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У віснику висвітлені актуальні питання теорії і практики природничої географії, суспільної географії та картографії. 
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів. 

В вестнике освещены актуальные вопросы теории и практики естественных географии, общественной геогра-
фии и картографии. 

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов. 

In this bulletin the actual problems of theory and practice of natural geography, public geography and cartography are 
lighted up. 

For scientists, professors, aspirants and students. 
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