
 

Дзвони Чорнобиля  

 

 

“Чорнобиль – слово як набат,  

Повернення нема назад 

І вороття нема…” 

 

  26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув 

реактор четвертого енергоблоку. Ця дата стала однією з найтрагічніших 

сторінок в історії українського народу. 32 роки минуло з того часу, коли разом з 

радіаційними наслідками прийшла страшна біда в Україну. Аварія на ЧАЕС 

стала однією з найбільших катастроф планетарного масштабу за всю історію 

людства. 

 

 

 
 

66.3(2) 

Д 43 

 Дзісь Г. В. В епіцентрі людської біди / Г. В. Дзісь. – К. : Артек, 2003. – 

208 с. 

 Відомий український громадський діяч Георгій Васильович Дзісь на 

основі вперше оприлюднених офіційних документів і свого щоденника описує 

основні події кількох місяців після ліквідації вибуху четвертого енергоблоку 

Чорнобильської атомної станції. 

 У червні 1986 року Г. В. Дзісь, заступник Голови Ради Міністрів УРСР, 

був заступником голови союзної урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС і працював безпосередньо у «зоні» над розробкою стратегії й реалізації 

найголовніших програм: спорудження саркофага, дезактивації місцевості, 

відселення людей із забруднених територій. 

 Пристрасна публіцистика надала документальним матеріалам 

філософського осмислення трагічних подій і долі людей, причетних до 

ліквідації наслідків чорнобильського лиха.  

 



 
 

539.1 

Ч-49 

 Чернобыль: события и уроки. Вопросы и ответы / В. Я. Возняк и др. –   

М. : Политиздат, 1989. – 278 с.  

 В справочнике дана информация по вопросам, связанным с аварией на 

Чернобыльской АЭС.  В основу ответов положены выводы Правительственной 

комиссии, расследовавшей причины аварии и организующей работы по 

ликвидации её последствий, а также доклад советской стороны на совещании 

экспертов МАГАТЭ. 

 Издание проиллюстрировано. Рассчитано на широкий круг читателей. 

 

 

  
 

539.1 

Р 15 

 Радиация. Дозы, эффекты, риск  / Ю. А. Банникова; перев. с англ. – М. : 

Мир, 1998. – 79 с.  

 Книга представляет собой обзор данных, собранных Научным комитетом 

по действию атомной радиации при ООН за 30 лет его деятельности. 

Рассмотрены вопросы влияния радиации на жизнедеятельность, предельно 

допустимые дозы, а также наблюдаемые уровни радиоактивности в 

окружающей среде и продуктах питания (по отдельным регионам). 

 Книга рассчитана на широкий круг читателей. 



 

 
 

5(069) 

В 65 

 Войціцький А. П. та ін. Техноекологія / За ред. В. М. Боголюбова. – К. : 

Аграрна освіта, 2009. – 533 с.  

 У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, визначено 

місце дисципліни в блоці нормативних дисциплін підготовки фахівців напряму 

«Екологія». Підручник містить інформацію про головні чинники і 

характеристики антропогенного впливу на довкілля. Розглянуто основні 

технологічні процеси і виробництва, що створюють загрозу довкіллю та 

екологічній безпеці України. 

 Підручник  корисний  студентам  під час вивчення нормативної 

дисципліни «Екологія» і для всіх, хто вивчає проблеми, пов’язані з впливом 

виробничої діяльності людини на стан навколишнього середовища. 

 

 

 
 

5(069) 

Т 34 

 Толстоухов А. В. Екобезпечний розвиток / А. В. Толстоухов,  

М. І. Хилько. – К. : Знання України, 2001. – 333 с. 

 У  ХХ столітті усі природні екосистеми зазнали потужного 

антропогенного тиску, який і привів до загрози глобальної екологічної 

катастрофи. Людство спорадично шукає виходу з цього загрозливого стану. У 

зв’язку з цим авторами здійснена спроба проаналізувати можливі шляхи 

екологічно безпечного розвитку, складнощі пошуку моделі усталеного розвитку 



цивілізації. В цьому плані пропонуються і обґрунтовуються найбільш 

фундаментальні загальнопланетарні політико-правові та економіко-

технологічні стратегічні завдання людства по врятуванню навколишнього 

середовища. 

 Для природознавців, викладачів, аспірантів та студентів. 

 

 

 
 

 

5(059) 

К 68 

 Косенко М. В. Проблеми екології / М. В. Косенко, О. Г. Малик,  

Ю. М. Косенко. – Львів : Добра справа, 2004. – 378 с. 

 У довіднику наведені дані розгляду понять про середовище, історичні 

віхи формування середовища, піраміди життя, техносфери, зокрема проблем 

енергетики, розвиток науки про середовище, вплив людини на перебудову 

піраміди життя, біосферу, способи збереження і охорони сфери життя, екологію 

людини, можливі шляхи знищення біосфери і людини як виду, питання екології 

України в глобальному і регіональному аспекті, розвитку фауни і флори, 

великих промислово-територіальних комплексів та шляхи вирішення 

екологічних проблем України в усіх сферах розвитку держави через 

екологізацію проблем у світлі вимог і завдань світового співтовариства. 

 Розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, 

фахівців різних галузей виробництва, спеціалістів гуманної і ветеринарної 

медицини. 

 

 

 



5(069) 

Г 60 

 Голубець М. А. Плівка життя / М. А. Голубець. – Львів : Поллі, 1997. – 

186 с. 

 Книга присвячена аналізові плівки життя як найважливішого компонента 

біосфери, від стану якого залежить майбутнє людства, обґрунтовується потреба 

міжнародного співробітництва з питань її раціональної експлуатації та охорони, 

розумного управління глобальними процесами з метою підтримання її життєво 

важливих функцій.  

 

 
 

5(069) 

М 59 

 Микитюк О. М. та ін. Екологія людини: підручник / Микитюк О. М. та ін. 

– Х. : ХДПУ, «ОВС», 2000. – 208 с.  

 Висвітлені актуальні екологічні проблеми, пов’язані з практичною 

діяльністю людини та її здоров’ям. Окреслено завдання щодо оптимізації 

взаємовідносин суспільства і природи – стратегії майбутнього. 

 Книга адресована студентам вузів, а також буде корисною аспірантам, 

учителям середніх шкіл, учням старших класів. 

 

 
 

636.09.615.8 

В 39 

 Кравців Р. Й. Ветеринарна радіологія у запитаннях і відповідях :  

посібник / Р. Й. Кравців та ін. – Львів : [б. в.], 2008. – 512 с. 



 У посібнику наведені відомості з основ ядерної фізики, радіоекології, 

радіобіології, радіо токсикології, променевих уражень, комбінованих уражень, 

профілактиці і терапії уражень, радіаційної експертизи, дозиметрії та 

радіометрії. У книзі описана біологічна дія радіоактивних випромінювань і 

закономірності міграції радіонуклідів.  

 Навчальний посібник складений з урахуванням вимог Болонської 

декларації та розрахований на студентів вищих навчальних закладів.   

 

 

 
 

636.09.615.9 

В 390 

 Кравців Р. Й. Ветеринарна  радіологія з основами радіаційної 

ветеринарно-санітарної експертизи та імунології у запитаннях і відповідях: 

посібник / Кравців Р. Й. та ін. – Львів : [б. в.],  2007. – 289 с.  

 У посібнику наведені дані з основ ядерної фізики, радіоекології, 

радіаційної ветеринарно-санітарної експертизи, дозиметрії та радіометрії, 

знання яких потрібні в практичній діяльності. У книзі описана біологічна дія 

радіоактивних випромінювань і закономірності міграції радіонуклідів в усіх 

об’єктах біосфери. 

 Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за спеціальностями «Ветеринарна медицина», «Технологія 

виробництва продукції тваринництва», «Екологія та охорона навколишнього 

середовища». 

 



 
 

577.4 

С 95 

 Сытник К. М. Биосфера. Экология. Охрана природы : справочное пос.  

/ под ред. К. М. Сытника. – К. : Наукова думка, 1987. – 534 с.  

 Изложены основные понятия и проблемы современной экологии. 

Представлены сведения об основных ингредиентах биосферы и её 

антропогенном воздействии в процессе природопользования. Рассмотрены 

вопросы рационального использования природных ресурсов, формирования 

качества среды, координации природоохранных мероприятий в национальном и 

международном масштабах. 

 Для широкого круга специалистов, занимающихся проблемами 

окружающей среды и охраны природы.  

 

 

 
 

5(069) 

К 73 

 Крисаченко В. С. Екологія. Культура. Політика : Концептуальні засади 

сучасного розвитку / В. С. Крисаченко, М. І. Хильки. – К. : Знання України, 

2002. – 598 с.  

 Монографія розкриває способи взаємозв’язку екології, культури та 

політики. Розкрито структуру та основні принципи функціонування 

екологічних систем. Показано механізм відносин людини і біосфер та наслідки, 



викликані такою взаємодією. На основі ціннісного та діяльного підходів 

розвинуто концепцію екологічної культури. Показано пріоритети екологічної 

політики. Розглянуто практичне значення екологічної освіти, розкрито 

політико-правові засоби регуляції екологічної діяльності. 

 Для науковців, викладачів, студентів, вчителів старших класів. 

 

 

 
 

5(069) 

Б 94 

 Буцяк В. І. Екологічний моніторинг ведення тваринництва у 

біогеохімічних провінціях / В. І. Буцяк, Р. Й. Кравців, Г. А. Буцяк. – Львів : [б. 

в.] , 2005. – 254 с. 

 

    На основі власних досліджень і даних літератури подано моніторинг важких 

металів у ланцюгах живлення у біогеохімічних зонах. Описано закономірності 

сумісної дії окремих важких металів на процеси їх міграції. Розроблено 

концепцію організації та проведення профілактичних заходів, які дозволяють 

попередити міграцію металів в ланці ґрунт – рослина і в ланці корм – тварина. 

    Розрахована на фахівців у галузі тваринництва, екологів, викладачів і 

студентів вузів та коледжів.    

 

 

 
 

5(069) 

Г 65 



 Гончаренко М. С. Екологія людини : навчальний посібник  

/ М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук; за ред. Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД 

Універсальна книга; К. : Княгиня Ольга, 2005. – 394 с. 

 Досліджується взаємодія людини як біопсихосоціальної істоти з 

навколишнім середовищем з урахуванням прямих і зворотнім зв’язків цієї 

взаємодії,вплив радіації на живі організми,  

 У посібнику викладений холістичний підхід до пізнання людини як 

біоенергоінформаційної системи, що є основою спрямованого управління 

процесами життєдіяльності, оптимізації обміну з навколишнім середовищем з 

урахуванням прямих і зворотних зв’язків цієї взаємодії. 

 Розрахований на студентів екологічних, біологічних, психологічних, 

соціологічних, географічних, медичних, валеологічних та інших 

спеціальностей, де викладаються курси «Екологія людини», «Соціальна 

екологія». Буде корисною викладачам, аспірантам, вчителям та учням шкіл.  

 

 

 
 

65.9(2Ук) 

Ж 516 

 Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності / Є. П. Желібо та ін. – К. : Каравела, 

2011. – 344 с. 

 Розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс 

взаємозв’язків у системі «людина – життєве середовище» різного рівня. 

Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та 

комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання 

надзвичайним ситуаціям, наданню першої долікарської допомоги, питанням 

організації та управління безпекою життєдіяльності,захисту населення від 

радіаційного ураження.  

 Посібник відповідає навчальній програмі дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» для вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації. 

Розрахований на студентів та викладачів. 

 



 
 

504 

Е 45 

 Екологічна хімія : підручник / За ред. Б. М. Федишина. – Херсон : Олді-

плюс, 2014. – 516 с. 

  У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, 

параметри та фактори стабілізації його складу і фізичних параметрів. Показані 

чинники, що негативно впливають на склад і параметри довкілля, та дані 

впливу антропогенних забруднювачів на живі організми. Також описані фізичні 

та хімічні методи очищення відходів життєдіяльності з метою запобігання 

забрудненню довкілля.  

 Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів університетів, коледжів  

та ліцеїв. 

 

 
 

5(069) 

Г 12 

 Гавриленко О. П. Екогеографія України : навч. посіб. / Гавриленко О.П. – 

К. : Знання, 2008. – 646 с. 

 

 Узагальнено найголовніші положення сучасної екогеографії та 

геоекології. Висвітлено взаємозв’язки рослинних та тваринних організмів і 

людини, найважливіші природні процеси на планеті з погляду розвитку 

людства як біологічного виду в умовах природного планетарного розвитку і 

штучних змін. Увагу приділено теоретико-методологічним аспектам 

екогеографії, по-новому розглянуто еквівалентність обміну між державою, 

природою і людиною. 



 Для студентів, які здобувають освіту в галузі географії, геології та 

природоохоронної діяльності. Книга буде корисною також аспірантам, 

викладачам ВНЗ, фахівцям-практикам відповідного профілю. 

 

 
 

504 

Е 457 

 Клименко М.О та ін. Екологічне інспектування : підручник 

 / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : 

ОЛДІ- ПЛЮС, 2014. – 400 с. 

 У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, 

процедуру екологічного інспектування, наведено характеристику, функції, 

структуру Державної екологічної інспекції, висвітлено питання інспекторських 

перевірок з охорони навколишнього середовища та раціонального 

природокористування. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз 

видів екологічних інспекторських перевірок. Осмислення теоретичного 

матеріалу сприятимуть вміщенні у підручнику запитання та завдання.  

 

 

 
 

5(069) 

Г 85 

 Грицик В., Канарський Ю, Бедрій Я. Екологія довкілля. Охорона  

природи / В. Грицик, Ю, Канарський, Я. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 292 с. 

 У посібнику висвітлено систематизований матеріал з 

енвайронментальних дисциплін – екології, соціоекології та охорони 

навколишнього середовища. Розглядаються особливості структури 



навколишнього середовища людини та основні антропогенні впливи людської 

діяльності на довкілля. Викладено основні поняття і принципи екології як 

науки про взаємодію живих організмів і їх сукупностей між собою та з 

навколишнім середовищем. Приділено увагу як проблемам глобальної екології, 

так і проблемам взаємодії людини й довкілля в Україні.  

 Посібник розрахований на студентів середніх і вищих навчальних 

закладів технічного й гуманітарного профілю, де викладаються курси 

"Екологія", "Соціоекологія", "Охорона природи", вчителів, викладачів, 

інженерно-технічних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації. 
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