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офіційного опонента на дисертаційну роботу 
КУЛІНІЧ Марини Тарасівни на тему: «Аквально-терральні рекреаційні 

комплекси Середнього Подніпров'я », подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.11 -

конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів 

1. Актуальність теми дослідження її зв'язок з науково-

дослідницькими планами і програмами відповідних галузей науки і 

практики 

Дисертаційне дослідження Кулініч Марини Тарасівни присвячене 

розв'язанню актуальної конструктивно-географічної задачі - збалансуванню 

рекреаційного природокористування в межах аквально-терральних комплексів 

одного з найдавніших заселених регіонів України - Середнього Подніпров'я. 

При всій різноманітності наукових досліджень питань присвячених 

вивченню аквальних комплексів та ландшафтних прибережних територій, 

рекреаційного водного природокористування, малодослідженим є питання 

функціональної організації спеціальних місць відпочинку біля поверхневих 

водних об'єктів. 

Автором розроблена методика дослідження аквально-терральних 

рекреаційних комплексів, проведена оцінка їх рекреаційної придатності, 

визначено основні проблеми та запропоновано пропозиції щодо збалансування 

рекреаційного природокористування рекреаційних комплексів в межах 

Середнього Подніпров'я на основі ландшафтно-функціонального та структурно-

організаційного аналізу аквально-терральних рекреаційних комплексів . 

Дисертаційне дослідження тісно пов'язане з основними напрямками 

наукової роботи кафедри географії України і з науково-дослідною роботою 

географічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному 

вимірі» № 14БП 050-02 (державний реєстраційний номер 0114U003476). 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного у н і в е р с т с і 

імені Тараса Шевченка 
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2. Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність 

Основні положення, висновки та рекомендації, сформульовані у 

дисертації базуються на методології конструктивної географії та 

ландшафтознавства. 

Розроблена та обґрунтована Мариною Тарасівною методика дослідження 

аквально-терральних рекреаційних комплексів базується на основі 

ландшафтно-функціонального та структурно-організаційного аналізу аквально-

терральних рекреаційних комплексів Середнього Подніпров'я. 

Автор добре володіє сучасним понятійно-термінологічним апаратом. Про 

достатність і глибину опрацювання дисертаційної тематики свідчить значний 

список використаних джерел (142 найменування), який охоплює як 

географічну, так і суміжні галузі наук. 

Положення, висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації, 

ґрунтуються на достатньому фактологічному матеріалі, який всебічно охоплює 

заявлену проблематику. Зібрані аналітичні матеріали, опрацьовані із 

застосуванням сучасних методів дослідження (картографічного моделювання, 

комп'ютерного моделювання, методах джерелознавчого аналізу, математико-

статистичних методів, польових спостережень, анкетування та інших), що 

свідчить про достатнє володіння сучасними методами географічних 

досліджень. Результати проведеного аналізу знайшли відображення у 

висновках та розроблених рисунках, картосхемах та таблицях. В роботі і в 

Додатках міститься значний фактологічний матеріал, аналіз якого дозволив 

зробити обґрунтовані висновки. 

Зазначене дозволяє зробити висновок про обґрунтованість і достовірність 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

3. Наукова новизна результатів дослідження 

Автором, розроблено алгоритмічну модель конструктивно-географічного 

дослідження аквально-терральних рекреаційних комплексів, що включають 

етапи структурно-ландшафтного, структурно-організаційного дослідження та 

структурно-функціонального аналізу. 
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Запропоновано та обґрунтовано термін «аквально-терральний 

рекреаційний комплекс». 

Виявлено особливості та узагальнено підходи до виокремлення меж 

регіону Середнього Подніпров'я. 

Розроблено оригінальну карту ландшафтної структури регіону 

дослідження та схеми ресурсно-рекреаційного районування і ресурсно-

рекреаційнго зонінгу регіону Середнього Подніпров'я. 

Удосконалено понятійно-термінологічний апарат вітчизняної 

рекреаційної географії термінами «зона рекреаційного тяжіння АТРК», 

«рекреаційний модуль» та методику рекреаційної придатності поверхневих 

водних об'єктів. 

Подальшого розвитку отримали концепція збалансованого рекреаційного 

природокористування в межах аквально-терральних комплексів та концепція 

функціонального зонування рекреаційних комплексів. 

Марині Тарасівні вдалося розкрити проблематику та запропонувати 

напрямки її вирішення. Запропоновані підходи, концептуальні моделі і 

методика дослідження є новизною і авторським внеском у напрацювання 

конструктивної географії у контексті оптимізації та збалансування 

рекреаційного природокористування в межах аквально-терральних 

рекреаційних комплексів Середнього Подніпров'я. 

4. Значимість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання 

В дисертаційній роботі Кулініч Марини Тарасівни проведено 

оригінальне і практично спрямоване дослідження, яке становить як теоретичну 

так і методологічну цінність для конструктивної географії. 

Проведене дослідження є особистим внеском Марини Тарасівни у 

розвиток конструктивно-географічних засад оптимізації та збалансування 

рекреаційного природокористування в межах аквально-терральних 

рекреаційних комплексів Середнього Подніпров'я. В роботі обґрунтовано 

сутність поняття «аквально-терральні рекреаційні комплекси» та визначені 

основні концептуальні підходи їх наукового дослідження, розроблена методика 
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їх дослідження. Здійснено регіональний аналіз рекреаційного 

природокористування в межах Середнього Подніпров'я та визначені ключові 

проблеми організації рекреації, проведена оцінка рекреаційної придатності 

аквально-терральних комплексів. Розроблено пропозиції щодо удосконалення 

функціональної організації рекреаційного природокористування в межах 

проведеного дослідження. 

5. Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій 
в опублікованих працях 

Аналіз змісту дисертаційної роботи Кулініч Марини Тарасівни, 

автореферату та публікацій автора дозволяють зробити висновок, що визначені 

дисертантом завдання науково обґрунтовані та вирішені на високому 

теоретико-методологічному рівні. Основні положення та висновки знайшли 

відображення в опублікованих автором 20 наукових працях загальним обсягом 

5,8 д.а. (з них автору належить 5,4 д.а.), з яких 4 статті у наукових фахових 

видання України (1,7 д.а.), 2 публікації у закордонних фахових видання, інших 

статях та тезах доповідей на міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конференціях, що відповідає вимогам МОН України до опублікування 

результатів дисертаційних досліджень. 

Кількість опублікованих наукових праць та їхній обсяг відповідають 

вимогам щодо основного змісту дисертації на одержання наукового ступеня 

кандидата географічних наук. 

6. Оцінка змісту, стилю та мови дисертаційної роботи 
Дисертаційна робота містить теоретичний, методичний та прикладний 

аспекти, що є притаманним дисертаційним дослідженням на одержання 
наукового ступеня кандидата географічних наук. 

Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків і 
списку використаних джерел. 

Перший розділ «Теоретичні аспекти дослідження аквально-терральних 

рекреаційних комплексів» присвячений дослідженню наукових підходів і 

концепцій дослідження аквально-терральних рекреаційних комплексів, в 

розділі розкрито структуру та запропонована авторська методика визначення 
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даного поняття, що базується на концепції рекреаційного 

природокористування. 

Другий розділ «Методика дослідження аквально-терральних 

рекреаційних комплексів» відображає особливості запропонованої автором 

методики конструктивно-географічного (ландшафтно-функціонального та 

структурно-організаційного) аналізу АТРК Середнього Подніпров'я. 

Третій розділ «Регіональний аналіз рекреаційного природокористування в 

межах Середнього Подніпров'я» присвячений визначенню регіональних 

відмінностей в структурі рекреаційних ресурсів та в системі їх рекреаційного 

використання в межах Середнього Подніпров'я, аналізу відмінностей регіону в 

ландшафтній структурі та специфіки розташування рекреаційних об'єктів в 

його межах. 

Четвертий розділ «Конструктивно-географічні аспекти оптимізації 

рекреаційного природокористування в межах аквально-терральних 

рекреаційних комплексів Середнього Подніпров'я» присвячений розгляду 

основних особливостей функціонування АТРК регіону дослідження та 

основних напрямків збалансування їх рекреаційного використання. 

Кожен із розділів і робота в цілому завершується висновками, які повною 

мірою відображають зміст і результати дослідження. 

Дисертація написана сучасною мовою, яка відповідає особливостям 

стилістики наукових досліджень, визначається адекватним і обґрунтованим 

застосуванням термінів і понять. 

7. Дискусійні положення та зауваження 

Представлене дисертаційне дослідження, можна віднести до одного із 

актуальних та досить складних напрямків в розвитку сучасної конструктивної 

географії. Як і інші подібні роботи, воно містить ряд дискусійних положень, в 

рамках яких можна висловити певні зауваження і побажання, а саме: 

1. Висновки представлені в роботі в повній мірі відображають зміст 

розділів та синтезують основні результати дослідження, при цьому, на мою 

думку, їх можливо було представити більш лаконічними та стислими. 
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2. Сторінка 160 дисертації (сторінка 16 автореферату) зауваження до 

використаної термінології вказано: галузей ландшафтного дизайну та 

архітектурного планування, замість архітектурного планування варто 

використовувати терміни територіальне планування, регіональне планування, 

містобудування; сторінка 136, 137 дисертації вжито термін функціонально-

організаційне зонування, можливо достатньо було б вживати термін 

функціональне зонування; 

3. З опису методики анкетування населення, для отримання 

інформації щодо рекреаційних вподобань жителів міст Середнього 

Подніпров'я, незрозуміло, серед жителів яких саме міст проводилось 

анкетування і яким чином відбувався відбір респондентів; 

4. Дуже цікавими та змістовними є розроблені картографічні 

матеріали, та особливо схеми представлені в четвертому розділі дисертації. 

Наприклад «Схема функціональної організації Приканівського АТРК» 

(сторінка 147 дисертації). При цьому, зважаючи на виключно ілюстративному 

представленні їх в роботі, досить складно визначити чи враховані при їх 

розробленні санітрно-захисні зони та прибережна захисна смуга, які 

нормуються згідно ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських 

поселень»; 

5. На рисунках, де представлено поля щільності рекреаційних об'єктів 

в регіоні Середнього Подніпров'я (сторінки 85, 86, 87 дисертації), представлено 

шкалу зміни інтенсивності даного явища, але без зазначення числових 

показників, які варто було б відобразити; 

6. В підрозділі 3.3. дисертаційної роботи представлено схему 

рекреаційного районування із зазначенням, що її побудовано за допомогою 

інструментарію ГІС. На мою думку, варто було б більш детально розписати 

використану методику побудови представленої сітки рекреаційних районів. 

Тоді робота сприймалася б і ще краще; 

7. На сторінці 13 автореферату рис. 5 «Схема функціональної 

організації Буцького АТРК» є дещо дрібною, доцільно було б показати хоча б 

фрагмент у більшому масштабі, для розуміння рівня опрацювання інформації. 
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Зазначені вище зауваження не позначаються на загальному позитивному 

враженні, яке справляє дисертаційна робота. 

8. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертація Кулініч Марини Тарасівни «Аквально-терральні рекреаційні 

комплекси Середнього Подніпров'я», є цілісною роботою, в якій досягнута 

тематична повнота та розкрита головна наукова ідея автора. Представлені у 

роботі наукові та практичні положення логічно викладені та достатньо 

обґрунтовані. 

Дисертаційна робота за своєю структурою, обсягом та оформленням 

відповідає вимогам щодо загальних положень «Порядку присудження наукових 

степенів» за пунктами 9, 11, 12, 13, 14 відповідно кандидатських дисертацій. 

Дисертація є завершеним науковим дослідженням, направленим на 

вирішення конструктивно-географічної задачі, що має конкретні наукові 

результати та суттєве значення для потреб збалансування рекреаційного 

природокористування в межах аквально-терральних рекраційних комплексів 

Середнього Подніпров'я. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (142 найменування) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 184 сторінки, з них основного тексту - 147 сторінок. 

Робота містить 15 таблиць, 34 рисунки, 3 додатки на 9 сторінках. Автореферат 

повністю відповідає дисертаційній роботі, розкриває основний зміст 

проведеного дослідження та отриманих результатів. 

9. Загальний висновок. 

Дисертаційна робота Кулініч Марини Тарасівни «Аквально-терральні 

рекреаційні комплекси Середнього Подніпров'я» відповідає паспорту 

спеціальності 11.00.11. - конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів, присвячена актуальній темі і є самостійним та завершеним 

науковим доробком, спрямованим на розвиток конструктивної географії, 

містить наукову новизну, обґрунтовані достовірні результати і практичне 

значення. 
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Таким чином, дисертація відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13, 14 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, а її автор Кулініч 

Марина Тарасівна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

географічних наук зі спеціальності 11.00.11 - конструктивна географія та 

раціональне використання природних ресурсів. 

Офіційний опонент: 
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імені Ю.М. Білоконя 

канд. геогр. наук О.О. Сивак 

Підпис О.О. Сивак засвідчую 

заступник директора з наукової роботи 

ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» 

імені Ю.М. Білоконя 

доктор геогр. наук 
w «ss/tflinPOMICTOM} 
® ® ' Ідентифікаційний код J 02497720, ^ Діу 

6 жовтня 2016 року 

Ю.М. Палеха 

"ьх іД .Мо у у Ч н к 
Від \ 0 Ї ' Ч Ь 7 Pftfl,,. 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університе; 

імені Тараса Шевченка 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

на дисертацію Кулініч Марини Тарасівни «АКВАЛЬНО-ТЕРРАЛЬНІ 
РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я» представлену 
на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 

11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних 

Актуальність обраної теми. Аналіз рекреаційного використання 
територіальних комплексів приурочених до річкових систем не новий для 
прикладного ландшафтознавства і конструктивної географії. Водночас розгляд 
парагенетичної і парадинамічної системи «річка-прилеглі території» залишався 
значною мірою поза увагою дослідників. Та саме тут концентруються 
найширші рекреаційні навантаження, а, відповідно, і спостерігаються найбільш 
глибокі порушення природної основи. Надзвичайно гостро ці проблеми 
стосуються Середнього Придніпров'я, яке почало отримувати антропогенне 
навантаження ще майже 10 тисяч років тому і яке постійно зростало як 
кількісно, так і якісно. 

У останні десятиріччя Середнє Придніпров'я почало отримувати все більш 
інтенсивне навантаження рекреаційного характеру. Нажаль це головно 
нерегульована рекреація з усіма негативними наслідками. Різноманіття 
рекреаційних навантажень як водної поверхні річок, так і прибережних 
територіальних систем потребує застосування відповідних методик 
дослідження, аналізу та практичного застосування запропонованих заходів, які 
також потребують значною мірою доопрацювання. 

Актуальність представленого дисертаційного дослідження ще й у тому, що 
воно має не локальний, а загальнонауковий характер, тобто може бути 
використане під час вирішення подібних проблем на інших територіях України 
і навіть за її межами. Запропоновані автором оптимізаційні заходи, крім суто 
території досліджень, також мають доволі загальний характер, що свідчить про 
їх широку використовуваність. 

Таким чином в комплексі актуальних напрямків досліджень представлена 
дисертаційна робота є своєчасним, актуальним й стратегічно важливим 
дослідженням. 

ресурсів 

Відділ діловодства та архіву 
Ки ї вськ і ' номінального університету 

jpiuH' •)(;.><-К П і ч е ч к а 
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Ступінь обґрунтованості та достовірності результатів дослідження. 
Основні наукові результати дисертанта - 6 обґрунтованих висновків, 20 
опублікованих праць, з них 4 статей у виданнях, що входять до переліку 
наукових фахових видань України та 2 публікації у закордонних фахових 
виданнях. 

Дослідження Кулініч М.Т., особливо конструктивно-географічний підхід до 
аналізу й оптимізації шквально-терральних комплексів Середнього 
Придніпров'я, мають декілька джерел: 

- ґрунтуються на загальних засадах конструктивної географії, 
складають напрацювання у напрямку спадкоємного розвитку ідей і 
положень сучасних вітчизняних та закордонних вчених; 

• застосовано сукупність різноманітних підходів і принципів, а 
також методів отримання, обробки та інтерпретації різноманітних даних, 
серед яких на увагу заслуговують такі принципи як об'єктивність, 
причинність, розвиток. З інтегрованих методологічних засад 
дисертаційного дослідження провідна роль належить принципам 
генетичності, еволюційності, історичності. Особлива увага надана 
причинно-наслідковим зв'язкам; 

використання багатої бази інформаційних фондових даних та 
власних досліджень автора, а також апробація матеріалів дослідження на 
конференціях, успішне використання розробок автора в практиці. 

Усе це переконливі складові обґрунтованості й достовірності результатів 
представлених у дисертаційному дослідженні Кулініч М.Т. 

Достовірність і новизна дослідження. Дисертація Кулініч М.Т. одне з 
актуальних на сьогодні досліджень в галузі оптимізації аквально-терральних 
комплексів. Тут розглянуто та обґрунтовано теоретико-методичні основи 
відповідних конструктивно-географічних досліджень. 

На основі поглиблення й розробки сукупності теоретико-методологічних засад 
конструктивно-географічних досліджень аквально-терральних комплексів 
автором вперше запропоновано і реалізовано на прикладі Середнього 
Придніпров'я нові підходи до комплексного оцінювання екологічного стану 
таких систем за природними і антропогенними чинниками; здійснено для даної 
території середньо- і великомасштабне картографування як всієї території 
досліджень, так і окремих ключових ділянок. 
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У дисертаційному дослідженні дістали подальшого розвитку: методи оцінки 
екологічного стану територіальних комплексів і їх управління за комплексними 
показниками, що надало автору можливість розробити конкретні оптимізаційні 
заходи. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. У наукових 
працях дисертантки (20 наукових публікацій, в тому числі 4 статті у виданнях, 
що входять до переліку наукових фахових видань України та 2 публікації у 
закордонних фахових виданнях) повністю розкривається основний зміст 
дисертаційного дослідження. 

Значущість отриманих результатів для науки і практики. Враховуючи те, 
що Кулініч М.Т. вдалося вирішити слабо розроблені й спірні питання 
визначення та оптимізації екологічних проблем пов'язаних з рекреаційним 
використанням шквально-терральних комплексів Середнього Придніпров'я -
можна вважати, що автор вніс суттєвий вклад у розвиток конструктивної 
географії. 

Дисертаційне дослідження може бути використано рядом закладів, які 
спеціалізуються на проблемах річкових та прирічкових територій та науковими 
і державними установами, які контролюють таку діяльність. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та оформлення. Загальний аналіз 
змісту результатів та оформлення дисертаційного дослідження Кулініч М.Т. 
дають змогу зробити висновок, що вона повністю й послідовно розкриває 
поставлені завдання. Основні з них: вперше запропоновано термін «шквально-
терральний рекреаційний комплекс» як функціональне поєднання суміжних 
взаємодіючих ділянок водного простору і прилеглих територій; розроблено 
алгоритмічну модель конструктивно-географічного дослідження шквально-
терральних рекреаційних комплексів, що містить етапи структурно-
ландшафтного, структурно-організаційного дослідження та структурно-
функціонального аналізу; виявлено та науково обґрунтовано підходи до 
виокремлення меж регіону Середнього Подніпров'я; розроблено оригінальну 
карту структури регіону дослідження та схеми ресурсно-рекреаційного 
районування і ресурсно-рекреаційного зонінгу регіону Середного Подніпров'я; 
за дослідженими показниками складені великомасштабні карти; запропоновано 
ряд рекомендацій для екологічної оптимізації шквально-терральних комплексів 
Середнього Подніпров'я. 
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Заслуговує на увагу розвинуті автором у дисертації концепції збалансованого 
рекреаційного природокористування в межах шквально-терральних комплеків і 
функціонального зонування рекреаційних територій, які автор перетворює в 
процесі виконання роботи на реальні практичні напрацювання. 

Надзвичайно важливим і таким, що може знайти широке подальше 
застосування є використаний автором системно-цілісний підхід до поняття 
«шквально-терральний комплекс» і «оптимізація рекреаційної діяльності в 
межах шквально-терральних систем», а також доведене положення, що 
основою природокористування в межах шквально-терральних комплексів 
повинна бути саме його ландшафтна організація. 

Інтегрований висновок, що оптимізація рекреаційної діяльності в межах 
шквально-терральних комплексів повинна здійснюватись на основі 
закономірностей виявленого відповідного зонування заслуговує широкого 
впровадження при реалізації подібних досліджень на інших територіях 
України. 

Структура дисертації логічна, дослідження є цілком завершеним. 

Серед недоліків і зауважень суттєві такі: 

• Запропоновані автором два визначення аквально-терального 
комплексу (взаємодоповнююче поєднання природно-аквального та 
природно-територіального комплексів, з поверхневим водним об'єктом в 
якості ядра АТК - с. 15 і парагенетичний природно-територіальний 
комплекс, ядром якого є поверхневий водний об'єкт - с. 17) не зовсім 
сумісну, оскільки поєднання природно-аквального та природно-
територіального комплексів - це не зовсім парагенетичний природно-
територіальний комплекс (друга складова першого визначення), а більш 
складне утворення. 

• У складанні автором ландшафтної карти на територію 
дослідження відсутній польовий етап, що може спричинити до 
виникнення певних неточностей. 

• Викликає запитання чи вистачить ландшафтної основи для 
вирішення прикладних питань масштабу 1:500 000, оскільки більшість 
рекреаційних об'єктів у її межах будуть зображенні розміром до 
міліметра. 

• У підрозділі 2.2 автор відходить від конкретного об'єкту 
дослідження, розглядаючи всю територію Середнього Подніпров'я. 
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Бачиться за доцільне на цьому фоні все ж таки сконцентруватися саме на 
аквально-терральних комплексах. 

• Відсутність на наведених у дисертації ключових ділянках 
широкого картографічного матеріалу робить їх аналіз дещо 
декларативним. 

• На схемах 4.8, 4.9, 4.10 більш доцільно замість компонентної 
дати ландшафтну основу, що значно б їх збагатило. 

• Наведені в дисертаційному дослідженні висновки практично 
повторюють наукову новизну, що не зовсім відповідає вимогам до їх 
складання. 

Висновок. Дисертація Кулініч М.Т., автореферат і опубліковані праці повністю 
розкривають тему дослідження. Теоретичні й методичні розробки цікаві й 
обґрунтовані. Це дослідження є суттєвим внеском до конструктивної географії. 
Кулініч М.Т. виокремила та обґрунтувала теоретико-метологічні й методичні 
основи формування й аналізу шквально-терральних рекреаційних комплексів 
Середнього Придніпров'я, що є складовою раціонального використання його 
території. Дисертаційне дослідження цілком відповідає спеціальності 11.00.11 -
конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Кулініч М.Т. «АКВАЛЬНО-
ТЕРРАЛЬНІ РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІПРОВ'Я» 
відповідає вимогам ДАК України, вимогам, що висуваються до кандидатських 
дисертацій згідно з п.п. 11, 13 «Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 p. No 567, а його 
автор заслуговує присудження йому наукового ступеня кандидата географічних 
наук за спеціальністю 11.00.11. - конструктивна географія і раціональне 
використання природних ресурсів. 
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