
 

 

до Всесвітнього дня охорони навколишнього 

середовища 

Рекомендаційний список літератури 

 

 

 

5 червня – Всесвітній день 

охорони навколишнього 

середовища (World Environment 

Day).  

 

 

Ця дата – одна з найважливіших подій екологічного календаря – була 

започаткована Генеральною асамблеєю ООН на 27-й сесії 15 грудня 1972 

року і щорічно святкується в більш ніж 100 країнах світу. «Або ми покінчимо 

із забрудненням, або воно покінчить із нами» – такі слова звучали у 

зверненні до генерального секретаря ООН, підписаному 2200 діячами науки 

й культури з 23 країн світу. У травні 1971 року екологічно стурбована 

спільнота почала свою безпрецедентну боротьбу із забрудненням 

навколишнього природного середовища. 

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились 

взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість 

впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала 

опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але 

разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. Близько мільйона видів 

тварин та рослин знаходяться під загрозою зникнення, багато з них можуть 

зникнути упродовж найближчих десятиліть. Це складає ⅛ усіх видів на 

планеті – більше, ніж будь-коли в історії людства. До кінця XX в. 

забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними 

водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, 



комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило 

людство на грань екологічної катастрофи. 

Пам'ятайте!     

Кожної години на нашій планеті: 

 1700 акрів продуктивної землі стає пустелею; 

 близько 2000 дітей помирає з голоду; 

 55 чоловік отруюються й гинуть від пестицидів та інших хімічних 

речовин; 

 1000 чоловік вмирають від отруєння водою; 

 2000 тонн кислотних дощів випадає у Північній півкулі; 

 5–6 видів тваринного чи рослинного світу зникають. 

Кожної хвилини: 

 знищується більше 51 акра тропічних лісів; 

 використовують близько 35000 барелів нафти; 

 знищується 50 тонн родючого ґрунту через неправильне його 

використання; 

 виділяється більше 12000 тонн вуглекислого газу в атмосферу. 

Провідні вчені, мислителі і політичні діячі більшості країн світу 

докладають величезних зусиль у пошуках виходу з цього кризового стану. 

Природа, в якій вам, молодим, доведеться жити, забруднюється, піддається 

руйнуванню, знищується. Чи багатьом з вас щастило бачити прозору річкову 

воду, чистий пісок, насолоджуватися тишею без реву моторів, дихати чистим 

повітрям без домішок бензину, мазуту, пестицидів? Ваше майбутнє може 

стати жахливим, якщо не почати негайно боротися із забрудненням нашого 

спільного дому під назвою планета ЗЕМЛЯ.  

 

Прийшов  в а ш  час діяти! 

 

 



Шановні користувачи! До вашої уваги пропонується рекомендаційний 

список літератури з охорони навколишнього середовища. Література в 

списку розташована в хронологічному порядку. Поряд з представленими 

книгами ви можете замовити іншу літературу, скориставшись Електронним 

каталогом на сайті бібліотеки  https://library.ndu.edu.ua/. 

502.17(477) 

Б 82 

Борейко, Владимир Евгеньевич.  

  Негативное влияние рубок леса и другой хозяйственной 

деятельности на краснокнижные и другие охраняемые растения                    
/ В. Е. Борейко, И. Ю. Парникоза, О. А. Ярова ; Киевский Эколого-

Культурный Центр. – Київ : Логос, 2020. – 52 с. : ил. – (Охорона дикої 

природи ; вип. 87).  
Місце зберігання: Ч.З.№ 2 

 

502/504(73) 

П 26 

Перга, Тетяна Юріївна.  

  Екологічна політика США. Епоха становлення : монографія                    

/ Т. Ю. Перга ; Національна Академія Наук України, ДУ «Інститут  

всесвітньої історії НАН України» (Київ). –  Київ : Центр учбової літератури, 

2020. – 192 с.                                                                                                                

Місце зберігання: фб 

 

502.1 

Б 82 

Борейко, В. Е.  

  Территории строгого природоохранного режима (категории І-а, І-b 

МСОП/ІUCN). Международный и европейский опыт / В. Е. Борейко,                

С. В. Галущенко, И. Ю. Парникоза ; Київ. екол.-культ. центр. –  К. : Логос, 

2018. –  112 с. : ил., фот. –  (Охорона дикої природи ; вып. 84).  

Місце зберігання: фб 

 

502.172 

П 77 

  Природно-заповідний фонд Чернігівської області / Міністерство 

екології та природних ресурсів України, Департамент агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної 

адміністрації. –  Чернігів : [б. в.], 2018. – 128 с.  
Місце зберігання: фб, Ч.З.№ 2 

 

 

 

https://library.ndu.edu.ua/


57(069) 

 Б 82 

Борейко, Владимир Евгеньевич.  
 Права природы и права животных / В. Е. Борейко ; Киевский 

Эколого-Культурный Центр. –  Київ : Логос, 2017. –  56 с. –  (Охрана дикой 

природы ; вып. 81).  
Місце зберігання: Ч.З.№ 2 
 

57.026 

П 26 

Перга, Тетяна Юріївна.  
 Глобальна екологічна політика та Україна : монографія                       

/ Т. Ю. Перга. –  Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2014. –  288 с.  

Місце зберігання: фб 

 

33(4Укр-4Чер) 

Е 45 

  Екологічний паспорт Чернігівської області. 2010  / Державне 

управління охорони навколишнього середовища в Чернігівській області. –  

Чернігів : [б. в.], [2011]. –  96 с. : табл.  
Місце зберігання: ІБв 

 

34(4Укр) 

П 68 

  Правова база з питань екології та охорони природного середовища 
: зб. нормативно-правових актів станом на 1 березня 2001 р. / уклад.                      

М. І. Камлик. –  Київ : Атіка, 2001. –  632 с. : табл.  
Місце зберігання: фб 

 

57.026(4Укр) 

С 91 

 Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся і суміжних 

територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС) = Современные экологические 

пробемы украинского полесья и сопредельных территорий (к 25-летию 

аварии на ЧАЭС) = Modern ecological problems of the ukrainian polissya and 

adjacent areas (up to 25 years of the Chernobyl accident) : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Ніжин, 26– 28 квітня 2011 р.) / ред. кол. :                                   

М. О. Барановський [та ін.]. –  Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2011. –  266 с.  
Аннотація: Матеріали конференції містять результати досліджень учених різних науково- 

дослідних і навчальних закладів України, Білорусі, Грузії у царині екологічної  

проблематики Українського Полісся та суміжних територій, пов’язаної з аварією  на 

Чорнобильській АЕС.  Видання адресоване насамперед науковцям, управлінцям, 

краєзнавцям,  викладачам, учителям, аспірантам і студентам, а також тим, хто цікавиться  

дослідженнями з екологічної тематики. 

Місце зберігання: фб 

 



5 

Г 93 

Губарець, Василь Васильович.  
 Світ, який не повинен загинути. Людина і довкілля : сучасний аспект                    

/ В. В. Губарець, І. А. Падалка. –  Київ : Техніка, 2009. –  320 с. : іл. ; 20 см.  
Місце зберігання: фб 

 

57.026.1 

Д 49 

Дитрих, Вальтер.  

 Зеленый бизнес –  миллиардная сделка! На смену доткомам 

приходят дотгрины / В. Дитрих ; пер. с нем. В. Хартмана ; НАН Украины, 

Ин-т экономики и прогнозирования. –  Київ : [б. в.], 2009. –  296 с.  
Аннотація: Книга німецького автора присвячена питанням захисту навколишнього 

середовища, а також застосування високих технологій в цій сфері. Описано п'ять головних 

напрямків впливу екології на економіку; розглянуті стратегії підприємств «зелених» 

інформаційних технологій і здійснення діяльності з охорони навколишнього середовища. 

Місце зберігання: фб 

 

57.026(4Укр) 

Д 68 

 Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Чернігівській області за 2008 рік / Міністерство охорони навколишнього 

природного середовища України, Держуправління екології та природних 

ресурсів в Чернігівській області. –  Чернігів : [б. в.], 2009. –  204 с 
Місце зберігання: фб 

 

57.026 

Д 68 

  Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Чернігівській області за 2005 рік / Міністерство охорони навколишнього 

природного середовища України, Державне управління екології та 

природних ресурсів в Чернігівській області. –  Чернігів : [б. в.], 2006. –  201 с. 
Місце зберігання: фб  
 

 

 

57.026(4Укр) 

Д 68 

  Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Чернігівській області за 2004 рік  / Міністерство охорони навколишнього 

природного середовища України, Держуправління екології та природних 

ресурсів в Чернігівській області. –  Чернігів : [б. в.], 2005. –  204 с. 
Місце зберігання: фб 

 

 



57(069) 

Ч-45 

 Червона книга України: Рослинний світ  : наукове видання / під заг. 

ред. Я. П. Дідуха ; Міністерство охорони навколишнього природного 

середовища України, НАН України. –  [3-є вид., доп. та випр.]. –  Київ : 

Глобалконсалтинг, 2009. –  900 с. : іл.  
Аннотація: Книга є офіційним документом, що відображає сучасний стан видів рослин і 

грибів України, що перебувають під загрозою зникнення, або потребують охорони. У 

книзі наводяться відомості про 826 видів, дається їх українська та латинська назва, 

таксономічна належність, природоохоронний статус, наукове значення, ареал виду та його 

поширення в Україні, чисельність  та структура популяцій та ін. Також вміщено 

нормативні документи про Червону книгу та довідкові матеріали. 

Місце зберігання: фб 

 

 

57(069) 

Ч-45 

 Червона книга України: Тваринний світ  : наукове видання / під заг. 

ред. І. А. Акімова ; Міністерство охорони навколишнього природного 

середовища України, НАН України. –  [3-є вид., доп. та випр.]. –  Київ : 

Глобалконсалтинг, 2009. –  624 с. : іл.  
Аннотація: Книга є офіційним документом про сучасний стан видів фауни України, які 

перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження і науково 

обгрунтованого відтворення. 

Місце зберігання: фб 

 

 

 

57(069) 

Б 82 

Борейко, Владимир Евгеньевич.  

 История охраны дикой природы в США / В. Е. Борейко ; Киевский 

Эколого-Культурный Центр. –  Київ : Киевский эколого-культурный центр, 

2008. –  80 с. : ил. –  (История охраны природы ; вып. 33).  
Місце зберігання: фб 

 

 

 

57.026 

Б39 

Безак-Мазур, Ельжбета.  
 Транскордонні проблеми токсикології довкілля / Е. Безак-Мазур,                   

Т. Шендрік; пер. з пол. Н. О. Ярошенко. –  Донецьк : Донбасінформ, 2008. –  

300 с.  
Місце зберігання: фб 

 



1МИ.72 

Б 82 

Борейко, Владимир Евгеньевич.  
 Этика и практика охраны биоразнообразия / В. Е. Борейко ; 

Киевский Эколого-Культурный Центр, Международный Социально-

экологический Союз. –  Київ : Логос, 2008. –  359 с. : ил. –  (Охрана дикой 

природы ; вып. 56). –  Библиогр.: с. 329– 359. 
Аннотація: У книзі викладаються принципи екологічної етики, аналізуються причини 

жорстокості людини до диких тварин і рослин. 

Місце зберігання: фб 
 

 

57.026(4Укр) 

З-12 

  За все живе і зелене: начерки з основних проблем сучасної 

української екології : [матеріали проекту «Друковане слово на захист 

екологічних прав громадян»] / Київський еколого-культурний центр ; за ред. 

О. Листопада. –  Київ : Київський еколого-культурний центр, 2006. –  224 с. –  

(Природоохоронна пропаганда ; вип. 28).  
Місце зберігання: фб 

 

57.026 

К 75 

Кочержинський, Юрій Олександрович.  
 Два шляхи розвитку людства: симбіотичний і паразитичний, 

відповідні їм етики й екології, або Про природні причини сучасної 

катастрофи людства й довкілля та засоби її подолання                                                       

/ Ю. О. Кочержинський. –  Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. –  168 c. 
Аннотація: Представлено історіософське дослідження розвитку людства й довкілля в 

їхній взаємодії від утворення планети до виникнення людства й від виникнення людства 

до тепер. У книзі спростовується марксистська гіпотеза розвитку людства, розглядаються 

причини й засоби подолання сучасної катастрофи й довкілля (Нова Глобальна Екологія). 

Місце зберігання: фб 

 

 

57.026 

Е 45 

  Екосередовище і сучасність : в 3 т. / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик,            

Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. –  Київ : Кондор, 2006 –      . 

 Т. 1 : Природне середовище у сучасному вимірі : Монографія. –  424 с.  

Т. II : Регіональні процеси, прогнозування й оптимізація екосередовищ. 

–  470 с.  

 Т. III : Економічна оцінка природного середовища. –  426 с.  
Місце зберігання: фб 

 

 



6П2.2 

С 79 

Степанов, Анатолий Васильевич.  

 Достижения энергетики и защита окружающей среды                                      
/ А. В. Степанов, В. П. Кухар ; НАН Украины, Ин-т биоорганической химии 

и нефтехимии. –  Київ : Наукова думка, 2004. –  206 с. –  (Наукова книга). –  

Библиогр.: с. 196–204.  
Місце зберігання: фб 

 

 

57(069) 

Б 82 

Борейко, Владимир Евгеньевич.  
 Введение в природоохранную эстетику / В. Е. Борейко ; Киевский 

Эколого-Культурный Центр. –  3-е изд., доп. –  Київ : Логос, 2001. –  198 с. –  

(Охрана дикой природы ; вып. 21). –  Библиогр.: с. 117– 131.  
Місце зберігання: фб 

 

 

57.026.1 

Б 82 

Борейко, Владимир Евгеньевич.  

 Прорыв в экологическую этику / В. Е. Борейко ; Киевский Эколого-

Культурный Центр. –  2-е изд., доп. –  Київ : Логос, 2001. –  204 с. –  (Охрана 

дикой природы ; вып. 21). –  Библиогр.: с. 131– 139.  
Аннотація: У книзі розповідається про історію, принципах і різних напрямках 

екологічної етики, про її зв'язки з релігіями, заповідною справою, природоохоронної 

естетикою. 

Місце зберігання: фб 

 

 

57(069) 

Б 82 

Борейко, Владимир Евгеньевич.  
 Зарубежные философы дикой природы / В. Е. Борейко,                             

Е. В. Поминова  ; Киевский Эколого-Культурный Центр. –  Київ : [б. в.], 

2000. –  122 с. – (Охрана дикой природы ; вып. 17.).  
Зміст:  

Философы природоохранной эстетики 

Философы прав животных и уважения к жизни 

Философы экологической этики 

Философы защиты дикой природы 

Философы экологической теологии 

Місце зберігання: фб 

 

 



378.4 

И 90 

 История движения студенческих природоохранных дружин Украины 

в документах и воспоминаниях / сост. В. Е. Борейко. –  Київ, 2000. –  264 с.  
Місце зберігання: фб 

 

57(069)(4Чр) 

О-92 

 Охорона навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів Чернігівської області : статист. зб. –  Чернігів : [б. в.], 2000. –  76 с.  
Місце зберігання: ІБв 

 

57.026 

С 77 

 Стан світу 2000: доповідь Інституту Всесвітнього Спостереження  про 

прогрес до сталого  суспільства / Л. Р. Браун  [та ін.]; Науково-ред. рада укр. 

видання: В. Вовк, С. Семенець, Т. Яхеєва ; ВГО  «Україна. Порядок денний 

на ХХ1 століття»  Інститут сталого розвитку. –  Київ : Інтелсфера, 2000. –  

312  с. – Пер. изд. : State of the World 2000.  
Зміст:  

Перебудова поливного землеробства 

Проблеми сучасного харчування 

Сучасна та прогнозована чисельність населення окремих країн 

Тенденції світового енергокористування 

Створення робочих місць і збереження довкілля 

Місце зберігання: фб 

 

 

57.026(4Укр-4Чр) 

О-92 

 Охорона навколишнього середовища та використання природних 

ресурсів Чернігівської області : статист. зб. –  Чернігів : [б. в.], 1999. –  76 с.  
Місце зберігання:  ІБв 
 

 

 

57.026 

А 47 

Алексеенко, Игорь Ростиславович.  

 Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа                           

/ И. Р. Алексеенко, Л. В. Кейсевич ; НАН Украины, Ин-т географии. –  Київ : 

Наукова думка, 1997. –  412 с.  
Місце зберігання: КСХ (б-ка Бойка О. Д.) 

 

 



 

 

57(069) 

Б 82 

Борейко В. Е. 

 История охраны природы Украины (Х в. – 1980 г.) : в 2 т.                                    

/ В. Е. Борейко. –  Київ : [б. в.], 1997–   . 

Т. 1 : Х в.–1941. –  304 с. 

 Т. 2 : 1941–1980. –  190 с.  
Місце зберігання: фб 

 

57(069) 

Б 82 

Борейко, В. Е.  

 Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения 

славянских и других народов. № 3 / В. Е. Борейко. –  Київ : [б. в.], 1996. –  

224 с 
Місце зберігання: фб 

 

 

Список літератури підготовлено за книжковим фондом                                   

бібліотеки та ресурсами Інтернет. 

 

 

 

 

 


