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Найбільш актуальним питанням сьогодення є збереження та 
захист навколишнього середовища. Негативний антропогенний 
вплив на природне середовище привів до виникнення складних 
екологічних і соціальних  проблем. Забруднюючи атмосферу, 
людство розплачується своїм здоров’ям та ставить під загрозу 

здоров’я планети. Тому формування грамотних відносин з 
природою є одним з важливих напрямків національної системи 

виховання. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5(069) 
К 95 
 Кучерявий В. П. Екологія: підручник / В. П. 
Кучерявий. – Львів: Світ, 2000. – 500 с. 
 У підручнику відображено зміст сучасної екології як 
біологічної науки. Розділи навчальної дисципліни викладено 
в послідовності: організм, біосфера, аутекологія(екологія  
організму), демекологія(екологія популяції), 
біоценологія(екологія біоценозу) та біосферологія(глобальна 

екологія).  Останній розділ присвячений прикладним проблемам екології. 
 
5(069) 
М 202 
 Малимон С. С. Основи екології: підручник / С. С. Малимон. – Вінниця: Нова 
книга, 2009. – 240 с. 
 Підручник розроблений відповідно до програми з «Основ екології» закладів І – ІІ 
рівнів акредитації, призначений також для всіх, хто не байдужий до екологічних проблем.   
 

 
 

 
613 
Г 82 
 Грибан В. Г. Валеологія: підручник / В. Г. Грибан. – 
К. : Центр учбової  літератури, 2008. – 214 с.                                                                                       
 Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, 
джерела та історія розвитку науки, діагностика і прогноз здоров’я 
індивіда, спосіб життя, вплив екологічних факторів, особливості 
впливу на організм людини фізичних навантажень. 
Висвітлюється роль харчування, дихання, серцево-судинної 
системи у збереженні здоров’я та довголіття. Описуються 
основні засоби зміцнення здоров’я та профілактики професійних 
захворювань.  
 Для курсантів, студентів, викладачів, науковців і всіх, хто 
займається проблемами здоров’я та виховання молоді. 
 
 

613 
Д215 
Даценко І. І.  Гігієна та екологія людини : 
навчальний посібник / І. І. Даценко.  – Львів : Афіша, 
2000. – 248 с. 
 У навчальному посібнику розглядаються: значення гігієни 
для здоров’я людини і шляхи його забезпечення; процес 
урбанізації та його соціальні та екологічні наслідки; гігієна 
житла; основи особистої гігієни; гігієна праці і відпочинку; 
харчування людей розумової праці; гігієнічна характеристика 
умов праці користувачів комп’ютерів; гігієна дітей і підлітків. 
  Навчальний посібник розрахований на студентів вищих 
навчальних закладів. Він може бути корисним викладачам, 
лікарям, фахівцям санітарно-гігієнічного профілю, екологам, 
спеціалістам з охорони праці інших об’єктів господарювання

504 
Е457 
 Шмандій В. М. та ін. Екологічна безпека: підручник  
/ В. М. Шмандій, М. О. Клименко, Ю. С. Голік, А. М. 
Прищепа, В. С. Бахарєв, О. В. Харламова . – Херсон : 
Олді-плюс, 2013. – 366 с. 
 У підручнику викладено основні поняття, принципи, 
завдання та нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання 
умов виникнення екологічної небезпеки та управління 
екобезпекою в штатних та позаштатних умовах. 

 Підручник розрахований на студентів, що навчаються за 
спеціальностями екологічного спрямування. 
5(069) 
С 16 
 Салтовський О. І. Основи соціальної екології: 
навчальний посібник 
 / О. І. Салтовський. – К. : Центр навчальної літератури, 
2004. – 382 с. 
 У посібнику викладаються теоретичні засади науки про 
оптимізацію та гармонізацію відносин суспільства і природи 



– соціальної екології, розкриваються причини виникнення глобальної екологічної кризи та 
окреслюються засоби її подолання. 

 Розрахований на усіх, хто небайдужий до майбутнього. 

 
5(069) 
Д 41 
 Джигерей В. С. Екологія та охорона навколишнього середовища: навчальний 
посібник. — 2-е вид., стер. / В. С. Джигерей. — К. : Т-во "Знання", КОО, 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. 
60.5 

О-75 
 Основи соціоекології: навчальний посібник / За 
редакцією Г. О. Бачинського. – К. : Вища школа, 1995. – 
238 с.Викладено основи нової міждисциплінарної науки про 
взаємодію суспільства і природи – соціоекології. Розглянуто 
історію взаємодії суспільства і природи на планеті, причини і 
масштаби соціоекологічної кризи.  
 Для студентів, викладачів і практиків, що займаються 
питаннями охорони середовища і раціонального 
природокористування.  
 
 
 
5(069)Б 282 

 
Батлук В. А. Основи екології: підручник / В. А. Батлук. 
– К. : Знання, 2007. – 519 с. 
 У підручнику викладено основні концепції екології, 
проаналізовано наслідки впливу людини на навколишнє 
середовище. Важливе місце приділено екологічним 
проблемам України. 
 Для студентів вищих навчальних закладів. 
 
 
 
5(069) 
Г 65 
 Гончаренко М. С., Бойчук Ю. Д. Екологія людини / 
За ред. Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД «Університетська 
книга; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 
с. Викладена сучасна теорія розуміння феномена людини з 
екологічних,біологічних,соціальних і філософських позицій. У 
посібнику викладений холістичний підхід до пізнання людини як 
біоенергоінформаційної системи, що є основою спрямованого 
управління процесами життєдіяльності, оптимізації обміну з 
навколишнім середовищем, нових підходів до боротьби з хворобами та 
зміцнення здоров’я, духовної  еволюції людини як єдиного шляху 
спасіння від екологічного апокаліпсису. Досліджується взаємодія 
людини з навколишнім середовищем із врахуванням її прямих і 
зворотних зв’язків

664 
Б 40 
Безпека харчування: сучасні проблеми : посібник-
довідник / укл. А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С. 
Рогозинський та ін. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – 456 
с.У посібнику-довіднику викладене широке коло питань, які висвітлюють 
різні аспекти безпеки харчування: раціонального, збалансованого 
харчування для різних груп населення в залежності від віку, статі і 
характеру трудової діяльності, значення окремих поживних речовин і 
загальні правила харчування. Розглянуті шляхи забруднення продуктів 
харчування шкідливими речовинами в процесі технології 
виготовлення (нітратами, радіонуклідами, пестицидами та ін.), їхній 
вплив на здоров’я людей, а також заходи щодо зменшення вмісту цих 
речовин у продовольчій сировині і продуктах харчування. Приділена 
увага і харчовим добавкам, які все частіше застосовуються на Україні.  

 
65.9 (2) 2Ук 
Д 40  
 Пістун І.П. Безпека життєдіяльності 
(психофізіологічні аспекти). Практичні заняття [Текст] 
: навчальний посібник для вищих навчальних  
закладів / І. П. Пістун, Ю. В. Кiт ; Держ. університет 
"Львівська політехніка". –  Львів : Афiша, 2000. –  240 
с.  
 
 В навчальному посібнику наведено перелік практичних 
робіт, які дають можливість виробити навички для визначення 
психофізіологічних особливостей людини.  
 Для студентів вищих закладів освіти. 



65.9 (2Ук)24 
Ж 156 
 Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека 
життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів 
вищих закладів освіти України І – ІV рівнів акредитації / 
За ред. Є.П. Желібо і В.М. Пічі. - К. : «Каравела», 2001. – 
320 с.У посібнику розглядаються основи безпеки 
життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі «людина – 
життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена 
людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, 
медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. 

Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі «людина — 
життєве середовище», джерела небезпеки та породжені ними 
фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей 
у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють 
надзвичайні ситуації.   
65.9(2Ук)24 
Б 40 
 Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / За 
редакцією  
В. Г. Цапка. – К. : Знання-Прес, 2003. – 397 с. 
 Перевага цього навчального посібника в тому, що головна 
увага авторів зосереджується на людині: людина розглядається 
як об'єкт, що потребує захисту в умовах навколишнього 
середовища. Аналізуються особливості організму людини, 
вплив на нього природного середовища (кліматичних умов, 
атмосферного повітря, гідросфери, електромагнітного 
випромінювання та ін.). 
 Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, 
керівників державних установ, підприємств і організацій, 
широке коло читачів. 
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. Авторами зроблена спроба детальної 
класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага 
приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу 
дистанційних методів зондування Землі та геоінформаційних систем і 
технологій, а також основам екологічного картографування. 

  
504 
Р 150 
 Радіоекологя [Текст] : навчальний посібник для 
студентів вищих навчальних закладів / І. М. Гудков 
[та ін.] ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування України. - 2-ге вид., доп. – 
Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. – 468 с.  

 
 Викладено основні положення сучасної радіоекології. 
Наведено відомості про історію розвитку науки, джерела 
радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на 
Землі, особливості дозиметрії і радіометрії в радіоекології. 
Особливу увагу приділено питанням міграції радіонуклідів в 

об'єктах навколишнього середовища та дії їх іонізуючих випромінювань на екосистеми. 
Розглянуто концепцію радіоємності екосистем. Наведено дані про особливості ведення 
окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклідами територіях.  
 Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації. 


