
«У світі тварин»

ВіртуальнаВіртуальна виставкавиставка

«Щоб зрозуміти, чи є у тварин душа, 
треба самому мати душу»

Альберт Швейцер

«Человечность определяется не по тому, 
как мы обращаемся с другими людьми.

Человечность определяется по тому,
как мы обращаемся с животными»

Чак Паланик. Призраки



28.69
Б12

Бабочки Закавказья: комплект из 18 
цветных открыток. – М., 1988.

Бабочки – самые известные из
насекомых. В СССР обитало почти 15 
тысяч видов, из них 4500 – в
Закавказье. Секрет такого
многообразия – в уникальной
природе этого края. В
представленном комплекте идет
речь о бабочках, которые обитают
на территории Закавказья. 



28.693.35
Б87
Альфред Брем. 

Птицы: в 2 т. Т. 1 / А. Брем. – М., 
1999. – ил. – (Жизнь животных).

Альфред Брем.
Птицы: в 2 т. Т. 2 / А. Брем. – М., 

1999. – ил. – (Жизнь животных).

Двухтомник подготовлен по лучшему
переводу, который был выпущен в свет в
Санкт-Петербурге в 1893 году. Сохранен
стиль повествования автора – всемирно
признанного классика натуралистической
литературы. Воспроизведены
иллюстрации, созданные немецкими
художниками и граверами в XIX веке
специально для книг А. Брема. 



28.6
Б-91
Бурдиян Б. Г. 

Там на нехоженых тропинках: 
Краеведческие очерки / Б. Г. Бурдиян. –
Днепропетровск, 1987. – ил.

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



28.69
Г15
Ганери Анита. 

Колючие и ядовитые
животные, растения, грибы / Анита
Ганери. – М., 2001.

Книга из серии «Все обо всем»
расскажет юному читателю о том, 
кого и почему природа создала
колючими и ядовитыми. 



28.693.35
Г19 
Ганзак Ян.

Иллюстрованная энциклопедия
птиц / Ян. Ганзак. – Прага, 1974.

Около 750 самых интересных видов, 
распространенных от полярного круга до
Антарктиды, представляет читателю в
своей иллюстрированной энциклопедии
Ян Ганзак. 



88.22
Г93
Губко О. Т. 

Основи зоопсихології : навч. посіб. / 
О. Т. Губко ; за ред. Болтівця. – К., 2006.

У навчальному посібнику системно
викладено основні етапи виникнення
та становлення науки про психіку
тварин, предмет і методи
зоопсихології.



28.69
Д42
Джонсон Джинни.

Насекомые и пауки / 
Д. Джонсон. – М., 2001.

Книга о насекомых и пауках
состоит из разделов, которые
соответствуют разным
группам и семействам этих
двух больших отрядов. 



28.69
Д42
Джонсон Джинни.

Млекопитающие / Д. Джонсон. –
М., 2001.

В книге описаны отличительные
черты видов млекопитающих. 



28.08
З-33

Заповідні куточки Кіровоградської
землі / кол. авторів під заг. ред. д.б. н. 
Т. Л. Андрієнко. – Кіровоград, 2008. – С. 
65.

Книга присвячена опису природно-
заповідних територій та об’єктів
Кіровоградщини. Охарактеризовано
рослинний та тваринний світ області.



28.6
К12
Кавардайн Марк.

Жизнь животных / Марк
Кавардайн. – М., 1999.

В книге есть занимательные
наблюдения и интересные факты из
жизни животных, в ней напечатано
более 200 ярких цветных иллюстраций. 



28.088
П41

По страницам Красной Книги. 
Животные : энцикл. справ. – Минск, 
1987.

В данном издании описаны все виды, 
уже включенные в Красную книгу
Белоруссии, а также те виды из Красной
книги СССР, которые планируется
включить во второе издание Красной
книги Белоруссии. 



28.6
С76
Станек В. Я.

Иллюстрованная энциклопедия
животных / В. Я. Станек. – Прага, 1972.

Автор знакомит читателя с
результатами своих многолетних
исследований огромного царства
животных. 



28.6я2
Т93

1000 тайн животного мира / О. В. 
Волцит [и др.]. – М., 2001.

Книга познакомит со всеми группами
животных: от простейших до
млекопитающих и насекомых. 



28.6
Ф28
Фауна СССР. – Том 1: Птицы. – М.-Л., 
1938.
Фауна СССР. – Том 2: Насекомые
Кожистокрылые. – М.-Л., 1936.
Фауна СССР. – Том 3: 
Млекопитающие. – М.-Л., 1937.

Предоставлен очерк
орнитогеографического деления
Палеарктики, основанный на
изучении закономерностей
распространения птиц, так же
обзор фауны восточной части
Палеарктической области; в нее
вошли все известные до того
времени виды. 



46.7
Ф74
Фогель А.

Советы любителям кошек / А. Фогель, 
Х.-Э. Шнайдер. – М., 1987.

Книга посвящена любимцам –
домашним кошкам. Рассказывается о
происхождении кошек, содержании
их дома, поведении, рождении и
выведении потомства. 



28.088
Ч45

Червона книга України. Вони чекають
на вашу допомогу / упоряд.: 
О. Ю. Шапаренко, 
С. О. Шапаренко. – Х., 2009.

У виданні приведено список видів, 
занесених до Червоної книги України, 
їх короткі описи, причини зникнення, 
заходи та законодавчі підстави їх
охорони.



28.688
Ч-45

Червона книга Українських Карпат. 
Тваринний світ. – Ужгород, 2011.

У книзі подано інформацію про
сучасний стан тварин
Українських Карпат, занесених
до Червоної книги України
(2009), а також видів, 
пропонованих для охорони у
Карпатському регіоні України.



28.088
Ч-45

Червона книга України. Тваринний
світ. – К., 2009.

Книга є офіційним державним
документом про сучасний стан
видів фауни України, які
перебувають під загрозою
зникнення, та про заходи щодо їх
збереження і науково-
обґрунтованого відтворення.



28.69
Ч-34
Чебышев Н. В.

Ядовитые животные / Н. В. Чебышев, 
И. А. Вальцева. – М., 2001. 

В увлекательной форме, авторы
рассказывают о ядовитых животных в
морях и океанах и на земной суше.



За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
інформаційно-бібліографічний відділ.

«У світі тварин »

Рекомендаційний список до віртуальної виставки
підготувала

бібліограф I категорії
Рєзанова Тетяна Михайлівна

1. Аксельрод П. Н. Думают ли животные? : внеклассное мероприятие по
биологии : [для учащихся 7-8-х классов] / П. Н. Аксельрод // Біологія : 
наук.-метод. журн. – 2014. – № 31/32. – С. 76–79.

2. Біловоденко Т. В. Співіснування тварин і людей на одному материку : 
виховний захід / Т. В. Біловоденко // Географія : наук.-метод. журн. –
2012. – № 23/24. – С. 20–24 : фот.

3. Бобир Г. М. Народні прикмети. Тварини / Г. М. Бобир // Біологія : наук.-
метод. журн. – 2012. – № 14. – С. 36–39 : фот. – Бібліогр. в кінці ст.



4.Бойкова. Брати наші менші / Н. Бойкова, І. Інна. – (Екологія (Вкладка); № 18) 
// Біологія : газ. для вчителів біології та природознавства. – 2013. – №
18(верес.)

5.Гетьман В. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" / В. Гетьман // Географія
та основи економіки в школі. – 2009. – № 4. – С. 31–35 : фото.

6.Глобус 2 // Науковий світ. – 2010. – № 8. – С. 19.
Зміст: 

• Великий ніс пов’язаний із здоров’ям людини;
• Миття рук прочищає думки;
• Як лікують тварини;
• Батьківство змінює мозок чоловіка.
7.Горобець Л. В. Міграції тварин / Л. В. Горобець // Біологія : наук.-метод. 

журн. – 2013. – № 27. – С. 32–34.
8.Горобець Л. В. Отруйні тварини України. Хребетні / Л. В. Горобець // Біологія

: наук.-метод. журн. – 2012. – № 16/18. – С. 35–37 : фот.

За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
інформаційно-бібліографічний відділ.



9.Діщенко О. О. Екологічне виховання молодших школярів / О. О. Діщенко // 
Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 2. – С. 74–75.

Зміст:
• Природа навколо тебе. 1-й клас;
• Тварини. Різноманітність тварин. Тварини і людина. 2-й класс.
10.Дарницький Володимир. Тварини – екстрасенси / В. Дарницький // Науковий
світ. – 2008. – № 11. – С. 30.
11.Дивовижний світ тварин : необов'язкові додатки до уроків у початковій
школі / підгот. К. Поліняка // Розкажіть онуку. – 2012. – № 7/8. – С. 71–82.

Зміст: 
Заняття 1. Неймовірні перетворення в природі;
Заняття 2. Дивні створіння ;
Заняття 3. Від равлика до восьминога;
Заняття 4. Таємниці підводного світу;
Заняття 5. Мудрі "отруйні" та спритні "хвостаті";
Заняття 6. Сів комарик на травичку;
Заняття 7. Пташине царство;
Заняття 8. По деревах і ліанах...;
Заняття 9. Вправні мисливці;
Заняття 10. Дзвінкі копитця;
Заняття 11. Відгадаємо загадки.

За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
інформаційно-бібліографічний відділ.



12. Дячкова В. Хордові тварини. Риби, 8 клас / В. Дячкова // Біологія. 
Шкільний світ. – 2009. – № 14(трав.) – С. 9–12.

13. Золотухіна Людмила. Ми відповідаємо за тих, кого приручили : виховний
захід / Л. Золотухіна. – (Екологія (Вкладка); № 20) // Біологія : газ. для
вчителів біології та природознавства. – 2013. – № 20(жовт.). – С. 11–13.

14. Колісник І. В. Царство Тварини. Таблиці, схеми, поняття / І. В. Колісник // 
Біологія. – 2011. – № 9. – С. 6–7.

15. Кубенко Олена. Знайомі незнайомці: мишка і ведмідь : проект, 1-й клас / 
О. Кубенко // Початкова освіта : перша всеукр. газ. для першого
вчителя. – 2013. – № 45/46(груд.) – С. 21–26. – Бібліогр. в кінці ст.

16. Ліходієвська Ольга. Брати наші менші : дослідницький проект, 6-й клас / 
О. Ліходієвська // Біологія : газ. для вчителів біології та
природознавства. – 2014. – № 12(черв.). – С. 9–12. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Ласька С. С. Домашні тварини. Етичне ставлення до тварин, 8 клас / С. 
С. Ласька // Біологія : наук.-метод. журн. – 2013. – № 12. – С. 27–36.

18. Левченко Наталя. У густім зеленім лісі мешкають звірята різні : заняття-
подорож [для старших дошкільнят] / Н. Левченко, Л. Гречка, Н. 
Садовська // Дошкільне виховання. – 2012. – № 4. – С. 31–33.

19. Макаренко Г. Як тварини готуються до зими : (урок з курсу "Я і Україна" 
у 2 класі) / Г. Макаренко // Початкова школа. – 2011. – № 11. – С. 25–27.

За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
інформаційно-бібліографічний відділ.



20. Петроченко Віктор. Тварини України – космополіти й ендеміки (на прикладі
земноводних) / В. Петроченко // Біологія і хімія в сучасній школі : наук.-метод. 
журн. – 2013. – № 3. – С. 30–31 : фот.

21. Потапенко Н. В. Цікава зоовікторина "Безхребетні тварини" / Н. В. Потапенко
// Біологія : наук.-метод. журн. – 2013. – № 12. – С. 38–39.

22. Романенко Н. А. Проект "Ми відповідальні за тих, кого приручили" / Н. А. 
Романенко, Н. О. Позднякова, О. М. Масюта, О. М. Подольська // Виховна
робота в школі. – 2011. – № 3. – С. 4–6.

23. Тварини і довкілля // Біологія. Шкільний світ. – 2009. – № 10(квіт.). – С. 26–27.
24. Тварини в цифрах від 100 до 150 : цікавинки // Біологія : газ. для вчителів

біології та природознавства. – 2014. – № 23(груд.). – С. 4–6.
25. Тварини від 1 до 10 // Біологія : газ. для вчителів біології та природознавства. –

2014. – № 21(листоп.). – С. 6–8.
26. Тварини, про яких ви не знали // Біологія : газ. для вчителів біології та

природознавства. – 2014. – № 17(верес.). – С. 4.
27. Тканова Л. І. Різноманітність рослин і тварин уприроді й житті людини / Л. І. 

Тканова, Н. Ф. Ясик // Біологія : наук.-метод. журн. – 2014. – № 13/14. – С. 55–
61.

28. Третьяков Ю. Тварини, які рекомендуються для утримання в живих куточках і
тераріумах / Ю. Третьяков // Біологія. – 2011. – № 16/18. – С. 33–35.

За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
інформаційно-бібліографічний відділ.



29. У світі тварин : матеріали до бесід // Позакласний час : часоп. – 2014. – № 10. –
С. 47–65.

30. Чеботарьов О. О. Різноманітність ссавців. Сезонні явища в житті ссавців, їхня
поведінка, 8 клас / О. О. Чеботарьов // Біологія : наук.-метод. журн. – 2013. –
№ 9. – С. 26–28 : фот.

31. Чернишенко Н. Небезпечні тварини України / Н. Чернишенко // Біологія. –
2011. – № 22/24. – С. 21–27.

32. Яковенко З. Залікове заняття з курсу "Хребетні тварини" / З. Яковенко // 
Біологія. – 2009. – № 9. – С. 23–24.

33. Яковенко Л. Тварини лісу : (міні-підручник) / Л. Яковенко // Початкова школа. 
– 2009. – № 3. – С. 44–45.

За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
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