
  

    Загальні основи транспортної географії  : 

підручник / Г. І. Нестеренко, С. Л. Литвиненко, П. 

О. Яновський [та ін.] ; за заг. ред. Г. І. Нестеренко, 

С. Л. Литвиненка ; МОН України, Дніпровський НУ 

залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна, Нац. авіаційний ун-т. - Київ : Кондор, 

2019. - 182, [1] c. : рис, табл., схеми. - Бібліогр.: с. 

177-182. 

   Викладено економіко-географічні фактори формування 

перевезень, економіко-географічні особливості формування 

транспортної мережі, взаємозв'язок технічних та економіко-

географічних факторів в географії перевезень.  

   Для студентів спеціальності «Транспортні технології (за 

видами транспорту)» транспортних навчальних закладів 

України. 

     Географія основних видів транспорту : підручник / 

Г. І. Нестеренко, С. Л. Литвиненко, П. О. Яновський 

[та ін.] ; за заг. ред. Г. І. Нестеренко, С. Л. Литвиненка 

; МОН України, Дніпровський НУ залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна, Нац. 

авіаційний ун-т. - Київ : Кондор, 2019. - 191, [1] с. : 

рис., табл., схеми. - Предм. покажч.: с.180-181. - 

Бібліогр.: с. 182-191. 

   Викладено географію морського, автомобільного, 

повітряного та трубопровідного транспорту.  

   Для студентів спеціальності «Транспортні технології (за 

видами транспорту)» транспортних навчальних закладів 

України. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Коваленко, І. М. Лісова екологія з основами 

лісовідновлення та лісорозведення : підручник / І. 

М. Коваленко. - Суми : Університетська книга, 

2020. - 239, [1] с. : рис. - Бібліогр.: с. 233-239. 

    У підручнику викладено основні поняття, принципи та 

завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо 

питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах 

екологічно орієнтованого лісівництва.  

    Підручник розрахований на студентів вищих навчальних 

закладів, що навчаються за спеціальністю «Лісове 

господарство», а також буде корисним для аспірантів, 

викладачів та наукових співробітників. 

    Історична географія України : навч. посібник для 

студ. історичного ф-ту / МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. О, В. 

Лісовська ; [рец.: Т. В. Кузнець, А. Г. Морозов, І. М. 

Романюк]. - Умань : Візаві, 2020. - 236, [1] c. 

   У навчальному посібнику, відповідно до програми курсу 

«Історична географія України» для підготовки фахівців з 

історичних спеціальностей у вищих навчальних закладах, 

розкривається придмет та місце історичної географії України 

в системі історичних дисцеплін. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Стафійчук, В. І. Політична географія світу : навч. 

посібник : [рек. МОН України як навч. посібник для 

студ. ВНЗ] / В. І. Стафійчук. - Стереотипне вид. - 

Херсон : Олді-плюс, 2019. - 305, [1] c. : рис., табл., 

карти. - Бібліогр.: до кожної теми. 

   У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення 

політичної географії в Україні та світі, її сучасну структуру і 

поняттєво-термінологічний апарат, зміни сфери дослідження 

під впливом політичної глобалізації. На теоретичному і 

прикладному рівнях розглянуто історичні етапи формування, 

сучасний стан та перспективи політичної карти світу і 

політико-географічну сутність держави як найбільш цілісної 

територіально-політичної системи.  




