
 

Вода – джерело життя  

     До Міжнародного дня водних ресурсів



 

 

Всесвітній  день водних ресурсів запроваджений Генеральною 

Асамблеєю ООН в 1993 році (резолюція № А/RES/47/193 Проведення 

Міжнародного дня водних ресурсів). Резолюцією відзначено, що 

враховуючи важливість водних ресурсів у розвитку економічної 

діяльності і соціального благополуччя, яка не отримує широкого 

усвідомлення, 22 березня кожного року оголошується Міжнародним 

днем води, який починає відзначатися з 1993 року. 

  В цей день рекомендовано проводити заходи, які присвячені 

підвищенню інформованості громадськості стосовно важливості 

збереження та освоєння водних ресурсів. Щороку, ці заходи 

здійснюються шляхом публікації і поширення агітаційної інформації, 

організації конференцій, «круглих столів», семінарів і виставок. Метою 

проведення заходів, присвячених цій даті, є привернення уваги до 

проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх 

раціонального використання. У 2000 році ООН прийняла Декларацію 

тисячоліття. Розроблена спеціальна Програма дій на ХХІ століття, 

метою якої є забезпечення кожного жителя нашої планети чистою 

питною водою. 



 

5(069) 

З-14 

 Романенко В. Д. Основи гідро екології : підручник / В. Д. Романенко. –  

К. : Обереги, 2001. – 728 с. 

 
  Розглядаються склад і особливості функціонування водних екосистем, їх живе населення та 

фізико-хімічні фактори, які визначають якість води та біопродуктивність водойм різного типу. 

Аналізуються закономірності формування екосистем річок, озер, водосховищ, ставів 

рибогосподарського призначення, водойм-охолоджувачів теплових і атомних електростанцій, 

каналів територіального перекидання водного стоку, лиманів, Чорного і Азовського морів. 

 

 

 

 

 

 

5(069) 

З-14 

 Загальна гідрологія : підручник / За ред. С. М. Лисогора. – К. : Фітосоціоцентр, 200. – 

264 с. 
 

 В підручнику подані відомості про науку гідрологію і гідросферу, яка є предметом її вивчення; 

описані основні фізичні та хімічні властивості води, її розподіл на земній кулі, круговорот, 

походження, методи вивчення і значення в природних процесах та господарській діяльності людини; 

наведені основні відомості з гідрології водних об'єктів суші (річок, озер, боліт, підземних вод) та 

гідрології моря. В заключній частині підручника характеризуються водні ресурси України, їх 

використання, охорона та відтворення. 

 Підручник розрахований на студентів географічних спеціальностей університетів, а також може 

бути використаний студентами гідрометеорологічних, природничих, водогосподарських факультетів і 

вузів, вчителями та спеціалістами, сфера діяльності яких пов'язана з водними ресурсами, їхнім 

використанням й охороною.  



 

5(069) 

Ф 950 

 Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє 

природне середовище : навчальний посібник / О.І. Фурдичко, В.П. Славов, А.П. Войцицький 

; за наук. ред. О. І. Фурдичка. – К. : Основа, 2008. – 360 с.  

 
 У навчальному посібнику викладено теоретичні основи сучасних методів і правил нормування 

антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище, види нормування та нормативно-

правові документи щодо його якості. Викладений матеріал за проблемами допоможе студентам засвоїти 

курс дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище»". 

 Для студентів спеціальностей «Екологія та охорона навколишнього середовища» вищих навчальних 

закладів. 

 

 

 

 

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) 

Е 457 

 Екологічний моніторинг регіону : експертна оцінка стану і функціонування / За ред. 

проф. І. Ковальчука . – Львів : ГО «Опілля», 2009. – 

608 с. 

 
 У книзі розроблено концепцію, запропоновано критерії аналізу стану і роботи теперішньої системи 

моніторингу довкілля Львівського регіону. Запропоновано долучити до моніторингу спостереження за тими 

чинниками, які поки що не є його об’єктами. 

 Для фахівців-екологів, географів, геологів, краєзнавців, викладачів та студентів. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

М 770 

 Моніторинг довкілля: підручник / За ред. В. М. Боголюбова і  

Т. А. Сафранова. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 530 с. 

 
 У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості 

організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби 

моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу 

забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного 

середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-

гігієнічний та ін. Велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних 

методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій, а також основам екологічного 

картографування. 

 Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а також на 

широке коло читачів. 

 

 

 

 

691 

З-33 

 Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води : підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / А. К. Запольський. – К. : Вища школа, 2005. – 671с.  

 
 Висвітлено актуальні питання раціонального використання й охорони водних ресурсів у промисловому і 

комунальному водопостачанні та сільському господарстві, наведено спеціальні способи оброблення води. 

 Для студенів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

5 (069) 

М 79 

 Моніторинг довкілля : підручник / За ред. В. М. Боголюбова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232 

с. 
 

 У підручнику висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення 

аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного 

середовища. Вперше наведена характеристика соціально-екологічного моніторингу. Розглянуто проблеми 

застосування дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і технологій в системі 

моніторингу довкілля. 

 Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих 

навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі 

моніторингу довкілля. 

 

 

 

 

5(069) 

К959 

 Кучерявий В. П. Загальна екологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. 

П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2010. – 520 . 

 
 У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст загальної екології. 

Передусім чітко визначено її місце в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки. 

Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності: аутекологія (екологія організму), демекологія 

(екологія популяції), біоценологія (синекологія), біогеоценологія (екосистемологія) та біосферологія (глобальна 

екологія). Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології — природничим, соціальним і технологічним. 

 Для студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 5 (069) 

Д 41  

 Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища  

/ В. С. Джигирей. – К. : Знання, 2002. – 203 с. 

 
 Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля. Наводяться 

структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових 

підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, 

водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться взаємовідносинами людини і природи. 

 

 

 

 

5(069) 

М 202 

 Малимон С. С. Основи екології : підручник / С. С. Малимон. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 

240 с. 

 
 Підручник розроблений відповідно до навчальної програми з «Основ екології» вищих навчальних закладів І – ІІ 

рівнів акредитації, призначений для студентів усіх спеціальностей та викладачів, а також для всіх, хто не 

байдужий до екологічних проблем. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5(069) 

К 959 

 Кучерявий, В. П. Екологія : підручник / В. П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2000. – 500 с. 

 
 У підручнику відповідно до програми вузів природничого профілю відображено зміст сучасної екології 

як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі 

подано історію екологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладені в ієрархічній послідовності 

«організм біосфера»: аутекологія (екологія організму), демекологія (екологія популяції), синекологія 

(біоценологія), біогеоценологія (екосистемологія) та біосферологія (глобальна екологія). Останній розділ 

присвячений прикладним проблемам екології природничим, соціальним і технологічним.  

 Для школярів, ліцеїстів та студентів вищих закладів освіти. 

 

 

 

 

 

 

5(069) 

Б 23 

 Батлук В. А. Основи екології: підручник / В. А. Батлук. – К. : Знання, 2007. – 519 с. 

 

  У підручнику викладено основні концепції екології, проаналізовано наслідки впливу діяльності людини на 

навколишнє середовище. Описано взаємодію людини й природного середовища, прикладні аспекти екології, 

висвітлено глобальні проблеми, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища промисловими відходами, 

питання контролю за станом довкілля та його охорони. Розроблено стратегію і тактику збереження та 

розвитку життя на нашій планеті. 

 

 

 

 

 



 

 

 

556 

Б 90  

  Будз М. Д. Річки світу : довідник / М. Д. Будз. – Рівне: НУВГП, 2012. – 201 с. 

 
 В довіднику у короткій, але відносно повній формі наведено основні характеристики річок світу. Подані 

основні гідрографічні характеристики річкових басейнів (довжина основного водотоку, площа басейну), 

витрати води та основні елементи гідрологічного басейну.  

 Довідник може бути корисним для спеціалістів водного господарства, екологів та широкого 

громадського загалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

556(075) 

В-19 

 Василенко О. А.  та ін. Раціональне використання та охорона водних ресурсів : навчальний 

посібник / О. А. Василенко, Л. Л. Литвиненко,  

О. М. Квартенко. – Рівне: НУВГП, 2007. – 246 с.  

 
 Розглянуті питання раціонального використання та охорони водних ресурсів з розробкою водних та 

водогосподарських об’єктів. Викладені основи розрахунку необхідного ступеня очистки стічних вод з врахуванням 

самоочищення. На прикладах розглянуті можливості використання очищених стічних вод на промислових 

підприємствах, а також системи штучного поповнення підземних вод і їх технічні рішення. 

 Навчальний посібник призначений для студентів напряму «Водні ресурси» вищих навчальних закладів. 

 

 

 



 

 

556(075) 

Я 93 

 Яцик А. В. Стратегія реформування водного господарства України для збалансованого 

екологобезпечного використання та збереження водних ресурсів / А. В. Яцик. – К.: Університет 

«Україна», 2011. – 45 с. 

 
 Вашій увазі пропонується видання, в якому піднімається актуальна проблема пов’язана зі стратегією 

реформування водного господарства України для збалансованого екологобезпечного використання та збереження 

водних ресурсів нашої країни. Йдеться про екологічне благополуччя навколишнього природного середовища. 

Важливе місце займає також проблема чистої води, особливо питної, підвищення ефективності роботи очисних 

споруд. Тож на порядку денному невідкладні реформи системи водного господарства шляхом заміни занадто 

централізованого управління водними ресурсами більш гнучким, демократичним і відкритим децентралізованим – 

за басейновим принципом. 

 

 

 

 

 

556.5 

В 68 

 Волошкіна О. С. та ін. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів / О. С. 

Волошкіна, Є. О. Яковлєв, В. М. Удод. – К. : Логос, 2007. 

 – 139 с. 

 
 У праці розглянуто сучасний стан водозабезпеченості областей України та формування якості ресурсів 

поверхневих вод. Дано оцінку порушення природної рівноваги в річкових басейнах за показником мінералізації в 

техногенно перевантажених регіонах. Показано, що картографічні моделі, які створені за допомогою ДЗЗ і ГІС, в 

розрізі адміністративних областей є одним із засобів управління екологічною безпекою водних ресурсів. 

 

 

 

 



 

 

631.6 (08) 

Я 93 

 Яцик А. В. та ін.. Енциклопедія водного господарства, природокористування, 

природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик,  

В. Я. Шевчук. – К.: Генеза, 2006. – 1000 с. 

 
 В енциклопедії наведено 5448 термінів (статей) і понять з водного господарства, усіх розділів екології, 

природокористування, сталого розвитку і суміжних галузей науки, зокрема екологічної безпеки, основ 

моніторингу, безпеки життєдіяльності людини. Текст доповнюють 162 малюнки і 31 таблиця.  

 Розраховано на наукових та інженерно-технічних працівників, фахівців усіх галузей економіки, а також 

студентів природоохоронних спеціальностей.  Енциклопедія може стати у пригоді читачам, яких цікавлять 

проблеми екології, природокористування, водного господарства і сталого розвитку. 

 

 

 

 

 

 

91 

М 80 

 Моря и океаны [Текст] / Предисл. К. Сур ; Пер. с фр. Б. Д. Васильева. 

 – М. : Росмэн, 1997. – 190 с.  
 

 Океани займають 71% поверхні нашої планети. Нашу Землю омивають 4 океани: Тихий, Атлантичний, 

Індійський, Північний Льодовий, які доповнюються морями, що проникають углиб материків. При погляді 

зверху Земля виглядає голубою планетою. Книга розповідає про моря і океани, які є основним регулятором 

складу атмосфери, найважливішою складовою частиною біосфери. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.9(2Ук)4 

В 62 

 Водне господарство в Україні / За ред. А. В. Яцика, В. М. Хорєва. – К. : Генеза, 2000. – 455 с. 
 Наведено дані про ресурси поверхневих і підземних вод України, водозабезпеченість та водоспоживання в 

галузях народного Наведено дані про ресурси поверхневих і підземних вод України, водозабезпеченість та 

водоспоживання в галузях народного господарства. Показані основні напрямки розвитку екологічно безпечного 

водокористування і впровадження водозберігаючих технологій. 

 


