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Тематична виставка  

"Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації" 

 
(надходження IV кв. 2015) 

 

 

Розділ 1. Нормативно-правові акти. Державне регулювання у сфері управління 

відходами 
  

 

Вольчин І. А. Основні положення національного плану скорочення викидів України / І. А. Вольчин // 

Новини енергетики. – 2015. – № 7. – С. 12-16. 

 

            Р/1463 

 

Україна, яка з 01.02.2011р. є членом Енергетичного співтовариства, взяла зобов’язання дотримуватися умов 

Договору про створення Енергетичного співтовариства та його додатків. Згідно додатку II  до договору всі 

великі спалювальні установки (ВСУ) повинні після 31.12.2017 р. відповідати вимогам Директиви 

2001/80/ЄС про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в повітря від великих спалювальних 

установок. 

 

 

Лемець Л. Нові Правила утилізації та знищення лікарських засобів / Л. Лемець // Экология 

предприятия. – 2015. – № 8. – С. 72-79. 

 

            Р/589 

 

Протягом майже 11 років суб’єкти господарювання користувалися Правилами проведення утилізації та 

знищення неякісних лікарських засобів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

8 липня 2004 р. №349 (далі Правила №349). Проте з 19 червня поточного року їм на зміну прийшли правила 

утилізації та знищення лікарських засобів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

24 квітня 2015 р. №242 (далі Правила №242). 

  

 

Малишева Н. Р.  Забезпечення міжнародно-правової   охорони космічного    простору     від засмічення 
/ Н. Р. Малишева, В. В. Семеняка, О. С. Стельмах // Космічна наука і технологія. – 2015. – № 2. – С. 86-88. 

 

            Р/864 

 

Наводяться стислі результати дослідження правових та організаційних аспектів забезпечення мінімізації 

космічного сміття, даються пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення боротьби з 

техногенним засміченням космосу, на рівні як міжнародного права, так і національного законодавства 

України. 

 

 

Радіонов Ю. Д. Державна підтримка природоохоронних заходів: проблеми виконання бюджетних 

програм та ефективності використання коштів / Ю. Д. Радіонов // АгроСвіт. – 2015. – № 13. – С. 3-9. 

 

            Р/2114 

 

У статті досліджуються проблеми пов’язані з державною підтримкою природоохоронних заходів як 

ключового фактору соціально-економічного розвитку України. Проаналізовано поточні екологічні 

проблеми, на вирішення яких з державного бюджету виділяється фінансовий ресурс, а також проведено 

аналіз результативності деяких бюджетних програм та ефективності використання коштів. 
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   Встановлено, що існуюча система управляння у сфері охорони навколишнього природного середовища є 

недостатньо ефективною. Відсутнє чітке законодавче розмежування природоохоронних і господарських 

функцій, систематичне  ігнорування суб’єктами господарювання природоохоронного законодавства. 

 

 

Соколовська І. С. Про необхідність урахування перспективних міжнародних вимог до викидів 

небезпечних речовин під час модернізації ТЕС України / І. С. Соколовська // Проблеми загальної 

енергетики. – 2015. – № 1. – С. 47-55. 

 

            Р/1439 

 

Розглянуто шляхи сприяння вирішенню проблеми зниження викидів небезпечних речовин, зокрема ртуті, 

під час стаціонарного спалювання палива в різних країнах світу на законодавчому рівні. 

 

 

Б 17196 

   629.7 

 

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 
    Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил [Текст] / Міноборони України. - 

Х. : [ХУПС ім. Івана Кожедуба]. -  

   Вип. 1 (432). - Х., 2015. - 162 с. 

 

Зі змісту: 
   Коростильова О. А., Шамаєв Ю. П. Особливості впровадження законодавчо-нормативних документів 

України та Європейського Союзу у галузі охорони навколишнього середовища. – С. 132-139. 

Аналізуються існуючі стандарти України та Євросоюзу у галузі охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Розділ 2. Загальні питання 
 

 

Бурковський О. Псевдоцентралізація: наслідки для довкілля / О. Бурковський // Екологічний вісник. – 

2015.– № 2. – С. 5-7. 

 

            Р/1642 

 

«Зараз відбувається багато дискусій стосовно децентралізації влади, але чомусь політики та політологи 

забувають, що в окремих сферах децентралізація відбулася ще 3 роки тому, коли під виглядом 

адміністративної реформи вона торкнулася сфери охорони природи. Перш ніж розпочати аналіз цієї 

проблеми, варто акцентувати увагу на тому, що природоохоронне питання є насамперед питанням 

земельним, і цим все сказано…» 

 

 

Виговська Г.    Сучасні    тенденції та проблеми у сфері поводження з відходами  (Продовження) / Г. 

Виговська // Экология предприятия. – 2015. – № 6. – С. 62-70. 

 

            Р/589 

 

За даними державної статистичної звітності, станом на 1 січня 2014 року у спеціально відведених місцях чи 

об’єктах та на території підприємств країни, які були активні протягом 2013 року, накопичилось15,2млрд т 

відходів, із цієї кількості відходів біля 79% зберігається на території підприємств. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B0
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Р 353300 

 5 
 

Волошина, Наталія Олексіївна. Інноваційні методи екологічного 

контролю [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Волошина, О. М. Лазебна, В. П. Покась 

; Національний пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2014. - 177 с.   

 

Навчальний посібник присвячено питанням здійснення екологічного контролю 

в Україні. Акцентовано увагу на інноваціях методичної складової еколого-

аналітичного контролю. Висвітлено основні позиції щодо застосування 

нанотехнологій, наноматеріалів в екології. 

 

 

 

 

 

Галинська Ю. В. Еколого-економічні проблеми не відновлення територій після завершення 

видобування природних ресурсів / Ю. В. Галинська // ScienceRise. – 2015. – № 4/3. – С. 41-44. 

 

            Р/1530 

 

В статті розглядається можливість застосування еколого-економічного показника особистої 

відповідальності гірничих та паливодобувних підприємств, який допоможе сприяти збереженню благ 

навколишнього середовища, відновленню територій після завершення видобування природних ресурсів та 

функціонуванню системи держава – регіон – суб’єкт господарювання.  

 

 

Гарлицька Д. Шляхи впливу екологічних ризиків на фінансову діяльність компанії / Д. Гарлицька, О. 

Литньова, О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 3-4. – С. 59-66. 

            Р/934 

 

Метою даної статті є аналіз шляхів впливу екологічних ризиків на фінансову діяльність компанії. На 

прикладі німецької енергетичної компанії «RWE», компанії «Lufthansa»     показані ключові аспекти такого 

впливу. Проведено оцінку найбільш важливих інструментів, які використовуються європейськими 

компаніями з метою виконання взятих на себе зобов’язань та обмежень в сфері захисту навколишнього 

середовища. 

 

 

Р 352906 

   91 
 

    Гетьман, Володимир Іванович.  

    Екологічні субстанції: закономірності, ландшафти, рельєф [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гетьман ; 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2014. - 72 с. 

 

Викладено конструктивно-теоретичні основи дослідження загальних географічних закономірностей 

природного довкілля, принципів і методів територіальної диференціації земної поверхні; запропоновано 

схему ландшафтно-геохімічного районування України, названо особливості геохімічних ландшафтів; 

розглянуто форми мезорельєфу рівнинної флювіальної морфоскульптури. 

 

 

Б 17165 

   628 

 

    Гігієна населених місць [Текст] : зб. наук. пр. / МОЗ, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

гігієни та мед. екології імені О. М. Марзєєва НАМН України". - К. : [ДУ "ІГМЕ НАМНУ"]. 

   Вип. № 64. - К., 2014. - 420 с.  

Зі змісту: 
1. Гігієна планування і забудови населених місць 

2. Гігієна атмосферного повітря 

3. Гігієна води і охорони водоймищ 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Гігієна ґрунту та твердих відходів 

5. Канцерогенні фактори в спектрі комунальної гігієни 

6. Гігієна хімічних факторів 

7. Гігієна фізичних факторів 

8. Радіаційна гігієна 

9. Гігієна харчування 

10. Гігієна дітей, підлітків, молоді 

11. Навколишнє середовище і здоров’я населення 

12. Еколого-гігієнічні, інформаційно-технологічні і інші питання. 

 

 

Гриник О. І. Наукові підходи щодо формування дієвої системи стимулювання сільськогосподарських 

підприємств до виробництва екологобезпечної продовольчої сировини та продуктів харчування / О. І. 

Гриник  // АгроСвіт. – 2015. – № 12. – С. 58-62. 

 

            Р/2114 

 

У статті розглянуто сучасний стан та проблеми ведення сільськогосподарського виробництва на 

радіоактивно забруднених територіях. Обґрунтовано наукові підходи щодо формування дієвої системи 

стимулювання сільськогосподарських підприємств до виробництва екологобезпечної продовольчої 

сировини та продуктів харчування. 

 

 

 

Р 353495 

    5 

 

   Гумницький. Я. М. 
    Інженерна екологія. Загальний курс [Текст] : навч. посіб. / Я. М. 

Гумницький, І. М. Петрушка; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : 

Вид-во Львів. політехніки. 

   Ч. 1. - Л., 2015. - 260 с. 

 

Очищення твердих газових та рідинних середовищ від забруднень з метою 

охорони навколишнього середовища вимагає впровадження технологічних 

процесів, які ґрунтуються на одинарних процесах. Одинарні процеси є суттю 

інженерної екології. Розглянуто загальні закономірності процесів, в основу 

яких покладено закони збереження, термодинамічної рівноваги та 

перенесення. Подано основи гідравліки, розглянуто багатофазні системи та принципи їх розділення. 

 

 

Р 352791 

   33 

     

    Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації [Текст] = Детерминанты 

устойчивого развития организаций в условиях глобализации = Determinants of sustainable Organizations 

Development in the Globalization Context : збірник матеріалів I міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 15-

16 грудня 2014 р. / ДВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Дніпропетр. облдержадмін., Департамент освіти і науки, 

Дніпропетр. обл. організація роботодавців [та ін.]. - Д.: НГУ, 2015. - 188 с. 

 

Зі змісту: 
 Герасименко Т. В.  Екологічні та економічні передумови перегляду скорочення соціальних виплат на 

територіях радіоактивного забруднення. – С. 29-33. 

Солодкова В. О.   Проблемы экологической ситуации в Украине и методы утилизации отходов 

промышленных предприятий. – С. 121-124. 

Шаповал В. М.,  Коваленко О. А.  Функції та елементи екологічної відповідальності сучасних компаній. 

– С. 161-163. 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.
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Р 353402 

   33 
     

    Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи [Текст] = Экономика в условиях 

глобализации: проблемы, тенденции, перспективы = Economy in the Conditions of Globalization: Problems, 

Tendencies, Prospects : зб. матеріалів III міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 23-27 березня 2015 р. / 

ДВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Жешувський ун-т, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 

департамент освіти і науки та ін. ; [відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик]. - Д. : НГУ, 2015. - 348 с. 

 

Зі змісту: 
Амоша Я. В. Особливості еколого-економічного механізму природокористування. – С. 11-13. 

Белобородова М. В. Особливості становлення екологічної відповідальності суб’єктів підприємництва в 

Україні. – С. 28-32. 

Скрыпник В. К. Инновационное развитие металлургического завода по снижению выброса вредных 

веществ в атмосферу. – С. 173-177. 

Шаповал В. М., Ащеулова О. М., Коваленко О. А. Екологічна етика як інструмент вирішення екологічних 

проблем сучасності. – С. 207-209. 

 

 

 

Б 17303 

   338 
 

    Економічна та соціальна географія [Текст] : наук. зб. / Київський нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка. - К. : [Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка]. 

   Вип. 1 (71). - К., 2015. - 102 с. 

 

Зі змісту: 

Олійник Я., Нич Т., Голуб Г. Життєдіяльність населення регіону: принципи 

формування і структура. – С. 3-9. 

Розкрита сутність життєдіяльності населення регіону. Охарактеризовано спосіб 

життя. Висвітлено блоки життєдіяльності населення. Сформульовані принципи 

формування життєдіяльності населення. 

Кононенко О., Свинарець С. Оцінка регіональних відмінностей формування 

«зеленої» економіки в Україні. – С. 62-67. 

У статті розглянуто основні методичні підходи, що використовуються у світовій практиці для дослідження 

«зеленої» економіки. 

 

 

Б 17304 

   338 
 

    Економічна та соціальна географія [Текст] : наук. зб. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : 

[Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка]. 

   Вип. 2 (72) : Спецвипуск: Дослідження молодих учених. - К., 2015. - 69 с. 

 

       

Зі змісту: 
Баранова Л. Надзвичайні ситуації природного характеру в Київській області. – С. 6-12. 

У статті визначені основні загрози природного характеру на території Київської області. Подана 

класифікація надзвичайних ситуацій внаслідок небезпечних природних явищ, які спричинені техногенним 

впливом. Проведено  аналіз небезпек природного походження, їхній негативний вплив та загрозу безпеці 

життєдіяльності населення, суспільству, навколишньому середовищу. 

 

 

Запорожець Ю. М. Стратегія сталого розвитку: шляхи подолання глобального протиріччя 

«енергетика-економіка-екологія» і сценарії для України / Ю. М. Запорожець // Відновлювана енергетика. 

– 2015. – № 2. – С. 5-28. 

 

            Р/1908 
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У статті з позицій оцінок, вимог і завдань, що визначили глобальну Стратегію сталого розвитку, 

проаналізована роль основних факторів негативного антропогенного впливу на середовище перебування й 

клімат планети; розкритий нерозривний зв'язок суперечливих проблем  розвитку сучасного суспільства в 

сфері енергетики, економіки й екології (у системі «ЗЕ») і висунута концепція комплексного підходу до 

подолання глобального протиріччя між потребами в нарощуванні  енергетичного потенціалу  й 

витривалістю природної екосистеми стосовно указаних факторів. 

 

 

Р 353077 

    5 

 

    Інженерна екологія [Текст] : навч. посіб. для підготов. фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.040106 

"Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / за ред. Б. А. 

Шелудченка ; Навч.-наук. Ін-т агротехнологій і природокористування Подільського держ. аграрно-

технічного ун-ту. - Кам'янець-Подільський : [Вид-во ТОВ "Каліграф"]. 

   Ч. 10 : Параметри якості довкілля: метрологія, багатопараметричність, біоіндикація, моніторинг / Б. А. 

Шелудченко, І. А. Шелудченко, Л. С. Шелудченко, А. Е. Хабовський. - Кам'янець-Подільський, 2015. -      

150 с. 

 

Містить основні відомості з метрології, багатопараметричності, біоіндикації та моніторингу параметрів 

навколишнього середовища. 

 

 

Р 352765 

    5 
 

    Козуля, Татьяна Владимировна.  

    Методология экологического мониторинга и управления природно-техногенными объектами 

[Текст] : учебное пособие / Т. В. Козуля ; Национальний техн. ун-т "Харьковский политехн. ин-т". - Х.: НТУ 

"ХПИ", 2015. - 288 с. 

 

Учебное пособие содержит теоретические материалы по обоснованию концепции устойчивого развития и 

экологической политики, решения задач для систем экологического мониторинга в соответствии с 

основными моделями оптимизации эколого-экономического развития социально-эколого-экономической 

системы. 

 

 

 

Кривенко С. В. Еколого-економічні особливості розвитку ресурсозбереження та вторинного 

ресурсовикористання в Україні / С. В. Кривенко // Економічний вісник Національного гірничого 

університету. – 2015. – № 1. – С. 167-173. 

 

            Р/1790 

 

У статті розглядається ресурсозбереження та вторинне ресурсовикористання як найбільш прогресивний 

напрям використання природно-ресурсного потенціалу країни. Подана інтерпретація даної категорії в 

сучасних економічних теоріях. Розглянуто стан, основні проблеми та перспективи розвитку сфери 

ресурсозбереження. Обґрунтовано пріоритетні напрямки здійснення активної політики ресурсозбереження 

на вітчизняних підприємствах. 

 

 

 

Кулик М. Н. Влияние экологических факторов на использование технологий тепловой энергетики / 

М. Н. Кулик, Т. П. Нечаева // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – № 2. – С. 42-53. 

 

            Р/335 

 

Увеличение жесткости экологических требований к функционированию тепловой энергетики на 

органическом топливе, в частности, к содержанию в дымовых газах тепловых электростанций диоксида 

серы, оксидов азота и пыли, обуславливает необходимость внедрения мероприятий по снижению их 

выбросов за счет реконструкции существующих энергоблоков, а также строительства новых, 

удовлетворяющих этим требованиям. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Б 17299 

    63 

 

Лісівнича академія наук України. 

    Наукові праці Лісівничої академії наук України [Текст] : зб. наук. пр. / Національний лісотехнічний 

ун-т України. - Л. : [ТзОВ "Фірма "Камула"]. -  

   Вип. 12. - Л., 2014. - 322 с. 

 

Зі змісту: 

   Ворон В. П. Динаміка забруднення сірих лісових ґрунтів у зоні седиментації викидів пилу ПАТ 

«Миколаївцемент». – С. 176-180. 

«Ступінь пошкодження лісових насаджень аеротехногенним забрудненням залежить не тільки від рівня 

забруднення атмосфери, але й інших компонентів екосистеми, в т.ч. і ґрунтів». 

   Гродзінський Д. М. Системний підхід в екології й охороні довкілля. – С. 284-285. 

«Загальнонауковий методологічний засіб – системний підхід, дедалі більше стає необхідним у різних сферах 

людської діяльності». 

 

 

Б 17219 

   621 

 

Луцький національний технічний університет. 
    Наукові нотатки [Текст] : міжвузівський збірник (за галузями знань "Технічні науки"). - Луцьк : [РВВ 

ЛНТУ]. 

   Вип. 50. - Луцьк, 2015. - 255 с.  

 

Зі змісту: 

   Мельничук М. Д., Гусачук Д. А., Скуба В. М. Отримання еко-теплоізоляційних матеріалів на основі 

вторинної паперової сировини. – С. 128-132. 

У статті було проаналізовано основні недоліки та переваги теплоізоляційного матеріалу ековати. 

Обґрунтовано основні причини даних недоліків. Проаналізовано матеріали та статті вітчизняних та 

іноземних науковців з питань формування та дослідження             еко-теплоізоляційних матеріалів. 

Запропоновано технологію формування теплоізоляційних плит. Досліджено основні фізичні властивості 

даного матеріалу.   

 

 

Міхно І. С. Методи фінансування утилізації відходів. Світовий досвід / І. С. Міхно // Вісник 

Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – № 1. 

– С. 33-45. 

 

            Р/2254 

 

У статті висвітлена проблема утилізації відходів та шляхи її фінансування у світі, досвід інших країн у 

вирішенні даного питання. Проаналізовано участь держави у сфері утилізації відходів і податкові механізми. 

Проаналізовано стан, проблеми та шляхи утилізації відходів в Україні, запропоновано методи фінансування, 

що базуються на досвіді розвинутих країн. Запропоновано використовувати системний підхід для вирішення 

даної проблеми, заснований на децентралізації влади та екологічному і фінансовому контролі. 

 

 

Б 17244 

   5 
     

    Науково-методичні основи охорони та оцінки впливу на навколишнє природне середовище під час 

проектування, будівництва, експлуатації вітрових та сонячних електростанцій, ліній електромереж 

[Текст] : науково-методичний посібник / [В. Д. Сіохін, П. І. Горлов, Ю. О. Андрющенко та ін.] ; 

Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, НДІ біорізномаіття наземних та водних 

екосистем України, Азово-Чорноморська міжвідомча орнітологічна станція, Громадська екол. орг. "Лагуна". 

- К. ; Мелітополь : [МДПУ ім. Б. Хмельницького], 2014. - 148 с.   

 

Сформульовано науково-методичне забезпечення з проведення робіт щодо охорони та оцінки впливу на 

природні комплекси під час проектування та будівництва вітрових електростанцій. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

   Рекомендований формат організації та проведення робіт при проектуванні, будівництві та експлуатації 

площадок  ВЕС забезпечує дотримання комплексу заходів з попередження або обмеження небезпечних дій 

економічної доцільності на довкілля.   

  

 

 

 

Р 353196 

   355 

 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького. 
    Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної 

служби України [Текст] : [наук. вид.]. - Хмельницький : Вид-во НАДПСУ. - 

(Серія: Військові та технічні науки). 

   № 2 (62). - Хмельницький, 2014. - 356 с. 

 

Зі змісту: 
   Блінніков Г. П., Дацюк Л. С.  Шляхи поліпшення екологічної ситуації в 

енергетиці України. – С. 129-140. 

У роботі обґрунтовано можливості вироблення зі здобутого вугілля палива  із 

властивостями, достатніми для його використання в газомазутних котлах без їх ремонту. Упровадження 

спалювання водовугільних суспензій у теплоенергетиці дозволить досягти значного економічного й 

екологічного ефекту. 

 

 

С 20858 

   663 

 

Національний університет харчових технологій. 
    Наукові праці Національного університету харчових технологій [Текст] = Scientific Works of National 

University of Food Technologies : журнал. - К. : НУХТ. -  

   Т. 21, № 3. - К., 2015. - 256 с. 

 

Зі змісту: 
   Драган О. І., Лозовська Н. М. Особливості процесу ідентифікації екологічних аспектів на 

підприємствах харчової промисловості. – С. 45-51. 

У статті досліджено процес впровадження й функціонування екологічного менеджменту на підприємствах. 

Виявлено та ідентифіковано екологічні аспекти на підприємствах харчової промисловості, зокрема 

здійснено їх поділ на прямі й непрямі. 

 

 

Ніколаєва І. О. Розробка контрольного списку для підвищення безпеки хвостосховищ / І. О. Ніколаєва, 

Д. В. Рудаков // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 2. – С. 97-103. 

 

            Р/1274 

 

Розроблена структура  та порядок застосування Контрольного списку хвостосховищ, що включає списки 

питань для оперативного (базового) та детального оцінювання рівня безпеки таких об’єктів, їх поточного 

моніторингу, а також оцінки безпеки вже експлуатованих  хвостосховищ. 

 

 

Определение оптимального положения «Пастуха с ионным лучом» относительно объекта 

космического мусора / А. П. Алпатов, А. Е. Закржевский, А. А. Фоков,  С. В. Хорошилов // Техническая 

механика. – 2015. – № 2. – С. 37-48. 

 

            Р/1348 

 

Целью работы является решение задачи нахождения оптимального с точки зрения передаваемого «ионным 

ключом» силового воздействия положения «пастуха» относительно мишени. Минимизируемая целевая 

функция определена с учетом эффективности реализации миссии по активному удалению космического 

мусора в рамках концепции «Пастух с ионным лучом».  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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Р 353547 

    5 
 

    Охорона довкілля [Текст] : зб. статей XI Всеукр. наук. Таліївських читань / Харківський нац. ун-т імені 

В. Н. Каразіна, Екологічний ф-т. - Х. : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2015. - 284 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Розглядаються сучасні проблеми природокористування та охорони природи, оцінки екологічного стану 

компонентів і комплексів довкілля, наукові та освітянські проблеми заповідної справи в Україні, практика 

міжнародного співробітництва в галузі екологічної освіти і просвітництва та науково-дослідні роботи учнів-

членів Малої академії наук України. 

 

 

Б 17248 

   5 
 

    Оцінка ландшафтного та біологічного різноманіття інтегральними біологічними індикаторами та 

маркерами [Текст] : монографія / [В. Д. Сіохін, Б. Г. Александров, Й. І. Чернічко та ін.] ; Мелітопольський 

держ. пед. ун-т імені Богдана Хмельницького. - Мелітополь : МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. -    

153 с.  

 

Визначено та обґрунтовно доведено ефективність біологічних індикаторів та видів-маркерів для контролю 

за станом біорізноманіття водно-болотних угідь, степових та солончакових наземних ділянок; 

біорізноманіття гирлових зон малих та середніх річок регіону; острівних біотопічних комплексів; крайових 

біотопів літорально-прибережної зони Чорного моря; рослинності та її угрупувань; водоростей та 

гідробіонтів щодо діагностування стану водних і наземних екосистем; сезонних та міграційних 

орнітологічних комплексів на природних та трансформованих територіях з антропогенним навантаженням.  

 

 

 

Р 353059 

   004 

 

    Перелигін, Борис Вікторович.  

    Застосування навколишнього середовища штучних нейронних мереж для обробки інформації в 

технічних системах моніторингу [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Б. В. Перелигін, 

Т. Б. Ткач ; Одеський держ. екологічний ун-т. - О. : ТЕС, 2014. - 218 с. 

 

У навчальному посібнику  викладені основні поняття про моніторинг навколишнього середовища, його 

організацію, моніторингову інформацію, розглянуті питання моніторингу навколишнього середовища за 

допомогою космічних систем і наземних радіолокаційних засобів. 

 

 

 

 

 

Р 353378 

 5 

  

Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). 

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола. 

Спеціальності: Екологія та охорона навколишнього середовища, Менеджмент 

природоохоронної діяльності, Екологічний контроль та аудит, Економіка 

довкілля та природних ресурсів, Туризмознавство (Туристична діяльність) 

[Текст] : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту "Львів. політехніка" на рівень 

магістра (спеціаліста) / [уклад.: О. А. Бобуш, Т. І. Божук, Б. Р. Брунець та ін.] ; за 

ред. Ю. Я. Бобала, А. Г. Загороднього, В. А. Павлиша, З. Г. Піха ; Національний 

ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань. - Л. : Вид-во 

Львів. політехніки, 2015. - 164 с. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

Зі змісту: 

Спеціальності: 

1. Екологія та охорона навколишнього середовища  

2. Менеджмент природоохоронної діяльності 

3. Екологічний контроль та аудит 

4. Економіка довкілля та природних ресурсів 

5. Туризмознавство (Туристична діяльність).  

 

 

 

Пьяных К. Е. Газификация как метод переработки отходов / К. Е. Пьяных // Энерготехнологии и 

ресурсосбережение. – 2015. –  № 2. – С. 12-16. 

 

            Р/ 335 

 

Предложена технология переработки углеродосодержащих отходов методом газификации. Показаны 

особенности обращенного процесса газификации со встречной тепловой волной, обеспечивающие 

обезвреживание отходов в ходе термической обработки. 

 

 

 

Р 352945 

   61 

 

   Сєріков, Яків Олександрович 

    Інформаційні технології у вирішенні завдань забезпечення безпеки 

життєдіяльності людини, ергономіки, охорони праці і навколишнього 

середовища [Текст] : монографія / Я. О. Сєріков, О. М. Діденко, В. Е. Лісицин ; 

за ред. Я. О. Сєрікова ; Харк. нац. ун-т. міського госп-ва імені О. М. Бекетова : 

[у 2-х ч.]. - Х. : ХНУМГ, 2014 - . - (БЖД). - 

   Ч. 2. - Х., 2014. - 184 с. 

 

Описаний аналіз опублікованих досліджень, наведені завдання й отримані 

авторами результати в області забезпечення охорони праці персоналу, 

навколишнього середовища й ергономіки на вітроелектричних станціях. 

 

 

 

Сланцевый газ без экологических рисков / Л. Я. Шварцман, Э. А. Троценко, Е. В. Баженов, П. Е. Баженов 

// Нафтогазова енергетика. – 2015. – № 1. – С. 7-16. 

 

            Р/2140 

 

Изложены преимущества внутрипластового (подземного) ретортинга горючих сланцев способом  

термозонированного резистивно-дугового нагрева сырьевого пласта по сравнению с применяемыми сегодня 

промышленными технологиями. 

 

 

 

 

Р 352829 

   62 
     

    Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта 
[Текст] : матеріали II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Полтава, 

25-26 березня 2015 року / Вищ.навч. заклад Укоопспілки "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. товарознавства непродовольчих товарів. - 

Полтава : ПУЕТ, 2015. - 356 с. 

 

Зі змісту: 

   Бірта Г. О., Бургу Ю. Г.   Забруднювачі харчових продуктів. – С.150-152. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%94%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

У організм людини з їжею і напоями надходить до 80% шкідливих речовин. До них належать сполуки, що 

утворилися в процесі технологічної та кулінарної обробки, харчові добавки, а також побічні забруднювачі. 

  Барна М. Ю., Галів Ж. В.  Якість та безпечність синтетичних мийних засобів для миття посуду. –  

С.167-169. 

Синтетичні мийні засоби для миття посуду є агресивно активними речовинами, що містять токсичні за 

впливом поверхнево-активні речовини, а їх розчини мають лужне середовище. 

 

 

 

Р 353312 

   622 

     

    Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств 
ГМК [Текст] : збірник наук. праць за результатами роботи III Міжнар. наук.-техн. конф., Кривий Ріг, 19 

червня 2015 р. / Науково-дослідний гірничоруд. ін-т, ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". - Кривий Ріг : 

Видавець Роман Козлов, 2015. - 227 с. 

 

У збірнику розглянуто широкий спектр наукових, методичних та практичних проблем стосовно розробки 

ефективних та екологічно чистих технологій освоєння природних і техногенних родовищ, комплексного 

освоєння надр та вторинних ресурсів.  Визначені шляхи покращення екологічного стану. 

 

 

 

 

Р 353658 

   33 
     

    Теорія еколого-економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / [Є. В. Мішенін, 

І. М. Сотник, Н. В. Мішеніна, І. О. Галиця] ; за ред. Є. В. Мішеніна ; Сумський 

держ. ун-т. - Суми : СДУ, 2014. - 246 с. 

 

У навчальному посібнику розглянуто основні напрями, види та методи еколого-

економічного аналізу (ЕЕА). Висвітлені питання організації ЕЕА, формування 

екологічного балансу підприємства, методики виявлення і підрахунку резервів, 

структуризації еколого-економічних показників виробництва. Розглянуто 

складові аналізу організаційно-технічного рівня природоохоронної діяльності 

на підприємстві, використання виробничих ресурсів з урахуванням 

екологічного фактора, витрат на природоохоронну діяльність, результатів діяльності з поліпшення 

використання природних ресурсів і якості навколишнього середовища. 

 

 

  

 

Р 353025 

    5 
 

    Франчук, Григорій Михайлович.  

    Загальна екологія [Текст] : підручник для студентів екологічних спец. вищ. 

навч. закл. / Г. М. Франчук, Т. В. Дудар, О. Л. Матвєєва ; Національний 

авіаційний ун-т. - К.: [Вид-во Нац. авіац. ун-ту], 2014. - 320 с. 

 

Викладені основні теоретичні положення загальної екології, аспекти 

взаємозв’язків людини з природою, впливу виробничої діяльності на довкілля. 

Розглянуто основні поняття та закони екології, методи і засоби захисту 

компонентів біосфери від виробничих забруднень, зокрема в авіатранспортних 

процесах. 

 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 353608 

   62 

 

"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія "Філософія"). 

   № 27 (1136). - Х., 2015. - 140 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Годзь Н. Б. Філософія та наука в екотехнологічному просторі: погляд на біологічні системи. – С. 57-

63. 

Стаття присвячена питанню структури та структурування як у біології в цілому, так й структурності 

екологічних досліджень. Підкреслюється залежність системи біологічного та екологічного знання. 

 

 

 

Цибуляк А. Г. Використання іноземних інвестицій з реалізації екологічних проектів / А. Г. Цибуляк // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 17-20. 

            Р/2124 

 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні пріоритетних напрямів використання іноземних інвестицій в 

реалізації екологічних проектів. Це передбачає виконання наступних завдань: визначення сутності та 

особливостей прояву екологічних інвестицій та їх наслідків для розвитку світового господарства. 

 

 

 

Р 353527 

   55 
 

    Черногор, Леонид Феоктистович.  

    Физика мощного радиоизлучения в геокосмосе [Текст] : монография / Л. 

Ф. Черногор ; Харьковский нац. ун-т имени В. Н. Каразина. - 2-е изд., стер. - Х. 

: [ХНУ им. В. Н. Каразина], 2015. - 544 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. 

 

Изложены общие сведения о строении системы Земля–атмосфера–ионосфера–

магнитосфера и ее энергетике. Описаны основные физические процессы, 

возникающие при взаимодействии мощного радиоизлучения с ионосферно-

магнитосферной плазмой. Изложены результаты наблюдений и моделирования 

физических процессов, возникающих далеко за пределами диаграммы направленности антенны нагревных 

стендов. 

 

 

Шако О. Переваги та недоліки застосування екологічних податків для зниження рівня забруднення 

довкілля / О. Шако // Світ фінансів. – 2015. –  № 1. – С. 48-57. 

 

            Р/1910 

 

Досліджено теоретичні основи екологічного оподаткування. Проаналізовано вплив екологічних податків на 

поведінку суб’єктів господарювання. Розглянуто статичну та динамічну ефективність екологічних податків 

для зниження рівня забруднення довкілля та забезпечення раціонального природокористування. 

Обґрунтовано теоретичні підходи до застосування екологічних податків для вирішення конкретних 

екологічних проблем виходячи з виявлених переваг та недоліків їх застосування. 

 

 

Яковишина Т. Ф. Екологічне оцінювання техногенезу важких металів / Т. Ф. Яковишина // Вісник 

Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2015. – № 3. – С. 28-35. 

 

            Р/1066 

 

Сучасні потреби промисловості ініціюють підсилення інтенсивності техногенезу, що позначається на 

процесах міграції мікро- та ультрамікроелементів і спричинює накопичення на поверхні планети Земля в 

значних кількостях елементів першого класу токсичності, до яких, насамперед, належать важкі метали. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Розділ 3. Викиди та проблеми навколишнього середовища 
 

 

Андреев А. А. Применение рециркуляции отработавших газов для улучшения тепловых и 

экологических параметров двигателей внутреннего сгорания / А. А. Андреев, М. А. Пирисунько, В. И. 

Свиридов // Проблеми інформаційних технологій. – 2015. – № 1. – С. 126-131. 

 

            Р/2277 

 

«Рециркуляция отработанных газов позволяет резко сократить выброс в атмосферу вредных веществ за счет 

минимального ухудшения энергетической эффективности двигателя». 

 

 

Р 353761 

   622 
     

    Аэрология горных предприятий [Текст] : учебное пособие / [В. И. Голинько, Я. Я. Лебедев, А. А. 

Литвиненко, О. А. Муха] ; ГВУЗ "Национальный горный ун-т". - Д. : НГУ, 2015. - 207 с. 

 

Рассмотрены состав и свойства рудничной атмосферы, метан и способы борьбы с ним, запыленность 

атмосферы горных предприятий, тепловой режим шахт и карьеров, основные законы аэромеханики, 

аэродинамическое сопротивление горных выработок, шахтные вентиляционные сети, естественная тяга 

воздуха в шахтах и работа вентиляторов на шахтную вентиляционную сеть. 

 

 

Р 353662 

   628 
     

    Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів [Текст] : навч. 

посіб. для студентів спец. "Екологія та охорона наколиш. середовища" / О. В. 

Шестопалов, Г. Ю. Бахарєва, О. М. Філенко та ін. ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2015. - 116 с. 

 

У навчальному посібнику розглядаються сучасні проблеми забруднення 

навколишнього середовища газоподібними викидами промислового 

походження. Проаналізовано існуючі методи очистки та дезодорації викидів із 

використанням процесів біологічної деструкції органічних та неорганічних 

забруднюючих речовин у сучасних газоочисних апаратах: біофільтрах та 

біоскруберах. Наведено рекомендації щодо вибору та розрахунку газоочисного 

устаткування із використанням біологічних методів. 

 

 

Войтюк Ю. Ю. Геохімія важких металів в об’єктах довкілля техногенно забруднених територій 

України / Ю. Ю. Войтюк // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 8. – С. 71-79. 

 

            Р/250 

 

Вивчено особливості геохімічного розподілу важких металів в об’єктах довкілля, що перебувають під 

впливом промислових підприємств. За геохімічними критеріями визначено техногенні асоціації важких 

металів у ґрунтах і донних відкладах. 

 

  

Р 353637 

   331 
 

    Демідова, Юлія Євгенівна.  

    Організаційні аспекти розслідування небезпечних ситуацій на виробництві в системі управління та 

освіти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Ю. Є. Демідова, Т. С. Павленко ; Нац. техн. ун-т 

"ХПІ". - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. – 244 с.  

 

Висвітлено основні положення теоретичного матеріалу та практичного досвіду у вирішенні конкретних 

завдань з охорони праці в освітній та управлінській галузях діяльності. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Жицька Л. І. Дослідження впливу забруднювачів атмосфери на токсикологічні показники 

урбогрунтів / Л. І. Жицька, Т. П. Гончаренко // Вісник Черкаського державного технологічного 

університету. – 2015. – № 1. – С. 152-159. 

            Р/1308 

 

Метою роботи було: дослідити динаміку накопичення шкідливих речовин у атмосфері обласного центу 

урбогрунтів міста Черкаси, встановити ступінь кореляційної залежності в системі «атмосфера-грунт», 

«грунт-рослина» та «атмосфера-рослина», а також розробити заходи щодо відновлення урбогрунтів та 

поліпшення екологічної ситуації в місті. 

 

 

Исследование выбросов твердых частиц с отработавшими газами на неустановившихся режимах 

работы автотракторного дизеля / И. В. Парсаданов, А. П. Поливянчук, Е. А. Холкина, Е. А. Гречишкина // 

Двигатели внутреннего сгорания. – 2015. – № 2. – С. 72-77. 

 

            Р/1576 

 

Обоснована необходимость создания новых расчетных методов оценки содержания твердых частиц в 

отработавших газах при работе дизелей на неустановившихся режимах испытаний. Разработана методика 

исследований, с помощью которой экспериментально установлена регрессионная зависимость для 

определения отклонений концентраций  твердых частиц в отработавших газах на неустановившихся и 

установившихся режимах работы автотракторного дизеля 4ЧН12/14. 

 

 

Клименко О. А. Управління якістю атмосферного повітря за допомогою європейської системи THOP-

AirPAS / О. А. Клименко, С. М. Тарабан // Автошляховик України. – 2015. – № 3. – С. 2-4. 

 

            Р/481 

 

Стисло розглянуто європейську систему управління якістю атмосферного повітря в містах (система THOR-

AirPAS), що ґрунтується на математичних моделях викидів та розсіювання забруднення атмосферного 

повітря регіонального та локальних рівнів (зокрема за окремими районами міста і вулицями). Представлено 

перші результати пробного моделювання у системі THOR-AirPAS  стану забруднення атмосферного повітря 

у м. Києві на прикладі зважених частинок РМ 2.5. 

 

 

Козуля Т. В. Екологічний ризик на різних рівнях дослідження природно-техногенних систем, 

інформаційне забезпечення його оцінки / Т. В. Козуля, Д. І. Ємельянова // Проблеми інформаційних 

технологій. – 2015. – № 1. – С. 138-144. 

 

            Р/2277 

 

Використання комплексного підходу з аналізу екологічності складних об’єктів, заснованих на 

самоорганізації систем через кооперативні зв’язки, корпоративності їх структури, визначило за необхідне 

сформувати універсальне методичне забезпечення оцінки екологічних ризиків на макро- і макрорівнях 

системних досліджень «техногенний об’єкт – НПС – людина» на базі використання знань з теорії 

синергетики, ентропії, інформації, що дозволило отримати потрібні результати. 

 

 

Окоча А. Засоби поліпшення екологічних показників двигунів / А. Окоча, О. Лавріненко // Агроексперт. 

– 2015. – № 7. – С. 58-62. 

 

            Р/2278 

 

На сьогодні питання екології є дуже актуальним, і великою мірою залежить від екологічності  

автотракторної техніки. Екологічність – здатність техніки завдавати якомога меншої шкоди довкіллю, яка 

насамперед залежить від рівня токсичності відпрацьованих газів двигунів, токсичності експлуатаційних 

матеріалів та продуктів їх спрацювання, рівня шуму тощо.  
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Р 353669 

    66 
 

    Пиш'єв, Сергій Вікторович.  

    Сучасні технології "чистого" вугілля [Текст] : монографія / Сергій Пиш'єв, 

Михайло Братичак ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. - 180 с. 

 

Наведено методи та технології, спрямовані на зменшення забруднення довкілля 

оксидами сірки під час спалювання вугілля. 

 

 

 

 

Порєв В. Екологічний моніторинг промислових викидів в атмосферу / В. Порєв // Экология 

предприятия. – 2015. – № 9. – С. 37-43. 

 

            Р/589 

 

У цій статті розглянуто метод стабілізації коефіцієнта передачі вимірювального каналу та принципово 

новий метод компенсації впливу витрат в пробовідбірних системах на вихідний сигнал газоаналізатора. 

 

 

Разработка и внедрение новой технологии очистки отходящих газов при производстве марганцевого 

агломерата / В. В. Осипенко, В. Д. Осипенко, С. П. Шуваев, Ю. И. Коркодола // Металлургическая и 

горнорудная промышленность. – 2015. – № 4. – С. 128-132. 

 

            Р/477 

 

Сообщается о разработке и внедрении в условиях Богдановской обогатительно-агломерационной фабрики 

на ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» безотходной технологии очистки 

отходящих газов при производстве марганцевого агломерата. 

 

 

Р 353417 

   61 
 

    Сєріков, Яків Олександрович.  

    Безпека життєдіяльності - секюритологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / Я. О. Сєріков, Л. Ф. Коженевські ; Харківський нац. ун-т. міського 

госп-ва імені О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ ; Краків : ЄАС, 2014. - 349 с. 

 

В підручнику описано у більш розширеному обсязі правові, соціологічні, 

філософські, психологічні як теоретичні, так і практичні питання безпеки 

життєдіяльності – секюритології. Додатково введені розділи, матеріал яких 

стосується правового забезпечення безпеки життєдіяльності – секюритології в 

країнах ЄС та Україні, інформаційної безпеки. Описані соціологічні, техногенні 

й природні глобальні проблеми сучасності, завдання забезпечення безпеки 

життєдіяльності людини як в дійсний час, так і на перспективу, накреслені шляхи 

їх вирішення. 

 

  

Б 17194 

   004 

 

    Системи обробки інформації [Текст] : [зб. Наук. Пр.] / Міноборони, Харківський ун-т Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба. – Х. : [ХУПС імені Івана Кожедуба]. -  

   Вип. 3 (128). – Х., 2015. – 170 с. 

 

Зі змісту: 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%88%27%D1%94%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%94%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AF%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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    Дармофал  Е. А. Інформаційне забезпечення екологічної безпеки вентиляційних викидів шахтних 

комплексів шляхом застосування системи автоматичного сповіщення та багаторівневої фільтрації. – 

С. 121-124. 

У статті представлена імовірна модель, що дає можливість забезпечення екологічної безпеки шахтних 

викидів без перевищення гранично допустимої концентрації (ГДК) при мінімальних витратах на їх 

утримання.  

   Коновалова О. В.  Екологічна пропускна здатність аеропорту з обмеженнями по авіаційному шуму. – 

С. 132-139. 

Запропоновано метод оцінки екологічної пропускної здатності аеропортів цивільної авіації та досліджено 

вплив експлуатаційних параметрів на екологічну пропускну здатність аеропорту. Встановлено, що для 

аеропортів України акустичні обмеження стають основними серед екологічних факторів впливу та істотно 

впливають на загальну пропускну здатність аеропортів цивільної авіації. 

 

 

Тригуб О. А. Моделювання потоків відпрацьованих газів в автомобільних глушниках / О. А. Тригуб // 

Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. – № 2. – С. 83-

89. 

 

            Р/1308 

 

Розроблено комп’ютерну модель для імітаційного дослідження потоків відпрацьованих газів в 

автомобільних глушниках, що дозволяє визначити їх протитиск та якісно оцінити акустичну ефективність, а 

також нову конструкцію автомобільного глушника. Наведено результати імітаційних досліджень. 

 

 

Б 17205 

   55 

 

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. 
    Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту [Текст] : [збірник] / 

Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац.акад. наук України. - К. : [Ніка-Центр]. 

   Вип. 266. - К., 2014. - 98 с.   

 

Зі змісту: 

Гідрохімія, якість води 

   Жежеря В. А., Линник П. М., Жежеря Т. П. Особливості міграції й трансформації біогенних речовин і 

сполук металів у воді р. Либідь (м. Київ). – С. 45-57. 

Наведено результати натурних досліджень сучасного стану забруднення р. Либідь біогенними речовинами й 

сполуками металів. Установлено, що рівень забруднення цієї річки порівняно з попередніми роками майже 

не змінився. Серед забруднювальних речовин важливе місце займають сполуки неорганічного азоту й 

неорганічного фосфору, а також металів Al(III), Cu(II), Zn(II), Cd(II), Pb(II).   

Моніторинг і стан довкілля 

   Баштаннік М. П., Жемера Н. С., Кіптенко Є. М., Козленко Т .В.  Стан забруднення атмосферного 

повітря над територією України. – С. 70-93. 

Представлено  результати дослідження просторово-часових закономірностей розподілу викидів та 

концентрацій забруднювальних речовин у повітрі над територією України протягом 1990-2012 рр. Дано 

оцінку якості атмосферного повітря в 53 промислових містах відповідно до гранично допустимих 

концентрацій (ГДК). 

 

 

Р 353605 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія "Механіко-технологічні системи та комплекси"). -  

   № 60 (1102). - Х., 2015. - 204 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Івасенко В. М., Приміський В. П. Методи і прилади контролю викидів автозаправних станцій. – С. 174-

180. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

Проаналізовано особливості впливу роботи автозаправних станцій (АЗС) на довкілля, характеристики 

джерел утворення і викидів від АЗС. Розглянуті методи газового аналізу і схеми побудови автоматичних 

газоаналізаторів, що використовуються для контролю стану забруднення атмосфери на АЗС. 

 

 

Хумаров О. А. Методичні підходи оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу / О. А. Хумаров 

// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 207-211. 

             

                  Р/1055»Е» 

 

Метою статті є визначення методичних підходів до оцінки ефективності зниження викидів в атмосферу на 

основі альтернативних рішень. 

 

 

Шмандій В. М. Алгоритм розрахунку техногенного навантаження від викидів забруднюючих речовин 

в атмосферу / В. М. Шмандій, Д. Л. Пляцук, Л. Л. Гурець // Science Rise. – 2015. – № 5/2. – С. 43-48. 

 

            Р/1530 

 

Для розробки алгоритму моделювання техногенного навантаження в регіоні запропоновані послідовні етапи 

загального аналізу забруднення об’єктів довкілля в результаті викидів стаціонарних джерел, у завдання яких 

входили процедури оцінки техногенної дії на атмосферу. Для цього в статті запропоновано застосувати 

системний аналіз природно-антропогенних систем. Він показав, що будь яка територія за її призначенням 

повинна розглядатися як сукупність двох середовищ: техногенного і природного. 

 

 

 

Р 353779 

   629.3 
     

    Экологические основы интеллектуальных транспортных систем [Текст] : 

учебное пособие / В. В. Рудзинский, А. В. Ильченко, С. В. Мельничук [и др.] ; 

под ред. В. В. Рудзинского ; Житомирский гос. технол. ун-т. - Житомир : 

[ЖГТУ], 2014. - 175 с. 

 

В пособии рассмотрены виды и причины негативного воздействия транспорта 

на окружающую среду. Изложены основные функции и особенности 

интеллектуальных транспортных систем (ИТС)  относительно экологического 

влияния.  Наведено международные экологические требования к дорожным 

транспортным средствам. 

 

 

Розділ 4. Побутові відходи 

 
 

Балакина М. Н. Электродиализ в комплексной переработке фильтратов полигонов твердых бытовых 

отходов / М. Н. Балакина // Химия и технология воды. – 2015. – № 4. – С. 331-341. 

 

            Р/516 

 

Исследован процесс обессоливания – глубокого концентрирования растворов с использованием 

электродиализатора-концентратора оригинальной конструкции. Проведенные эксперименты позволили 

предложить решение по утилизации ретентата обратного осмоса  в процессе очистки фильтрата Киевского 

полигона № 5 – рассол, полученный после электродиализа, может быть переработан на гипохлорит 

электрохимическим методом непосредственно в условиях полигона и использован для обеззараживания его 

фильтрата. 
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Возможные пути использования промышленных и бытовых отходов в цементной отрасли /А. Ю. 

Флейшер, В. Ю. Сокольцов, В. В. Токарчук, В. А. Свидерский // Строительные материалы и изделия. – 2015. 

– № 1. – С. 16-19. 

 

            Р/090 

 

Рассмотрены возможные пути использования некоторых промышленных и бытовых отходов в цементной 

промышленности. Приведены экспериментальные данные, подтверждающие целесообразность 

использования переработанных и модифицированных полимерных фракций бытовых отходов, 

отработанных растительных масел и отвальных пород угледобычи в качестве минеральных и химических 

добавок для цементов. 

 

 

Дубов Г. Качественный сбор отходов возможен / Г. Дубов // Экология предприятия. – 2015. – № 8. – С. 56-

59. 

 

            Р/589 

 

«Опыт работы ОО «Справедливость» доказывает, что если к людям проявлять уважение, открытость и 

честно осуществлять свою деятельность, то ответная реакция будет такой же. Не имея никакой поддержки 

власти, не строя никаких мусороперерабатывающих заводов, не вкладывая миллионов бюджетных средств, 

тихо и спокойно в одном отдельном районе решили проблему вывоза отходов и возникновения стихийных 

свалок». 

 

 

Єремєєв І. С. Інтелектуалізація прийняття рішень у сфері поводження з твердими побутовими 

відходами / І. С. Єремєєв, С. В. Марчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13-14 – С. 9-11. 

 

            Р/2124 

 

У результаті дослідження запропоновано  підхід щодо забезпечення інтелектуалізації прийняття рішень у 

сфері поводження з твердими побутовими відходами на основі евристики та подано модель функціонування 

складної системи. 

   Використання підходу, що запропоновано, дозволить оптимізувати процеси поводження з ТПВ шляхом 

своєчасного пошуку й послаблення впливу існуючих «вузьких місць» та адаптації циклів до умов, що мають 

тенденції до перманентних змін, і шляхом запровадження нових технологій. 

 

 

Павлюк Н. Ю. Підходи до проблеми поводження з твердими побутовими відходами в світі та в 

Україні / Н. Ю. Павлюк, О. І. Сігал // Промышленная теплотехника. – 2015.– № 3. – С. 74-88. 

 

            Р/517 

 

У статті розглядаються підходи до видалення муніципальних твердих побутових відходів у світі та ЄС. 

Визначено, що пріоритетом для України є використання енергетичного потенціалу ТПВ для виробництва 

теплової енергії для потреб населення, що дозволить замістити відповідну кількість природного газу. 

Запропоновано концепцію підходу до впровадження ТЕЦ на ТПВ для міст України з різною численністю 

населення. 

 

 

Системний підхід до вирішення проблеми управління екологічною безпекою процесу утилізації 

відходів життєдіяльності / В. В. Вамболь, В. М. Шмандій, С. О. Вамболь, О. М. Кондратенко // Екологічна 

безпека. – 2015. – № 1. – C. 7-11.  

 

            Р/2220 

 

Вперше побудовано ієрархічну структуру системи управління екологічною безпекою процесу утилізації 

відходів життєдіяльності, а також описано формулами функції  усіх її структурних елементів. 
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Тверді побутові відходи – екологічна небезпека / В. В. Вамболь, В. М. Шмандій, С. О. Вамболь, О. М. 

Кондратенко // Екологічна безпека. – 2015. – № 1. – С. 12-16. 

 

            Р/2220 

 

Всі сучасні технології переробки твердих побутових відходів базуються на попередньому сортуванні сміття 

та подальшій утилізації ТПВ. У розвинених країнах таким чином переробляється до 90% відходів. В Україні 

ж більше 90% відходів продовжують звозити на звалища і полігони. Тому наша країна потребує термінового 

удосконалення системи поводження з ТПВ. 

 

 

Шулаєва Ю. Є. Електронні відходи: перспективи перетворення відходів у доходи / Ю. Є. Шулаєва // 

Інтелект XXI. – 2015. – № 2.  – С. 83-92. 

 

            Р/274 

 

У статті визначена проблема поводження з електронними відходами в Україні на основі вивчення 

передового досвіду управління електронними відходами в країнах ЄС. Наведено висновки, у яких 

запропоновано шляхи задля вирішення зростаючої проблеми нагромадження електронних відходів та 

модель економічно та екологічно ефективного управління ними. 

 

 

Розділ 5. Радіоактивні  відходи 
 

  

Богословська О. Ю. Поводження з радіоактивними відходами. Світові тенденції / О. Ю. Богословська, 

П. І. Тарасевич // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2015. – № 3. – С. 36-43. 

 

            Р/1056 

 

Розглянуті проблеми утилізації радіоактивних відходів в світі та проаналізовано перспективні варіанти 

довгострокового захоронення відпрацьованого ядерного палива у глибоких геологічних сховищах. 

Визначено сучасний стан в Україні з приводу поводження з відходами ядерної промисловості та описано 

основні заходи щодо безпечного зберігання та захоронення високоактивних ядерних відходів.  

 

 

Деякі питання переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на стадіях іонізації і 

магнітоплазмового розділення в схрещених полях / В. Б. Юферов, В. В. Катречко, Т. І. Ткачова [та ін.] // 

Питання атомної науки і техніки. – 2015. – № 4. – С. 345-349. 

            Р/8 

 

Приведений можливий склад відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) до і після термічної стадії поділу. 

Проаналізовано можливість очищення ВЯП від продуктів розділення на стадії іонізації. Розраховані 

траєкторії руху заряджених частинок – молекулярних іонів, продуктів поділу і ядерного палива, що 

залишаються в ВЯП, для стадії магнітоплазмового розділення. 

 

 

Зміни характеристик радіоактивних відходів при поводженні та зберіганні на АЕС / В. Г. Рудичев, И. 

А. Гірка, Є. В. Рудичев  [та ін.] // Питання атомної науки і техніки. – 2015. – № 3. – С. 88-94. 

 

            Р/8 

 

Розроблені методики розрахунку випромінювання від контейнерів зберігання РАВ на території АЕС. 

Запропоновано методику зменшення дозових навантажень за рахунок належного розміщення в контейнери 

ємностей з відходами різної активності. 
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    Лісівництво і агролісомеліорація [Текст] : зб. наук. пр. / Український 

ордена "Знак Пошани" НДІ лісового госп-ва та агролісомеліораціі імені Г. М. 

Висоцького. - Х. : УкрНДІЛГА. -  

   Вип.124. - Х., 2014. - 208 с. 

 

    Зі змісту: 
Проневич В. А. Стан забруднення 

 137
Cs   лісових біоценозів Волинського 

Полісся у зоні аварійних викидів ЧАЕС. – С. 161-167. 

Доведено, що на всіх відмінах лісових ґрунтів основна маса 
137

Cs  знаходиться в 

лісовій підстилці та верхніх шарах  гумусового горизонту. Розподіл 

радіонукліду за глибиною профілю збільшується від дерново-підзолистих сухих 

піщаних та супіщаних до сирих лучно-торфових ґрунтів, де його активність 

відмічена на глибині 27-30 см. 
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    Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків 
[Текст] : [монографія] / С. В. Масюк, О. Г. Кукуш, С. В. Шкляр [та ін.] ; за ред. І. А. Ліхтарьова ; НАМН 

України, ДУ "Нац. наук. центр радіаційної медицини" , НДІ радіаційного захисту академії технол. наук 

України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : ДІА, 2015. - 288 с. 

 

Ігнорування похибок у дозах опромінення зумовлює зменшення оцінок радіаційного ризику, а отже, є 

причиною недооцінки шкідливої дії радіації.  

   Перша частина монографії присвячена нелінійним моделям регресії з похибками вимірювання та 

оцінюванню параметрів моделей. У другій частині розглядається задача оцінювання ризиків у моделях з 

похибками в дозах опромінення. 

 

 

Нові підходи до очищення рідких радіоактивних відходів / Ю. Л. Забулонов, Ю. В. Литвиненко, В. М. 

Кадошніков [та ін.] // Наука та інновації.  – 2015. – № 3.– С. 53-67. 

 

            Р/1928 

 

Розглядаються індустріальні методи очищення рідких радіоактивних відходів та техногенно забруднених 

розчинів, що містять важкі метали та радіонукліди. Показано, що у випадку, коли іони важких металів 

знаходяться виключно у іонній формі, найбільшу ефективність очищення має метод електродіалізу. 

Розроблено метод ТОНАК, який дозволяє ефективно очищувати багатокомпонентні металовмісні техногенні 

розчини, які містять серед іншого органічні речовини та комплексоутворювачі. 

 

 

Оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання 

наслідків аварії на ЧАЕС / Г. М. Чоботько, В. П. Ландін, Л. А. Райчук [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 

2015. – № 7. – С. 54-58. 

            Р/601 

 

Мета. З’ясувати особливості та характер формування дози внутрішнього опромінення населення на 

віддаленому етапі подолання наслідків аварії на ЧАЕС. Дослідження проведено в населених пунктах 

Київської, Житомирської та Чернігівської областей за допомогою лічильника випромінювання людини. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія "Механіко-технологічні системи та комплекси"). -   

   № 11 (1120). - Х., 2015. - 220 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -   

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

Зі змісту: 

   Толкунов І. О. Прогнозування наслідків позапроектних аварій в сховищах відпрацьованого ядерного 

палива. – С. 151-158. 

Запропонована модель щодо оцінки радіаційної обстановки, що може виникнути внаслідок руйнування 

оболонок пеналів, в яких зберігається відпрацьоване ядерне паливо в сховищі «мокрого» типу 

Чорнобильської атомної електростанції. Також наведені розрахункові показники радіоактивного 

забруднення в зоні відчуження та в межах промислового майданчика станції при можливих позапроектних 

аваріях сховища відпрацьованого ядерного палива. 
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    Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення, міжнар. конф. (3 ; 2015 ; Київ).  

    Третя міжнародна конференція "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" [Текст] : наукові 

і практ. аспекти вирішення проблем хімічної і радіаційної безпеки : праці та повідомлення, 19-22 травня 

2015 р. / Нац. акад. наук України, Держ. служба України з надзв. ситуацій, Нац. комісія радіаційного захисту 

населення України [та ін.]. - К. : [ДУ "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАНУ"], 2015. - 64 с.  

 

Матеріали третьої міжнародної конференції «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення» (м. Київ, 

Україна, 19-22 травня 2015 року) містять праці (доповіді та повідомлення) вчених та фахівців з питань: 

джерел та об’єктів хімічної небезпеки, методів визначення шкідливих речовин, хімічних та медико-

біологічних аспектів хімічної безпеки, радіаційного моніторингу довкілля, технологічних рішень проблем 

хімічної і радіаційної безпеки, утилізації відходів та очищення довкілля, поводження з радіоактивними 

відходами, хімічного, ядерного та радіаційного тероризму. 

 

 

Розділ 6.  Промислові  та будівельні відходи 
 

 

Алалі Мусана. Дслідження адсорбенту з відходів АПК та нанотрубок для рафінації рослинних олій / 

Мусана Алалі, Л. В. Кричковська // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2015. – № 2. – С. 67-73. 

 

            Р/1323 

 

Ефективність адсорбційного очищення визначається вибором адсорбенту на основі відходів переробки 

насіння соняшника – його лузги. Сировина з відходів проходить як і нанотрубки стадію піролізу. 

 

 

Р 353415 

   61 
 

    "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика, Міжнар. наук.-метод. конф. (14 ; 2015 

; Харків).  
    XIV Міжнародна науково-методична конференція "Безпека життя і діяльності людини - освіта, 

наука, практика. БДЖЛ - 2015", 21-22 травня 2015 року [Текст] / Держ. служба України з надзвичайних 

ситуацій, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, European Association for security [та ін.]. - Х. : 

ХНУМГ, 2015. - 162 с. 

 

Зі змісту: 

Д
,
яконов В. І., Фесенко Г. В., Д

,
яконов О. В., Терновська О. І. Очистка промислових стоків підприємств. – 

С. 111-112. 

Малишева В. В. Дослідження загазованості примагістральних територій. – С. 135-137. 

 

 

Використання асфальтосмолопарафінових відкладень як додатків до нафтових дорожніх бітумів / О. 

В. Тертишна, К. В. Роєнко, В. О. Мартиненко, Л. О. Сніжко // Нафтогазова галузь України. – 2015. – № 3. – 

С. 33-35. 

 

            Р/423 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%96%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%96%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202015;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%96%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0,%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%2814;%202015;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%96%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20-%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0,%20%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%2814;%202015;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

Із метою поліпшення експлуатаційних показників дорожніх бітумів із одночасним вирішенням питання 

утилізації асфальтосмолопарафінових відкладень (АСПВ), які утворюються в резервуарах зберігання нафти, 

відкладення використано як додатки до модифікованих бітумних композицій. 

 

 

Возможности химического компактирования отходов пенополистирола при литье по растворяемым 

моделям / И. И. Максюта, О. А. Тихонова, А. В. Нейма [и др.] // Металл и литье Украины. – 2015. – № 2. – 

С. 19-24. 

 

            Р/679 

 

Компактирование с целью утилизации пенополистирола может быть осуществлено с использованием 

механического и термического способов уплотнения, а также химического растворения. В проведенных 

исследованиях учеными ФТИМС НАН Украины показано,  что именно химический метод  компактирования 

является наиболее эффективным как с технологической, так и экономической точки зрения, и, по сравнению 

с другими методами утилизации, дает возможность повышения коэффициента компактирования. 

 

 

Грант С. Влияние удобрений на окружающую среду и безопасность пищевых продуктов / С. Грант // 

Зерно. – 2015. – № 6. – С. 102-107. 

 

            Р/2072 

 

Эффективное использование питательных веществ – основная задача достижения длительной устойчивости 

сельскохозяйственного производства. С одной стороны, для урожайности зерновых злаков крайне важно 

поступление питательных веществ, с другой – необходимо избегать выноса питательных веществ и 

деградации земель, однако при избыточном или плохо контролируемом внесении удобрений возможно 

возникновение экологических проблем. 

 

 

Грицишен Д. О. Методологічні положення бухгалтерського обліку утворення відходів на промислових 

підприємствах / Д. О. Грицишен // Незалежний аудитор. – 2015. – № 12. – С. 41-51. 

 

            Р/600 

 

Обґрунтовано напрями вдосконалення методологічних положень бухгалтерського обліку утворення відходів 

на промислових підприємствах. Зокрема визначено напрями реквізитного розширення первинного обліку, 

запропоновано нові підходи до їх оцінки, розроблено систему аналітичного обліку та порядок відображення 

в розрізі напрямів їх утворення. 

 

 

Касимов А. М. Разработка и внедрение экологически безопасных технологий утилизации полимерных 

отходов / А. М. Касимов, И. А. Мандзюк, А. М. Коваленко // Экология и промышленность. – 2015. – № 2. – 

С. 58-63. 

 

            Р/1911 

 

Изложены результаты практических исследований в области механического и химического рециклинга 

отходов пластмасс. Композиционные материалы, разработанные на основе рециклатов отходов 

полиолефинов (полиэтилена и его кополимеров), позволяют утилизировать крупнотоннажные полимерные 

отходы экологически безопасным способом. 

 

 

Кулинич Э. М. Математическая модель процесса утилизации технологических отходов производства 

газобетона / Э. М. Кулинич // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів.–  2015. – № 2. – С. 42-51. 

 

            Р/2307 
 

Предложена уточненная математическая модель системы автоматизированного управления процессом 

утилизации технологических отходов приготовления газобетона. Основными моделируемыми процессами 

являются процессы дозирования компонентов возвратного шлама. 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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Луцький національний технічний університет. 
    Наукові нотатки [Текст] : міжвузівський збірник (за галузями знань "Машинобуд. та металообробка", 

"Інж. механіка", "Металургія та матеріалознавство"). - Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. 

   Вип. 48. - Луцьк, 2015. - 231 с. 

 

Зі змісту: 

Севостьянов І. В. Віброударне зневоднення відходів харчових продуктів. – С. 195-203. 

Розглядається механізм процесів віброударного зневоднення відходів у прес-формі, наводяться рівняння для 

розрахунку зміни тиску у середовищі відходів, від якого   залежить продуктивність робочого процесу. 

 

 

Лютова О. В. Підвищення технологічних та механічних властивостей вторинних силумінів у 

результаті вдосконалення рафінувально-модифікувальних процесів / О. В. Лютова // Металознавство та 

термічна обробка металів. – 2015. – № 2. – С. 8-13. 

 

            Р/1419 

 

У зв’язку з постійним збільшенням виробів з алюмінієвих сплавів та накопиченням їх лому та відходів у 

світі виникла проблема виробництва алюмінієвих сплавів на базі вторинної сировини. Головними 

недоліками вторинних алюмінієвих сплавів є низькі технологічні та механічні властивості, підвищити котрі 

можливо у результаті вдосконалення процесів рафінування та модифікування розплаву. 

 

 

Нечитайло Л. Я. Ефективність використання природного сорбенту для очищення питної води від 

нітрат-йонів / Л. Я. Нечитайло, Г. М. Ерстенюк // Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – 2015. – № 22. – С. 24-28. 

             

                 Р/1173» Е» 

 

Досліджено адсорбційні властивості природного мінералу Сокирницького родовища щодо нітрат-йонів. 

Здатність клиноптилоліту адсорбувати як низькі, так і високі концентрації нітрат-йонів у модельних 

розчинах, дають підстави пропонувати цей природній адсорбент, як ефективний засіб для вилучення їх з 

водних об’єктів. 

 

 

 

 

Р 353639 

    5 

     

    Охорона навколишнього середовища від забруднення нафтопродуктами 
[Текст] : навч. посіб. для студентів спец. "Екологія та охорона навколиш. 

середовища" / О. В. Шестопалов, Г. Ю. Бахарєва, О. О. Мамедова та ін. ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2015. - 116 с. 

 

У навчальному посібнику розглядаються сучасні проблеми забруднення 

навколишнього середовища нафтопродуктами. Проаналізовано існуючі методи 

попередження забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами, а 

також шляхи його відновлення після забруднення. Наведено рекомендації щодо 

вибору та розрахунку устаткування для очищення викидів та утилізації 

відходів, які містять нафтопродукти. 

  

 

Підвищення енергоефективності та рівня екологічної безпеки виробництва мінеральних добрив / С. В. 

Дудка, М. О. Подустов, О. М. Дзевочко [та ін.]   // Інтегровані технології. – 2015. – № 2. – С. 9-14. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                          Р/1323 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Мета роботи – розробка енергоефективної і екологічно безпечної технології отримання нового азотно-

фосфорного добрива  NPS 10:40:5. 

 

 

Полевой М. Сырье со свалки / М. Полевой // Литье Украины. – 2015. – № 7. – С. 36-37. 

 

 

            Р/1534 

 

Российский Новолипецкий металлургический комбинат построит фабрику по брикетированию доменных 

шламов с извлечением цинка. Подобные технологии могут пригодиться и в Украине, где накопились 

десятки миллионов тонн различных металлургических отходов. 

 

 

 

Р 353701 

   62 
 

    Прокіп, Андрій Володимирович.  

    Організаційні та еколого-економічні засади використання 

відновлюваних енергоресурсів [Текст] : монографія / Прокіп А. В., Дудюк В. 

С., Колісник Р. Б. ; [за заг. ред. Прокіпа А. В.]. - Л. : ЗУКЦ, 2015. - 337 с. 

 

Зі змісту: 

Розділ 4.5. Методика оцінки економічної ефективності енергетичного 

використання деревинних відходів на деревообробному підприємстві. – С. 

249-261. 

 

 

 

 

Сасов О. Аналіз способів переробки зношених автомобільних пневматичних шин / О. Сасов // Вісник 

Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 1. – С. 161-167. 

 

            Р/1177 

 

Наведено аналітичні дослідження прогресивних технологічних рішень утилізації відпрацьованих 

пневматичних автомобільних шин  для визначення найефективнішого способу з точки зору енерговитрат, 

екологічності та отримання продуктів переробки. 

 

 

Сосновський Л. А. Дослідження процесів утилізації порошкових відходів сталі ШХ15 / Л. А. 

Сосновський, О. В. Власова, М. Є. Головкова // Металознавство та обробка металів. – 2014. – № 4. – С. 47-

53. 

 

            Р/838 

 

Досліджено спікання пресовок із сумішей порошкових відходів сталі ШХ15 з графітом. Показано, що 

додавання графіту активує процес як твердофазного, так і рідкофазного спікання. Додавання в порошок 

заліза до 40% (по масі) суміші ШХ15 – графіт, незначно впливає на його плинність та ущільнення, що 

дозволяє утилізувати відходи сталі ШХ15 у спечені залізовуглецеві матеріали. 

 

 

Сталинский Д. В. О необходимости повышения роли государства в реорганизации экономических 

механизмов управления промышленными отходами / Д. В. Сталинский, А. М. Касимов // 

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. – № 4. – С. 2-7. 

            Р/477 

 

Приведен анализ систем обращения с промышленными отходами и их влияния на окружающую природную 

среду. Описано экологическое состояние регионов Украины, где образуются и накапливаются наибольшие 

объемы промышленных отходов. Рассмотрены основные причины сложившейся ситуации, предложен 

новый подход к экологически и экономически эффективному управлению промышленными отходами. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BF,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

Сталинский Д. В. Совершенствование организационных, нормативно-правовых и экономических 

механизмов управления промышленными отходами / Д. В. Сталинский, А. М. Касимов // Экология и 

промышленность. – 2015.– № 2. – С. 4-8. 

 

            Р/1911 

 

Показана динамика образования и размещения промышленных отходов в Украине и рассмотрены основные 

причины их накопления в больших объемах. Предложены пути совершенствования организационных, 

нормативно-правовых и экономических механизмов управления промышленными отходами. 

 

 

Р 353358 

   662 
     

    Сучасні розробки Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії наук України для 

теплової енергетики [Текст] : [монографія] / О. Ю. Майстренко, Ю. П. Корчевой, О. І. Топал [та ін.] ; НАН 

України, Ін-т вугільних енерготехнологій. - К. : [ГНОЗІС], 2014. - 222 с.  

 

Зі змісту: 

Розділ 3. Розробка технологій та заходів з очищення димових газів. – С. 127-154. 

 

 

С 20813 

   34 

 

    Університетські наукові записки [Текст] = University Scientific Notes : часопис Хмельницького ун-ту 

управління та права / Хмельницьий ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. - Хмельницький : [Вид-во ХУУП]. - (Право. Економіка. 

Управління.). -  

   № 1 (53). - Хмельницький, 2015. - 444 с. 

 

 

Зі змісту: 
Виговська Т. В. Безпека поводження з пестицидами та агрохімікатами на Хмельниччині. – С. 388-398. 

Досліджується  безпека  поводження  із  пестицидами та агрохімікатами на Хмельниччині. 

Підкреслюється, що проблема має загальнодержавний масштаб. Аналізується історія цієї проблеми в 

Україні та в області. 

 

 

 

 

Р 353251 

   629.7 
 

        Утилизация летательных аппаратов [Текст] : [монография] / [Н. В. 

Нечипорук, В. Н. Кобрин, В. В. Вамболь, Е. А. Полищук] ; Нац. 

аэрокосмический ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный ин-

т". - Х. : ХАИ, 2014. - 304 с.   

 

Исследована актуальная научно-прикладная проблема утилизации 

летательных аппаратов и авиационных средств поражения с учетом 

конструктивных, технологических особенностей, а также обеспечения  

производственной и экологической безопасности.  

 

 

 

Чикун Н. Ефективність вітчизняних адсорбентів при очищенні води від йонів Феруму (III)  / Н. Чикун, 

Б. Пасальський О. Пузій // Товари і ринки. – 2015. – № 1. – С. 170-175. 

 

            Р/2044 
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Розглянуто традиційні та нові адсорбенти, розроблені із залишків переробки сільгосппродукції, для очистки 

води та водних розчинів. Досліджено сорбцію йонів Феруму (III) із водних розчинів адсорбентами різної 

природи. Доведено, що найефективнішими є адсорбенти, одержані на основі подрібненої кизилової кісточки 

та модифіковані фосфатною кислотою. 

 

 

Якуш Є. Ю. Утилізація промислових відходів при виробництві жаростійких бетонів на основі 

рідинного скла / Є. Ю. Якуш // Строительные материалы и изделия. – 2015. – № 1. – С. 14-15. 

 

            Р/090 

 

У статті приведені результати випробувань жаростійких бетонів і визначені їх контрольні і залишкові 

міцності, а також встановлено вплив силікатного модуля і густини рідинного скла на показники міцності. 

 

 

 

Ящук Л. Б. Поводження з твердими полімерними відходами в Черкаській області / Л. Б. Ящук // Вісник 

Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. – № 2. – С. 147-153.  

 

            Р/1308 

 

В роботі охарактеризовано стан поводження і переробки полімерних відходів у Черкаській області. 

Наведено якісні й кількісні характеристики утворення, переробки і утилізації відходів, що містять полімерні 

матеріали. Розглянуто перспективи використання вторинних ресурсів для випуску нових видів продукції. 

  

        

 

Розділ 7.  Стічні води 

 
 

Балакина М. Н. Реагентная очистка сточных вод от аммонийных соединений / М. Н. Балакина // Химия 

и технология воды. – 2015. – № 3. – С. 220-230. 

 

            Р/516 

 

Исследован процесс удаления ионов аммония из водных растворов осаждением их в виде ценного 

комплексного минерального удобрения – струвита.  

 

 

 

Р 353706 

   628 
 

    Беляев, Николай Николаевич.  

    Математическое моделирование массопереноса в горизонтальных 

отстойниках [Текст] : [монография] / Н. Н. Беляев, В. А. Козачина. - Д. : 

[Акцент ПП], 2015. - 114 с. 

 

В монографии представлены эффективные CFD  модели для теоретического 

исследования процессов массопереноса в горизонтальных отстойниках, 

имеющих сложную геометрическую форму. Рассмотрены различные 

гидродинамические модели, на основе которых осуществляется расчет поля 

скорости в данных очистных сооружениях. 

 

 

Водоугольное топливо на основе органосодержащих сточных вод / А. С. Макаров, Р. Е. Клищенко, А. И. 

Егурнов, Т. А. Пахарь // Уголь Украины. – 2015. –  № 1-2. – С. 73-78. 

 

            Р/029 

 

Исследованы электрокинетические и седиментационная устойчивость водоугольного топлива на основе 

углей марок А и Т. В качестве дисперсионной среды служили органосодержащие сточные воды. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Исследовано влияние добавок углеродсодержащих наноматериалов – электроокисленного графита и 

шунгита на электроповерностные свойства и стабильность полученных образцов ВУТ. Установлено, что 

введение электроокисленного графита и шунгита способствуют возрастанию  потенциала поверхности 

углей, что должно усилить диспергирование частиц дисперсной фазы в ВУТ.  

  

 

Дрозд Г. Я. Осадки сточных вод в производстве керамических изделий. Технологические и 

экологические аспекты / Г. Я. Дрозд // Вода и экология. – 2015. – № 2. – С. 73-80. 

 

            Р/1786 

 

Обоснован новый способ утилизации осадков сточных вод путем уничтожения и обезвреживания 

содержащихся в них вредных веществ и блокирования  тяжелых металлов путем высокотемпературной 

обработки в керамических смесях с одновременным получением полезных продуктов – керамических  

стеновых изделий. 

 

 

Ковалев Е. Т. Очистка фенольных сточных вод методом обратного осмоса ПАО  «ЗАПОРОЖКОКС» / 

Е. Т. Ковалев, А. Л. Борисенко, М. И. Близнюкова // УглеХимической журнал. – 2015. – № 3-4. – С. 37-41. 

 

            Р/1350 

 

В статье представлены технологическая схема и результаты очистки сточных вод после биохимочистки 

ПАО «ЗАПОРОЖКОКС» на пилотной  установке с применением обратного осмоса с целью получения 

очищенной воды, пригодной для использования в оборотных системах водоснабжения предприятия. 

 

 

Коцар О. Досвід застосування низьковитратних технологій очищення стічних вод / О. Коцар // 

Житлово-комунальне господарство України. – 2015. – № 5. – С. 31-33. 

 

            Р/576 

 

Так головним фактором природного середовища є вода, і саме вона визначає якість життя на нашій планеті, 

то зрозуміло, що потужний вплив техносфери на гідросфері є проблемою, яку беззаперечно треба 

вирішувати терміново, послідовно та ефективно.  Найефективнішим способом відновлення якості прісної 

води та збереження її кількості є екологізація життєдіяльності людей. 

 

 

Марченко А. М. Экологическое обоснование стабильно высоких концентраций тяжелых металлов в 

осадках бытовых сточных вод / А. М. Марченко, Г. Н. Пшинко, В. Я. Демченко // Химия и технология 

воды. – 2015. – № 4. – С. 375-383. 

 

            Р/516 

 

Проведен анализ стабильно высоких концентраций тяжелых металлов в осадках бытовых сточных вод на 

основании концепции урбанистической экосистемы и предложен механизм возникновения этого явления. 

Определено содержание тяжелых металлов в твердой фазе аэробно стабилизированных и обезвоженных 

осадков, проведено их сравнение с кларками элементов в сельскохозяйственных грунтах Украины. 

 

  

Мельник Л. А. Удаление соединений Mn(II) из воды при электродиализном опреснении / Л. А. 

Мельник // Химия и технология воды. – 2015. – № 3. – С. 231-239. 

 

            Р/516 

 

Изучено влияние природы фонового электролита на кинетику извлечения ионов Mn(II)    из модельных 

растворов в процессе электродиализного опреснения. Показана возможность глубокого удаления марганца 

из различных типов вод до ПДК для питьевой воды (0,05мг/дм
3
) при исходной концентрации марганца 3 – 5 

мг/дм
3
. 
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Очистка сточных вод, содержащих хром, сорбентом на основе доменного шлака / Л. А. Фролова, А. А. 

Пивоваров, Т. Е. Бутырина, Е. Г. Цепич // Химия и технология воды. – 2015. – № 4. – С. 342-351. 

 

            Р/516 

 

Обоснована возможность очистки концентрированных сточных вод, содержащих хром, доменным шлаком. 

Показана высокая эффективность сорбента. Установлено, что высокая степень очистки сточных вод 

обеспечивается как химическим взаимодействием, так и адсорбцией. Определены кинетические 

характеристики основной реакции. 

 

 

Регулирование выбросов загрязняющих веществ и обращение с отходами на коксохимических 

заводах Украины / А. Л. Борисенко, А. С. Малыш, Е. Ю. Спирина, К. Е. Герман // УглеХимический 

журнал. – 2015. – № 3-4. – С. 43-51. 

 

            Р/1350 

 

Обоснованы принципы регулирования выбросов загрязняющих веществ и обращения с отходами на 

коксохимических заводах. Приведен комплекс природоохранных мероприятий, внедренных на 

коксохимических заводах для достижения текущих технологических нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ для коксовых печей. 

 

 

Свіркін Д. О. Екологічна небезпека стічних вод підприємств енергетично металургійної 

промисловості Запорізького регіону / Д. О. Свіркін, О. Б. Матяшева, Ю. В. Куріс // Енергетика та 

електрифікація. – 2015. – № 5. – С. 39-43. 

 

            Р/464 

 

Для обмеження та запобігання скидів неочищених стічних вод промисловістю з площі водозабору 

основними заходами є будівництво та функціонування очисних споруд, що використовують сучасні 

технології, впровадження оборотних систем водопостачання та безвідходних технологій. 

 

  

Б 17237 

   624 
 

    Строительство, материаловедение, машиностроение [Текст] : сборник науч. трудов / под. общ. ред. В. 

И. Большакова ; ГВУЗ "Приднепровская гос. акад. стр-ва и архитектуры".  - Д. : [Літограф]. 

   Вып. 80. - Д., 2015. - 380 с.   

 

Зі змісту: 

Нечитайло М. П., Нагорна О. К. Використання технології мікро- та ультрафільтрації на стадіях 

біологічної очистки та доочистки стічних вод. – С. 216-221.   

Метою даної роботи є пошук нових більш досконалих, ефективних методів очищення стічних вод, що 

дозволяють отримати максимально можливий ефект очищення за БПК, ХПК, сполукам азоту і фосфору, 

витягувати й утилізувати корисні компоненти, запобігти забрудненню водоймищ і звести до мінімуму 

споживання свіжої води. 

 

 

Термічна модифікація плівок на основі хітозану для застосування в технологічних процесах 

очищення води / Т. В. Солодовнік, Г. С. Столяренко, О. В. Єгорова [та ін.] // Вісник Черкаського 

державного технологічного університету. – 2015. – № 1. – С. 167-175. 

 

            Р/1308 

 

Отримано хітозанові плівки в сольовій формі за сухим способом формування. Здійснено модифікацію  

плівок шляхом переведення їх в основну форму. Досліджено вплив термічної обробки на структуру, 

розчинність та функціональність плівок. Встановлено, що при термообробці хітозанових плівок відбувається 

процес амідування, який, в свою чергу, сприяє помітному упорядкуванню структури та зменшенню 

розчинності плівок. 
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Р 353453 

   621.1 
 

    Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. 

України. - Д. : Нова ідеологія, 2014. -  

   Вип. 6. - Д., 2014. - 144 с. 

 

      Из содержания: 

Ван Барт М. А. Перспективы применения осадка сточных вод для снижения энергоемкости 

цементного производства. – С.13-20.  

На основе анализа существующих технологий обработки и утилизации осадка сточных вод была 

предложена технология использования осадка в качестве инертной добавки при производстве цементного 

клинкера. 

  

 

Удаление соединений мышьяка в процессах электродиализного и обратноосмотического опреснения 

воды / Л. А. Мельник, Ю. В. Бабак, А. О. Самсони-Тодоров, В. В. Гончарук // Вопросы химии и химической 

технологии. – 2015. – № 5-6. – С. 76-82. 

 

            Р/1217 

 

В работе исследованы процессы мембранного опреснения модельных растворов, содержащих соединения 

As(V) и As(III). В качестве мембран использовали ионообменные мембраны МК-40 и МА-40 и 

обратноосмотическую мембрану TSPA–1. 

 

 

Б 17242 

   656 

 

Українська державна академія залізничного транспорту. 
    Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту [Текст] / Північно-

Східний наук. центр транспортної академії України. - Х. : [УкрДАЗТ]. -  

   Вип. 149. - Х., 2014. - 193 с.   

 

Зі змісту:  

  Юрченко  В. О., Артеменко А. В., Мельнікова О. Г.  Нафтове забруднення виробничих стічних вод 

вагоноремонтного депо. – С. 62-67. 

Установлено склад стічних вод вагоноремонтного депо в динаміці локального очищення. Проведено 

фракціонування нафтового забруднення і визначений вміст найбільш екологічно небезпечної фракції, а 

також ефективності її видалення зі стічних вод при механічному очищенні. 

 

 

Федоров Ю. А. Метан как показатель эффективности очистки сточных вод на примере станции 

аэрации города Ростова-на-Дону / Ю. А. Федоров, Д. Н. Гаркуша // Вода и экология. – 2015. – № 2. – С. 66-

72. 

            Р/1786 

 

Наблюдаемые при очистке изменения концентраций метана свидетельствуют о возможности использования 

уровня его содержания для оценки эффективности очистки сточных вод на очистных канализационных 

сооружениях. 

 

 

Чидамбарам Т. Влияние заряда молекул красителя на восстановление концентрированного соляного 

раствора из сточных вод, содержащих красители, нанофильтрацией / Т. Чидамбарам, М. Ноель // Химия 

и технология воды. – 2015. – № 3. – С. 248-259. 

            Р/516 

 

Исследовано восстановление концентрированного соляного раствора из сточных вод красильной ванны для 

его повторного использования в текстильной промышленности. Выявлено структурное и 

электростатическое влияние молекул красителя на задерживание красителя и восстановление 

концентрированного соляного раствора методом нанофильтрации. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83

