
Географія – це доля!
Вагомий доробок

знаної географині

(бібліографічний колаж)



Лютневі дні принесли у затишну оселю НДУ імені Миколи Гоголя

знаменну подію – 60-річчя знаної географині Барановської Ольги

Віталіївни.

Колектив бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського НДУ імені

Миколи Гоголя щиро і сердечно вітає Вас, шановна Ольго Віталіївно, з

Вашим ювілеєм!

Школа, університет, аспірантура, захист дисертації, улюблена

робота – все це здійснилося у Вашій долі.

Ваше життя – це зразок відданості своєму покликанню, обраній

професії Педагога. Свої ґрунтовні, міцні і глибокі знання, свій

педагогічний досвід Ви з любов’ю віддаєте студентській молоді. Ви –

вмілий і доброзичливий наставник, здібний організатор, мудрий

порадник, людина творча і цілеспрямована.

Шановна Ольго Віталіївно, від щирого серця зичимо Вам міцного

здоров’я, бадьорості духу, енергії, невичерпних сил, радості від

життя, щастя та благополуччя, натхнення та великих наукових і

творчих досягнень!



Фонди бібліотеки імені академіка
М. О. Лавровського НДУ імені Миколи Гоголя
систематично поповнюються виданнями викладачів
університету, що є запорукою якісного
інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Ольга Віталіївна автор низки наукових статей,
положень, підручників, посібників, методичних
рекомендацій, методичних матеріалів, без яких
неможливе вивчення навчальних дисциплін
географічного циклу.

Науковий доробок складає понад 170 публікацій.



Більшість джерел знаходяться у відкритому доступі на студентському абонементі і в
читальних залах бібліотеки, наявність яких можна побачити в Електронному каталозі за
посиланням:
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


Рекреаційно-туристичні ресурси України з
основами туристичного ресурсознавства [Текст] :
навчальний посібник / автор. кол.: Н. О. Алєшугіна [та
ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин :
ПП Лисенко М. М., 2014. - 520 с. : іл.

Барановська, Ольга Віталіївна.
Регіональний фізико-географічний огляд Африки,

Австралії, Південної Америки та Океанії [Текст] / О. В.
Барановська, С. В. Міхелі ; Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М.
Гоголя, 2005. - 79 с.



Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія Світового океану [Текст] :

навчальний посібник / О. В. Барановська ; Ніжинський
державний педагогічний університет імені Миколи
Гоголя. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - 82 с.

Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія Африки [Текст] : навчальний

посібник / О. В. Барановська ; Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М.
Гоголя, 2008. - 101 с.



Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія материків і океанів [Текст] :

навчальний посібник. Ч. 1. Світовий океан, Африка,
Австралія, Океанія, Південна Америка / О. В.
Барановська ; Міністерство освіти і науки України,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.
- Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - 306 с.

Барановська, Ольга Віталіївна.
Практикум з фізичної географії материків і океанів

(Світовий океан і Африка) [Текст] / О. В. Барановська ;
Ніжинський державний педагогічний університет імені
Миколи Гоголя. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - 48 с.



Повнотекстові варіанти видань знаходяться в Електронній бібліотеці університету за 
посиланням:
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT&P21DBN=FTEXT&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=
Для використання документів та видань, що представлені в електронному вигляді необхідно авторизуватися.,

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT&P21DBN=FTEXT&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR


Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами
туристичного ресурсознавства [Электронный ресурс] :
навчальний посібник / автор. кол.: Н. О. Алєшугіна [та ін.] ;
Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний
технологічний університет. - 2-е вид., випр. та доп. -
Электрон. текстовые дан. - Чернігів : ЧНТУ, 2015. - 493 с. : іл.-
Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. Публикаци
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER
&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=493_Alesh
ugina_Baranovsky_eacijnoturystychni_resursy_Ukrajiny.pdf&mfn=8623&FT_RE
QUEST=&CODE=493&PAGE=1

Барановська, Ольга Віталіївна.
Сучасні інформаційні технології при викладанні

географічних дисциплін [Электронный ресурс] : навч. посіб. / О.
В. Барановська, М. О. Барановський ; Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя. - Электрон. текстовые дан.
- Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. - 100 с. - Загл. с титул.
экрана. - Электрон. версия печ. Публикаци http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READE
R&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=100_Inf
orm_tekhnolohiyi_heohrafiya.pdf&mfn=8212&FT_REQUEST=&CODE=100&P
AGE=1

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=493_Aleshugina_Baranovsky_eacijnoturystychni_resursy_Ukrajiny.pdf&mfn=8623&FT_REQUEST=&CODE=493&PAGE=1
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=100_Inform_tekhnolohiyi_heohrafiya.pdf&mfn=8212&FT_REQUEST=&CODE=100&PAGE=1


Барановська, Ольга Віталіївна.
Загальні географічні закономірності [Электронный

ресурс] : навч. посіб. / О. В. Барановська, В. В. Остапчук ;
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. -
Электрон. текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021.
- 162 с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ.
Публикаци http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_REA
DER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=1
62_Zah_heohrafichni_zakonomirnosti.pdf&mfn=8211&FT_REQUEST=&CO
DE=162&PAGE=1

Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія Євразії (регіональний огляд)

[Электронный ресурс] : навчальний посібник / О. В. Барановська
; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. -
Электрон. текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. -
204 с. - Загл. с титул. Экрана. - Электрон. версия печ.
Публикации http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READE
R&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=204_fiz
ychna_heohrafiya_Yevraziyi.PDF&mfn=4464&FT_REQUEST=&CODE=204&P
AGE=1

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=162_Zah_heohrafichni_zakonomirnosti.pdf&mfn=8211&FT_REQUEST=&CODE=162&PAGE=1
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=204_fizychna_heohrafiya_Yevraziyi.PDF&mfn=4464&FT_REQUEST=&CODE=204&PAGE=1


Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія Північної Америки [Электронный ресурс] :

навчальний посібник [для студентів географічних спеціальностей
вищих навчальних закладів] / О. В. Барановська ; Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя. - Электрон.
текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. - 136 с. - Загл. с
титул. экрана. - Электрон. версия печ. Публикаци
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&
P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=137_Fizychna
_heohrafiya_Pivnichnoyi_Ameryky.PDF&mfn=4486&FT_REQUEST=&CODE=137
&PAGE=1

Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія Південної Америки [Электронный ресурс] :

навчальний посібник [для студентів географічних спеціальностей
вищих навчальних закладів] / О. В. Барановська ; Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя. - Электрон. текстовые
дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. - 84 с. - Загл. с титул. экрана. -
Электрон. версия печ. Публикации http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21
DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=85_Baranovska_Fizich
na_geografiya.PDF&mfn=59&FT_REQUEST=&CODE=85&PAGE=1

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=137_Fizychna_heohrafiya_Pivnichnoyi_Ameryky.PDF&mfn=4486&FT_REQUEST=&CODE=137&PAGE=1
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=85_Baranovska_Fizichna_geografiya.PDF&mfn=59&FT_REQUEST=&CODE=85&PAGE=1


Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія материків і океанів [Электронный

ресурс] : навчальний посібник : у 2-х ч. Ч. 2. Північна Америка
та Євразія / О. В. Барановська ; Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя. - Электрон. текстовые дан.
- Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018. - 380 с. - Загл. с титул.
экрана. - Электрон. версия печ. Публикации
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READ
ER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=380_
Baranovska_Fizychna_heohrafiya_02.PDF&mfn=4918&FT_REQUEST=&CO
DE=380&PAGE=1

Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія Австралії та Океанії [Электронный

ресурс] : Навчальний посібник / О. В. Барановська ; Ніжинський
державний університет імені Миколи Гоголя. - Электрон.
текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. - 88 с. -
Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации.
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DB
N=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=94_Baranovska_Fizichna_G
eografiya.pdf&mfn=58&FT_REQUEST=&CODE=88&PAGE=1

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=380_Baranovska_Fizychna_heohrafiya_02.PDF&mfn=4918&FT_REQUEST=&CODE=380&PAGE=1
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=94_Baranovska_Fizichna_Geografiya.pdf&mfn=58&FT_REQUEST=&CODE=88&PAGE=1


Барановська, Ольга Віталіївна.
Фізична географія материків і океанів [Электронный

ресурс] : навчальний посібник: у 2 ч. Ч. 1. Загальні
закономірності Землі, Світовий океан, Африка, Австралія,
Океанія, Антарктида, Південна Америка / О. В. Барановська ;
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - 2-е
вид. - Электрон. текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,
2020. - 322 с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ.
публикации http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READE
R&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=322_Fi
zychna_heohrafiya_materykiv_i_okeaniv.pdf&mfn=7903&FT_REQUEST=&C
ODE=322&PAGE=1

Барановська, Ольга Віталіївна.
Практикум з фізичної географії материків і океанів

(Північна Америка) [Электронный ресурс] / О. В.
Барановська, О. А. Бездухов ; Ніжинський державний
педагогічний університет імені Миколи Гоголя. - Электрон.
текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2009. - 30 с. -
Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. Публикации
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_RE
ADER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_nam
e=32_Baranovska_praktikym_z_fizichnoi_geografii.pdf&mfn=189&FT_RE
QUEST=&CODE=32&PAGE=1

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=322_Fizychna_heohrafiya_materykiv_i_okeaniv.pdf&mfn=7903&FT_REQUEST=&CODE=322&PAGE=1
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=32_Baranovska_praktikym_z_fizichnoi_geografii.pdf&mfn=189&FT_REQUEST=&CODE=32&PAGE=1


Барановська, Ольга Віталіївна.
Практикум із ландшафтної екології [Электронный

ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. В. Барановська, М. О.
Барановський ; Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя. - Электрон. текстовые дан. - Ніжин : НДУ
ім. М. Гоголя, 2019. - 36 с. - Загл. с титул. экрана. -
Электрон. версия печ. Публикации http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_R
EADER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_na
me=36_Praktykum_iz_landshaftnoyi_ekolohiyi.pdf&mfn=7853&FT_REQ
UEST=&CODE=36&PAGE=1

Барановська, Ольга Віталіївна.
Практикум з фізичної географії материків і океанів (Євразія)

[Электронный ресурс] : навч.-метод. посібник / О. В. Барановська, О.
А. Бездухов ; Ніжинський державний педагогічний університет імені
Миколи Гоголя. - Электрон. текстовые дан. - Ніжин : НДУ ім. М.
Гоголя, 2019. - 40 с. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ.
Публикации http://lib.ndu.edu.ua/cgi-
bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21
DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=40_Praktykum_z_fiz_
heohrafiyi.pdf&mfn=5126&FT_REQUEST=&CODE=40&PAGE=1

http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=36_Praktykum_iz_landshaftnoyi_ekolohiyi.pdf&mfn=7853&FT_REQUEST=&CODE=36&PAGE=1
http://lib.ndu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=FTEXT_READER&P21DBN=FTEXT&Z21ID=10941965603983819&Image_file_name=40_Praktykum_z_fiz_heohrafiyi.pdf&mfn=5126&FT_REQUEST=&CODE=40&PAGE=1
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Запрошуємо до бібліотеки
наших користувачів, що вивчають, 
люблять і цікавляться географією і 
всіх тих, хто хоче пізнавати світ.

Підготували працівники відділу ВІТКЗ


