
Віртуальна книжкова виставка 
«Відновлення екосистем – завдання 

від ООН». 

                                             

 ООН проголосила 2021-2030 роки Десятиліттям відновлення 

екосистем. Загальна мета Декади ООН по відновленню екосистем 

звучить наступним чином: запобігання, зупинка і повернення назад 

деградації екосистем у всьому світі. Ліси, луки, орні землі, водно-

болотні угіддя, савани та інші наземні і прісноводні екосистеми, 

морські і прибережні екосистеми і навіть екосистеми в містах - всі 

вони в тій чи іншій мірі мають потребу в захисті і вимагають 

заходів по відновленню.  

«Десятиліття відновлення екосистем ООН допоможе країнам 

боротися з наслідками зміни клімату і втратою біорізноманіття, – 

сказав Жозе Граціану да Сілва, Генеральний директор 

Продовольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй 

(FAO).  

Наша планета не вічна. Наче вже чимало разів це чули, але ще 

досі не усвідомили. Здається, що проблеми екології зараз для 

України на часі, але насправді вони є актуальними завжди. Чому? 

Бо ми ще маємо шанс врятувати те, що ми впродовж останнього 

століття відчайдушно експлуатували. 



                             

 

28.081я7 

В54 

Віхрова, Л. Г.  
 Екологія енерговикористання [Текст] : 

навч. посіб. / Л. Г. Віхрова, Р. П. Ткаченко, 

К. Г. Коваленко. - Кіровоград : КНТУ, 

2013. - 388 с. 

Не руйнувати, а зберігати та відновлювати природні багатства  

- ось основне, чим повинен керуватися кожен виробник будь-якої 

техніки. Навчальний посібник спрямований на підвищення 

ефективності навчання студентів відповідних напрямів підготовки 

та адресований майбутнім керівникам відділів та розроблювачам 

енергоекологічних програм.  

Буде корисний інженерам, аспірантам та студентам напрямів 

6.050201 « Системна інженерія», 6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології», 6.1000101 «Енергетика та електротехнологічні 

системи в агропромисловому комплексі», 6.070801 «Екологія та 

охорона навколишнього середовища».  

 

         

 



 

20.1 

Е45 

 Екологічні проблеми сучасності 

[Текст] : матеріали I Регіон. наук.-практ. 

конф., 21 квіт. 2015 р. / Кіровоградський 

національний технічний університет ; ред. 

О. В. Медведєва. - Кіровоград : Лисенко В. 

Ф., 2015. - 240 с. 

Видання містить матеріали I Регіональної 

науково-практичної конференції «Екологічні проблеми 

сучасності». Метою цього заходу є забезпечення співпраці освітніх 

установ, органів державної влади, місцевого самоврядування, 

науки, громадських організацій у розв’язанні екологічних проблем, 

формуванні ефективного управління екологічною безпекою, 

вирішенні сучасних задач регіонів у формуванні державної 

політики в галузі охорони навколишнього середовища.   

Для науково-педагогічних працівників, аспірантів та 

здобувачів, студентів ВНЗ, представників органів державної влади 

та місцевого самоврядування, громадськості. 

 

                    

 



 

20.1 

Е45 

 Екологічні проблеми сучасності та 

шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали IІ 

Регіон. наук.-практ. конф., 21 квіт. 2016 р. / 

Кіровоградський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. 

М. Левченко та ін. - Кiровоград : КОД, 2016. 

- 178 с. 

Видання містить матеріали II Регіональної науково-практичної 

конференції « Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх 

вирішення». До збірки увійшли доповіді викладачів та студентів 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка, Центральноукраїнського 

національного технічного університету, Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара, представників 

Національної Академії Державного Управління При Президентові 

України, представників філії в Кропивницькому ДУ 

«Держгрунтохорона», вчителів та учнів шкіл Кропивницького та 

області. 

Буде корисним для науково-педагогічних працівників, 

аспірантів та здобувачів, студентів ВНЗ, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування, громадськості. 

 

 

                          



 

20.1 

Е45 

 Екологічна безпека уранового 

виробництва [Текст] : монографія / В. І. 

Ляшенко, Ф. П. Топольний, М. І. 

Мостіпан, Т. С. Лісова ; за ред. Ф. П. 

Топольного ; М-во палива і енергетики 

України, М-во освіти та науки,  молоді та 

спорту України, УкрНДПРІ 

промтехнології, Кіровоградський нац. 

техн. ун-т. - Кiровоград : КОД, 2011. - 240 с. - (Екологія). - ISBN 

978-966-1508-68-1 

У монографії наведені відомості щодо сучасного стану діючого 

уранового виробництва в Україні, світового та вітчизняного 

розвитку атомної промисловості. Викладені особливості будови 

уранових родовищ, інженерно-геологічні і геомеханічні умови їх 

розробки природоохоронними та сейсмобезпечними технологіями. 

Подана їх еколого-економічна оцінка. Наведені заходи, спрямовані 

на зниження рівня опромінювання населення від природних та 

техногенних джерел іонізуючого випромінювання, а також на 

радіаційний та соціальний захист в уранодобувних та переробних 

регіонах. Дана оцінка впливу техногенних факторів 

урановидобувної  промисловості на навколишнє середовище.  

Для інженерно-технічних працівників науково-дослідних та 

проектних інститутів, викладачів і студентів ВНЗ, екологічних, 

санітарних і медичних служб, місцевих та центральних органів 

державної влади, що здійснюють супроводження ядерно-паливного 

циклу. 

 

 

 



 

30.3я7 

З-63 

Зіновік, М. А.  
 Одержання матеріалів для штучних 

екологічних систем [Текст] : навч. посіб. / М. 

А. Зіновік. - Кіровоград : КНТУ, 2007. -  188. 

- (Екологія). - ISBN 978-966-8264-82-5 

 В посібнику викладено методологію 

цілеспрямованого отримання 

функціональних оксидних матеріалів зі структурою шпінелі з 

заданими властивостями для штучних екологічних систем. В 

основу посібника покладені нові методичні розробки в області 

фізико-хімічного аналізу багатокомпонентних систем, які містять 

метали з перемінною валентністю, що дозволяє прогнозувати 

технологічні та фізичні параметри матеріалів.  

 Посібник розрахований на студентів-екологів та 

машинобудівних спеціальностей, які вивчають дисципліни 

«Загальна хімічна технологія», « Технологія основних 

виробництв», «Хімія» та «Матеріалознавство», а також на наукових 

співробітників, що розробляють нові матеріали.  

 

          

 



 

20.1я7 

З-91 

Зубик, С. В.  
 Техноекологія. Джерела забруднення і 

захист навколишнього середовища [Текст] : 

навч. посіб. / С. В. Зубик. - Львiв : Оріяна-

Нова, 2007. - 400 с. - ISBN 978-966-2128-

04-8 

У посібнику наведені основні джерела 

забруднення навколишнього середовища, детально розглянуто 

техногенне навантаження на навколишнє середовище, визначено 

ступінь ураженості людини внаслідок її господарської діяльності.  

 Посібник розрахований на викладачів і студентів екологічних 

спеціальностей ВНЗ, а також на інженерно-технічних працівників 

по спеціальності « Екологія та охорона навколишнього 

середовища». 

 

                     



 

 

20.1ц.я7 

К49 

Клименко, М. О.  
 Метрологія, стандартизація і 

сертифікація в екології [Текст] : підручник / 

М. О. Клименко, П. М. Скрипчук. - К. : 

Академія, 2006. - 368 с. - ISBN 966-580-212-7 

У підручнику розкрито засади метрології, 

стандартизації, сертифікації, особливості їх практичного 

використання в природоохоронній діяльності, подоланні 

екологічних проблем, системно осмислено взаємозв’язок 

метрології, стандартизації, особливості функціонування цих наук у 

сфері прикладної діяльності, роль і завдання кожної з них у 

забезпеченні збереження довкілля і якості життя людства. 

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть вміщені у 

підручнику запитання і завдання актуалізації та перевірці набутих 

знань – тестові завдання.  

Адресований студентам ВНЗ.  

 

                  

 

 

 



 

20.1я7 

К56 

Ковальчук, П. І.  

 Моделювання і прогнозування стану 

навколишнього середовища [Текст] : навч. 

посіб. / П. І. Ковальчук. - К. : Либідь, 2003. - 

208 с. - ISBN 966-06-0225-1 

Описано системні підходи до моделювання, прогнозування і 

оптимізації стану навколишнього середовища з позицій 

соціоеколого-економічних критеріїв гармонійної взаємодії природи 

й суспільства. Викладено методи моделювання і прогнозування 

стану водних екосистем, охорони повітряного басейну, збереження 

грунтів, раціонального природокористування із застосуванням 

методів самоорганізації, сплайн-апроксимації, побудови 

ієрархічних експертно-логічних систем, імітаційно-оптимізаційного 

моделювання, теорії багатокритеріальноі оптимізації та прийняття 

рішень в умовах невизначеності. 

Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

 

                        



 

                                          К82  

                                          28.693.3я7 

Кривошей, Ю. І.  
 Екологія іхтіофауни межиріччя 

Дніпра та Південного Бугу в межах 

Кіровоградщини [Текст] : навч. посіб. / Ю. 

І. Кривошей, О. В. Медведєва, О. Ю. 

Краснюк. - Кропивницький : КОД, 2016. - 

70 с. 

Навчальний посібник укладено з 

використанням досвіду викладання 

дисципліни «Загальна екологія та неоекологія», «Біологія», 

«Гідробіологія», «екологічна безпека водних екосистем і 

моніторинг якості води», «Регіональні  екологічні проблеми». У 

ньому висвітлено питання регіонального біорізноманіття риб, їх 

систематики, основних проблем природного та штучного 

характеру, що впливають на чисельність та стан їх популяцій, а 

також основні положення законодавчої бази України по 

відношенню до збереження та відновлення рибних ресурсів, 

специфічні особливості екології деяких видів риб, завдяки яким 

вони займають певний статус у сучасних водних екосистем 

Центральної України.  

Навчальний посібник адресований студентам ВНЗ, що 

навчаються за спеціальністю «Екологія». Він також стане в нагоді 

всім, хто виявляє інтерес до вивчення особливостей взаємовідносин 

іхтіофауни з навколишнім середовищем. 



                       

28.081.28я7 

К95 

Кутлахмедов, Ю. О.  
 Основи радіоекології [Текст] : навч. 

посіб. / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. 

Корогодін, В. К. Кольтовер ; ред. : В. П. 

Зотов. - К. : Вища освіта, 2003. - 319 с. - 

ISBN 966-642-137-2 

Розглянуто основні закономірності біологічної дії йонізуючого 

випромінювання на мікроорганізми, рослини, тварин і людей; 

радіоекологічні аспекти дозиметрії. Проаналізовано генетичні 

наслідки хронічного впливу малих доз йонізуючого 

випромінювання. Описано особливості міграції радіонуклідів у 

різних екосистемах. Висвітлено проблему радіоекології міст. 

Окремі розділи присвячено контрзаходам у радіоекології, 

радіоекологічній експертизі підприємств ядерної енергетики і 

радіоекології радону. 

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути 

корисним для радіоекологів, біологів, географів, радіофізиків, 

медичних працівників. 

 

 



         
 

 

20.1я7 

К95 

Кучерявий, В. П.  
 Урбоекологія [Текст] : підручник / В. П. 

Кучерявий. - Львів : Світ, 2001. - 440 с. - 

ISBN 5-7773-0907-0 

У підручнику викладено зміст нової 

наукової та навчальної дисципліни –

урбоекологія. Висвітлено процес урбанізації 

природного середовища і його негативні наслідки. Урбоекологія як 

наука про міські біоценози розглядає міські екосистеми в складі 

екотипу (ґрунт, клімат, забруднення) та біоценозу з його 

фітоценозом, зооценозом і мікробіоценозом. Розглянуто методи 

моніторингу міських екосистем.  

Для студентів природничих та архітектурно-будівельних 

спеціальностей. 

 



         

 

 

28.58я7 

М91 

Мусієнко, М. М.  

 Екологія рослин [Текст] : 

підручник / М. М. Мусієнко. - К. : 

Либідь, 2006. - 432 с. - ISBN 966-06-

0430-0 

Пропонована книга — перший 

україномовний підручник з екології рослин, в якому узагальнено 

сучасні знання про рослинний світ та його унікальну 

функціональну роль в окремих екосистемах і біосфері в цілому. 

Проаналізовано абіотичні та біотичні умови життєдіяльності 

рослин, екологічні групи рослин за відношенням до різних умов 

існування, адаптаційні можливості та стійкість рослинних 

організмів до несприятливих факторів. Показано значення рослин у 

кругообігу речовин і трансформації сонячної енергії, глобальні 

масштаби процесу фотосинтезу, який є основою первинної 

біопродуктивності, його значення у відтворенні біоресурсів і 



збереженні екологічної рівноваги сучасної біосфери. Розглянуто 

деякі питання екофізіології рослин, біоритмології, фіто індикації та 

фітомоніторингу, що тісно поєднуються з екологією рослин. 

Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

 

                     

 

20.1я7 

С91 

Сухарев, С. М.  
 Техноекологія та охорона 

навколишнього середовища [Текст] : 

навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. 

Чундак, О. Ю. Сухарева. - Львiв : 

Новий Світ – 2000, 2015. - 256 с. - 

ISBN 966-7827-34-8 

У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, 

показано місце техноекології в питанні охорони навколишнього 

природного середовища. Розглянуто основні заходи та засоби 

зменшення негативного антропогенного впливу на природне 

середовище. Зокрема, подано відомості про вплив виробництва на 

екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації 

виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, 

земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів 

захисту від них.  



Призначений для студентів та викладачів екологічних 

спеціальностей ВНЗ. Також рекомендований як підручник на 

курсах підвищення кваліфікації вчителів, інженерно-технічних 

працівників, представників галузевих міністерств та держкомітетів. 

 

                        

 

38.761.204я7 

Т48 

Ткач, А. А.  
 Використання водних ресурсів і 

очистка стічних вод [Текст] : навч. 

посіб. з курс. проектування / А. А. 

Ткач, Л. В. Тищенко ; Кіровоградський 

національний технічний університет. - 

Електрон. текстові дан. - Кіровоград : 

[б.в.], 2007. - 228 с. - (Екологія). - Систем. вимоги: Додаток 

:Формат Word. - Назва з титул. екрана. - ISBN 978-966-8264-80-1 

 Навчальний посібник складено для виконання курсового 

проекту з дисциплін «Використання водних ресурсів і очистка 

стічних вод» для спец. 8.070801 «Екологія і охорона 

навколишнього середовища», а також для спеціалістів ВНЗ, де 

передбачено вивчення цієї дисципліни. Посібник складено з трьох 

частин: 

1. Завдання. Попередні розрахунки. Вибір очистки стічних вод. 



2. Розрахунки споруд механічного і біологічного очищення 

стічних вод. 

3. Розрахунки споруд фізико-хімічного очищення стічних вод. 

Посібник також може використовуватися для виконання 

проектів при розробці водних господарств промислових 

підприємств. 

                     

 

504.5:553.495(477.65) 

Т58 

Топольний, Ф. П.  
 Життя в краю підвищеної радіації 

[Текст] / Ф. П. Топольний, О. Ф. Гелевера. 

- Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. - 

126 с. - ISBN 978-617-7197-93-4 

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 виникненню раку 

шкіри. 



Для фахівців у галузі екології, медицини та інших 

спеціальностей природничого спрямування, а також усіх хто 

цікавиться екологічними проблемами і природою нашого краю. 

 

          

 

 

 

20.1я7 

Т84 

Тунік, Т. М.  
 Природоохоронне інспектування 

[Текст] : навч. посіб. / Т. М. Тунік, Т. М. 

Плисенко. - Кіровоград : КНТУ, 2007. - 

280 с. 

У посібнику розкрито зміст природоохоронного інспектування 

як необхідної умови збереження довкілля, раціонального 

використання природних ресурсів та їх відтворення. Приведені 

приклади розрахунків щодо відшкодування збитків за порушення 

природоохоронного законодавства.  



Призначається для студентів, що навчаються за напрямом  

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування, громадських організацій екологічного 

спрямування та громадян для набуття ними знань щодо охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

         

 

 

28.081я7 

Ф33 

Федоренко, О. І.  
 Основи екології [Текст] : 

підручник / О. І. Федоренко, О. І. 

Бондар, А. В. Кудін. - К. : Знання, 

2006.- 543 с. - ISBN 966-346-255-8 

Розглядаються основні поняття і 

закони сучасної екології, структура та 

етапи розвитку біосфери, основні закономірності функціонування 

екосистем. Детально аналізуються глобальні екологічні проблеми, 

що потребують невідкладного вирішення, основні антропогенні 

чинники деградації біосфери та джерела хімічного й радіаційного 



забруднений довкілля, їх вплив на якість життя 1 здоров'я людини. 

Висвітлюються принципи раціонального природокористування таї 

охорони довкілля, зв'язок стану довкілля із соціальними 

проблемами людини і суспільства, основи екологічного 

менеджменту та аудиту. Розкривається важливість екологічного 

виховання, освіти та культури населення у вирішенні екологічних 

проблем. Значна увага приділяється діяльності міжнародних 

природоохоронних організацій, міжнародним конференціям та 

основам міжнародного екологічного права. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 
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