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Борейко, В. Е.   Территории строгого природоохранного 

режима (категории І-а, І-b МСОП/ІUCN). Международный 

и европейский опыт [Текст] / В. Е. Борейко, 

С. В. Галущенко, И. Ю. Парникоза ; Киевский эколого-

культурный центр. – К. : Лотос, 2018. – 111, [1] c. : фотоил., 

табл. – (Охорона дикої природи ; вип. 84). – Библиогр.: с. 

106–111. 
 

Грабовська, С. Л.   Зоологія безхребетних [Текст] : метод. 

вказівки до лаб. робіт для студ. природничих ф-тів пед. 

вузів / С. Л. Грабовська ; [рец.: І. А. Акімов,  

Л. М. Містрюкова] ; МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т імені Павла Тичини. – Умань : УДПУ : АЛМІ, 2015. – 

67, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 67. – Сл. термінів та 

понять: с. 64–66. 

 

Методичні рекомендації до практичних занять з 

гістології з основами цитології та ембріології [Текст] : 

для студ. 2 курсу природничо-географічного ф-ту 

Уманського державного педагогічного ун-ту імені Павла 

Тичини / Уманський держаний пед. ун-т імені Павла 

Тичини, Каф. біології та методики її навчання ; [уклад.  

С. І. Сорокіна]. – Умань : УДПУ, 2016. – 39 c. : іл., табл. – 

Бібліогр.: с. 39. 

 

Методичні рекомендації до практичних занять з 

анатомії людини [Текст] : для студентів 2 курсу 

природничо-географічного ф-ту Уманського державного 

педагогічного ун-ту імені Павла Тичини / Уманський 

державний пед. ун-т імені Павла Тичини, Каф. біології та 

методики її навчання ; [уклад. С. І. Сорокіна]. – Умань : [б. 

в.], 2016. – 32 с. – Бібліогр.: с. 32 та до кожного заняття. 

 

Міхелі, С. В.   Становлення і розвиток українського 

ландшафтознавства [Текст] : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня доктора географічних наук : [cпец.] 11.00.01 

"Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів" 

/ Міхелі Сергій Володимирович ; МОН України, Київський 

нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2016. – 40, [1] c. : 

табл., схеми. – Бібліогр.: с. 32–37 (53 назви). 

 

Міхелі, С. В.   Українське ландшафтознавство: витоки, 

становлення, сучасний стан [Текст] : монографія 

/ С. В. Міхелі ; [рец. Г. І. Денисик, В. М. Петлін,  

К. А. Позаченюк] ; МОН України, Національний 

педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 415, [1] c. : табл., 

схеми, карти. – Бібліогр.: с. 328–366. 
 



Мороз, Л. М.   Лабораторні роботи із зоології хребетних 

[Текст] : (навчально-методичний посібник для студентів 

природничо-географічних факультетів пед. вузів) 

/ Л. М. Мороз ; [рец.: І. А. Акімов, І. В. Красноштан]. – 

Умань : Жовтий О. О., 2016. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54–

55. 

 

Праці Центральної геофізичної обсерваторії [Текст] : 

[збірник : історичний огляд розвитку гідрометеорологічної 

служби в Україні]. Вип. 14 (28) / Державна 

гідрометеорологічна служба ; під ред. О. О. Косовця. – К. : 

Інтерпрес ЛТД, 2018. – 102, [2] с., [2] арк. кольор. іл. : рис., 

табл. – Бібліогр.: в тексті. 
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