: с. 492-497. 
У довіднику містяться описи й світлини понад 200 видів і
підвидів рослин найвищого масиву Українських Карпат -
Чорногори. Характеристика охоплює морфологічні,
екологічні та біологічні особливості, поширення в
Українських Карпатах і загальний ареал, сучасний стан та
перспективи охорони, застосування тощо. Назви таксонів
наведені європейськими мовами. Таксономічне місце рослин
зазначене із загальноприйнятою у переважній більшості країн
Європи політипічною концепцією виду. Описано цікаві
екологічні мандрівки Чорногорою.
Для студентів і фахівців природничих спеціальностей,
працівників науково-дослідних і природоохоронних установ,
широкого кола шанувальників природи Карпат.



Сидоров, Василь Іванович. 
Технології гідро-та вітроенергетики / В. І. Сидоров. -
Черкаси : Вертикаль, 2016. - 165,[1] с. : іл. - Бібліогр.
с. 163-164. 
Описані гідроенергетичні та вітроенергетичні технології
виробництва електричної та теплової енергії, а також
особливості їх використання. Приведені схеми побудови та
принципи роботи безгреблевих гідроелектростанцій на
основі напівзанурених та занурених гідротурбін,
вітротурбінних гідроакумулювальних електростанцій,
вітротурбінних систем виробництва, накопичення та
постачання тепла населеним пунктам, промисловим та
агропромисловим об'єктам. Наведені приклади розрахунку
основних енергетичних параметрів гідроенергетичних та
вітроенергетичних систем.
Книга спрямована науковим працівникам, викладачам
вищих навчальних закладів, аспірантам та студентам.
Особливо вона корисна фахівцям енергетичної галузі,
зокрема, інженерам, зайнятим у розробці практичних
технологій та обладнання відновлюваної енергетики.



Шавель, Іван. 
Цілющі рослини України / І. Шавель ; ред. М.
Мартиняк. - Львів : БаК, 2012. - 423,[1] с. : іл. -
Покажч. с. 402-423. 
У книзі систематизовано й описано 872 рослини
України, що мають цілющі властивості — регіональні
народні назви, склад, засади збирання та зберігання.
Наведено рецепти і методи народної медицини
лікування різних недуг. Для всіх, хто цікавиться
народною медициною.



Плющ, В. М. 
Професійне самовдосконалення майбутніх
учителів природничих дисциплін: теоретичні і
методичні основи : монографія / В. М. Плющ ; М-
во освіти і науки України, Центральноукр. держ.
пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кропивницький :
Поліграф-Сервіс, 2019. - 415 с. : табл. - Бібліогр.
с. 364-393. 
У монографії здійснено теоретичне узагальнення
проблеми професійного самовдосконалення,
обґрунтування теоретичних і методичних основ
розробленої моделі формування готовності майбутніх
вчителів природничих дисциплін до професійного
самовдосконалення та організаційно-педагогічні умови
її ефективності, розроблено науково-методичний
супровід здійснення професійного самовдосконалення
майбутніх вчителів природничих дисциплін.
Монографія призначена для викладачів, студентів
закладів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників та всіх, хто цікавиться проблемою
професійного самовдосконалення майбутніх вчителів
природничих дисциплін.



Колотуха, Олександр Васильович. 
Ресурсно-туристський потенціал Кіровоградської
області : монографія / О. В. Колотуха, І.
Колотуха, В. Соколовський ; Кіровогр. обл. держ.
адміністрація, Комунальний заклад "Кіровогр.
обл. центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді". - Харків : Мачулін, 2019. –
163 с. : карти. - Бібліогр. с. 148-152. 
У монографії розглянуто географічні особливості
Кіровоградської області. Оцінено ресурсно-
туристський потенціал та рекреаційно-туристські
ресурси області – природні, соціально-економічні,
культурно-історичні. Виконано рекреаційно-туристське
районування Кіровоградської області. Визначено
туристсько-краєзнавчі можливості області зі здійснення
пішохідних туристських походів та походів з інших
видів туризму. Розглянуті методичні засади організації
туристсько-краєзнавчої подорожі рідним краєм.
Для науковців, керівників туристсько-краєзнавчих
об’єднань учнівської молоді, студентів туристичних,
географічних та історичних спеціальностей,
краєзнавців, туристів-спортсменів.



Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та
енергоефективних змін національної економіки :
монографія / ред. І. М. Сотник. - Суми :
Університетська книга, 2019. - 368 с. - Бібліогр. с. :
330-368. 
У колективній монографії розроблено теоретико-
методологічні засади мотиваційних механізмів
дематеріалізаційних й енергоефективних змін національної
економіки. Удосконалено теоретичні засади дематеріалізації
і зростання енергоефективності виробництва та споживання.
Розроблено підходи до оцінки рівня та ефектів
дематеріалізаційних й енергоефективних перетворень.
Сформовано багаторівневі мотиваційні механізми, систему
мотиваційних стратегій та інструментарій управління
дематеріалізацією і зростанням енергоефективності.
Розроблено організаційно-інституційну основу реалізації
мотиваційних механізмів, науково обґрунтовано напрями їх
імплементації в економіці України. Для фахівців з
управління дематеріалізаційними та ресурсозберігаючими
трансформаціями в економіці, викладачів, аспірантів,
студентів природоохоронних та економічних
спеціальностей.



Кубатко, Олександр Васильович.
Флуктуації розвитку еколого-економічних систем :
монографія / О. В. Кубатко. - Суми : Університетська
книга, 2019. - 382,[1] с. : граф., табл. - Бібліогр. с.
348-378. 
Розглянуто вплив флуктуацій на розвиток еколого-
економічних систем. Обґрунтовано методологію оцінювання
рівня синхронізації та однорідності флуктуацій еколого-
економічного розвитку. Проаналізовано переваги та
недоліки окремих інструментів щодо адаптації економічних
систем до кліматично-ресурсних флуктуацій. Обґрунтовано
механізми та стратегії реагування еколого-економічних
систем на негативні ресурсні флуктуації. Визначено вплив
флуктуацій забруднення навколишнього середовища на стан
здоров'я населення. Рекомендована для фахівців і науковців
у галузі економіки природокористування та охорони
навколишнього середовища, працівників державних
структур, громадських організацій та установ, викладачів,
аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.



Коваленко, Ігор Миколайович.
Лісова екологія з основами лісовідновлення та
лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. - Суми
: Університетська книга, 2019. - 239,[1] с. : карти,
фото. - Бібліогр. с. 233-239. 
У підручнику викладено основні поняття, принципи та
завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо
питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах
екологічно орієнтованого лісівництва. Розглянуто екологічні
особливості основних лісотвірних деревних порід, а також
супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів,
проаналізовані й систематизовані різні види класифікацій
типів лісу з екологічної точки зору, висвітлені критичні
питання репродукції лісотвірних деревних порід, розглянуті
екологічні проблеми лісорозведення в Україні. Підручник
розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що
навчаються за спеціальністю «Лісове господарство», а також
буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових
співробітників.



Топольний, Федір Пилипович.
Життя в краю підвищеної радіації / Ф. П. Топольний,
О. Ф. Гелевера. - Кропивницький : Видавець Лисенко
В. Ф., 2019. - 125,[1] с. : карти, табл. - Бібліогр. с.
124. 
З позицій сучасного розуміння природи радіації розкрито
особливості впливу на довкілля і здоров’я людей
уранодобувної промисловості, зокрема на поширеність
онкологічних захворювань і шляхи зменшення негативної
дії цього виробництва. Детально розкрито особливості
клімату краю і показано, що екологічно неграмотне
використання кліматичного ресурсу провокує виникнення
раку шкіри. Для фахівців у галузі екології, медицини та
інших спеціальностей природничого спрямування, а також
усіх хто цікавиться екологічними проблемами і природою
нашого краю.



Національний каталог біотопів України / ред. А. А.
Куземко [та ін.]. - К. : ФОП "Клименко О. Я.", 2018. -
441,[1] с. : фото. - Алф. покажч. с. 412-440. 
Національний каталог включає інформацію про усю
різноманітність біотопів (природних оселищ) України. Для
кожного типу біотопів наводяться українська і англійська
назви, фотографія, співвідношення з біотопами EUNIS,
одиницями, занесеними до переліків Резолюції 4 Бернської
конвенції та Додатку І Оселищної Директиви, Зеленої книги
України, синтаксономічними одиницями еколого-
флористичної класифікації, перелік характерних видів
(переважно рослин, в окремих випадках також тварин),
домінанти, екологічна характеристика, поширення в Європі
та Україні, репрезентативність та ступінь збереженості,
інформація щодо присутності видів, занесених до Червоної
книги України, Резолюції 6 Бернської конвенції і додатків ІІ
і IV Оселищної Директиви, загрози та менеджмент. Каталог
може стати основою для картування біотопів територій
природно-заповідного фонду України і територій
Смарагдової мережі України з метою розроблення їхніх
менеджмент-планів. Розрахований на біологів, екологів,
фахівців у галузі охорони природи, студентів та викладачів
біологічних та сільськогосподарських спеціальностей ВНЗ.



Мислюк, Ольга Олександрівна.
Практикум з хімічної екології : навчальний посібник
для вищих навч. закл. / О. О. Мислюк. - К. : Кондор,
2018. - 303,[1] с. : іл., табл., схеми. - Бібліогр.: с. 302-
303. 
Навчальний посібник «Практикум з хімічної екології
призначений для практичної підготовки студентів –
майбутніх екологів. Для забезпечення належної якості
екологічного контролю за станом навколишнього
середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, які
повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної
хімії, а й мати також уявлення про особливості складу
об’єктів природного середовища й процесів, що в них
відбуваються. Запропонований посібник допоможе
студентам краще закріпити набуті на лекційних заняттях
теоретичні знання, оволодіти навиками практичних
розрахунків, застосування методів геохімічних досліджень
для розв’язування прикладних задач, які будуть широко
використані в практичній роботі фахівця-еколога.
Практикум містить задачі різного рівня складності, по всіх
темах аналітичні дані представлені у вигляді декількох
варіантів. На початку кожного розділу наводяться
теоретичні відомості з тематики, що розглядається.
Призначений для вищих навчальних закладів при вивченні
курсів «Хімічна екологія», «Біогеохімія», «Геохімія»,
«Літоекологія», «Гідрохімія», «Хімія навколишнього
середовища».



Міндер, Вікторія Володимирівна.
Меліоративні властивості паркових насаджень в
умовах складного рельєфу : монографія / В. В.
Міндер, В. М. Малюга, В. Ю. Юхновський ; за наук.
ред. В. Ю. Юхновського. - К. : Кондор, 2019. - 224,[4]
с. : іл., табл. - Бібліогр. с. 196-224 
У монографії представлено результати комплексного
дослідження меліоративних властивостей паркових
насаджень в умовах складного рельєфу міста Києва. На
територіях паркових об’єктів виявлено різні форми ерозії
ґрунту та розкрито причини їх прояву. Здійснено оцінку
якісних параметрів меліоративних властивостей насаджень
шляхом визначення їх впливу на водно-фізичні властивості
ґрунту та розподіл атмосферних опадів. Отримано
оригінальні дані щодо просторових особливостей будови
кореневих систем деревних рослин, що зростають на
схилових територіях. Дослідженнями підтверджена важлива
меліоративна роль підстилки із визначенням потужності,
складання, просторового розподілу, вологоємкості залежно
від складу насаджень та умов рельєфу. Результати
дослідження дозволяють розширити як теоретичні пізнання,
так і практичні можливості використання паркових
насаджень для меліорації складних форм рельєфу в
урбанізованих ландшафтах.
Розрахована на студентів, магістрів і аспірантів вищих
навчальних закладів, науковців і фахівців лісової,
лісомеліоративної, екологічної та природоохоронної галузей,
а також інших суміжних секторів економіки.



Дудка, Інна Геннадіївна.
Ландшафтознавство: практикум / І. Г. Дудка, Б. О.
Чернов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ
"Переяслав-Хмельницький державний пед. ун-т ім. Г.
Сковороди", Кафедра географії, екології і методики
навчання. - К. : КНТ, 2019. - 197,[1] с. : табл., мал. -
Бібліогр. с. 104-107. 
У практикумі вміщено лабораторні роботи до курсу «Основи
ландшафтознавства» для студентів географічних
спеціальностей вищих навчальних закладів України,
запитання-завдання для перевірки опанованими знаннями з
ландшафтознавства, теми для самостійного опрацювання,
творчі завдання, список рекомендованої літератури,
словник-довідник фізико-географічних і ландшафтознавчих
термінів і понять, додатки, наприкінці вміщено тести для
перевірки рівня засвоєння знань в умовах кредитно-
модульної підготовки фахівців. Крім того, автори вводять в
окремі теми додатковий матеріал, який, крім збагачення
знань студентів, допоможе їм краще зрозуміти методику
виконання практичних і самостійних завдань і, як
вважається, спонукатиме студентів на власні пошукові
дослідження, що притаманно сучасному учителю.



Парновський, Сергій.
Як влаштовано Всесвіт. Вступ до сучасної космології / С.
Парновський, О. Парновський. - Львів : Вид-во "Старого
Лева", 2019. - 245,[3] с. : іл. - Бібліогр. с. 239. 
Із чого почався Всесвіт і чи його вік скінченний? Як він
розвивався і що з ним відбувається тепер? Де відбувся Великий
вибух і чи всюди у Всесвіті закони фізики однакові? У цій
книжці прочитаєте короткий курс про історію та сучасний стан
космології — науки про Всесвіт та місце людства у ньому:
чотиривимірний простір-час, створення Всесвіту під час
Великого вибуху, його еволюцію, характеристики, як вимірювати
відстані до далеких астрономічних об’єктів, як зважити світло
тощо. Сучасні українські науковці підготували для вас цікавий
екскурс у складний світ науки та спробували відповісти на
популярні запитання, зокрема про «темний бік» нашого
Всесвіту: темну енергію, темну матерію та чорні діри.



Ткачук, Галина.
Книжка про сміття / Г. Ткачук. - Львів : Вид-во "Старого
Лева", 2019. - 132 с. 
Ця книжка про те, що ми виносимо з нашого помешкання у
сміттєвих пакетах і викидаємо у бак. Або, у найкращому разі, в
кілька різних баків. Про те, що зустрічає нас, коли ми приходимо
на пікнік до лісу. Про те, що пропливає повз нас у річці або в
морі. І про те, що може заполонити всю нашу планету. Простіше
кажучи, ця книжка про сміття — таку дивовижну річ, яку дуже
легко створити, але якої неймовірно важко позбутися. У книжці є
спеціальні сторінки, на яких можна записати свої думки,
спостереження, експерименти та ідеї.



Еріксен, Томас Гілланд.
Сміття і люди. Зворотний бік споживання / Т. Г. Еріксен ;
пер. з норвезької І. Сабор. - К. : Ніка-Центр, 2019. - 223,[1]
с. 
Книжка знаного норвезького вченого-антрополога Томаса
Гілланда Еріксена «Сміття і люди» – це розгляд різних аспектів
співіснування людської ойкумени та світу відходів. Попри свою
назву, це зовсім не екологічна розвідка й не інструкція порятунку
світу від забруднення та різних відходів. Автор розглядає сміття
як невід’ємну рису людського способу існування. Мало хто знає
зазвичай, скільки реально сміття ми виробляємо. Мало кому
відомо, що під час створення одиниці більшості пластикових
предметів продукується більший об’єм відходів, аніж об’єм самої
тієї речі. Усвідомити і відчути реальність сучасного виробництва
та, що головне, споживання – ось те, що пропонує нам Еріксен, і,
звичайно ж, пуститись у роздуми разом із ним. У цій книжці
ідеться про хаос і порядок, загальнолюдську відразу до всього
гидкого, а також про те, що ми робимо у мінливих обставинах,
аби утримувати цей темний — і смердючий — бік життя подалі
від себе. Та насамперед ідеться про те, як позбутися сміття,
перетворивши його при цьому на щось корисне. А ще автор
згадує одну з найболючіших проблем сучасності – засмічення
мізків.
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