
віртуальна виставка 

Сади і парки України 

до 
Дні заповідників і національних парків

матеріал підготувала
бібліограф І кат. 
Рєзанова Т. М.



Стан екологічного середовища в усьому світі, в 
тому числі і в Україні викликає серйозну тривогу. 
Продовжується глобальне антропогенне забруднення 
середовища, глобальне потепління клімату. Природні 
ландшафти замінюються антропогенними і 
антропогеннотрансформованими, що призводить до 
зменшення біологічного різноманіття, знищенню 
багатьох видів рослин і тварин. Пріоритетом для 
людства стало збереження біорізноманіття, як однієї з 
важливих складових частин середовища, в якому 
живуть люди. Одним з перспективних шляхів 
збереження рідкісних видів стало створення природно-
заповідних об’єктів різного рангу. В ці весняні дні, коли 
пробуджується природа, ми відзначаємо Дні 
заповідників і національних парків. Тож запрошуємо 
всіх бажаючих переглянути нашу віртуальну виставку.



85.113(4УКР)1  
   
Р 59

Роготченко Алексей Петрович.
Уманское чудо: [Софиевка - памятник 

садово-парковой культуры Украины конца XVIII в.] / 
А. П. Роготченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : 
Будівельник, 1980. – 96 c. : цв.ил.  30 000 экз.

Йдеться про «Софіївку» - 
унікальну пам’ятку садово-
паркової архітектури XVIII ст. в 
Україні, створено руками 
талановитих людей.



26.89(4УКР)
П77

Природа унікального краю - Малого Полісся / 
під ред. Т. Л. Андрієнко. – Кам’янець-Подільський : Вид-во 
ПП Мошинського В. С., 2010. – 252 c.

Книга присвячена опису рослинного 
та тваринного світу східної частини 
Малого Полісся (в межах 
Хмельницької області). Природно-
заповідний фонд регіону є основою 
побудови його екологічної мережі. 



85.113(4УКР)1
Д33

Дендрологический парк "Софиевка" / И. С. 
Косенко [та ін.] ; відп. ред. Н. А. Кохно. – К. : Наук. 
думка, 1990. – 157 c. : цв.ил.

Представлено відомості про історію 
створення і реконструкцію уманського 
парку «Софіївка» з початку його 
будівництва до сьогодення. 



28.088
Ч45

Червона книга України. Вони чекають на нашу 
допомогу : навч. посібник / упоряд. О. Ю. Шапаренко, С. О. 
Шапаренко. – 3-є вид., із змін. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. 
– 320 с.

У виданні подано повний перелік видів, 
занесених до Червоної книги України, їх 
короткі описи, причини зникнення, 
законодавчі підстави охорони. Окремий 
розділ присвячено заходам щодо 
збереження природи, рідкісних видів 
рослин і тварин. 



28.088
С 91

Сушко Константин Иванович.
В степи заповедной / К. И. Сушко. – К. : Урожай, 

1988. 

В книзі розповідається про залишки 
незайманого степу, які збереглися на 
території України у вигляді заповідних 
об’єктів, про історію створення 
заповідників, про ту велику наукову та 
просвітницьку роботу, яка проводиться в 
них, представлено відомості про 
найбільш типових представників 
степової фауни та флори. 



28.088
С81

Сто великих заповедников и парков / авт.-сост. 
Н. А. Юдина. – М. : Вече, 2002. – 416 с. – (100 великих) : 
100 великих заповедников и парков.

В книзі розповідається не тільки про міські 
парки, двірцево-паркові ансамблі, 
національних парках та заповідниках, а й 
про парки атракціонів, зоопарки та відомі 
ботанічні сади світу. 



28.5л6
Л 37

Левицький Володимир Ілліч.
Онуфріївський парк : путівник / В. І. Левицький. 

– Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 63 c. : іл. 

Зібрано воєдино все відоме про 
Онуфрієвський дендрологічний парк – 
пам’ятку садово-паркової архітектури XIX 
ст., один з найчарівніших куточків України. 
Цей парк має значну природно історичну 
цінність як цікавий приклад ландшафтного 
парку, створеного в умовах посушливого 
Центрального степу. 



28.5л6
Л37

Левицький Володимир Ілліч.
Заповідні місця Кіровоградщини : путівник / В. І. 

Левицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1984. – 78 c. : іл. 

Йдеться про заповідники, дендропарки. 
Цікаві природні об'єкти Кіровоградської 
області. Про роботу, яка проводиться з 
охорони природи. 



26.82(4УКР-4КІР)
Д 66

Домаранський Андрій Олександрович.
Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, 

метрізація, збереження / А. О. Домаранський. – 
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2006.

В роботі узагальнено та доповнено 
теоретичні положення про сутність та 
різні аспекти значення ландшафтного 
різноманіття. Розроблено теоретичні 
засади методики та оригінальну 
систему показників метизації 
ландшафтного різноманіття. 
Окреслено шляхи застосування  
теоретичних засад концепції 
ландшафтного різноманіття для 
збереження геокомплексів, оптимізації 
мережі природно-заповідного фонду та 
формування екомережі конкретного 
регіону (на прикладі території 
Кіровоградської області).



26.89(4УКР)я73
Г12

Гавриленко Олена Петрівна.
Екогеографія України : навч. посіб. / О. П. 

Гавриленко. – К. : Знання, 2008. – (Вища освіта XXI 
століття).

У посібнику викладено основи 
геоекологічних знань, узагальнено і 
послідовно розкрито найголовніші 
положення сучасної екогеографії і 
геоекології. Також розкрито сучасний 
стан і майбутні перспективи природно-
заповідного фонду України. 



28.088
Б 82

Борейко Владимир Евгеньевич.
Заповедность (пассивная охрана природы). Теория и 

практика / В. Е. Борейко, В. А. Бриних, И. Ю. Парникоза. – 
К. : Логос, 2015. – 112 c. – (Охрана дикой природы).

Книга присвячена теорії та практиці 
заповідності (пасивній охороні 
природи). Розповідається про історію 
створення концепції заповідності, 
невідповідності українського 
природоохоронного законодавства 
задачам заповідників. Подано 
пропозиції щодо посилення заповідного 
режиму в заповідниках, заповідних 
зонах біосферних заповідників, 
національних парків, регіональних 
ландшафтних парків. 



28.5л6
Б 15

Бадалов Павло Петрович.
Дендропарк "Веселі Боковеньки" : нарис / П. П. 

Бадалов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 50 c. : іл. : 
Дендропарк «Веселые Боковеньки».

Нарис розповідає  про дендропарк 
«Веселі Боковеньки» - цікаву пам’ятку 
садово-паркового мистецтва XIX ст., 
сучасної бази селекціонерів в 
популярному туристському об’єкті 
Кіровоградщини.



26.89
К76

Кошелев Александр Иванович.
Заповедное Приазовье / под общ. ред. А. И. 

Кошелева. – Мелітополь : Люкс, 2010. – 156 c.

Йдеться про заповідні місця 
Приазов’я. Знати про них, пишатися 
ними, берегти ці заповідні куточки – 
святий обов’язок кожного патріота. 



Карта Природно-заповідний фонд України 



За більш детальною інформацією 
звертайтесь до інформаційно-

бібліографічного відділу бібліотеки 
ЦДПУ ім. В. Винниченка
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