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Шифр книги у ННМБУ : Б-97366. 
Вітер А. В. Актуальні питання обміну речовин в 
екосистемах /А. В. Вітер. - К.: Наук. думка, 2016. – 239 с. 

Особливістю обміну речовин в екосистемах як галузі науки є 
багаторівневий підхід до розгляду перенесень і перетворень 
речовин. Ця галузь поєднує в собі методологічні засоби наук, 
що вивчають різні рівні організації живого світу, зокрема 
широкомасштабність біогеохімії та високу роздільну здатність 
наук про молекули. Саме в такому ключі викладено засадничі 
положення та результати власних теоретичних досліджень 
загальних властивостей шляхів перетворень речовин, наведено 
характеристику деяких із них, аргументовано очевидність 
існування механізмів стабілізації  та розподілення 
енергетичного потоку, описуються методи інтерпретації 
штучного інтелекту відповідних знань. На цій основі 
проаналізовано раціональне використання природних ресурсів, 
зокрема грунтових, продовольчу кризу, значення довкілля для 
здоров`я людини й інші прикладні проблеми. Для магістрантів і 
аспірантів природничих спеціальностей, екологів,  біологів і  
медиків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  



Шифр книги у ННМБУ :  Б-87725. 
Герасимчук З. В. Екологічна безпека регіону: діагностика і 
механізм забезпечення. Монографія / З. В. Герасимчук, А.О. 
Олексюк. - Луцьк,  Надстир`я, 2007. – 280 с. 

У монографії йдеться про теоретико-методологічні підходи  
до діагностики і методики формування та реалізації 
організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної 
безпеки регіону та основних факторів впливу на неї. Вивчено в 
цьому аспекті кращий зарубіжний досвід. Здійснено оцінку рівня 
екологічної безпеки регіонів України. Обгрунтовано напрямки 
удосконалення механізму фінансового забезпечення 
екологічної безпеки, зосереджено увагу на формуванні та 
реалізації стратегічних пріоритетів у забезпеченні екологічної 
безпеки на регіональному рівні. Книга розрахована на 
науковців,  керівників та спеціалістів управлінських структур, 
екологів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  



Шифр книги у ННМБУ : Б-97420. 

Гребняк М. П. Медична екологія: навч. посібник / М.П. 
Гребняк, М.П. Щудро; під ред. проф. М.П. Гребняка; / - 
Дніпропетровськ: Акцент, 2016. – 484 с. 

У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми, що 
стоять перед наукою та практикою сучасної медичної екології. 
Посібник структуровано на наступні частини: «Екочинники 
ризику для здоров`я», «Екопедіатрія», «Клінічна екологія», 
«Превентивна медична екологія», «Термінологічний словник». 
Визначено пріоритети медичної екології, як системи медико-
біологічних та медичних знань, спрямованих на підтримання і 
зміцнення здоров`я населення на основі охорони довкілля. 
Значна увага приділена оптимізації фізичних чинників 
навколишнього середовища, геопатогенних зон, стану біосфери 
та ендоекології. Визначено наукові підходи до медичного 
забезпечення населення в екологічно зміненому середовищі. 
Для студентів вищих медичних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації, 
екологів та практичних лікарів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



Шифр книги у ННМБУ : Б-85216. 
Зербіно Д. Д. Єкологічні катастрофи у світі та в Україні /Д. 
Д. Зербіно, М. Р. Гжегоцький. – Львів:  БаК,  2005. – 280 с. 

Розглянуто антропогенні (техногенні) екологічні катастрофи, 
які спричинили забруднення повітряного і водного середовища 
та грунту. Акцентовано увагу на токсичних харчових 
катастрофах, в тому числі «японських» хворобах. Описано 
різновиди ядерних катастроф. Увагу приділено антропогеннім 
катастрофам без зміни екосистем. Проаналізовано теорії 
катастроф та їх патенційно небезпечні об`єкти.  Для медиків 
різних спеціальностей, екологів, спеціалістів, що працюють на 
потенційно небезпечних об`єктах, відповідальних за охорону 
праці та безаварійну роботу, працівників ядерних об`єктів, 
атомних електростанцій, а також спеціалістів із надзвичайних 
ситуацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



Шифр книги у ННМБУ : Б-93020. 
Кривцова М. В. Екологія мікроорганізмів: навч. посібник. / 
М. В. Кривцова, М. В. Міколайчук. – Ужгород: Іражда, 2011. – 
204 с. 
У навчальному посібнику наведені теоретичні відомості та 
методики виконання лабораторних робіт з основних тем 
дисципліни «екологія мікроорганізмів», що дають уявлення про 
структуру мікробних ценозів, участь мікроорганізмів у кругообігу 
речовин, вплив абіотичних факторів на мікроби, 
взаємовідносини мікроорганізмів в мікробних асоціаціях та з 
макроорганізмом тощо. Висвітлено методи вивчення мікробного 
антагонізму, визначення антибіотикочутливості бактерій, 
дослідження мікробних екосистем води, грунту, повітря, 
епіфітної, прикореневої та ризосферної мікрофлори рослин, 
нормофлори організму людини, мікрофлори об`єктів 
навколишнього середовища, продуктів харчування. Для 
студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б-97832. 
Основы водоохранной деятельности ПАО «Днепровский 
металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского»: 
Монография / Э. Н. Белецкая, В. И. Никоненко, Н. М. Онул и 
др. – Днепропетровск: ООО Акцент ПП, 2016.- 300 с. 

У монографії узагальнені матеріали вітчизняних і зарубіжних 
вчених та спеціалістів, присвячені природоохоронним аспектам 
промислових  стічних вод, а також представлено унікальний 
досвід лідера чорної металургії України – Дніпровського 
металургійного комбінату – в галузі екологічної стратегії його 
водогосподарської діяльності. Викладено сторінки історії 
становлення та розвитку, а також етапи формування принципів 
його природоохоронної діяльності. Охарактеризовано 
особливості інженерно-екологічного сервісу водоспоживання, 
види і умови утворення промислових стічних вод, їх специфіка. 
Оцінені сучасні методи і способи оптимізації якості зворотних 
вод. Детально викладена система еколого-гігієнічного 
моніторингу стану поверхневих і грунтових вод. Висвітлена 
нормативно-правова база реалізації водоохоронної діяльності 
комбінату. Особливу увагу приділено стратегії екологічної 
політики водогосподарської діяльності  металургійного заводу 
по мінімізації техногенного навантаження на гідросферу. Книга 
рекомендована для керівників підприємств, екологів, гігієністів, 
наукових співробітників і фахівців суміжних галузей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Шифр книги в ННМБУ : Б-96802. 
Основи екології та профілактична медицина: підручник / Д. 
О. Ластков, І. В. Сергета, О. В. Швидкий та ін. – К.: ВСВ 
«Медицина», 2017. – 472 с. 

У підручнику подано сучасні знання з питань екології та 
профілактичної медицини з таких тем: гігієна повітря. гігієна 
води і водопостачання населених пунктів, гігієна грунту й 
очищення населених пунктів, гігієна житла, гігієна харчування, 
гігієна праці, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-
профілактичних закладів, особиста гігієна. Висвітлено соціальні 
умови, природні й антропогенні чинники навколишнього 
середовища, які впливають на здоров`я і працездатність 
людини, а також заходи, спрямовані на усунення 
несприятливого впливу середовища, його оздоровлення, 
запобігання виникненню захворювань, зміцнення здоров`я і 
збільшення тривалості життя людини. Для студентів вищих 
медичних навчальних закладів І-Ш рівнів акредитації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  



Шифр книги в ННМБУ : Б-96998. 
Проблеми охорони навколишнього природного 
середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць 
/УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2016. – Вип. ХХХVIII. – 192 с.  
Проаналізовано сучасний стан нормативно-методичної бази 
післяпроектного аналізу як заключного етапу процедури оцінки 
транскордонних впливів на  довкілля. Розглянуто зв`язки між 
гідрологічними показниками, зокрема витратами води 
української частини Дунаю та основними гідрохімічними 
показниками стану вод у часовій та просторовій динаміці змін. З 
урахуванням вимог до якості води водних об`ектів, які діють в 
країнах ЄС, запропоновані основні зміни до чинних Правил 
охорони поверхневих вод України від забруднення зворотними 
водами. Надано рекомендації щодо законодавчих та 
організаційних засад створення системи контролю за  
інтродукцією та поширенням  видів-вселенців на території 
України. Збірник розраховано на екологів, наукових та 
інженерно-технічних фахівців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Шифр книги у ННМБУ : Б-98068. 
Промислова екологія.  Навч. посіб.  Вид. 4-е, перероб. / Я. І. 
Бедрій, Б. О. Білінський, Р. М. Івах та ін. – К.: Кондор, 2010. –   
374 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Шифр книги у ННМБУ : Б-94946. 
Стегній О. Г. Інституціоналізація екологічних інтересів у 
суспільстві соціогенних ризиків / О. Г.Стегній. – К.: Інститут 
соціології НАН України, 2002. – 380 с. 

У монографії уперше в українській соціології наведений 
механізм інституціоналізації екологічної сфери на прикладі 
становлення  інституту екологічної безпеки. В соціологічному 
руслі детально розглядаються поняття «екологічні інтереси», 
«соціогенні ризики» та «екологічна безпека». Як базові атрибути 
інституту екологічної безпеки пропонуються розвиненість його 
організаційної інфраструктури, рівень легальності і рівень 
легітимності функціонування. Аналіз відповідності масової 
екологічноі свідомості інституціоналізації екологічних інтересів 
розглядається в термінах атитюдів. Окрема увага приділена 
розгляду інституційних ресурсів екологічного руху України. 
Висновки дослідження базуються на великому емпіричному 
матеріалі численних масових соціологічних опитувань, 
роздавальних анкетувань, проведених упродовж 1995-2001 
років. Для екологів, працівників державних природоохоронних 
органів, а також активу неурядових екологічних організацій. 

 


