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Дзьобак, В. Обпалений Чорнобилем сумний 1986: 
віч-на-віч із трагедією / Василь Дзьобак. – Ужгород : ТДВ 
«Патент», 2016. – 168 с. 
В книзі висвітлено морально-етичні грані героїзму та 
мужності співвітчизників, які саможертовно захистили 
Україну і нашу Планету від атомного апокаліпсису, в 
екстремальних умовах спорудили Укриття – «Саркофаг», 
реалізували величезну програму житлового, соціально-
побутового й культурного будівництва для 130 тисяч 
переселенців із 30-кілометрової зони. 
Значна частина вміщених тут документальних матеріалів в 

українських ЗМІ ще не публікувалася. 
Видання адресовано широкому загалу читачів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345093/default 
 
 
 

Екологічна безпека: правове забезпечення в 
Україні : навч.-довідк. посіб. / упоряд. М. Г. Вербенський, 
Т. О. Проценко, О. І. Логвіненко та ін. ; Держ. наук.-
дослід. ін-т МВС України. – Київ ; Вінниця ; Харків : 
Мачулін, 2016. – 846 с. 
У посібнику розглянуто й систематизовано міжнародні 
нормативні документи, законодавство України та відомчі 
нормативно-правові акти стосовно правового забезпечення 
екологічної безпеки. 
Видання призначено для працівників органів державної 
влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів та ін. 

Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343679/default 
 
 
 

Павлова, Ю. Оздоровчо-рекреаційні технології та 
якість життя людини  : монографія / Юлія Павлова. – 
Львів : ЛДУФК, 2016. – 356 с. 
У монографії окреслено теоретичну модель структури якості 
життя, що визначає базові компоненти благополуччя 
людини. 
Охарактеризовано окремі компоненти способу життя (рухову 
активність, наявність шкідливих звичок, харчування, освітній 
рівень) та встановлення їх вплив на формування якості життя 
осіб різного віку. 
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів. 

Див. в елетрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345582/default 
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Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: 
управління, технології, моделі : колективна монографія / 
ред. І. М. Волошина ; Луцький нац. техн. ун-т, Львів. 
держ. ун-т фізичної культури, Мукачів. держ. ун-т. – 
Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – 392 с. 
В монографії висвітлюються питання розвитку туризму в 
Україні, а саме, систематизовано ресурси розвитку туризму, 
визначено рівні раціональності процесів використання та 
охорони туристичних ресурсів, досліджено сучасний стан та 
перспективи розвитку міжнародного туризму. 
Для науковців, студентів, викладачів та ін. 

Див. в естрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/345385/default 
 
 
 

Практика інноваційних розробок у сфері 
територіально-просторового розвитку міст і регіонів : 
монографія / під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е.  Линник ; 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 300 с. 
У монографії розкриваються переваги створення 
концептуальні та стратегічні проекти з проблем розвитку та 
реформування міст: керована агломерація, інтерагломерація 
транскордонних регіонів України, перспективи 
інноваційного розвитку енергозбереження та 
енергоефективність міського будівництва. 

Монографія призначена для наукових робітників, викладачів і співробітників 
ВНЗ, студентів. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343592/default 
 
 

Ресурсосбережение и энергоэффективность 
инженерной инфраструктуры урбанизированных 
территорий и промышленных предприятий : материалы 
II Междунар. науч.-техн. интернет-конф., 2-27  февраля 
2016 г. / Харьк. обл. гос. адм., Полоцкий гос. ун-т, Гос. ун-
т "Люблинская политехника"; Харьков. нац.. ун-т гор. 
хоз-ва им. Бекетова, ГП «Укр. научн.-техн. центр 
металлург. промышлен. «Энергосталь» – Харьков : 
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2016.– 150 с. 
Розглядаються питання, які зв’язані з проблемами та 
перспективами впровадження новітніх розробок и технологій 

, спрямованих на досягнення ресурсосбереження і енергоефективності в 
природоохоронній діяльностіҐ водо-, тепло-, і газопостачання населенних пунктів 
та промислових підпріємств. 
Сбірник тез буде цікавим для наукових робітників, студентів, а також для всіх 
тих, хто цікавиться питаннями життєзабезпечення населенних пунктів, 
функціювання промислових підприємств і охорони навколишньої середи. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/343584/default 
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Теоретичні та прикладні аспекти збереження 
біорізноманіття : матеріали наукової конференції 
молодих дослідників, 6-8 вересня 2016 р., м.  Умань / Нац. 
акад. наук України, Нац. дендрол. парк «Софіївка» НАН 
України. – Умань : «Сочінський М. М.», 2016. – 54 с. 
У збірнику висвітлено результати наукових досліджень з 
актуальних питань систематики, флористики вищих 
судинних, спорових рослин та грибів, геоботаніки, екології, 
охорони рослинного світу, генетики, селекції та 
експериментальної ботаніки. 
Див. в електрон. каталозі 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344944/default 
 
 

30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи : 
матер. парлам. слухань у Верховній Раді України 16 
берез. 2016 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань 
еколог. політики, природокорист. та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи ; гол. редкол. М. М. Борисюк 
; редкол. Г. В.  Халімон, С. М. Омельянець, І. В. Гуцало.– 
Київ : Парламентське вид-во, 2016.– 399 с.– 
(Парламентські слухання) 
Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей 
та виступів, інформаційно-аналітичні матеріали, а також 
нормативно-правові акти із зазначенного питання. 
Для законодавців, політиків, працівників органів державного 

управління, науковців і освітян. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/344903/default 
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