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Минулого тижня ВД закінчив відкривати загальноакадемічну серію науково-

популярних книг "Наука для всіх". Завдяки ініціативі представлення повних 

текстів цих книг у мережі усі охочі отримали можливість ознайомитись з 

цікавими науковими фактами з астрономії, хімії, біології, матеріалознавства, 

геології, філософії, археології, мовознавства, викладеними просто й доступно. 

Приємно, що серед пропозицій до плану прийдешнього року є принаймні два 

рукописи науково-популярних книг, тож серія поповнюватиметься далі, і ми 

можемо очікувати нових актуальних видань. 

Ознайомитися з виданнями можна тут. 

Алмазно-абразивна обробка: як подолати усталені міфи (Лавріненко В., 2021) 

Астрономія. Самовчитель (Боровик В., Крячко І., 2019) + Популярна 

астрономія (Каміль Фламммаріон, 2019) 

Надтверді матеріали: посібник для допитливих (Лавріненко В., 2018) 

Як народжується слово (Клименко Н., 2017) 

Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття (Волковський В., 

2017) 

Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери (Протасов О., 2017) 

Дивосвіт металів (Кондратюк С., Геллер О., 2015) 

Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки (Роздобудько М., 2015) 

Доба «їзмів»: модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі 

першої половини ХХ століття (Волощук Є., Бегун Б., 2014) 

Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття (Нагорний В., Глоба В., 2014) 

Радіонуклідна аномалія (Кузьменко М., 2013) 

Геологія і ми (Латиш І., Падалка І., 2010) 

Місяць на небі… (Кислюк В., 2009) 

Чорноморські береги України (Зайцев Ю., 2008) 

Сергій Виноградський — передовий мікробіолог світу (Рослицький Є., 2008) 

Місячна одіссея (за ред. Я. Яцківа, 2007) 

Хіміки жартують (Ковтун Г., 2007) 

Вітаміни в здоров’ї людини (Пархоменко Ю., Донченко Г., 2006) 

От Урала до Карпат (Латыш И., 2006) 

Про хіміків (Ковтун Г., 2006) 

Радиоволны рассказывают о Вселенной (Брауде С., Конторович В., 2005) 

Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин (Ситник К., 

Галузинська В., 2004) 
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