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До покажчика включено кращу науково-
популярну, науково-художню, художню та довідкову 
літературу, яка є у фонді шкільної бібліотеки про 
дивовижну планету, назва якої – Земля, про багатство 
і красу рідної природи, необхідність її збереження для 
майбутніх поколінь.  

Юним любителям природи рекомендуються 
книжки, в яких дано практичні поради по 
вирощуванню рослин і догляду за тваринами.   

Поглибити свої знання  в освоєнні природничих 
наук допоможе довідкова література.  

Познайомитися з новими досягненнями в 
природничій галузі ви зможете на сторінках 
Інтернетсайтів 
 

До покажчика включені твори художньої 
літератури про географічні відкриття, про природу, 
тварин. 

 
 
Упорядник Ружанська Тетяна Валентинівна, 

провідний бібліотекар 
Помічнянської ЗШ №3 

 
 

 
 
Помічна 
ЗШ №3,  2013 
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ДО ЧИТАЧІВ          
______________________________________________________________ 
 
 

Любімо, шануймо, бережімо природу, 
вічне джерело нашого життя і нашої 
творчості! Вона нам стократ більше 
віддасть, ніж ми можемо їй дати! 

М.Т. Рильський 
 

Теплого погідного дня вибираємось до лісу, щоб відчути його 
свіжу прохолоду, послухати співи різноголосого птаства, поласувати 
запашними суницями... 

У дні весняних канікул готуємось до свята “День птахів”, 
лаштуємо шпаківні – затишні домівки для наших пернатих друзів, що 
ось-ось мають прилетіти. 

А в літню пору? Скільки шляхів-доріг відкрито кожному! З 
однолітками мандруй по рідній землі, милуючись її неповторною 
красою. Зустрічай схід сонця в полі, над річкою,  в лузі, 
придивляючись до їхніх неспокійних мешканців. 

У злагоді й мирі, у добрих стосунках живуть людина і природа. Та 
буває, що навколишній світ чомусь починає сердитись – вибухає 
стихійними лихами: грозами, рясними зливами й снігопадами, 
повенями і землетрусами. У цій боротьбі зі стихією гине флора і 
фауна, часто гине сама людина. Тож найглибше вивчення законів 
природи, життя рослинного і тваринного світу завжди було 
притаманне людині. 

У ваших руках бібліографічний покажчик, до якого увійшли 
довідкові видання, науково-популярні, науково-художні та художні 
книжки про природу. Їх написали відомі вчені, мандрівники, 
письменники. 

Прочитавши книжки першого розділу покажчика – “Земля – наш 
рідний дім”, - ви дізнаєтесь про минуле, сьогоденне та майбутнє 
планети Земля. Який вік Землі? Хто виміряв форму Землі? Що 
приховують земні надра? Чому змінюється клімат на планеті? На ці та 
інші питання ви знайдете відповіді, прочитавши книги з цього розділу. 

З книжок другого розділу “Барви Землі” ви довідаєтесь про 
різномаїття рослинного світу.  
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Про цікаве життя тварин ви дізнаєтесь, ознайомившись з 
книжками третього розділу “Цей дивовижний світ тварин” 

У розділі “Історії, знайдені в траві” пропонуються твори 
художньої літератури про географічні відкриття, про природу, тварин. 
У них письменники поетично змальовують красу рідної природи та 
розповідають цікаві історії з життя диких та свійських тварин. Не 
менш цікавими будуть і оповіді про видатних мандрівників-
мореплавців, що відкрили для нас Землю. 

Покажчик доповнений чотирма додатками: “Довідкова 
література: все про рослинний і тваринний світ”, “Вірші про природу”, 
“Для тих, хто любить природу” та “Корисні посилання”. Вони 
допоможуть розширити ваші уявлення про світ природи. 

Раджу звернути вашу увагу на перший додаток. У ньому зібрана 
довідкова література, яка допоможе пізнати чимало нового та цікавого 
про живу природу, знайти відповіді на всі питання, які вас цікавлять. 

Якщо ви полюбляєте читати та вчити напам’ять вірші про 
природу, вам стане у нагоді другий додаток. Чудові поетичні твори 
українських та зарубіжних поетів розкриють всю красу рідної 
природи.  

Книги,  рекомендовані у третьому додатку, стануть у нагоді 
тим, хто хоче самостійно вирощувати рослини, доглядати тварин, а 
також допомагати вченим оберігати цінних представників нашої 
флори і фауни. 

У четвертому додатку представлені посилання на різноманітні 
Інтернет ресурси, які будуть корисними, як початківцям, що заблукали 
у тенетах всесвітньої павутини, так і досвідченим користувачам. 

Сподіваюсь, що ці видання допоможуть вам краще пізнати рідну 
природу, стати її надійними захисниками, адже сьогодні уже не досить 
споглядального ставлення до неї, їй необхідні вірні друзі й помічники. 

Любіть природу, будьте з нею уважними, і вона віддячить вам!  
 

Тетяна Ружанська 
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ЗЕМЛЯ – 
НАШ РІДНИЙ 
ДІМ 
 

 
 
Земля – унікальна планета  Сонячної системи, й унікальність її полягає 

перш за все в тому, що на ній існує життя. 
Космонавт Юрій Гагарін, що першим із людей побачив рідну планету з 

висоти космічної орбіти, не міг стримати свого захвату, вигукнувши: “Яка 
прекрасна наша Земля!” 

Сьогодні вченим багато відомо про нашу планету, але загадок лишилось 
теж чимало. З книжок цього розділу ви дізнаєтесь, як відкривали землю, як 
визначали її форму і вік. 

Познайомимося з багатьма видами корисних копалин, які дарує людям 
Земля. 

Помандруємо разом із відомими мандрівниками та вченими, які обійшли 
свою планету і описали її,  придумали назви річкам і океанам, нанесли їх на 
карту. 

Цікавою буде інформація про погоду на Земній кулі, а також про 
природні катаклізми, які відбуваються на Землі. 

Отже, зануримось в питання сутності життя на Землі, виходячи з 
досягнень багатьох галузей науки на сучасному етапі. 

Приємної вам мандрівки! 
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ЦЯ ЗАГАДКОВА  
ФІГУРА ЗЕМЛІ                

 
 
 

 

Земля не належить нам.  
Це ми належимо Землі. 

Вождь індіанців сіу, 1854р  
 
ЗЕМЛЯ І ОКЕАНИ: ілюстрована енциклопедія для дітей / авт.-укл. 

Тетельман Г.С. – Х.: Веста, 2009. – 64 с.: іл.  
 

Ця енциклопедія – захоплююча подорож світом природи. Дитина 
відкриє таємниці океанських глибин і земних надр. А за допомогою чудових 
ілюстрацій на власні очі переконається, що кольорові озера, дощі з риб і 
медуз, а також риби з вудками насправді існують. Дитина легко зрозуміє, як 
утворилися материки й вулкани, навчиться користуватися пляшковою 
поштою, робити міні айсберги та визначати час припливу і відпливу. Тож 
мерщій вирушаймо в мандрівку сторінками найцікавішої книжки у світі. 

 
МАКСИМОВ В.О. Навколо полюсів Землі: науково-популярне 

видання. - К.: Рад. школа, 1982.-128с.:іл. 
 

Ще донедавна величезні простори Землі навколо Північного і 
Південного полюсів – Арктика і Антарктика – були маловідомі. Та поступово, 
завдяки величезним зусиллям першопрохідців і вчених різних країн світу, 
зникли “білі плями” на карті цих полярних областей. Що ж вони являють 
собою? 

У книжці розповідається про яскраві сторінки з історії відкриття і 
досліджень в Арктиці і Антарктиці. Висвітлюється наукове і практичне 
значення вивчення цих полярних областей, внесок вчених-першопроходців, 
судноплавців у їх освоєння.  

 
МОРОЗ С.А. Біля джерел життя на Землі: науково-популярне видання. 

- К.: Наукова думка, 1989.- 114с. 
 

У вік науково-технічного прогресу проблема походження життя на 
нашій планеті набуває особливого світоглядного значення, привертає до себе 
пильнішу увагу вчених всіх галузей науки. Автор висвітлює різноманітні 
аспекти проблеми походження та перших кроків життя на Землі, оцінює 
значення геологічних документів щодо “першої біогеохімічної революції” в 
історії нашої планети, тобто виникнення примітивного життя близько 4 млрд. 
років тому. Подано цікаві геологічні дані та реконструкції первісних умов, що 
визначили процес виникнення життя, розповідається про сучасні наукові 
досягнення в розкритті закономірностей виникнення планети, її атмосфери та 
гідросфери. 
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РЕКОРДИ ПРИРОДИ: шкільна енциклопедія / К.: Ранок, 2011. – 96 с.: іл. 
– (Серія «Поза сторінками підручника»). 

 
Космонавти говорять, що наша планета, яка пливе в безмежних 

просторах Всесвіту, надзвичайно красива. А ще наша планета є гігантською 
скарбницею, наповненою унікальними пам’ятками природи, які не лише гідні 
нашої уваги, а й вимагають дбайливого ставлення.  

Ця книга запрошує поринути у чудовий світ відкриттів і досліджень, що 
зробить навчання цікавим і захоплюючим та розширить кругозір школярів. 
 

ФИЛЛИПОВ Е.М. Земля в развитии: научно-популярное издание/ 
худож. оформ. Л.А.Дикарева. - К.: Рад. школа, 1989.- 192с.:ил. 

 
Благодаря научным открытиям в физике, химии, биологии и других 

отраслях естествознания изменились многие наши представления о строении 
и формах материи. 

Книга рассказывает о Земле как планете Солнечной системы, о 
распределении ее вещества и образования оболочек, об их жизни в прошлом, 
настоящем, будущем влиянии на земные процессы человеческой  
деятельности.  

 
ЮРКІВСЬКИЙ Р.Г. Ця загадкова фігура Землі: науково-популярне 

видання/ худож. оформ. В.П.Гурлаєва. - К.: Рад. школа, 1988.- 80с.:іл.  
 
Вивчення фігури Землі належить до найдавніших наукових проблем 

природознавства. 
Перший розділ книжки присвячений “догеодинамічним” шляхам 

вивчення нашої планети, її фігури.  Про вплив людини на природу, на 
навколишнє середовище, а інколи й на хід вікових природних процесів 
розповідається у другому розділі книжки. Параграфом “Погляд у майбутнє” 
закінчується розповідь про планету Земля та її фігуру, про почесну місію 
людини – зберегти життя планети Земля для себе, а також прийдешніх 
поколінь. 
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ВІДКРИТТЯ.  
ПОШУКИ. ЗНАХІДКИ 

 
 

Похід по Землі, початий багато віків 
тому, триває. Попереду – нові відкриття і 
знахідки, попереду – дослідження й 
освоєння інших планет Всесвіту. 

О. Ємченко   
БАЛАГДИН Р.К. Н.Н. Миклухо-Маклай: кн. для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1985. – 96.: ил. – (Люди науки). 
 

Книга рассказывает о жизни, путешествиях и научных достижениях 
замечательного ученого Н.Н. Миклухо-Маклая. Он был не только 
мужественным путешественником, но и оригинальным мыслителем. 
Занимаясь географией, антропологией, этнографией, он оставался и прежде 
всего гуманистом, защитником угнетенных, честным и благородным 
человеком. Читатель узнает о том, как идеи Миклухо-Маклая продолжают 
жить и развиваться в потоке современной научной мысли. 

 
Великі мандрівники / авт.-упоряд. В.Маркова. – Х.: Промінь, 2004. – 64 

с.: іл. – (Відкриття, знахідки).  
 

У книзі розповідається про великих першопрохідців – від давнини до 
наших днів. Вона нагадує про великі відкриття минулого, оповідає про те, 
якими тернистими шляхами людство розширювало обрії своїх знань про 
нашу планету.  

 
ГАЛИЦЬКИЙ В.І., ГАЛИЦЬКА Н.Ф. Географічні відкриття, 

дослідження і дослідники: календар-довідник .- К.: Рад. школа, 1988.- 239с.: 
іл. - Бібліогр.: с.224. 

 

У книжці систематизована інформація про експедиції та наукові 
експерименти у вивченні природи нашої планети, про великий внесок   
вчених і мандрівників у дослідження історії Землі та розвиток географії як 
науки.  
 

ЄМЧЕНКО О.П. Біографи голубої планети: Етюди про великих 
мандрівників: для серед. і ст. шк. віку /худож. Ю.Г.Новиков.- К.: Веселка, 
1984.- 159с.:іл. 

 

Юні друзі! Ця книжка ознайомить вас із життєписами людей, які в різні 
часи, здійснюючи близькі і далекі мандрівки по планеті Земля, відкривали й 
досліджували невідомі досі країни, річки і гори, моря і океани, острови і 
архіпелаги. Автор добре розумів поставлене перед ним завдання – розповісти 
не просто про подорожі цих людей,  а й про самих людей,  про їхні долі,  про 
те, як вони жили, про що мріяли, чого прагнули, як саме вписали свої імена в 
географічний літопис Землі. 
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КОЗЛОВ И.В. Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский: пособие для 
учащихся. – М.: Просвещение. – 1983. – 96 с.: ил. – (Люди науки). 

 

В книге рассказывается о плодотворной научной и общественной 
деятельности русского географа-путешественника П.П. Семенова-Тянь-
Шанского. Читатели познакомятся с детскими и юношескими годами 
ученого, узнают об его огромном вкладе в развитие географической науки. 
Книга содержит интересные иллюстрации, карты и схемы путешествий 
Семенова-Тянь-Шанского  

 
МАГІДОВИЧ В.І., МАЛОФЄЄВА О.В., ШИРОНІНА О.В. Географічні 

відкриття / 3-тє вид., без змін. – К.: ТОВ «Перо». – 96 с.: іл. – (Серія «Дитяча 
енциклопедія ПЕРО»). 

 

У книзі представлена історія найважливіших географічних відкриттів. 
Юні читачі дізнаються, що називають ойкуменою, з якого регіону 
починається відлік відкриттів, чому Америці дали ім’я Амеріго Веспуччі, як 
були відкриті полюси нашої планети та багато іншого. 
 

МУРЗАЕВ Э.М., ОБРУЧЕВ В.В., РЯБХИН Г.Е. Владимир 
Афанасьевич Обручев: 1863-1956. – 2-е изд. Перераб., доп. – М.: Наука, 
1986. – 208 с.: ил. – (Научно-биографическая лит-ра) 

 

Книга посвящена жизни и творчеству неутомимого ученого-
путешественника Владимира Афанасьевича Обручева. Книга содержит 
интересные илллюстрации, карты и схемы путешествий В.А. Обручева. 

 
Навколо світу. Енциклопедія / авт.-упоряд. В.В. Мірошникова.  – 

Харків: Пегас, 2006. – 112 с.: іл. 
 

Ця книга про людей найромантичнішої професії – про мандрівників, 
яким люди Землі завдячують історичними відкриттями країн і континентів. 
Завдяки їм ми дізналися про океани і моря, про пустелі й життєдайні оазиси, 
про царство тварин і рослин. Романтика і обов’язок, допитливість, а іноді 
просто бажання розбагатіти кликали їх у мандри. А сьогодні ми завдячуємо 
їм за відвагу і знання, які вони подарували людству. 

 
РОДИН Л.Е. На разных широтах. Путевые очерки ботаника и географа. 

– М.: Мысль, 1988.- 286[1]с., [24] л. ил.: ил. 
 

Автор, как ученый, ботаник и географ, известен читателям по целому 
ряду книг об экспедициях. В своей книге, как бы подводя итог увиденному, 
он делится самыми яркими впечатлениями, полученными во время 
путешествий по отдельным районам России, по Алжиру, Египту, Японии, 
Австралии, умеет подметить то, что для многих может оказаться 
незамеченным. Его впечатления волнуют новизной авторского восприятия, 
тонкой наблюдательностью, неиссякаемой любовью к природе и людям. 

 
 



 10 

 
 
СКАРБНИЦЯ  
КОРИСНИХ  КОПАЛИН 
 
 

Багато “ролей” у корисних копалин! 
Проте головна їхня роль у тому, що 
речовини, отримані з них, складають 
основу сучасного господарства, без них 
практично неможливе наше життя. 

В.Д.Войлошніков 
 
БЕККЕРТ М. Факты и легенды: научно-популярное издание / перевод с 

нем. Г.Кефера.- 2-е изд.- М.: Металлургия, 1988.- 240с. 
 

В книге популярно и занимательно рассказывается о железе – 
фундаменте современной цивилизации. Настоящее и будущее ядерной 
энергетики, химической технологии, электроники, освоение космоса 
возможны только при использовании этого замечательного металла.  

«Век железа», насчитывающий немногим более 3,5 тысяч лет, еще не 
закончился, напротив, он лишь в расцвете своих могучих сил. 
 

ВАЛАЄВ Р. Самоцвіти : для серед. та ст. шкільного віку /  мал.  
Є.Попова.- К.:Веселка, 1994.-79с.:іл. 

 

Ця книжка розповідає про якутські алмази, багаті родовища уральських 
самоцвітів, прибалтійський бурштин тощо. Юні читачі довідаються з неї  про 
український чорний лабрадорит та червоний граніт, про волинські самоцвіти 
та інше коштовне каміння нашої республіки. В книзі наводяться цікаві 
легенди, пов’язані з деякими коштовностями.  Її рядки  кличуть і  надихають 
нас із любов’ю вивчати свою землю, сміливо, розумно і самовіддано 
відкривати й оберігати все те, чим багата наша щедра Земля на поверхні і в 
потаємних глибинах. 

 
ВОЙЛОШНИКОВ В.Д.,  ВОЙЛОШНИКОВА  Н.А. Книга о полезных 

ископаемых/ худож. Оформ. А.С.Андреева.- М.: Недра, 1991.- 175с.: ил.- 
(Научно-популярная библиотека школьника). 

 

В доступной для широкого круга читателей форме рассказано о 
различных полезных ископаемых, их происхождении, классификации 
месторождений, запасах. Рассмотрены топливно-энергетическое сырье 
(нефть, газ, уголь, горючие сланцы, уран), черные, цветные, благо-родные 
металлы, алмазы, асбест, графит, слюды, агрохимическое сырье (калийные 
соли, фосфориты, сера, бром, йод, плавиковый  шпат),  полезные ископаемые 
Мирового океана. Большое внимание уделено охране и рациональному 



 11 

использованию недр, использованию различных полезных ископаемых в 
народном хозяйстве. 

 
ГАВРИЛОВ В.П. Черное золото планеты: научно-популярное издание / 

худож. Ю.Р.Тырнова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Недра, 1990.- 160с.: ил. 
 

Поистине нефть и газ стали яблоком раздора ХХ века. С чем это 
связано? Какую роль играют эти полезные ископаемые в экономике? Что 
представляют собой нефть и газ? Как они образуются? Где и как их ищут? 
Какие трудности возникают при этом? На эти и другие вопросы автор 
попытается дать ответ в этой книге. 
 

СОБОЛЕВСКИЙ  В.И. Замечательные минералы: книга для учашихся 
/ худож. А.Н.Жилин, Е.А.Ужакина.- 2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 1983.- 
191с.:ил. 

 

Эта книга предназначена для учащихся старших классов. В ней в 
увлекательной форме рассказывается о драгоценных и поделочных камнях. 
Приводится большое количество исторических сведений, много интересных 
данных об археологическом значении драгоценных камней, их употребление 
во все времена, об истории открытия месторождений минералов.  

Может быть, прочтя эту книгу, кто-то решит посвятить свою жизнь 
минералогии – трудной и интересной науке. Кроме того, ее содержание будет 
интересно всем, кто любит и понимает природу. 

 
ЧИРКА В.Г.,  РАДЗИВІЛЛ А.Я. У світі мінералів. Як зібрати 

геологічну колекцію/ Худож. оформ. Л.О.Дикарєва, В.Г.Павлютіна.- К.: Рад. 
школа, 1980.- 105с.: іл. 

 

Нерідко можна чути:” Я хочу бути геологом”. Але одного бажання мало. 
Щоб стати геологом, треба вивчити цілий комплекс геологічних наук. І ось 
тим, хто цього прагне, стане у нагоді ця книжка. В ній розповідається про 
чудовий світ мінералів і гірських порід: їхню форму, фізичні властивості , 
походження і використання. Подаються поради, як і де збирати ці мінерали і 
гірські породи. 
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ГОЛУБІ   
АРТЕРІЇ  ЗЕМЛІ 

 
 
 

На Землі вода є символом руху; вона тече 
вічно, не зупиняючись і не знаючи втоми... 

Елізе  Реклю 
 
КОРОТКИЙ Р.М., НЕЙДІНГ М.М. Таємниці п’яти океанів: нариси: 

для серд. та ст. шк. віку/ худож.оформ. Є.В.Войшвилла.- К.: Веселка, 1983.- 
159с.: іл. 

 

Мабуть, цікаво, подумаєте ви, розгорнувши цю книжку. Прочитаємо в 
ній про великого морського змія і скарби піратів, про таємниці затонулих 
кораблів і загадкові острови, що, як і Земля Санникова, ніби “розтанули” в 
океані. І... не вгадаєте. Всього цього ви не знайдете в книжці, хоч,  
прочитавши її,  дізнаєтесь чимало цікавого. 

У книжці розповідається про колосальні запаси  енергії морів і океанів 
планети – про грандіозні припливи і течії, про підводні вулкани й гороподібні 
хвилі, про сміливі проекти й реальні судна, які збудовані для того, щоб 
добувати енергію Світового океану. 

МУРАНОВ О.П. Великі, могутні, живі... [Розповідь про найголовніші 
річки світу]: науково-художня книжка: для серед. та ст. шк. віку/ пер.з рос. 
Г.М.Тищенко; худож. Л.М.Коломійцева, В.І.Коломійцев.- К.: Веселка, 1984.- 
262с.: іл. 

 

Річка! Яке чудове слово і як багато говорить воно серцю кожної людини. 
За своєю величиною річки поділяються на великі, середні, малі. Але 
найбільші річки нашої планети може назвати кожна людина, не дивлячись на 
карту. Їх порівняно небагато: це – Дніпро, Волга, Дунай, Об, Єнісей, Лена, 
Амур, Ганг, Янцзи, Ніл, Конго, Міссісіпі, Амазонка та ще деякі. Ось із цими, 
найбільшими на нашій землі, річками  познайомить вас, читачу, ця книга. 
Вона насичена найцікавішою інформацією про романтичні, а нерідко і 
драматичні історії відкриття та освоєння найбільших річок світу, про життя 
народів, які  населяють їхні береги, про повені та посухи, які приносять 
неймовірні страждання людям, про рослинний і тваринний світ басейнів цих 
річок. 

 
СЕКРЕТИ МОРЯ: пер. з фр. / авт. тексту М.Р.Пімон; худож. Ф.Гвіро та 

ін.. – К.: Махаон-Україна, 2001. – 128 с.: іл. – (Твоя перша енциклопедія) 
 

Ця чудово ілюстрована книжка розповідає про формування нашої 
планети, про перших живих істот, таємничий світ морів та океанів і 
небезпеку, яка загрожує їм сьогодні. Юний читач дізнається про старовинні і 
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сучасні морські судна, видатних мандрівників і піратів та їх дивовижні 
пригоди. 

 
ЧИРКА В.Г., КАЧАНОВ М.М. До скарбів Океану: науково-популярне 

видання/ худож. оформ. Л.І.Качанової.- К.: Рад. школа, 1985.- 173с.: іл. 
 

Книжка для тих, хто хоче більше дізнатися про Світовий океан. Вона 
складається з двох частин. У першій розкриваються сучасні наукові уявлення 
про океанічний рельєф і його походження, про будову земної кори під 
океанами і дрейф материків, про різноманітні корисні копалини та їх 
добування, про вивчення підводних глибин з допомогою спеціальних 
апаратів, лабораторій. 

У другій частині автори розповідають про життя і роботу учасників 
експедиції науково-дослідного судна “Академік Вернадський”, діляться 
враженнями про відвідані ними країни під час наукових рейсів. 

 
 
 

ПОГОДА   
НА  ПЛАНЕТІ   
     

 
 
 

    Земля не належить нам. Це ми 
належимо Землі. 

Вождь індіанців сіу, 1854р. 
 
АСТАПЕНКО П.Д. Вопросы  о погоде: [Что мы о ней знаем и чего не 

знаем]: научно-популярное издание / худож. М.Д Плаксин.- 3-е изд.- Л.: 
Гидрометеоиздат, 1987.- 392с.: ил.- (Научно-популярная библиотека 
школьников). 

 
О погоде люди судят не по книгам и учебникам, а по собственному 

опыту – по тому, как она влияет на их повседневную жизнь. Интересует 
погода, хотя бы время от времени, практически всех нас, она – постоянная 
тема для разговоров, но знаем мы о ней далеко не все. В книге более пятисот 
различных вопросов о погоде, сгруппированных по основ-ных темам.  Есть 
темы, объединяющие вопросы, которые может задать каждый,  есть темы для 
особо любознательных, для тех, кто интересуется работой метеорологов, их 
подготовкой, прогнозированием погоды, изменениями климата, влиянием 
погоды на жизнь людей и другими проблемами современной науки о погоде. 
 

ЛИТИНЕЦКИЙ  И.Б.  Предвестники подземных бурь: книга для 
учащихся 8-11 классов/ худож. Л.В.Иванов; цвет. фото В.Е. Гиппенрейтора.- 
М.: Просвещение, 1991.- 191с.: ил.+фото. 
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В этой книге автор задался целью познакомить читателя в научно-
популярной форме с геологическими процессами,  приводящими к 
подземным катаклизмам, с географией сейсмически активных районов 
земного шара, с наиболее сильными землетрясениями и вулканическими 
извержениями, происшедшими с начала нашей эры и в текущем столетии. 
Книга расскажет, к каким разрушениям ведут подземные катаклизмы, в каких 
областях в будущем могут произойти крупные катастрофы. Наконец, из 
книги можно узнать о предвестниках подземных бурь, о многочисленных 
накопившихся любопытных фактах умения некоторых млекопитающих, птиц, 
рыб, амфибий, пресмыкающихся и других организмов предвидеть 
приближение грозных сейсмических событий. 

Книга иллюстрирована цветными фотографиями, картами, схемами. 
 

РОЩИН  А.Н. Сам себе синоптик. - 2-е изд., доп.- К.: Рад. школа, 1983.- 
206с.: ил.  

 

Какой ожидается погода? Что готовит природа на завтра и в ближайшие 
дни? Обычно об этом вы узнаете из сводок бюро погоды. Но в них нет 
сведений о погоде именно для нужной вам местности, села или района, 
времени суток. 

Уточнить сводку помогут местные признаки. Наблюдая и сопоставляя 
их, можно относительно точно предсказать погоду для своей местности на 
ближайшее время. 

О том, как наблюдать природу, по каким признакам можно судить об 
изменении погоды, рассказывается в этой книге. Она адресована юношеству, 
любителям природы, широкому кругу читателей. 
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ДОЛЯ ЗЕМЛІ –  
В НАШИХ РУКАХ 
 

 
 
 

Ми не отримали Землю в спадщину 
від батьків, ми взяли її в борг від наших 
дітей! 

Девіз організації Грінпіс. 
 

АСТАФЬЕВ  В.В.  Физическая лаборатория – Земля: научно-
популярное издание / худож. оформ. и рис. Р.Е.Безпятова, Г.П.Филатова.- К.: 
Рад. школа, 1987.- 174с.: ил. 

Книга содержит интересный познавательный материал по актуальным 
проблемам: экология и топливно-энергетическое снабжение, состояние и 
перспективы развития биогеофизики и др. 

В книге рассказывается об энергетических возможностях человеческой 
цивилизации и «запасе прочности» биосферы, космических источниках 
электроэнергии и биоэлектромагнитных явлениях. Эти вопросы отражают 
основные современные проблемы Земли и затрагивают будущее всей нашей 
планеты. 

 
БІЛЯВСЬКИЙ  Г.О., ФУРДУЙ  Р.С.  Основи екологічних знань: 

підручник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл. - К.: Либідь, 1997.- 
288с.: іл. 

 
У підручнику розглянуто основні теоретичні і практичні питання 

сучасної екології із залученням найновіших матеріалів, у формі і обсязі, 
достатніх для формування високого рівня шкільної екологічної освіти для 
загальноосвітніх шкіл. Висвітлено сучасний екологічний стан основних 
регіонів України, проаналізовано причини і наслідки розвитку негативних 
екологічних ситуацій. Розглянуто можливості подолання екологічної кризи. 

 
В судьбе природы – наша судьба. Писатели об экологических 

проблемах: сборник статей / сост. Г. Иванова.- М.: Худож. литература, 1990.- 
462с. 

 
В сборник включены статьи писателей и публицистов об эколо-гических 

проблемах человечества. За каждой из этих работ  стоит настоящее 
подвижничество автора в борьбе за сохранение природы, а значит, самой 
жизни на Земле. 



 16 

Один сборник не может охватить все проблемы, поэтому предпочтение 
отдано статьям обобщающего характера и по самым «болевым точкам». 

 
МУСІЄНКО М.М., СЕРЕБРЯКОВ В.В. Екологія. Охорона природи: 

словник-довідник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 624 с. 
 
Пропонована книга – найбільш повний словник-довідник термінів і 

понять (понад 5000) у галузі екології та охорони природи, виданий в Україні 
українською мовою. У словникових статтях у стислій формі подається 
науково обґрунтоване тлумачення змісту термінів і понять, що ввійшли в 
українську літературну мову як складова загальної наукової термінології.  

 
МУСІЄНКО М.М., СЕРЕБРЯКОВ В.В., БРАЙОН О.В. Екологія. 

Тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004. – 376 с. – Укр. і рос. мовами. 
 
Уміщено тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 

базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології. 
 
Природа. Екологія: для дітей середнього шкільного віку / авт.-упоряд. 

А.А.Ходоренко; худ.оформл. Л.Д.Киркач-Осіпової. – Х.: Фоліо, 2008. – 315 с.: 
іл. – (Дитяча енциклопедія). 

 
Ця книжка познайомить читачів з екологією – наукою, що вивчає 

взаємодію різних організмів як між собою, так і з навколишнім середовищем. 
Допоможе дізнатися,як саме закони екології працюють усередині живої 
природи, у взаєминах людини з природою, про те, що можна і потрібно, а що 
небезпечно робити в нашому спільному великому домі, що зветься Землею. 
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БАРВИ  ЗЕМЛІ            
 

 

 
Чи є у навколишньому світі щось звичайніше і повсюдніше, ніж 

рослини? Вони скрізь оточують і супроводжують нас. Озиваються  згори 
тривожним шумом листя, тішать зір маленькими квітками на луці. Грають 
хвилями колосків у полі. Тягнуться до світла з підвіконь, прикрашають 
святкові столи. 

Чи любимо ми рослини? Дивлячись, як це розуміти. Любов може бути 
різною, і до рослин – теж. Корисливою чи самовідданою; легковажною або 
сліпою,  нерозумною; ніжною і поетичною.  Мабуть всі складні відтінки 
почуттів притаманні нашим стосункам з природою, власне з рослинами.  В 
основі цих почуттів лежить любов до людини, бо рослина – лише посередник  
між нами і єдиним у світі вогнищем енергії – Сонцем. 

Отже, юні друзі, від вашого дбайливого ставлення до рослинного світу 
залежатиме майбутнє флори нашої країни. Вивчайте рослини, спостерігайте 
за ними і ви зможете відкрити для себе багато нового, незнайомого, що 
знайшло відображення в книгах, а можливо, і взагалі невідоме науці. 

Тож цікавої вам мандрівки у світ вивчення дивовижних барв Землі, 
великих успіхів у дослідженні рослинного світу, у пізнанні його таємниць! 
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  ЦАРСТВО  ФЛОРИ     
                   
 
 

Щастя – це бути з природою, бачити її, 
розмовляти з нею. 

Лев Толстой  
 

ВЕЛИЧКО  И.М.  Когда и как возникли растения / отв.ред. 
С.П.Вассер.- К.: Наукова думка, 1989.- 160с.: ил.- Библиограф.: с.156-157. 

 

Трудно представить окружающий нас мир без растений. В результате их 
жизнедеятельности образуется подавляющая масса органических веществ, 
необходимых для поддержания жизни на Земле. 

В книге изложены современные представления о происхождении и 
эволюции растений, формировании и развитии основных физиологических 
функций – фотосинтеза, хемосинтеза, дыхания, поглощения органических и 
минеральных веществ. Развитие физиологических функций рассматривается 
во взаимосвязи с формообразованием растений в процессе их исторического 
развития. 

Для широкого круга читателей, включая детей старшего школьного 
возраста. 

 
ГОЛОВАНЬОВА  К.Є.  Супутники культурних рослин: довідкове 

видання / мал. і худож.оформ. А.Б.Плющанського.- К.: Рад.школа, 1987.- 
160с.: іл. 

 

Рослинний світ є необхідним для життя людини. Проте не всі рослини 
однаково корисні. Поряд з дуже цінними є велика група шкідливих рослин – 
бур’янів. Бур’яни розвиваються на оброблюваних землях разом з 
культурними рослинами. Вони засмічують сади, поля, городи, завдаючи 
великої шкоди народному господарству. 

Для успішної боротьби з бур’янами треба знати їх будову, біологічні й 
екологічні особливості. Ця книжка допоможе розпізнавати бур’яни в природі, 
набути знань про їх життя. Перша частина її містить загальні відомості про 
бур’яни, друга – опис бур’янів, поширених на території України. 

 
ГОЛОВКИН  Б. Н.  Рассказы о растениях-переселенцах: книга для 

внеклассного чтения учащихся 6-7 классов / худож. В.С.Юдин, 
Н.А.Игнатьев.- М.: Просвещение, 1994.- 128с.: ил. – (Мир знаний). 
 

Эта  книга приглашает  читателей  в путешествие с растениями, которых 
мы встречаем почти на каждом шагу за пределами нашего дома. Эти 
растения-путешественники – выходцы из других стран. И хотя на своей 
родине нередко они росли в жарких условиях, теперь переселенцы переносят 
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все тяготы нашей суровой зимы. Другие зимовать не способны, поэтому мы 
сами ежегодно сеем их семена, сажаем клубни, луковицы,  корневища, чтобы 
полюбоваться красотой цветков, собрать урожай плодов и ягод или 
заготовить сырье для лекарств. 

В научно-популярной форме книга рассказывает об интересных 
особенностях расселения различных  растений.  Все рассказы 
сопровождаются красочными рисунками, помогающими представить облики 
малоизвестных растений. 

ПРОТОПОПОВА  В.В.  Рослини-мандрівники: науково-популярне 
видання / худож. А.Ф.Сокирко.- К.: Рад. школа, 1989.- 240с.: іл. 

 

У книжці розповідається про дикорослі рослини, які людина спеціально 
або випадково завезла з інших країн і які завдяки різним пристосуванням 
поширилися на великі відстані. Розглядаються біологічні та екологічні 
особливості цих рослин, їхнє значення для господарської діяльності людини. 

 
Рослини: для дітей середнього шкільного віку / авт.-упоряд. 

В.В.Мирошнікова, Д.С.Мирошнікова, М.О.панкова; худож.-ілюстр. 
Г.В.Беззубова. – Х.: Фоліо, 2008. – 318 с.: іл. – (Дитяча енциклопедія). 

 

Ця дитяча енциклопедія має на меті розширити уявлення юних читачів 
про розвиток царства рослин, особливості функціонування рослинних 
організмів, їхній життєвий цикл та способи пристосування до навколишнього 
середовища в усіх регіонах планети. Книга також допоможе усвідомити, яке 
місце посідають зелені мешканці у житті людей та тварин, зрозуміти велику 
цінність кожної рослини та необхідність збереження рослинного світу в 
усьому його розмаїтті. 

 
РОЩИН  О.М.  Гриб-грибок, стрибай у козубок: науково-популярна 

книжка / худож. А.Поліщук.- К.: Веселка, 1985.- 72с.: іл. 
 

“Гриб – одне з найпотаємніших і найцікавіших явищ природи. Сучасна 
наука про гриби – мікологія – налічує понад сто тисяч різних видів грибів” – 
читаємо в книжці. Розповідається в ній про їстівні та отруйні гриби, про те, як 
вони ростуть, розмножуються, чим одні з них корисні, інші шкідливі та як їх 
збирати. Довідаєтесь і про невеличкі таємниці, які є в кожного виду грибів, 
про двоповерхові і триповерхові гриби, гриби-велетні, гриби-руйнівники і 
про гриби-компаси. Прочитавши книжку і добре розглянувши малюнки, ви 
будете з більшим знанням справи збирати гриби і охороняти їхні грибниці, 
щоб кожного разу повертатися додому з повним кошиком. 

 
СКОРНЯКОВ  С.М.  «Зеленая» родословная: научно-популярная 

книга/ худож. А.Г.Скотаренко.- 2-изд., перераб. и доп.- М.: Агропромиздат, 
1989.- 72с.: ил. 

 

Кому не интересно узнать, откуда пришли  на наши  поля  пшеница, 
кукуруза, картофель, лен и другие ведущие сельскохозяйственные культуры? 
Об их происхождении и распространении, биологических особенностях и 
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хозяйственном назначении рассказывает книга. Она обобщает обширный 
фактический материал, данные археологических изысканий, работы 
писателей древнего мира, исследования современных ученых. 

 
ТОПАЧЕВСЬКИЙ  А.О.  Майстерня флори: науково-художня книжка: 

ля серед. і ст. шк. віку/ худож. І.О.Ком’яхова.- К.: Веселка, 1988.- 135с.: іл. 
 

Чому трава зелена? Як вдалося рослинам пересікти океани? Які дерева 
росли в минулому і як зміниться флора Землі в майбутньому? На ці та інші 
питання дає  ця книга. Вона розповідає про життєві стратегії рослин, про їхні 
зв’язки з птахами та комахами, про те, як вдається рослинам зі світла і 
повітря  утворювати  поживні речовини.  

Розповідь про культурні рослини автор веде в історичному аспекті, 
підкреслюючи нерозривний зв’язок рослин з минулим, теперішнім та 
майбутнім людства, виховуючи повагу до праці землеробів. 

 
ТОПАЧЕВСЬКИЙ А.О.,  ЗАВЕРУХА Б.В.  Барви Землі: доку-

ментально-художнє видання / худож. В.І.Глазунов.- К.: Молодь, 1990.- 168с.: 
іл. 

 

Автори знайомлять читачів із рослинами і тваринами, що населяють 
Україну з давніх часів до сьогодні.  

Який вигляд мали наші степи в минулому столітті та мільйон років 
тому? Чому вимерли легендарні тури? Як утворилися легендарні українські 
чорноземи? Якими будуть краєвиди  наших степів у майбутньому? Книжка 
відповідає на ці та багато інших екологічних, історичних, футурологічних 
питань. 

Розповідаючи про таємниче життя ґрунтів, автори нагадують про цілющі 
властивості рослин, звертають увагу на забуті поради народних лікарів. 

 
ТРАЙТАК  Д. И.  Книга для чтения по ботанике: для  учащихся  6-7 

классов / худож. В.И.Преображенская, В.С.Юдин.- 3-е изд., перераб.- М.: 
Просвещение, 1990.- 223 с.: ил. 

 

С растениями вы встречаетесь всюду. Вас восхищает приятная весенняя 
зелень,  разнообразие форм  и  красок  цветков,  плодов, осенних листьев. Но 
почему водные растения не могут жить в степи, на склоне гор, а растения 
поля и сада – в водной среде? Почему зеленые растения называют «детьми 
Солнца»? Почему от зеленого убранства нашей планеты зависит процветание 
всего живого, в том числе и человека? Таких вопросов множество, и многие 
из них получили освещение на страницах этой книги. В книге собраны 
научно-популярные очерки и занимательные факты об удивительно 
разнообразном мире растений. Книга поможет дополнить знания учащихся по 
ботанике о строении, жизни и распространении дикорастущих и культурных 
растений, их многообразии и использовании человеком.  

Книга пропагандирует вдумчивое, исследовательское и бережное 
отношение к живой природе. 
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ЛІС - НАШЕ  БАГАТСТВО     
 
 

Ліс – це особливий, безконечно добрий і 
безконечно щедрий організм, який не просить 
нічого для підтримки свого існування й 
великодушно розсипає продукти власної 
життєдіяльності, він бере під захист всі живі істоти 
і пропонує тінь навіть лісорубові, що губить його. 

                                                Будда.    
 

ПЕТРОВ В.В.  Лес и его жизнь: книга для учащихся / худож. 
А.Н.Бобрович.- М.: Просвещение, !986.- 159с.: ил. 

 
Книга расширит знания учащихся о лесных сообществах 

(биогеоценозах), о природе страны, о биосфере. Особое внимание уделено 
сохранности и приумножению лесных богатств. Школьники могут узнать 
малоизвестные сведения о самом лесе, об отдельных растениях, населяющих 
лес (деревьях, кустарниках, травах). Значительное внимание уделено 
вопросам охраны леса и лесных растений. Книга хорошо иллюстрирована. 

 
РЯБЧУК В.П.  Дари лісу: довідник / худож. оформ. О.М.Козак.- Львів: 

Світ, 1991.- 166с.: іл.- Бібліогр.: с.156.- Алф. покаж. с.157-165. 
 
Чи можна собі уявити нашу планету без лісу? Ні! Бо ліс входить у 

свідомість від дня нашого народження. Як і повітря, земля, вода. Впродовж 
всієї історії розвитку суспільства людина весь час  користується його дарами, 
адже ліс – це не тільки деревина, а й лікарські, технічні та харчові рослини, 
березовий сік і мед, горіхи та ягоди, прополіс та бджолина отрута, гриби й 
плоди. Одне із завдань автора книги – ознайомити читачів використанням 
лісових лікарських рослин, грибів, ягід. 

 
СІМКІН Б.Ю.  Дерева парків і лісів: науково-популярне видання / 

худож. М.М Усов .- К.: Рад. школа, 1989.- 136с., [ 17]арк. іл.: іл. 
 
У книжці описуються біологічні й екологічні особливості дерев, 

поширених у лісах і парках України, розкривається їхнє практичне значення, 
обґрунтовано необхідність охорони й примноження їх. 
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НА ЗАХИСТІ  
РОСЛИННОГО СВІТУ 
 

 

 
 
 
 
Подумай про час – про все, що 

було. Подумай про день сьогоднішній і 
віки, що прийдуть за ними. 

Уолт Уїтмен 
 
ДАВИДОВ А.І. Знай, люби, бережи: науково-художня книжка / худож. 

О. Зенич, О.Міхнушов.- К.: Веселка, 1985.- 159с.: іл. 
 
Із усього зеленого світу рослин автор вибрав лише ті з них, які нині 

рідко зустрічаються на території України і занесені до Червоної книги, 
характеризує всю родину, до якої належить рідкісна рослина, пояснює 
походження її назви, розповідає, де використовується вона і чому зникає, 
наводить цікаві легенди. 

 
ГРУЩИНСЬКА  І.В.  Сторінками  Червоної книги України: 

Зникаючі рослини: довідник учня / худож. Є.В.Запорожець, О.М.Зеніч, 
Ком’яхова І.О. та ін. – К.: Освіта,  2004 – 95с.: іл. 

 
Довідник містить відомості про понад 100 зникаючих рослин, які 

зберігає на своїх сторінках Червона книга України. 
Інформативний матеріал подано у формі чотирьох «подорожей» - до 

лісу, у степ, в гори  та на луки й водойми.  Вміщено описи рослин. Відомості 
про них, легенди. Видання яскраво ілюстроване. 

Ця книжка допоможе вам полюбити природу і науку про неї, 
усвідомити, що зелене диво Землі, її барви – рослини – у небезпеці і, якщо їх 
не охороняти. Багато які з них  можуть зникнути.  
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 ЦЕЙ  ДИВОВИЖНИЙ   
 ТВАРИННИЙ  СВІТ 
 
 
 
Тваринний світ – одна з основних складових частин природного 

середовища і природних багатств нашої Батьківщини. 
Ссавці, або звірі, становлять велику і різноманітну групу серед 

дивовижного світу фауни нашої країни. 
Вони живуть скрізь, де є для них їжа та сприятливі умови життя.: у лісах, 

на луках, гірських масивах, у морях, на узбережжях водойм, у 
сільськогосподарських угіддях, у садах і парках, житлових і господарських 
будівлях. Про особливості їхнього існування ви прочитаєте в книжках цього 
розділу. 

Будьте сміливими і допитливими, спостережливими у світі природи, 
серед якої ви живете, дари якої споживаєте і яку зобов’язані повсякчасно 
доглядати. 

Оберігайте братів наших менших, яким сьогодні загрожує загибель. 
Будь-який вид тварин – неповторне явище природи. Можна створити 
найвитонченішу річ або ж найскладнішу машину, за описами побудувати нові 
міста на місці знищених. Але тварин, які зникли, заново не створити. 

Пам’ятайте!  Будь-яка тварина – це багатовіковий витвір еволюції, і 
кожна з них має однакове з нами право на життя. Ви несете відповідальність 
за сьогоднішнє і майбутнє фауни нашої землі. 
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ТВАРИНИ – 
МЕШКАНЦІ СУШІ             
 

 
 
 
 

Немає шкідливих тварин. Кожна з 
них може бути корисною і цікавою по-
своєму  та на своєму місці. 

О. Скарлатто 
 

ГРЖИМЕК Бернард. Животные рядом с нами / перев. с нем. 
Ю.А.Зеленова; ред. и послесловие С.К. Климова; худож. А.А.Астрецов.- М.: 
Прогресс, 1984.- 254с.: ил. 

 

Эта книга о разных животных – домашних и диких, - которые 
существуют рядом с нами. Главы этой книги разнообразны, а факты, 
приводимые в них, под час столь же удивительны, как и события в мире 
животных.  Имея дело с животными, постоянно сталкиваешься с тем, чего 
еще не знаешь, что изумляет, а порой сбивает с толку. С любовью и глубокой 
заинтересованностью в судьбах этих существ пишет о них автор.  

 
ЗАЯНЧКОВСЬКИЙ  І.П.  Пастухи та артисти: оповідання: для сер. та 

ст. шк. віку / пер. з рос. Г.С.Стадниченко; Мал. І.І.Литвина.- К.: Веселка, 
1980.- 255с.: іл.- (Бібліотечна серія). 

 

Герої книжки різні хребетні тварини. Книга розповідає про те, як 
тварини звикають до людей, живучи поряд з ними, як вони приручаються і 
піддаються навчанню та дресируванню, як вони служать людині, яка їх 
виховала.  Автор бажав би, щоб кожен, хто прочитав цю книжку, якомога 
більше дізнався про життя тварин, полюбив їх і всіляко оберігав. 

 
КОРНЄЄВ О.П. Розповіді про звірів / худож. Г.Н.Клікман.- К.: 

Радянська школа, 1985.- 144с.: іл.. 
 

Автор пропонує заглянути в різні куточки України: ліси,  степи, поля, 
луки, узбережжя річок і водойм, де водяться цікаві звірі. Кожному з них 
присвячена окрема розповідь. Описується їх зовнішній вигляд, звички. Спосіб 
життя. Відзначається, чим цінні і чим шкідливі вони для людини. Більшість із 
згаданих тварин знаходяться під особливою охороною і занесені до Червоної 
книги. Від вас теж залежить, щоб збереглися білки, бурі ведмеді, зубри, 
ласки, горностаї та інші представники нашої фауни. 
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МОЛИС  С.А.  Книга для чтения по зоологии: для учащихся 7-8 
классов / худож. А.В.Бобрович.- 2-е изд., пере раб.- М.: Просвещение, 1990.- 
224с.: ил. 

В книге собраны отрывки из классической и научно-популярной 
литературы по зоологии. Интересно рассказано о строении и жизни 
животных, об их многообразии, значении. Книга пропагандирует 
исследовательский подход, вдумчивое и бережное отношение к живой 
природе. 

 
Тварини: для дітей серед. шк. віку / авт.-упоряд. Н.Ю.Безпалова, 

Ю.Г.Безпалов. – Х.: Фоліо, 2004. – 316 с.: іл – (Дитяча енциклопедія).  
 

Тварини цікавили людей завжди. Про величезне розмаїття 
«конструкторських схем» будови тіла тварин, про взаємини між людьми й 
тваринами, роль яку відігравали тварини у розвитку людської культури, про 
це та інше розкаже ця чудова книжки. 

 
Тваринний світ полярних зон: ілюстрована енциклопедія / Х.: 

Промінь, 2003. – 64.: іл  
 

Це ілюстроване видання познайомить з дивовижним тваринним світом 
полярних, арктичних та субантарктичних зон: ластоногими, білими 
ведмедями, полярними вовками, північними оленями, лемінгами, птахами. 
 

ТИНБЕРГЕН  Н. Поведение животных: научно-популярное издание/ 
пер. с англ. О.Орлова; предисл. К.Фарби; худож.ред. Ю. Максимов.- 2-е изд., 
стереотип.- М.: мир, 1985.- 192с.: ил. 

 

В книге дается краткий очерк развития науки о поведении животных, 
освещаются основные биологические закономерности и механизмы 
поведения, рассказывается об эволюции и приспособительном значении 
поведения. Книга заинтересует широкий круг читателей, интересующихся 
живой природой. 

 
ЦЕХАНСЬКА О.В. Україна. Живий світ / Х.: Ранок, 2008. – 128 с.: іл. 
 

Багата та різноманітна природа України. Рослини надають кожному з її 
ландшафтів неповторної своєрідності. Її мальовничі гори, квітучі долини, 
густі ліси і широкі ріки населені цікавими, а почасти й рідкісними тваринами. 

Про їхнє життя та звички, про дбайливе ставлення до рідної природи 
розповідає ця енциклопедія. 

 
Хрестоматія із зоології / упор. А.М.Охріменко, Е.В. Шухова. – 2-ге 

вид., доп. – К.: Рад. школа, 1988. – 272 с.: іл. 
 

У книжці наведено матеріал з науково-популярних видань про будову і 
спосіб життя тварин різних континентів, про їх пристосованість до 
навколишнього середовища, значення у житті людини, охорону. 

 
 



 26 

 
 
НАШІ   
ДРУЗІ -  ПТАХИ          

 
 
 

Я начал с удовольствием следить 
за жизнью птиц… и в своей простоте 
удивлялся, как это каждый джентльмен 
не делается орнитологом… 

Ч. Дарвин 
 

БЁМЕ  Л.Б.  Жизнь птиц у нас дома / худож. Э.А.Маркова.- 3-е изд.- 
М.: Лесная пром-сть, 1986.- 152с.: ил.- (Библиотечная серия). 

 
Книга рассказывает практически обо всех видах пернатых, которые 

могут существовать не только на воле, но и в домашних условиях. Читатель 
узнает о том, как правильно кормить птиц, как разводить их, как оборудовать 
клетки и многое другое.  

 
ТРУФАНОВ  Г.О.  Цікава орнітологія: науково-художня книжка/ 

худож. І.Гаврилюк.- К.: Веселка, 1983.- 151с.: іл. 
 
Ця книжка – справжня енциклопедія про наших пернатих друзів та про 

науку орнітологію, що їх вивчає.  
Читаючи її, ви ясно відчуєте, що наука, про яку йдеться мова, варта того, 

щоб її полюбити, а може й присвятити їй своє життя. 
Дивний пташиний світ відкривається тільки тому. Хто спостережливий і 

уважний, хто має добре серце і роботящі руки. 
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ПРО  ЖИТЕЛІВ   
ВОДНИХ ГЛИБИН 
 
 
 
 
 

Поринь в глибини вод земних, 
вирує  й там життя. 

 
САХАНОВ С.В. Восьминоги за склом: оповідання: для сер. шк. віку / 

пер. з  рос. Є Ромашко; Худож. Л.Годун.- К.: Веселка, 1988.- 141с.: іл.- 
(Бібліотечна серія). 

 
Автор книжки – вчений, моряк – у своїх пізнавальних новелах 

розповідає про Карибське море та його мешканців. Мурени, баракуди, 
восьминоги, акули та інші жителі водних глибин відкривають нові таємниці 
свого життя. Книга дуже цікава, захоплює різноманітними пригодами і 
бувальщинами. 

 
ШЕФФЕР В. Год кита: научно-популярное изд. / пер. с англ. 

А.К.Славинской; худож. И.Лужина.- 2-е изд.-  Л.: Гидрометеоиздат, 1988.- 
184с.: ил. 

 
Книга детально освещает многообразный и динамичный мир кашалота. 

Она раскроет перед читателем ряд «тайн» кашалота, уже разгаданными 
исследователями, расскажет о том, каков мир, окружающий кита. Автор 
заставляет читателя задуматься о судьбах  китов, многие из которых в 
настоящее время попали в «Красную книгу».  
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ВЕЛИКІ ТАЄМНИЦІ  
МАЛЕНЬКИХ  КОМАХ   
 
 

 
 

Кожній комашці, бджілці малій  
Подякуй за те, що живуть на землі. 

 
ВОЛОВНИК С.В. Наши знакомые незнакомцы / худож. Л.Е.Киреева.- 

Днепропетровск: Промінь, 1983.- 175с.: ил. 
 
Книга посвящена очень мелким животным: жукам, бабочкам, паукам… 

Они вездесущи, привычны, но наши знания о них, к сожалению, весьма 
скудны. В интересной, увлекательной форме автор рассказывает о мелких, 
хорошо знакомых представителей фауны, которые окружают нас. Знание их 
жизни, привычек и повадок бывает полезно в практической жизни, а иногда и 
просто интересно. 

Книга будет интересной не только для учащихся, но и для их родителей. 
 
ЗЛОТІН  О.З.  Свійскі комахи : науково-популярне видання / худож. 

В.П.Мазниченко.- К.: Радянська школа, 1988.- 80с.: іл. 
 
З мільйона видів комах, відомих науці, людина одомашнила лише два: 

бджолу медоносну і шовковичного шовкопряда. У книжці описуються їхня 
будова, особливості життя, способи розведення і догляд за ними, обладнання 
пасіки і шовководні, продукти бджільництва й технологія вирощування 
коконів шовкопряда.  Пропонована книжка допоможе розширити й 
поглибити знання з біології цих комах, здобути практичні навички догляду за 
ними. 

 
ЗЛОТИН А.З.,  ГАЛКИН А.П.  Занимательная энтомология: научно-

популярная книга / худож. О.В.Воронкова.- К.: Наукова думка, 1982.- 160с.: 
ил. 

 
Насекомые – постоянные спутники человека, его основные конкуренты в 

борьбе за существование. Дань шестиногим – четвертая часть мирового 
урожая продовольственных культур. И это в то время, когда каждый третий 
человек на Земле голодает. К счастью. Насекомые приносят не только голод и 
болезни, но и украшают мир цветами, дают сырье для прекрасных тканей,  
лаков и красок, лечат от болезней. Книга рассказывает о различных сторонах 
сложных взаимоотношений человека и насекомых, о достижениях энтомо-
логической науки, ее проблемах и перспективах.   
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ІЛЬЧЕНКО О. Жуки та інші поважні особи: науково-популярна проза / 
К.: Грані-Т, 2011. – 56 с., іл.  

 
Страшний на вигляд рогач із велетенськими рогами і милий бедрик, 

улюбленець дітвори; оспіваний шевченковим генієм хрущ і містичний 
скарабей – священна істота в стародавніх єгиптян; дивовижний світлячок і 
химерний богомол; співоча цикада і прудка бабка… 

Усі вони, а також іще чимало жуків та інших поважних істот є героями 
цієї книжки. 

 
РАДЧЕНКО  О.Г., СУВОРОВ  О.А.  Лісові санітари: науково-

популярне видання / худож. Є.В.Матвєєв.- К.: Урожай, 1988.- 128с.: іл. 
 
Зупиніться біля мурашника і ви побачите цілий світ, дивовижний і 

неповторний, світ, який вражає різноманітністю і складністю. У 
різноманітному й метушливому світі комах чи не найдивовижніше створіння 
– мурашки. Про їхнє життя, сповнене турбот і небезпек, особливості біології 
різних видів, рівень суспільної організації мурашиної сім’ї, про роль, яку ці 
працьовиті комахи відіграють в лісових біоценозах, цікаво й захоплююче 
розповідається в книзі. 

 
 

СТОРІНКАМИ 
ЧЕРВОНОЇ  КНИГИ 

 
 
 
 
 
 

Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду 
природі, культурній спадщині, відшкодовувати 
завдані ним збитки. 

Конституція України, ст.66 
 
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Т.О., ВАСИЛЬЕВА Е.Д., ОРЛОВА В.Ф.  Рыбы, 

амфибии, рептилии Красной книги СССР: научно-популярное издание / 
худож. ред. Е.Д. Гончарова.- М.: Педагогика, 1988.- 208с.: ил. 

 
В книге рассказывается о рыбах, земноводных и пресмыкающихся 

Красной книги. 
Юные читатели узнают об образе жизни этих животных, условиях 

обитания и их численности, значении для человека. Работая над этой книгой, 
авторы старались привлечь внимание читателей к находящимся в опасности 
рыбам, амфибиям, рептилиям, заставить задуматься об их судьбе, которая 
зависит от нас с вами. 

Особое внимание уделяется охране окружающей среды и 
экологического воспитания. 
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БУРДИЯН Б.Г. Там, на нехоженых тропинках: краеведческие очерки. 
– Днепропетровск: Проминь, 1987. – 112 с.: ил.  

 

Книга краеведческих очерков об охране и приуножении фауны 
Кировоградской области, о любопытных наблюдениях за жизнью и 
повадками отдельных представителей животного мира. 

 
ВЕРБИЦЬКИЙ В.В., БАБАНСЬКА Н.І., ШЕВЦОВ А.О., 

ЗЕМЛЯНСЬКИХ І.І. Крилаті скарби Кіровоградщини: науково-популярне 
видання / Видавництво «КОД». – 29 с.: іл. 

 

У виданні представлені хижі червонокнижні птахи (соколоподібні, 
совоподібні) Кіровоградської області. 

 
ДАВИДОВ А.І., КУЗНЄЦОВ  Г.Ю. Знай, люби, бережи: науково-

художня книжка: для сер. та ст. шк. віку / мал. Г.Ю.Кузнєцова.- К.: Веселка, 
1989.- 118с.: іл. 

 

Тільки за останні 400 років з лиця планети зникло понад сто шістдесят 
видів звірів і птахів. У цій книзі розповідається про рідкісних тварин України, 
які підлягають охороні й занесені до «Червоної книги України».  Юні читачі 
знайдуть тут цікавий пізнавальний матеріал. 

 
Они  должны жить: Млекопитающие: альбом / худож. В.А.Горбатов; 

авт. текста М.В.Черкасова.- М.: Лесная промышленность, 1983.- 64с.: ил. 
 

Настоящий выпуск альбома посвящен млекопитающим, которым 
угрожает исчезновение. На его страницах представлены виды зверей, 
включенные в Красную книгу. Читатель узнает об их распространении и 
особенностях биологии, о причинах, сыгравших роковую роль в их судьбе, а 
также о том, какие виды зверей внесены в Красную книгу Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов. 

 
Заповідні куточки Кіровоградської землі / колектив авторів під заг. 

ред. д.б.н. Т.Л.Андрієнко. – К.: Арктур-А, 1999. – 240 с.: іл..; [53 кол.] 
 

Книга присвячена опису природно-заповідних територій та об’єктів 
Кіровоградщини. Читачі ознайомляться з природними умовами області, 
історією досліджень цього краю. Охарактеризовані рослинний та тваринний 
світ області. Особлива увага звернута на види рослин та тварин, що 
підлягають охороні. Описані природні умови, рослинний світ та фауна 
природно-заповідних територій – заказників, пам’яток природи, заповідних 
урочищ, дендропарку, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, а також 
проектованих національного та регіональних парків. Висвітлені дальші 
напрямки розвитку природно-заповідної межі області, її значення для 
екологічного виховання населення, насамперед, молоді. Книга ілюстрована 
фотографіями, малюнками. 
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ЛЮДИ  І  ТВАРИНИ      
 
 
 
ЗАЯНЧКОВСКИЙ И.Й. Памятники животным / худож. ред. 

Н.Ф.Неварикаша.-  К.: Рад. школа, 1983. – 160 с.: ил. 
 

Книга знакомит читателя с тем, как служат людям животные и как за эту 
службу люди разных стран увековечивали их в памятниках. 

Читатели найдут в книге некоторые сведения о животных. Книга дает 
читателям не только полезную и интересную информацию, но и способствует 
воспитанию бережного отношения к природе и ее творениям  – животным. 

 
СОКОЛОВА  З.П. Культ животных в религиях / худож. И.А.Огурцов.- 

М.: Наука, 1982.- 212 с.: ил.- (Научно-атеистическая литература). 
 

Следы почитания животных можно обнаружить в религиях разных 
народов и эпох. Властитель Олимпа Зевс, якобы являвшийся людям в образе 
быка, лебедя или орла, древнеегипетский бог Гор с головой кобчика и богиня-
мать Исида с коровьими рогами, бог Пан с козлиными ногами, Иисус 
Христос в образе агнца – вот лишь некоторые примеры, свидетельствующие о 
том, что культ животных оставил яркие следы во многих религиях.  

Автор рассказывает о мистическом почитании животных разными 
народами и о влиянии культа животных на развитие религиозных систем в 
различных  обществах. В книге приводятся многочисленные примеры из 
этнографии народов Сибири, хантов и манси. Дано описание такого 
интересного явления в сибирской этнографии, как медвежий праздник. 
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ІСТОРІЇ,  ЗНАЙДЕНІ  В  ТРАВІ 

 
Твори художньої літератури  
про географічні відкриття,  

природу, тварин 
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АРСЕНЬЕВ  В.К.  В дебрях Уссурийского края: Записки 
путешественника / ил. И.Бруни; оформл. В.Мирошниченко.- М.: Детская 
литература, 1988.- 400с.: ил.- (Школьная библиотека). 

 

Настоящая книга есть соединение двух книг: «По Уссурийскому краю» и 
«Дерсу Узала». В ней читатель найдет картины из природы Уссурийского 
края  и ее населения. Мир ее необычный и правдивый, таеж-ная жизнь 
участников экспедиции, исполненная больших трудностей и приключений, 
жизнь мужественных и отважных первопроходцев, изуча-ющих прекрасный и 
своеобразный уголок земли – Уссурийский край – во всей его первозданной 
суровой  прелести. Наконец, необыкновенно обаятельные образы самого 
повествования и его друга Дерсу Узала делают книгу привлекательной и 
незабываемой. 

 
АСТАФЬЕВ  В.П. Царь-рыба: Повествование в рассказах / худож. 

А.Смеляков.- Симферополь: Таврия, 1989.- 384 с.: ил.- (Шк. б-ка). 
 

”Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и 
сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не останешься с тайгой 
с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешь ею, тогда только 
воньмешь ее могуществу, почувствуешь космическую простран-ственность и 
величие” - так пишет автор в своей книге, герои которой – люди сложной 
судьбы, живущие нелегкой жизнью в борьбе с суровой природой. В 
повествовании с особой силой раскрывается художнический  взгляд автора на 
природу и человека, их неразрывное единство. 

 
БАЖЕНОВ  В.Н.  Одолень-корень: избранные рассказы: для сред. шк. 

возраста / предисл. А.Ф.Мацевича; худож. И.М.Гаврилюк.- К.: Веселка, 1986.- 
148с.: ил. 

 

Вы не разочаруетесь, если прочитаете эту книгу. Она очень интересна, 
потому что писатель пишет колоритно, каждая вещь его носит печать 
большого мастерства. Его произведения не только радуют, они учат, 
заставляют заглянуть в уголок природы родного края, который изображает  
автор. 

 
БИАНКИ В.В.  Рассказы и сказки: для мл. и сред. шк. возраста /  

худож. Т.П. Капустина.- К.: Веселка, 1988.- 302с.: ил.- (Школьная  
библиотека). 

 

Рассказы и сказки русского писателя–натуралиста о животных и 
растениях, которые учат раскрывать тайны леса, разгадывать маленькие и 
большие загадки  из жизни зверей и птиц. 

 
ГУЦАЛО  Є.В.  Весна високосного року: повісті, оповідання / худож. 

оформл. В.В.Кузьменка.- К.: Молодь, 1983.- 270с.: іл. 
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“Прекрасні літні ранки погожої години; неповторні ранки восени, коли в 
садках достигли яблука, й зеленесеньким шерехом опадає додолу листок за 
листком; і бадьорі, радісні ранки взимку, коли рожевіє небо на сході ...” – ось 
як описує автор дивосвіт рідної природи.  

 Книга присвячена рідній природі, її чарівній красі, тому глибокому 
емоційному впливу, який вона справляє на нас. 

 
ДАРРЕЛ Джеральд.  Моя сім’я та інші звірі: повість: для серед. та ст. 

шк. віку /  пер. з англ. Л.О. Гончар; Мал. Т.П. Капустіної.- К.: Веселка, 1989.- 
205с.:.іл. 

 

У книжках відомого англійського вченого-натураліста стільки пригод і 
надзвичайних відкриттів, що мимоволі думаєш: чи не вигадав їх автор? Але 
ні. В основу його творів покладено справжні події, які трапилися з ним самим 
в дитячі роки та його сім’єю, коли вони проживали на острові Корфу. В книзі 
бринить тривога за долю тварин і лунає заклик на їх захист. 

 
ІВАНЧЕНКО О.С. Дорогами Маклая: роман. – К.: Молодь, 1987. – 368 

с.: іл.  
 

У романі розповідається про видатного вченого-енциклопедиста, 
мандрівника, громадського діяча М.М. Миклухо-маклая, про його 
становлення, роки боротьби, а також про значення його наукової спадщини в 
наш час і тієї пам’яті, яку він лишив про себе у народів Океанії. 

 
Завтра – океан: повісті для серед. та ст. шк. віку / для серед. та ст. шк. 

віку / упоряд. і авт. вступ. сл. Б.І.Сушинський; Худож. В.Т. Миненко, 
Н.А.Попова.-  Одеса: Маяк, 1991.- 400с.: іл. 

 

До збірника увійшли твори для дітей відомих українських та російських 
письменників О.Батрова, А.Зорич, В.Рутківського та інших.Гостросюжетні, 
захоплюючі повісті овіяні романтикою моря, далеких небезпечних 
подорожей, відкривають юному читачеві багатовимірний, загадковий світ 
природи. Окремі сторінки книги світяться доброзичливим гумором, або ж 
навпаки – хмурніють від їдкої сатири. Добре ілюстрована книга творів може 
стати прекрасним подарунком рідним та близьким, з цікавістю читатиметься 
на уроках вивчення рідного краю. 

 
КОПИЛЕНКО  О.І. Як вони поживають.  СТАРОСТЕНКО  Ю.С. 

Лісові розмови: оповідання: для мол. шк. віку /  передм. Б. Чайковського; 
мал. Т.Капустіної.- К.: Веселка, 1987.- 207с.: іл. 

 

Всюди і майже щодня ми зустрічаємося з ними, з нашими друзями – з 
тваринами й птахами. Зустрічаємося й дома, а частіше в полі, в лісі, в степу. 
Ми їх дуже любимо. Саме про те, як вони поживають – тварини, пташки, 
комахи, про їхнє складне і цікаве життя, автори й намагаються розповісти в 
цій книзі. 
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МЕЛВІЛЛ ГЕРМАН. Мобі Дік, або Білий Кит: роман / пер. з англ. 
Ю.Лісняк. – К.: Всесвіт, 2003. – 584 с. – (Бібліотека світової літератури). 

 

Цей роман – драматична розповідь про сповнене пригод і небезпек 
плавання китобійного судна. Невтомна гонитва капітана Ахава та його 
команди за грізним Білим Китом символізує титанісну боротьбу людини з 
темними силами.. 

 
О братьях наших меньших: сборник / сост. А.Комиссарова, 

И.Курамжина; предисл. О.Волкова; худож. В Карасев.- М.: Молодая гвардия, 
1983.- 495с.: ил.- (Б-ка юношества). 

 

В сборник входят рассказы и повести, в которых поставлена проблема 
взаимоотношения человека с животными. Среди авторов – Ф.Абрамов, 
В.Астафьев, Ю.Казаков, Г.Семенов, Е.Носов, В.Распутин и др. Эта книга о 
добре – о бескорыстной любви и сочувствии к домашним и диким животным, 
ко всему копошащемуся, таящемуся вокруг нас миру живых тварей, пока еще 
выживающих на планете, все круче и беспощаднее приспосабливаемой 
человеком к своим нуждам. Книга учит любить природу, животных, бережно 
относиться к ее богатствам. 

 
ОБРУЧЕВ В.А. Земля Санникова: роман. – М.: Сов. Россия, 1988. – 272 

с.: ил. – (Школьная библиотека). 
 

Научно-фантастический роман посвящен гипотезе о существовании 
таинственной Земли Санникова, затерянной во льдах Арктики. 

 
КАВЕРИН В. Два капитана: роман: для сред. и ст. шк. возраста. – К.: 

Веселка, 1985. – 607 с.: ил. 
 

Роман о судьбе юноши Сани Григорьева, ставшего полярным летчиком, 
волевым, отважным и мужественным человеком. О капитане Татаринове – 
смелом путешественнике, открывателе Северной Земли.  

 
ПАУСТОВСКИЙ К.Г. Повесть о лесах: повесть / рис. С.Бордюга.- М.: 

Дет. литература, 1982.- 175с.: ил. 
 

Известная повесь К.Паустовского не только о любви к природе, но и о 
том, как ее, природу, надо сохранять. Главные герои повести – лесники. Это 
они своим трудом и преданностью своей профессии учат молодое поколение 
любить и беречь природу и ее богатства. 

 
ПИСЬМЕННА Л.М. Тисяча вікон і один журавель: повісті та 

оповідання: для мол. шк. віку / передм. Б.Й. Чайковського; худож. 
І.В.Остроминська.- К.: Веселка, 1988.- 333с.: іл.- (Шк. б-ка) . 

 

До книжки увійшли повісті української письменниці про будівельників 
та про охоронців лісу, а також оповідання про цікаві спостереження за 
поведінкою тварин. 
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ПЛАТОВ Л.Д. Країна Семи Трав: повість: для сер. та ст. шк. віку / 
пер.з рос. Л.Ковальчук; худож. В.С.Качальський.- К.: Веселка, 1990.- 287 с.: 
іл. 

 

Пригодницька повість російського письменника про життя народів 
Півночі, сповнене пригод і несподіванок. Автор колоритно описує їх 
культуру, спосіб життя.  Не обходить своєю увагою і мешканців тваринного 
світу цієї частини землі. Яскраво описує  рослинний світ Півночі. Повість 
пронизана любов’ю до людей, тварин, рослин. Читаючи цю книгу, ви ніби 
мандруєте безкрайніми засніженими просторами землі, про яку так цікаво 
оповідає автор. 

 
Рассказы о животных: произведения русских писателей: для мл. шк. 

возраста / сост. А.Григорьева; худож. В.Курдов, Т.Капустина.- Л.: Лениздат, 
1985.- 368с.: ил.- (Шк. б-ка). 

 

В книгу вошли рассказы таких русских писателей, как И.Тургенев, 
Л.Толстой, В.Дуров, Б.Житков и др. Они с любовью рассказывают нам о 
жизни животных, о красоте родной природы. Их произведения учат бережно 
относится к окружающему нас миру, беречь и приумножать его. 

 
СЕТОН-ТОМПСОН Э. Рассказы о животных / пер.с англ. 

Н.Чуковского; рис. автора; оформл. В.Нечаева.- Л.: Дет. лит., 1989.- 128.: ил.- 
(Шк. б-ка). 

 

Людина і природа – це чи не найулюбленіша тема цього автора. Він уміє 
точно і ясно розказати про такі “таємниці”, без яких життя було б буденним і 
нецікавим. Допомагає зрозуміти, як важливо знати і любити оточуючий світ, 
якою повинна бути людська душа, щоб радіти маленькому кроленяті чи 
сміятися над пустотливими котенятами. Прекрасне в природі треба зберігати 
– такий лейтмотив цих оповідань. 

 

СКРЕБИЦКИЙ Г.А. Друзья моего детства: рассказы и сказки: для мл. и 
сред. шк. возраста /худож. И.Литвин.- К.: Веселка, 1988.- 288с.: ил.- (Шк.б-
ка). 

 

Книга написана с огромной любовью к животным. Все замечает автор: и 
как петух сороку из клюва кормит, и как смешно прыгают вороны вокруг 
кота Иваныча, и о чем разговаривают Ежик и Заяц. Здесь все интересно, все 
увлекательно. Автор хочет помочь юным читателям узнать о том, как 
интересна жизнь любых, даже самых обычных животных, научить их 
понимать и любить сказочно богатую родную природу. 

 
СТЕПАНЕНКО В.І. Замарайко: повісті: для мол. та серед. шк. віку / 

пер. з рос. Т.Костецької; худож. Г.Глікман.- К.: Веселка, 1991.- 366с.: іл. 
 

Дві повісті книги “Замарайко” і ”Голубий вогник вігвама” об’єднує 
авторська думка: землю треба берегти. В них розповідається про життя дітей 
оленярів та мисливців, які знаходять спільну мову з нашими меншими 
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братами – звірами. Ви познайомитесь з відчайдушним лисенятком 
Замарайком, дізнаєтесь про його пригоди. З цікавістю будете спостерігати як 
воно пізнає світ, знайомиться з іншими тваринами, потрапляючи іноді в дуже 
кумедні ситуації.  

У другій повісті головний герой Миколка своїм прикладом покаже, як 
треба охороняти природу та її мешканців.  

 
ТРУФАНОВ  Г.А. Живая вода росинки: повесть: для сред. и ст. шк. 

возраста / худож. А.А.Михнушев.- К.: Молодь, 1987.- 208с.: ил. 
 

Повесть привлекает важностью темы – дети и природа. Герои книги – 
юные кружковцы-орнитологи, попав в охотхозяйство на практику, увлеченно 
читают загадочную и многообразную книгу природы. Для большинства из 
них это первая самостоятельная работа, где все надо делать самому, отвечать 
за себя и своих товарищей. 

 
ФЕДОРОВ  В.Д. Ті, що летять на північ: повість, казка: для мол. та 

серед. шк. віку / пер. з рос. В.Ніколенко; Худож. Т.Лоскутова.-К.: Веселка, 
1974.- 239с.: іл. 

 

Автор цієї книжки – письменник і вчений, доктор біологічних наук 
Вадим Дмитрович Федоров. Той, хто прочитає книжку, познайомиться з 
героями повісті-казки “Мандрівка вгору” – глибоководним вудильником і 
зробить разом з ним мандрівку з глибин океану до його поверхні, а також 
дізнається багато цікавого про таємниче життя мешканців підводного 
царства. 

В казці “Ті, що летять на північ” автор веде читачів на узбережжя Білого 
моря, яке має свою неповторну сувору північну красу. Читачі познайомляться 
з сім’єю маленьких пухнастих гагаченят і довідаються, як пернатим 
мешканцям півночі доводиться боротися за право жити, які вони мужні й 
великодушні, а також про їхні злигодні й удачі. 

 
ШИМ  Э.Ю.  Медовый ручеек: рассказы и сказки: для мл. и сред. шк. 

возраста /  худож. И.Литвин.- К.: Веселка, 1989.- 255с.: ил.- (Шк.б-ка). 
 

Вы когда-нибудь видели, как цветет золотой гусиный лук? Поглядели, 
как милая певунья славка кормит своих птенцов? Вы когда-нибудь слышали, 
как звенит тишина в лесу? Какими голосами полна луговая трава?  А вы 
понимаете язык зверей, птиц? Сумеете помочь тем, кто попал в беду? 
Сможете защитить малого и слабого? Ведь это надо уметь каждому человеку, 
чтобы стать добрым защитником и бережливым хозяином родной природы. 
Каждый из вас смотрит, но умеет ли видеть? Каждый слышит, но умеет ли 
слушать? Кто же научит вас видеть и слушать, кто в маленьком рассказе, 
милой, доброй сказке сумеет проложить тропу от порога вашего дома в 
родную природу? Кто переведет вам язык зверей и птиц на человеческий 
язык?! 

Вот таким «переводчиком», чьи рассказы и сказки собраны в этой книге, 
стал писатель Эдуард Шим.  
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Гіркокаштан звичайний  22 
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Гірчак березковидний  18 
Гірчиця польова  18, 22 
Гладіолус  20 
Глуха кропива  18 
Горіх грецький  18 
Горобейник польовий  18 
Горобина  18, 21 
Горох  18, 19 
Горошок мишачий  18 
Гортензія  20 
Гостриця лежача  18 
Граб  21 
Грабельки звичайні  18 
Гравілат річковий  18 
Гранат  20 
Гречка татарська  19, 20 
Гриби  18, 21 
Гринделія  розчепірена  19 
Грицики звичайні  18 
Груша  20 
Грушанка одноквіткова  18 
Гумай  19 
Дворядник муровий  19 
Делілія двоквіткова  19 
Дельфіній 22 
Дерево-пляшка  20 
Деревій голий 22 
Доронікум угорський 22 
Дріада восьмипелюсткова 22 
Дзвоники карпатські 22 
Диморфотека  18 
Диня  18, 20 
Дрік скіфський 22 
Дуб  20, 21, 22 
Дурман звичайний  18, 19 
Евкаліпт  20 
Ейхорнія товсточерешкова  18, 19 
Елодея канадська  18, 19 
Енотера  22 
Еремур кримський 22 
Ехіноцистис шипуватий  19 
Жито  18, 19, 20 
Жито польове  20 
Жировик Лезеля 22 
Жовтий осот городній  18 
Жовтозілля звичайне  18 
Жовтушник розчепірений  18 
Журавлина дрібноплодова  22 
Земляна груша  19 
Зірочник середній  18 
Злинка канадська  19 
Зозулині черевички справжні 22 
Зіркоплідник частуховидний 22 
Зозулинець 22 
Зозулині сльози серцелисті 22 
Золотобородник цикадовий 22 
Інжир  20 
 

Кавовий кущ  18 
Кавун  18, 20 
Какао  18, 20 
Каланхое  20 
Калачик болотяний  18 
Калачики  18, 19 
Калачики дрібненькі  19 
Калофака волзька 22 
Кахрис альпійський 22 
Комперія Компера 22 
Коручка болотна 22 
Калина  21 
Камелія  20 
Канатник Теофраста  19 
Капуста  18, 20 
Картопля  18, 20 
Каштан кінський  20, 21, 22 
Квасоля  19, 20 
Кедр  20 
Кипарис  20 
Клен  18, 21, 22 
Клен негідний  18 
Ковила  22 
Кокосова пальма  18, 20 
Конопля  20 
Кориця  20 
Коручка болотна  22 
Косарики болотні  22 
Космея  18 
Кріп  19 
Крокус  19, 20 
Кропива  22 
Кротон  20 
Ксантоксаліс джерельний  18 
Ксименезія енцелієвидна  19 
Кудрявуць Софія  18 
Кукіль звичайний  19 
Кукурудза  18, 20 
Кульбаба лікарська  18, 22 
Курай іберійський  18 
Лавр  20 
Латук дикий  18 
Лепеха звичайна  19 
Лимон  18, 20 
Лимонник  20 
Липа  18, 21 
Лілія лісова  22 
Ліннея північна  22 
Лобода біла  18, 19 
Ломикамінь болотний 22 
Лімодорум недорозвинений 22 
Лопух  22 
Лунарія оживаюча 22 
Любка дволиста 22 
Люпин  18 
Льон  19, 20 
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Льонок  22 
Льонок звичайний  18 
Магнолія  20 
Мак самостійний  18, 20, 22 
Малина  20 
Мальва  18, 19 
Мамонтове дерево  18 
Малаксис однолистий 22 
Меч-трава болотна 22 
Манго  20 
Мандарин  18 
Маніок  20 
Маргаритки  18 
Марсилія чотирилиста 22 
Маслина  20 
Мати-й-мачуха  18 
Маш  20 
Миколайчики польові  18 
Мимоза  18 
Мишій зелений  18 
Мітлиця тонка  20  
Молодило  18, 22 
Молочай  22 
Молочна трава  19 
Монохорія Корсакова  19 
Монстера  20 
Морква  20 
Мускатний горіх  20 
Нагідки  18, 19 
Нарцис  18, 22 
Настурція  18, 20 
Немезія  18 
Нетреба звичайна  19, 22 
Нікандра фізалісовидна  20 
Нопалея кошеніленосна  19 
Надбородник безлистий 22 
Неоттіанта каптурувата 22 
Нігрітела чорна 22 
Обліпиха  22 
Овес  18, 20 
Огіркова трава  19 
Огірок пирскач  19 
Огірочник лікарський  19 
Омела  19, 22 
Опунція кошеніленосна  20, 21 
Орлики чорніючі 22 
Орхідея  18, 20 
Осика  21 
Осот польовий  18, 19, 22 
Офрис польовий 22 
Псевдохріс білуватий 22 
Пальчатокорінник травневий 22 
Пампаська трава  20 
Папороть  20 
Паслін чорний  18, 19 
 
 
 

Пастернак  22 
Первоцвіт дрібний 22 
Перець солодкий  18, 20 
Перець чорний  18 
Персик  18, 20 
Петунія  18 
Пирій повзучий  18 
Пихта  18, 21 
Півники несправжні 22 
Півонія кримська  22 
Підмаренник чіпкий  18 
Підсніжник білосніжний 22 
Пізньоцвіт анкарський 22 
Пізньоцвіт Плавуна 22 
Плавун щитолистий 22 
Платан  20, 21 
Плоскуха звичайна  18 
Повитиця південна  18 
Подорожник великий  18, 19, 22 
Полин гіркий 19, 22 
Помідор  18 
Портулак городній  19 
Пробосцідея луїзіанська  19 
Проліски  21 
Просо  18, 19, 20 
Пшениця  18, 19, 20 
Редис  18 
Редька  20 
Реп’ях  18 
Ремнепелюстник 22 
Рис  19 
Рицина  20 
Різак звичайний  18 
Ріпа  18 
Родіола рожева 22 
Рододендрон  22 
Рожа-рожева  19 
Розрив-трава дрібноквіткова  19 
Росичка англійська 22 
Рудбекія  18, 22 
Рускус під’язиковий 22 
Рута запашна  20 
Рутка шлейхера  18  
Рябчик малий 22 
Рябчик руський 22 
Саговик  20 
Сальвінія плаваюча 22 
Саргасум тупий  18 
Свербига  18 
Свинорий пальчастий  18 
Сверція багатолиста 22 
Скополія карніолійська 22 
Скрученик спіральний 22 
Сон-трава біла 22 
Сосна кедрова європейська 22 
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Стевенієла сатиріоподібна 22 
Схенус іржавий 22 
Сейшельська пальма  18 
Секвайя гігантська  18 
Секвойя  20 
Селера  20 
Сизюринхій гірський  19 
Сиціс катустий  19 
Скажений огірок  19 
Слива  20 
Солодушка українська 22 
Сон білий 22 
Сон кримський 22 
Сонцецвіт крейдяний 22 
Соняшник  19 
Сорго 20 
Сосна  18, 20, 21, 22 
Сосна Станкевича 22 
Софора японська  21 
Сочевиця  20, 21 
Соя  19, 20 
Спориш звичайний  18 
Степовий гірчак  18 
Стрілолист широколистий  19 
Суниці мускусні  18, 19 
Суничник дрібноплодний 22 
Сухоребрик волзький  18, 19 
Табак  18 
Талабан польовий 18 
Татарське зілля 19 
Тирлич весняний 22 
Тис  21 
Тис ягідний 22 
Товстянка звичайна 22 
Траунштейнера куляста 22 
Томат  18, 19 
Топінамбур бульбоносний  19 
Тополя  21, 22 
Торуліній родючий  19 
Триреберник непахучий  18 
Троянда  18, 20 
Туя західна  18 
Тюльпан  18, 22 
Тюльпан змієлистий 22 
Тюльпанове дерево  20 
Урзинія  18 
Фацелія пижмолиста 19 
Фіалка польова 18, 21, 22 
Філодендрон  20 
Фінікова пальма  20 
 
 
 
 

Флокс 18 
Фісташка туполиста 22 
Хамедафна чашкова 22 
Хаммарбія болотна 22 
Хамоміла пахуча  19 
Хвощ польовий  18 
Хлібне дерево  20 
Хондрила ситниковидна  18 
Хризантема  20 
Хрінниця крупновидна  18 
Хурма 20 
Ценхрус малоквітковий  19 
Цибуля  20 
Цибуля ведмежа 22 
Цибуля лінійна 22 
Цикламен Кузнецова 22 
Циклахена  22 
Цикорій дикий  18, 22 
Цимбалярія мурова  19 
Цинія  18 
Цмин приквітковий  18 
Цимбохазма дніпровська 22 
Чай  20 
Часник  18, 20 
Череда  18 
Черемшина  18 
Чорниця  18 
Чорнокорень  22 
Чорнощир нетребалистий  19 
Чорнушка  22 
Шафран банатський 22 
Шафран гарний 22 
Шафран Палласа 22 
Шиверекія подільська 22 
Штернбергія осіння 22 
Шипшина донецька 22 
Шовковиця  18, 21 
Шолудивник королівський 22 
Щавель  22 
Щириця  18, 19 
Юка  20 
Яблуня  20 
Язичник буковинський 22 
Якірці  сланкі  18, 19 
Ялина  20, 21, 22 
Яловець 22 
Ямс  20 
Ясен  21 
Ячмінь  18, 20 
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ПОКАЖЧИК  
НАЗВ ТВАРИН 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Членистоногі 
Водяний ослик 24 
Каракурт  29, 24 
Коморний  кліщ  24 
Коростяний свербун  24 
Краби  24, 26 
Креветка 24 
Лангусти 24 
Мокриця  24 
Омар американський  24 
Омар європейський  24 
Павук-вовк 24 
Павук-краб  24 
Павук-сріблянка 24 
Павук-стрибун  24 
Павук-хрестовик  24 
Павутинний кліщ  24 
Рак річковий 24 
Собачий кліщ  24 
Тарантул  29, 24 
 

Комахи 
Амофіла  24, 27, 28 
Аскалаф строкатий  28 
Бабка агрипина 24, 28 
Бабка жовтушка польва 24, 28 
Бабка капустянка 24, 28 
Бабка махаон 24, 28 
Бабка монарх  24, 28 
Бабка-красуня  24, 28  
Бабка-лютка  24, 28 
Бджола медоносна  29, 24, 27, 28 
Богомол звичайний  29, 24, 28 
Бражники  28 
Вовчок  24 
Воша головна  24 
Вусач альпійський  28 
Джміль дупловий  29, 24 
Дибка 24 
Дрозофіла 27 
Жужелиця-молюскоїд  19, 28 
Жук колорадський  24, 28 
Жук-гнойовик  24, 28 
Жук-гробарик  23, 28 
Жук-довгоносик  23, 28 
Жук-плавунець  24, 28 
Клопи  24, 28 
Клоп-черепашка шкідлива  24, 28 
Комар звичайний 24, 27 
Коник звичайний  24 
Ктир гігантський  28 
 

Метелик аполон 24 
Метелик вражник дубовий 24 
Носатка листовидна  28 
Парусники  28 
Руда лісова мурашка  29, 24, 27, 28 
Сарана перелітна  29, 24 
Сатурнії  28 
Соколюби  29 
Сонечко  19, 28 
Таргани  24 
Хлібний жук  29, 28 
Цвіркун  24 
Шовкопряд непарний  24, 28 
Шовкопряд шовковий 24, 27, 28 
 

    Риби  
Акула-молот  24 
Баракуда  26 
Білуга чорноморська  24 
Гірчак  24 
Горбуша  24 
Електричний скат  24 
Карепрокт камчатський  24 
Китова акула  24 
Латимерія  24 
Лосось  24, 28 
Морський кіт  24 
Окунь  24 
Осетер атлантичний  24 
Панцирна щука  26 
Пилконіс  24 
Риба ангел  26 
Риба курок  26 
Риба-папуга  26 
Риба–хірург  26 
Севрюга  24 
Сиг волховський  28 
Стерлядь  24 
Судак  24 
Триголкова колючка  24 
Щука  24 
Щуковидний жерех  28 
 

Земноводні  
Амбістома  24 
Амфіума  24 
Жаба прудка  24, 28 
Ігуана  24, 28 
Кавказька хрещатка  28 
Квакша звичайна  23, 24 
Піпа  24 
 

 



 49 

Протей  24 
Рибозмій цейлонський  24 
Ринодерма  24 
Ропуха очеретяна  24, 28 
Саламандра плямиста  24, 28 
Сирен  24 
Тритони  24, 28 
Філомедуза  24 
Черв’яга кільчаста  24 
Яванська літаюча жаба  24 
 

Плазуни, або рептилії  
Вуж звичайний  24 
Гадюка кавказька  24, 28 
Гадюка степова східна  24, 28 
Гекони  24, 28 
Гекончик 28 
Ескулапова змія  28 
Еублефар туркменський 28 
Жовтобрюхий полоз  19 
Жовтун безногий 28 
Кобра індійська  24 
Кобра середньоазіатська  24 
Кримський голопалий гекон  24 
Крокодил нільський  24 
Крокодили  24 
Мідянка  24 
Полоз  23, 24, 28 
Сірий варан  23, 24, 28 
Хамелеон  23, 24, 28 
Черепаха  каретта  23, 24 
Черепаха середземноморська   28 
Черепаха слонова  23, 24, 28 
Черепаха степова  23, 24 
Ящірка живородна  23, 24, 28 
Ящірка малоазійська  28 
Ящірка прудка  23,  24 
Ящірка турецька  28  
 

Птахи  
Баклан  23 
Балобан  28 
Беркут  23, 24 
Вівсянка  23, 24 
Ворона  23, 24 
В’юрок  23, 24 
Гагарка білокрила  24 
Голуб  23, 24 
Горобець  23, 24 
Гриф чорний  28 
Джурбай  23, 24 
Дрізд  23, 24 
Дронт  23, 24 
Дятел  23, 24 
 
 

 
 

Жайворонок  19 
Дрофа  19 
Дрохва  28 
Дубонос  23, 24 
Журавлі  19, 24, 28 
Завирушки  28 
Зеленушка  24 
Зорянка  24 
Змієїд  28 
Зозуля  24 
Зяблик  24 
Іволга  24 
Казарка червонодзьоба  24 
Канюк  24 
Кобець  19, 23, 24 
Кроншнепи  28 
Кропив’янка  24 
Куріпка лугова  19, 24 
Курка  23 
Лебідь-шипун  24 
Лелека  19 
Лелека чорний  28 
Могильник  28 
Огар  28 
Орел степовий   19, 23, 28 
Орлан-білохвіст  24, 28 
Папуга каролинський  24 
Пелікани  28 
Пінгвіни  24 
Поповзень  24 
Пуночка  24 
Пугач  28 
Ремез  24 
Ріполов  24 
Сапсан  28 
Синиця  24 
Сип білоголовий  28 
Сич волохатий  28 
Сичик-горобець  28 
Сіра ворона  19, 24 
Скопа  28 
Снігур  24 
Сова  24 
Сокіл  19, 23 
Соловей  24 
Стерв’ятник 28 
Стрепет  19, 28 
Ходулочник  28 
Чапля  23, 24 
Чечітка  23, 24 
Чиж  23, 24 
Шуліка червонодзьобий  23, 28 
Щиглик  23, 24 
Щур  23, 24 
Яструб  23, 24 
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Ссавці  
Атилопа-гарна  23, 24 
Бегемот  23, 24 
Бик  23, 23, 24 
Бик зебу  23, 24 
Білка  23, 24 
Білка-летяга  23, 24 
Білозубка-крихітка   23, 28 
Бобер  23, 24 
Борсук  23, 24 
Броненосець  23, 24 
Бурозубка  23, 24 
Бурозубка альпійська  28 
Бурундук  23, 24 
Ведмідь  23, 24 
Верблюд  23, 24 
Видра  23, 24 
Вихухіль  23, 24 
Вовк  23, 24 
Вовчок сірий  22 
Газель  23, 24  
Гепард  22, 23 
Горила  23, 24 
Горностай  23, 24 
Дельфіни  23, 24 
Дикобраз  23, 24 
Дюгонь  26 
Ємуранчик  28 
Єнотовидна собака  23 
Єхидна  24 
Жирафа  24 
Заєць-русак  23 
Зебра  23 
Зубр  23, 28 
Їжак вухатий  28 
Їжак звичайний  23, 24 
Кашалот  26 
Качкодзьоб  24 
Кенгуру  24 
Кінь  24 
Кіт  23 
Кіт лісовий  28 
Коала  24 
Козуля  23, 24 

 
Корова  24 
Кохуля звичайна  28 
Кріт  23, 24 
Куниці  23, 24 
Кутора мала  23, 28 
Ласиця  23 
Ласка  23 
Листоніс  24 
Лось  23 
Макака  23 
Миша  24 
Муфлон європейський  23 
Нічниця-рибалка  24 
Норка європейська  23 
Носоріг  24 
Нутрія  23 
Олень північний  23 
Ондатра  23, 24 
Опосум  24 
Пантера  23 
Пацюк сірий  23 
Перев’язка звичайна  28 
Полівка снігова  28 
Рись  23, 24 
Руда вечірниця  24 
Рукокрилі  28 
Свиня  23, 24 
Сервали  23 
Скунс  23 
Сліпаки  28 
Соболь  23 
Соня садова  28 
Сумчастий ведмідь  24 
Тушканчик  24 
Тхір степовий  23, 28 
Тюлень  23 
Тюлень-монах  28 
Упир  24 
Фенек  23 
Ховрах  23, 24 
Хом’як звичайний  23 
Хохуля  24 
Шимпанзе  23 
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Дивовижний світ природи: реком. бібліог. покаж. для 
учнів 5-11 класів / упоряд. та комп’ют. оформ.  Т.В.Ружанська. 
– 3-тє вид., доп. - Помічна: ЗШ №3, 2013. - 57 с.: іл. 

               
 

До покажчика включено кращу науково-популярну, 
науково-художню, художню та довідкову літературу, яка є у 
фонді шкільної бібліотеки про дивовижну планету, назва якої – 
Земля, про багатство і красу рідної природи, про необхідність її 
збереження для майбутніх поколінь. Юним любителям природи 
рекомендуються книжки, в яких дано практичні поради по 
вирощуванню рослин і догляду за тваринами.   

Поглибити свої знання  в освоєнні природничих наук 
допоможе довідкова література.  

Познайомитися з новими досягненнями в природничій 
галузі ви зможете на сторінках Інтернет сайтів 

До покажчика включені твори  художньої літератури про 
географічні відкриття, природу, тварин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИВОВИЖНИЙ СВІТ ПРИРОДИ 
Рекомендаційний бібліографічний покажчик 

 для учнів 5-11 класів 
(Українською та російською мовами) 

 
3-тє видання, доповнене 

 
Упорядник Тетяна Валентинівна  Ружанська 

 
Помічна, ЗШ №3 

Шкільна бібліотека 
2013 рік 
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