
ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію Гнатюка Олексія Михайловича 
«Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної 
ідентичності населення Подільського регіону», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 
-  економічна та соціальна географія

1. Актуальність обраної теми дослідження, її зв’язок з планами та 
напрямками науково-дослідних робіт наукових установ і організацій, 
державними та галузевими науковими програмами.

Кожна сучасна країна є сукупністю не лише об’єктивних географічних 
регіонів, але й територіально-ментальних ідентичностей, які є відображенням 
уявлень та поглядів людської спільноти щодо себе та щодо середовища свого 
проживання. Природний характер формування місцевих ідентичностей є 
джерелом культурного взаємозбагачення, чинником соціально-психологічної 
поєднаності населення й території. Співвідношення територіальних 
ідентичностей розкриває багатогранність самосвідомості громадян та формує 
загальнонаціональний образ країни. Відсутність антагонізму між 
ідентичностями різного рівня (локального, регіонального, 
загальнодержавного) чи різного типу (етнонаціонального, релігійно- 
конфесійного, культурного-цивілізаційного) є запорукою політичної 
стабільності та безконфліктного розвитку держав. В цьому контексті ситуація 
в Україні є не дуже сприятливою як через достатньо широке збереження ще 
радянської ідентичності, недостатнє утвердження в свідомості громадян 
загальнонаціонального образу країни, так через зовнішню геополітичну 
пропаганду різних форм національної та регіональної ідентичності (проекти 
«Русский Мир», «Новороссия» та деякі ін.), які суперечать українській 
загальнонаціональній ідентичності, виступаючи одним з чинників політичної 
дестабілізації ситуації в державі. Оскільки формування й поширення 
територіальної ідентичності різного рівня визначається сукупністю 
географічних передумов, є територіально диференційованою і впливає на усі 
суспільні процеси, то в її дослідженні особливо актуальним є суспільно- 
географічний підхід. Науковий аналіз територіальної ідентичності дає змогу 
вносити корективи у виділення різних суспільно-географічних структур 
(етнографічних районів, систем розселення та ін.). Водночас сучасні 
суспільно-географічні дослідження проблем територіальної ідентифікації ще 
не відповідають реальним потребам, засвідчуючи своєчасність підготовки 
Гнатюком Олексієм Михайловичем дисертаційної роботи, присвяченої 
всебічному суспільно-географічному аналізу територіальної ідентичності 
населення Подільського регіону.

З огляду на недостатність висвітлення проблеми в географічній 
літературі, дисертація О. М. Гнатюка вирішує проблему формування 
методології досліджень територіальної ідентичності. У відповідь на 
практичні потреби гармонізації співвідношень ідентичності локального й
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регіонального та загальнонаціонального рівнів, пошуку шляхів активізації 
регіонального економічного розвитку в дисертації обґрунтовано і важливі 
рекомендації прикладного характеру, підтверджуючи актуальність виконаної 
роботи. Достатньо вдалим є і вибір регіону дослідження, враховуючи, 
зокрема, унікальність його географічного положення та історико-географічні 
особливості на межі впливу різних політичних центрів.

Дисертаційна робота О. М. Гнатюка виконана на кафедрі економічної 
та соціальної географії географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка і безпосередньо пов’язана з науково- 
дослідною роботою цієї кафедри, зокрема, з виконанням теми «Суспільно- 
географічні дослідження системи природокористування в Україні» (№ 
державної реєстрації 0111Ш932).

2. Зміст та завершеність дослідження

Дисертаційна робота О. М. Гнатюка включає Вступ, три розділи, 
висновки (після кожного розділу і загальні), список використаних джерел 
(181 найменування), 9 додатків, які вміщують 2 таблиці та 75 рисунків, у 
тому числі 68 картосхем. Дисертація викладена на 277 сторінках, з яких 174 
сторінки основного тексту.

У Вступі відображено сутність наукової проблематики формування та 
оцінки регіональної ідентичності, обґрунтовано її актуальність, визначено 
об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, його методологічні засади, 
сформульовано наукові положення, які виносяться на захист, вказано на 
теоретичну й практичну цінність роботи, відображення її змісту в наукових 
публікаціях, зазначено апробацію та структуру роботи.

У першому розділі дисертаційної роботи О. М. Гнатюка зроблено 
визначення територіальної ідентичності, розкрито її суспільно-географічний 
зміст та рівень відображення проблематики в науковій літературі. Тенденції 
формування територіальної ідентичності розглянуто в контексті різних 
суспільно-географічних закономірностей. Виділено ієрархічну, компонентну 
та просторову структуру територіальної ідентичності. Обґрунтовано деякі 
концептуальні підходи взаємодії територіальних ідентичностей різного рівня 
та методологію їхнього дослідження. У цій частині роботи зроблено й 
детальний опис методів та методики суспільно-географічного аналізу 
територіальної ідентичності.

У другому розділі дисертації О. М. Гнатюка всебічно проаналізовано 
передумови формування територіальної ідентичності населення 
Подільського суспільно-географічного району. Визначено вплив 
географічного положення, геодемографічного та історико-культурного 
чинників в процесі територіальної ідентифікації населення регіону.

Детальну суспільно-географічну оцінку територіальної ідентичності 
Подільського суспільно-географічного району зроблено в третьому розділі 
роботи. Значну увагу приділено аналізу просторової структури регіональної
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ідентичності, характеристиці афективних проявів територіальної
самоідентифікації населення. Розглянуто потенціал територіальної
ідентичності регіону як особливого ресурсу його розвитку.

Структура дисертаційного дослідження О. М. Гнатюка цілком 
відповідає меті та характеру дослідницьких завдань. Виклад матеріалу 
відзначається логічністю та послідовністю. Можна лише зауважити, що для 
кращого прочитання роботи деякі важливі картосхеми доцільно було подати 
не в додатках, а в основній частині. Зміст розділів та висновків дисертаційної 
роботи О. М. Гнатюка свідчить про її цілісність і завершеність.

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їх достовірність і новизна

Дисертаційне дослідження О. М. Гнатюка виконане на основі 
ґрунтовного опрацювання літературних джерел (181 найменування), широкої 
сукупності довідкової і статистичної інформації, а також різнобічних 
матеріалів польових обстежень, проведених безпосередньо автором, що 
засвідчує достовірність одержаних результатів. Обґрунтованість наукових 
положень роботи підтверджується насамперед добре продуманою 
методологією дослідження, яка основана на теоретичних засадах сучасної 
суспільної географії, та новаторському використанні різнобічних 
соціологічних методів, які дали змогу одержати об’єктивну інформацію щодо 
формування та суспільно-географічної оцінки територіальної ідентичності. 
Результативність дослідження визначається продуктивним
міждисциплінарним використанням досягнень історичної географії, 
культурології та соціології. Висновки і рекомендації, що виносяться на 
захист, пройшли належну апробацію на 16 всеукраїнських та міжнародних 
наукових конференціях і семінарах.

Найважливішими досягненнями дисертаційної роботи О. М. Гнатюка, 
які відзначаються науковою новизною, є:

- вдосконалення понятійно-термінологічного апарату суспільної 
географії, що відобразилося у конкретизації змісту таких понять, як 
«територіальна ідентичність», «просторова структура територіальної 
ідентичності», «компонентна структура територіальної ідентичності» 
(розд. 1, с. 14-25);

- обґрунтування концептуальних положень щодо взаємодії 
ієрархічних рівнів територіальної ідентичності, її активної ролі в 
суспільних процесах (розд. 1, с. 17 -  с. 21):

- типізація територіальної ідентичності в контексті основних 
принципів суспільної географії (розд. 1, с. 27-30);

- обґрунтування методологічних суспільно-географічних підходів 
до дослідження територіальної ідентичності (розд. 1, с. 44 - 56).

- розроблення алгоритму дослідження територіальної ідентичності 
населення (розд. 1, с. 56 - 58);
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- створення серії картосхем для відображення територіальної 
ідентичності (додатки, с. 204 -  272);

- визначення місця і ролі основних чинників у формування 
територіальної ідентичності населення Подільського макрорайону 
України (розд. 2, с. 62 - 104);

виявлення основних особливостей та просторових 
закономірностей територіальної ідентичності населення Подільського 
суспільно-географічного макрорайону (розд. З, с. 106 - 150);

- обґрунтування засад практичного використання територіальної 
ідентичності населення у процесі регіонального розвитку та планування; 
(розд. З, с. 159-168).

3. Дискусійні питання та зауваження

Відзначаючи вагомість здобутків дисертаційного дослідження О. М. 
Гнатюка необхідно вказати на окремі дискусійні моменти у його роботі та 
зробити зауваження щодо деяких положень. Зокрема:

1) виділяючи різні типи територіальної ідентичності (розд. 1, с. 27 -  ЗО) 
доцільно було акцентувати особливу увагу на проблемах державно- 
політичної ідентифікації населення України, враховуючи поширеність серед 
громадян держави т. зв. радянської ідентичності та активної пропаганди 
російською державою деструктивних проектів «Русского мира» і 
«Новороссии»;

2) при аналізі наукового доробку щодо пізнання територіальної 
ідентичності населення (розд. 1, с. 33-42) доцільно було б використати 
фундаментальну працю французького вченого Фернана Броделя (1902-1985) 
«Ідентичність Франції» (1986);

3) в становленні Поділля як окремого регіону провідну роль мало 
утворення Подільського князівства (1363-143^ ), що однак не знайшло 
належного відображення при аналізі автором історико-культурних чинників 
формування територіальної ідентичності Подільського суспільно- 
географічного району (розд. 2, с. 67-103);

4) не зовсім коректним є трактування автором етнографічних 
відмінностей населення Поділля як субетнічної ідентичності. Насправді, для 
етнічних подолян-українців аж ніяк не характерна субетнічна самосвідомість, 
яка давала б підстави для виділення окремого субетносу (розд. З, с. 120 -  
125). Тому доцільно говорити не про субетнічну, а про етнографічну 
ідентичність населення Подільського регіону;

5) непереконливим є твердження автора про доцільність врахування 
географії етнографічної ідентичності при виділенні адміністративно- 
територіальних одиниць вищого рівня (розд. З, с. 165), оскільки організація і 
функціонування системи адміністративно-територіального устрою 
ґрунтуються на інших принципах;
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6) дисертаційна робота О. М. Гнатюка відзначається широким 
використанням картографічного методу (68 картосхем), які характеризуються 
новизною відображення різних аспектів територіальної ідентичності, але на 
яких не вказано масштабу, не виділено регіони-сусіди. Окремі картосхеми є 
недостатньо читабельними.

Усі вищезазначені зауваження не мають принципового значення і не 
впливають на загальну позитивну оцінку дисертації, а лише підтверджують 
вагомість одержаних результатів.

4. Значущість дослідження для науки і практики та 
можливості його використання

Теоретичне значення дисертаційної роботи О. М. Гнатюка полягає у 
поглибленні концептуальних засад гуманістичної географії щодо розуміння 
сутності територіальної ідентичності, виявлення її ролі як регулятора в 
системі відношень «територія -  суспільство» та особливого ресурсу 
регіонального розвитку. Запропонована автором методологія дослідження 
територіальної ідентичності має усі підстави для її застосування в інших 
регіонах України та в інших країнах світу.

В дисертаційному дослідженні О. М. Гнатюка обґрунтовано пропозиції 
щодо практичного використання різних аспектів територіальної ідентичності 
для потреб геопланування та прогнозування, збереження місцевої природної 
та історико-культурної спадщини, що свідчить і про практичне значення 
одержаних результатів. Доцільним є і їхнє використання в навчальному 
процесі при вивченні курсів географічного українознавства і краєзнавства.

5. Повнота викладених основних наукових результатів дисертації в 
опублікованих працях та авторефераті

Основні положення дисертації О. М. Гнатюка, які відображають усі 
етапи і результати дослідження, опубліковано у 24 наукових працях 
загальним обсягом 11,88 д.а. (у т. ч. 9,82 д. а. належать особисто автору), з 
яких 8 наукових статей вийшло у фахових географічних виданнях загальним 
обсягом 4,6 д. а. (4,24 д. а. авторські). Дві публікація вийшла друком в 
іноземних виданнях загальним обсягом 3,35 д. а. (2,55 д. а. авторські).

Автореферат дисертації повною мірою відображає зміст основних її 
розділів та параграфів і не містить положень, які не висвітлені в рукописі 
роботи.

6. Відповідність дисертації «Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника»

Дисертація О. М. Гнатюка відповідає вимогам «Порядку присудження
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наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника».

Дисертаційна робота та автореферат оформлені згідно з основними 
вимогами до такого роду робіт.

7. Загальний висновок
Дисертаційна робота О. М. Гнатюка є завершеною і самостійною 

науковою працею, в якій вирішена актуальна наукова проблема формування 
та оцінки територіальної ідентичності регіонів України, що є помітним 
вкладом в розвиток гуманістичної географії як нового напрямку суспільної 
географії. Дисертація відзначається новизною та обґрунтованістю наукових 
положень, відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її автор, Гнатюк 
Олексій Миколайович, заслуговує на присудження наукового ступеня 
кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 -  економічна та 
соціальна географія.

Офіційний опонент -  
доктор географічних наук, 
професор кафедри географії України 
Львівського національного університету
імені Івана Франка

и

М. С. Дністрянський

Вчений секретар

Підпис Дністрянського М. С. пц

ІМ^дбовецька О. С.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 
Гнатюка Олексія Михайловича

«Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної 
ідентичності населення Подільського регіону», подану на здобуття 
наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 

11.00.02 -  економічна та соціальна географія

1. Актуальність обраної теми дослідження, її зв'язок з планами та 

напрямами науково-дослідних робіт наукових установ і організацій, 

державними та галузевими науковими програмами

Дослідження в галузях географії ідентичності і перцепції географічного 

простору набувають нині все більш вагомого теоретичного і прикладного 

значення. Зумовлено це багатьма гетерогенними об’єктивними чинниками та 

процесами серед яких провідними є: «ерозія» культурної ідентичності та 

зникнення традиційних культур під впливом глобалізаційних процесів; 

культурна уніфікація як результат урбанізації; переформатування соціальних 

просторів в сучасному суспільстві; підвищення мобільності населення і 

«стиснення» простору як результат розвитку транспорту і зв’язку; політична 

локалізація, сепаратистські та деволюційні рухи в багатьох країнах світу. Усі 

ці проблеми викликають нині підвищений науковий інтерес широкого кола 

фахівців, у тому числі географів. Саме географія як наука-інтегратор має 

потужний методичний апарат для дослідження передумов виникнення, 

територіальних особливостей та наслідків зазначених процесів.

Особливої гостроти тема дослідження територіальної ідентичності 

набуває нині, коли зовнішні сили намагаються використати регіональні 

особливості населення України з метою перегляду територіальної цілісності 

нашої держави і побудови штучних ментальних конструктів.

Зважаючи на вищевикладене, дисертаційна робота Гнатюка О.М., що 

присвячена суспільно-географічному дослідженню територіальної

_ Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

| імені Тараса Шевченка
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Тема дисертаційного дослідження має зв'язок з тематикою науково- 

дослідної роботи, що проводиться на кафедрі економічної та соціальної 

географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Зокрема з темою «Суспільно-географічні дослідження системи

природокористування в Україні» (№ державної реєстрації 0111Ш932).

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна

Висновки дисертаційного дослідження Гнатюка О.М. є 

обґрунтованими і достовірними. Наукові положення, що виносяться на 

захист, аргументовані результатами аналізу значної інформаційної бази. 

Зокрема, особисто зібраної, систематизованої і узагальненої соціологічної та 

статистичної інформації, звітних матеріалів, картографічних джерел, фахової 

літератури за темою дослідження. Список літератури дисертації містить 181 

джерело, з яких третина є іноземними.

Обґрунтованість та достовірність висновків і рекомендацій 

дисертаційного дослідження Гнатюка О.М. забезпечується чітким

визначенням об’єкту та предмету дослідження, коректністю постановки мети 

і завдань, ефективним використанням комплексу методів, зокрема: 

експедиційного, історико-географічного, порівняльно-географічного, 

картографічного, кореляційного аналізу, групування, класифікації, типізації, 

зонування, графічного моделювання та деяких інших.

Аргументованість і достовірність результатів дисертаційної роботи 

підтверджено їх апробацією на численних міжнародних і всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому,

що:

-уточнено визначення територіальної ідентичності населення (с. 14) та 

схему ієрархічних рівнів територіальної ідентичності (с. 18-20);
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з
-  запропоновано методику суспільно-географічного дослідження 

територіальної ідентичності населення регіону (с. 44-57);

-  здійснено аналіз чинників формування територіальної ідентичності 

населення Поділля (с. 62-103);

-  здійснено типізацію адміністративних районів в межах Подільського 

СГР за структурою субетнічної ідентичності населення (с. 122-123);

-дано оцінку ролі і значенню територіальної ідентичності у системі 

відношень «територія -  суспільство» на прикладі міста Вінниця (с. 1 59-164);

-виділено кластери адміністративних районів Подільського СГР за 

інтегральною сукупністю показників територіальної ідентичності населення 

(с. 169-170);

-  запропоновано основні напрями практичного використання 

територіальної ідентичності населення в процесі планування регіонального 

розвитку (с. 164-167).

Висновки дисертації Гнатюка О.М. є науково обгрунтованими, 

базуються на положеннях суспільно-географічної науки, глибокому аналізі 

емпіричної бази, картографічному унаочненні отриманих результатів.

3. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання

Дисертаційне дослідження Гнатюка О.М. має істотне теоретичне та 

практичне значення. Внесок дисертанта в теорію економічної та соціальної 

географії полягає в тому, що він обґрунтував суспільно-географічний підхід 

до вивчення територіальної ідентичності населення та запропонував 

методичні основи суспільно-географічного дослідження територіальної 

ідентичності.

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані 

органами центральної виконавчої та регіональної влади (Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, обласними та районними державними адміністраціями) при
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реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку України на період до 

2020 року, розробці обласних програм і прогнозів соціально-економічного 

розвитку, а також при територіальному плануванні. Методичні 

напрацювання автора можуть бути використані під час вивчення 

територіальної ідентичності населення інших регіонів України.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що вони стали науковою основою при плануванні економічного і 

соціального розвитку територій і були використані Інститутом економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України при виконанні теми 

«Формування каскадних форм організації виробничо-господарської взаємодії 

регіональних соціально-економічних систем в Україні» (номер державної 

реєстрації 0114Ш02749) (довідка № 01-11/120 від 21 квітня 2015 року).

Важливим аспектом використання наукових результатів, отриманих в 

дисертації Гнатюка О.М., є їх впровадження в навчальний процес при 

викладанні дисциплін «Історія і методологія суспільної географії» та 

«Економічна і соціальна географія України» на географічному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка 

№ 050/234-30 від 20 квітня 2015 року).

4. Оцінка змісту дисертації, її завершеності та оформлення

Дисертаційна робота Гнатюка О.М. є цілісним науковим дослідженням, 

в якому отримано нові теоретичні і прикладні результати. Структура 

дисертації відповідає поставленій меті та визначеним завданням.

У першому розділі розкрито суспільно-географічну сутність 

територіальної ідентичності населення. Зокрема місце територіальної 

ідентичності в системі самоідентифікації людини (с. 12-17), запропоновано 

ієрархічні рівні територіальної ідентичності (с. 17-21), висвітлено 

компонентну структуру територіальної ідентичності (с. 21-27), узагальнено 

типологію територіальних ідентичностей (с. 27—30), розкрито просторову 

структуру територіальної ідентичності (с. 30-32). Автором проаналізовано

4
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/


науковий доробок щодо пізнання територіальної ідентичності населення 

(с. 33-40). Також розділ містить методичні основи суспільно-географічного 

дослідження територіальної ідентичності населення регіону. Зокрема, 

розкрито підходи до визначення механізму територіальної ідентифікації 

(с. 42-56) та етапи суспільно-географічного дослідження територіальної 

ідентичності населення (с. 56-58).

У другому розділі автором дано характеристику основних передумов і 

чинників розвитку територіальної ідентичності населення Подільського 

суспільно-географічного району, зокрема: суспільно-географічному

положенню (с. 62-78), геодемографічних чинників (с. 78-86), історико- 

культурних чинників (с. 87-103).

У третьому розділі дисертації здійснено регіональний аналіз її якісних 

та кількісних показників за результатами проведеного дослідження. Зокрема, 

проаналізовано особливості рефлексії місцевої географічної специфіки 

(с. 106—117), просторову структуру територіальної ідентичності (с. 117-131), 

афективні прояви територіальної самоідентифікації (с. 131-138), просторову 

орієнтацію та ментальну структуризацію географічного простору (с. 138-150), 

общинність та місцеву самосвідомість (с. 150-159), розкрито значення 

територіальної ідентичності населення як чинника просторових 

трансформацій та регіонального розвитку (с. 159-167).

Оформлення роботи відповідає основним вимогам до дисертацій та 

авторефератів дисертацій. Наведені в роботі картографічні зображення вдало 

ілюструють результати дослідження.

5. Дискусійні положення дисертаційного дослідження та 

зауваження

Окремі положення дисертаційного дослідження викликають 

зауваження, або ж мають дискусійний характер, зокрема:

— сумніви викликає твердження автора про те, що «завдяки розвиненій 

територіальній ідентичності територію може бути перетворено без втрати її
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природної та культурної специфіки» (с. 170), т.я. сам процес «перетворення» 

природи за своєю суттю передбачає втрату природної рівноваги ландшафтів. 

Крім того, загальновідомі факти, коли сильна локальна ідентичність 

мешканців тропічних лісів ніяким чином не захистила їх від знищення 

середовища мешкання;

-  обґрунтованість результатів дослідження могла б бути посилена 

ширшим залученням результатів лінґво-географічних та лінгвістичних 

досліджень території Поділля. Особливо при визначенні меж ареалів 

поширення субетнічних ідентичностей населення Поділля (с. 128, додаток 

Д. 18). На нашу думку, при виділенні цих меж, а також при здійсненні 

топонімічного районування (с. 100, додаток Б.5) недостатньо уваги також 

було приділено фізико-географічним межам (особливостям рельєфу, 

вододілам, гідрографії території дослідження);

-  у роботі часто згадується система відношень «територія-суспільство» 

й неодноразово наголошується на вирішальному значенні територіальної 

ідентичності в такій системі (с. 6, 8,46, 159). Проте дисертація не містить 

авторського тлумачення сутності згадуваної системи, специфіки 

функціонування, відмінних її рис, наприклад, від системи взаємодії 

«суспільство-природа»;

-  дещо спрощеним виглядає авторський підхід до урбанізації та її 

наслідків як самостійного чинника формування територіальної ідентичності 

(с. 83-84), що на різних стадіях як каталізує процес формування 

територіальної ідентичності, так і нівелює його;

-  у роботі відсутня впорядкованість вживання понять «регіон», 

«макрорегіон», «політико-географічний регіон», «суспільно-географічний 

район», коли йдеться про територію дослідження. На нашу думку, авторові 

слід було приділити більше уваги в роботі визначенню меж та 

обґрунтуванню вибору території дослідження.

6
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/


Однак, вищенаведені зауваження не применшують наукової та 

практичної цінності дисертації Г'натюка О.М. і отриманих в ній нових 

наукових результатів.

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій 

в опублікованих працях

Результати дисертаційного дослідження відображено в 24 публікаціях, 

у тому числі в 8 статтях у наукових фахових виданнях України та 2 

публікаціях в зарубіжних виданнях. Загальний обсяг публікацій за темою 

дисертаційного дослідження становить 1 1,88 д.а., з яких 9,82 д.а. належать 

особисто автору. Опубліковані праці достатньо повно відбивають основні 

наукові положення і висновки дисертації.

7. Ідентичність змісту автореферату і основних положень 

дисертації

Зміст автореферату є ідентичним змісту основних положень, 

викладених в дисертації.

8. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника» та нормативним документам МОН України

Робота відповідає вимогам пунктів 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 р. № 567, паспорту спеціальності і вимогам нормативних 

документів МОН України щодо дисертаційних робіт, поданих на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук.
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9.3агальний висновок

Дисертаційне дослідження Гнатюка Олексія Михайловича «Суспільно- 

географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення 

Подільського регіону» присвячено актуальній темі, основні його наукові 

положення та висновки є обґрунтованими і достовірними й достатньо повно 

висвітлені в публікаціях автора. Дисертація є завершеною самостійною 

науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані результати, що 

в сукупності вирішують важливе наукове завдання -  розроблено і апробовано 

методику дослідження геогіросторової організації територіальної 

ідентичності населення суспільно-географічного району. Автор 

дисертаційного дослідження -  Гнатюк Олексій Михайлович -  заслуговує 

присудження йому наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 -  економічна та соціальна географія.

Офіційний опонент, 
старший науковий співробітник 
Інституту географії НАМ України, 
кандидат географічних наук А.А. Мозговий

Підпис А.А. Мозгового ЗАС 
Начальник відділу кадрі 
Інституту географії НА

09 жовтня 2015 року

В.І. Медведська
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київського національного університету 
Тараса Шевченка
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