
«У тварин є права і вони 

розумні, тому що вони є 

частиною природного закону» 

(Жан-Жак Руссо) – до 

Всесвітнього дня захисту 

тварин 

БІБЛІОТЕКА  ЖИТОМИРСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 

ІВАНА ФРАНКА 



Тваринний світ є одним з основних компонентів 

навколишнього природного середовища, національним 

багатством України, джерелом духовного та естетичного 

збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, 

а також важливою базою для одержання промислової і 

лікарської сировини, харчових продуктів та інших 

матеріальних цінностей. 

 

4 жовтня у світі відзначають Всесвітній день захисту тварин – 

міжнародний день, спрямований на привернення уваги 

людства до прав тварин та їх добробуту. В цей день слід 

згадати про домашніх улюбленців, диких тварин та 

замислитися про екологічну ситуацію у всьому світі. 



Дмитрієв Ю. Ця дивовижна наука зоологія: 

етюди про зоологію та зоологів : для серед. 

та ст. шкіл. в. / Юрій Дмитрієв ; мал.               

М. М. Емельянова ; [рец. О. В. Лаврух]. — 

Київ : Веселка, 1981. — 189 с., іл.  

Відомий дитячий 
письменник-

популяризатор, біолог 
розповідає про професії 
в науці зоологія, про те, 
чим займаються люди, 

що вивчають звірів, 
птахів, риб, павуків, 

метеликів, про пошуки і 
відкриття у цій важливій 

науці. 



Романова Л. С. Цікаве про тварин : [наук.-

попул. посіб.] / Л. С. Романова. – Київ : Наук. 

думка, 1980. – 160 с. : іл., табл. 

Світ тварин. Багатий, 
численний, він оточує нас 

всюди. Про дивовижну 
різноманітність цього світу 

книжка розповідає на 
прикладах контрастності. Ви 

дізнаєтесь з неї про 
найпростіше і найвище 

організованих, про 
найпоширеніших і 

найрідкісніших тварин, про 
гігантів і пігмеїв, рекордистів 

швидкості й повільності у 
тваринному світі. Адресована 

найширшому колу читачів. 
 



Зоологія хордових : підручник / М-во освіти і 

науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; 

за ред. Й. В. Царика. - Львів : Вид-во ЛНУ    

ім. І. Франка, 2015. - 354, [1] с. : мал., фот. - 

(Біологічні студії).  

В підручнику послідовно 
описано підтипи і класи 
типу Хордові. Лаконічно 

висвітлено загальні 
характеристики, 

поширення та короткий 
перелік видів головних 

рядів кожного класу 
хордових. Окремо 

виділено представників, 
що належать до фауни 

України. 
 



 

 

Зоологія хребетних : навч. посіб. для 

студентів природн. ф-тів вищ. навч. закл. /                                

Р. П. Власенко, Л. П. Кузьменко ; М-во освіти і 

науки України, Житомир. держ. ун-т ім.                 

І. Франка, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. 

- Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 

322 с. : іл. 

У посібнику містяться 
відомості про матеріали, 

обладнання, хід виконання 
завдань, наведено перелік 

та тлумачення 
найголовніших термінів, які 

зустрічаються при 
визначенні тварин; подано 
таблиці визначення різних 
систематичних груп тварин.   



Аз-Буки-Веді тваринника : навч. посіб. /                      

В. А. Бурлака [та ін.] ; за ред. В. А. Бурлаки. - 

2-ге вид. - Житомир : Полісся, 2010. - 483 с. : 

табл., рис., фот. кольор. 

У книзі "Аз-Буки-Веді 
тваринника", яка 

пропонується Вашій 
увазі, ви знайдете майже 

все про те, як 
організувати своє 

підсобне господарство, 
як розпочати нелегку 

роботу з селекції, 
утримання та годівлі 

різноманітних тварин в 
різні пори року. 



Межжерін С. В. Ссавці України : (довідник-

визначник) / С. В. Межжерін, О. І. Лашкова ; 

Нац. акад. наук України, Ін-т зоології              

ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ : Наук. думка, 

2013. - 356, [1] с. : табл., мал. 

У монографії подано 
короткий опис рядів, родин і 

родів ссавців фауни України з 
урахуванням останніх 

таксономічних нововведень. 
Таблиці для вивчення дають 

можливість за зовнішніми 
морфологічними ознаками 

встановити видову 
належність усіх сучасних 

ссавців з дикої природи на 
території України. Наведено 
картографовані ареали усіх 

видів, складені за сучасними 
даними. 



Фауна в антропогенному середовищі / Нац. акад. 

наук України, Нац. наук.-природн. музей НАН 

України, Укр. теріолог. т-во ; ред. І. Загороднюк. - 

Луганськ : [б. в.], 2006. - 244 с. : рис., табл. - 

(Праці Теріологічної Школи ; вип. 8).  

Випуск присвячено питанням 
існування та виживання фауни в 

антропогенно змінному 
середовищі. Розглянуто різні 

аспекти вивчення фауни: 
методологічні питання, огляди 

адвентивної фауни, поняття 
синантропів та урбофілів, рівні 

адаптованості видів до дії 
антропогенного фактору, 

тенденції історичних змін фауни, 
структури та динаміки популяцій, 

особливості існування видів в 
урболандшафті та в умовах 

заповідного режиму, біота яких 
зазнає опосередкованого 
антропогенного впливу. 

 



Рідкісні і зникаючі види тварин 

Житомирщини : навч. посіб. / Держ. упр. 

екол. в Житомир. обл., Житомир. держ. пед. 

ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Волинь, 2002. 

- 175 с. : іл.   

На основі власних 
спостережень, здійснених під 

час навчально-польових 
практик, музейних колекцій, 
матеріалів обласної спілки 
охорони природи, відділу 
природи Житомирського 

краєзнавчого музею, 
Поліського природного 

заповідника  охарактеризовано 
рідкісні та зникаючі види 

тварин Житомирщини. У ньому 
подається систематичний 

список видів, що охороняються 
в області і занесені до Червоної 

книги України. 



Кінологія: утримання, годівля, дресирування 

собак : підручник / А. В. Бурлака [та ін.] ; за 

загал. ред. В. А. Бурлаки ; М-во аграр. 

політики та продовольства України, Житомир. 

нац. агроеколог. ун-т. - Житомир : Вид-во 

ЖДАУ, 2013. - 512, [13] с. : табл., мал.  

Підручник допоможе вивчити 
основні породи собак, 

особливості їх дресирування, 
утримання і догляду; 

санітарно-гігієнічні вимоги до 
приміщень, обладнання та 

устаткування; характеристику 
основних кормів тваринного та 

рослинного походження, 
мінеральних і вітамінних 
добавок; типи раціонів та 

особливості годівлі собак у 
залежності від віку, 

фізіологічного стану, способів 
утримання. 



Годівля екзотичних тварин : навч. посіб. /                  

В. А. Бурлака [та ін.] ; за загал. ред.                    

В. А. Бурлаки. - Вид. 2-ге. - Житомир : Полісся, 

2012. - 354, [1] с. : фот. кольор., табл.  

Складено збалансовані 
норми та раціони, 
визначені сумарні 

речовини на 
підтримання життя, 

утворення продукції та 
якості тварин.  



Воїнственський М. А. Птахи : навч. посіб. /      

М. А. Воїнственський. - Київ : Рад. шк., 1984. 

- 304 с. : іл. кольор. - (Бібліотечна серія). 

У книзі наведено основні 
відомості про птахів, що 

зустрічаються на території 
України. Описано їх загальний 

вигляд, вікові зміни, спосіб 
життя, харчування, 

гніздування, розмноження, 
характерні особливості 
поведінки. Висвітлено 

значення птахів у природі та 
житті людини. Даються поради 
по вивченню птахів у природі, 

їх охороні. Видання 
призначено для учнів 

загальноосвітньої школи. 

  



Щербуха А. Я. Риби наших водойм : навч. 

посіб. / А. Я. Щербуха. - Київ : Рад. шк., 1981. - 
176 с. : іл. кольор., табл.  

У книзі подано відомості 
про будову, 

розмноження, розвиток, 
екологічні особливості 
риб. Описані досліди, 

розраховані на юннатів, 
дано поради голубим 
патрулям про охорону 

водойм. Значна частина 
присвячена опису риб, 
поширених у водоймах 

України.  





Віртуальну виставку підготувала бібліотекар 

природничого факультету Бурчинська А. В.                                           
Кількість джерел: 12. 


