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Навчатися,  
        аби знати… 



Білявський, Г. О.  
Основи екології: теорія та 
практикум : навч. посібник 
для студентів вищ. навч. 
закладів / Г. О. Білявський, 
Л. і. Бутченко. - 2-ге вид., 
перероб. та доп. - Київ : 
Лібра, 2004. - 368 с.  



Сухарев, С. М.  
Основи екології та 
охорони довкілля : навч. 
посібник для студентів 
вищ. навч. закладів / С. 
М. Сухарев, С. Ю. 
Чундак, О. Ю. Сухарева. - 
Київ : Центр навчальної 
літератури, 2006. - 394 с. 



Рудько, Г. І.  
Україна, яку ми 
втрачаємо [Текст] : 
[наук.-попул. вид.] / Г. 
І. Рудько. - Чернівці : 
Букрек, 2015. - 280 с. 



Досліджувати  
та захищати 



Губарець, В. В.  

Світ, який не повинен 

загинути: людина і 

довкілля : сучасний 

аспект : [наук.-попул. вид.] 

/ В. В. Губарець, І. А. 

Падалка. - Київ : Техніка, 

2009. - 320 с.  



Михайлик, А. Г.  
Культура і природа : 
навчальний посібник / А. Г. 
Михайлик ; М-во освіти і 
науки України, 
Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа 
Орлика. - Миколаїв : Іліон, 
2019. - 124 с. 



Це науково-популярне  праця має назву 
«Еко-зум, або Пильнуймо важливі еко-
деталі». 
За допомогою цієї книжки авторка 
намагається донести до дітей і дорослих 
важливість дбайливого ставлення до 
природи, формування екологічного 
мислення, єднання із природою.  

Горицвіт, Тетяна (Луньова). Еко-зум, або Пильнуймо 

важливі еко-деталі: навчально-методичний посібник для 

освіти та самоосвіти з екології та охорони довкілля / Т. В. 

Горицвіт. - Полтава : Дивосвіт, 2017. - 60 с. 

 



Зербіно, Д. Д.  
Екологічні катастрофи у 
світі та в Україні: наук.-
попул. вид. / Д. Д. 
Зербіно, М. Р. 
Гжегоцький. - Львів : 
БаК, 2005. - 280 с.  



 Чорнобиль як місто, як атомна 
електростанція, як Зона відчуження, 
як трагедія и як символ. Цю книжку 
створено, щоб пояснити катастрофу 
людям, які народилися вже далеко 
по ній.  
 Аби «Чорнобиль» это просто 
слово, за яким упором на Україну, а 
усвідомленим историчним 
досвідом. Його тут показано в кількох 
вимірах: технічному, емоційному, 
природничому, політичному. 

Міхаліцина, Катерина Василівна (1982-). Реактори не вибухають. 

Коротка історія Чорнобильської катастрофи: [наук.-попул. вид. : для 

серед. і ст. шк. віку] / К. В. Міхаліцина, С. Дворницький ; [наук. ред. О. 

Бреус] ; іл. студії "seri/graph". - Київ : Портал, 2020. - 136 с.  

 



Сміття і люди 



Книжка Томаса Гілланда Еріксена "Сміття і люди" — це 
розгляд 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. 
 Прочитавши цю книгу, справді розумієш:  
якщо ми не хочемо, щоб наші онуки плавали серед островів 
сміття, неважливо - в Тихому океані, чи Чорному морі, ми не 
можемо більше «замітати під килим», необхідно гармонійно 
вписати нашу життєдіяльність в природний кругообіг. 

Еріксен, Т. Г. Сміття і люди [Текст] : зворотний бік споживання / Т. Г. 

Еріксен ; пер. з норвезьк. І. Сабор. - Київ : Ніка-Центр, 2019. - 224 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. 
  



 Хочеш стати супергероєм? 
Супергероєм, який рятує океани, який дбає 
про майбутнє — і своє, і цілої планети? 
 Тоді ця книжка саме для тебе. 
 Письменник і активіст Мартін Дорі 
розповідає, як піклуватися про планету, і 
радить, як щодня боротися з шкідливим 
пластиком  у побуті. 
 Тож виконуй цікаві і легкі Мартінові 
рекомендації — і ти станеш справжнім 
супергероєм, а на планеті буде менше 
пластикового сміття! 

Дорі, Мартін (1985-).  

Діти проти пластику [Текст] : 50 місій, щоб врятувати океани : 

[наук.-попул. вид. : для мол. та серед. шк. віку] / М. Дорі ; пер. з 

англ. Т. Євлоєва ; худож. Т. Бессон. - Київ : РІДНА МОВА, 2020. - 

128 с. 



 Чи почувався ти коли-небудь 
затиснутим серед речей? Речі у твоїй 
кімнаті. Речі у твоєму рюкзаку. Речі... скрізь. 
А що відбувається з усіма предметами, які 
викидають? Може, вони опиняються на 
звалищі чи перетворюються на щось нове? 
 «Сміттєва революція» розглядає 
весь життєвий цикл речей, які ми 
використовуємо, збираємо, переробляємо 
— і навіть перетворюємо на нові матеріали. 
 Ця книга допоможе тобі дізнатися: 
• звідки походить вода, яку ти п’єш 
• що відбувається з твоїм одягом, коли ти з 
нього виростаєш 
• як твій старий мобільний телефон може 
захистити тропічний ліс …і ще багато чого 
цікавого! 



Амінов, В. Р.  
Казка про те, як козаки 
Київ-град рятували 
[Текст] : [для серед. шк. 
віку] / В. Р. Амінов, З. В. 
Амінова, І. В. Амінов. - 
Мена : ТОВ "Домінант", 
2016. - 18 с. 



Форуми, 
                читання, 

                                  конференції… 







Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини/ 
Управління екології та природних ресурсів 
Миколаївської облдержадміністрації авт.: М. 
Романенко, Ю. Вдовенко, О. Деркач та ін. ; фото: В. 
Артамонов, І. Гержик, О. Деркач та ін. - Миколаїв : 
ФОП Романова Ю. Г., 2019. - 54 с.  



Еко-художнє 
 СЛОВО 



Міхаліцина, 

Катерина Василівна 

(1982-). Квіти біля 

четвертого: 

[оповідання : для 

мол. та серед. шк. 

віку] / К. В. 

Міхаліцина ; худож. 

К. Борисюк. - Київ : 

Портал, 2020. - 48 с.  



Гримич, Марина Віллівна (1961-).  
Летючий сміттєвоз [Текст] : роман для teen–ib, 
їхніх батьків та вчителів / М. В. Гримич. - Київ : 
Дуліби, 2016. - 80 с. 



 «Це всі ми» – повість про те, як 
звичайні підлітки можуть змінити своє місто 
на краще. Одного дня Андрій та його друзі 
знаходять на березі моря багато мертвої 
риби. Вони намагаються з'ясувати причини 
екологічної катастрофи і знайти шляхи її 
вирішення.   
 Читачі дізнаються про дельфінів і 
забруднення морів, про волонтерів і 
сортування відходів, як збирати підписи під 
петиціями і формувати громадську думку. Це 
книга про любов до тварин і природи, 
справжню дружбу і прагнення змінювати світ.  

Завалій, Євгенія. Це всі ми [Текст] : повість : для мол. та серед. 

шк. віку / Є. Завалій ; худож. М. О. Фоя. - Чернівці : Чорні вівці : 

Книги-XXI, 2020. - 96 с.  



Луньова, Тетяна Володимирівна (1976-).  

Рукописи не форматуються [Текст] : 
новели та акварелі / Т. В. Луньова ; ред., 
оформ. Т. В. Луньова, Т. В. Луньової. - 
Полтава : Harmony Structures, 2010. - 
168 с.  



Eko-преса 


