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

напрямками науково-дослідних робіт наукових установ і організацій, 

державними планами та галузевими науковими програмами.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства важливим є 

посилення уваги до управління регіональним розвитком, вироблення ефективних 

заходів, спрямованих на подолання різких диспропорцій у розвитку територій. 

Столиця та її приміська зона мають бути рушійною силою, позитивним 

прикладом, зразком для розвитку решти регіонів держави. З розпадом 

Радянського Союзу функції та структура приміської зони Києва істотно 

трансформувалася -  посилились процеси субурбанізації, що супроводжувались 

виносом за межі столиці матеріального виробництва сфери послуг тощо. 

Подекуди ці процеси мають неконтрольований, хаотичний характер. В цілому 

приміська зона великого міста є важливим об’єктом суспільно-географічних 

досліджень.

Зважаючи на широку дискусію у світовій географічній літературі щодо 

напрямів розвитку приміських зон великих міст та специфіки субурбанізації у 

пострадянських містах, враховуючи необхідність розроблення та реалізації 

стратегії розвитку приміської зони Києва актуальність та своєчасність 

дослідження Маншиліної Т.І. не викликає сумнівів.

Дисертаційне дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідної 

роботи, що виконується на кафедрі економічної та соціальної географії
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держбюджетною темою «Суспільно-географічні дослідження трансформацій 

системи природокористування в Україні» (№ державної реєстрації 

011Ш003932).

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, їх достовірність і новизна.
Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи 

Маншиліної Т.І. є достовірними, науково обґрунтованими, теоретично 

доведеними і підтверджені їхньою реалізацією відповідними довідками. 

Отримані здобувачем наукові положення, рекомендації та висновки 

дисертаційної роботи обґрунтовані використанням комплексу прийомів та 

методів дослідження, презентабельністю та сучасністю інформаційно- 

статистичної бази дослідження, використанням ідей авторитетних вчених для 

вирішення завдань і досягнення поставленої мети.

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, Головного управління статистики у 

Київській області, звітні матеріали та рішення міських рад і виконавчих 

комітетів міських рад міст-супутників Києва, електронні бази даних, аналітичні 

огляди, монографії та наукові публікації у фахових виданнях, а також результати 

власних досліджень автора. Список використаних джерел містить 193 

найменування.

Достовірність і репрезентативність дослідницького первинного 

статистичного матеріалу забезпечили комплексність аналізу соціально- 

економічного розвитку міст-супутників та приміської зони Києва. Просторові 

особливості та динаміка соціально-економічних процесів і явищ детально 

проілюстровані картосхемами і графіками.

Обсяг матеріалу є достатнім для обґрунтування запропонованих наукових 

положень, висновків і рекомендацій. Структура дисертації відзначається 

логічною послідовністю, мова є науковою та стилістично грамотною.



Дисертаційне дослідження відрізняється науковою новизною з огляду на 

отримані результати стосовно виявлення особливостей просторового 

поширення виробничих, обслуговуючих та житлових функцій у приміській зоні 

Києва, комплексної функціональної типізації міст-супутників столиці.

Автором удосконалено:

- методику суспільно-географічного дослідження розвитку міст-супутників 

та приміської зони великого міста, у тому числі просторового аналізу поширення 

виробничих, обслуговуючих та житлових функцій;

- класифікацію процесів взаємодії великого міста та приміської зони, 

зокрема, пов’язаних із концентрацією населення і господарської діяльності 

(урбанізація, реурбанізація) та їх деконцентрацією (субурбанізація, пост- 

субурбанізація, ексурбанізація, контрурбанізація);

- підходи до визначення меж приміської зони та метрополітенського регіону 

Києва, критерії виділення міст-супутників з урахуванням особливостей 

пострадянських трансформацій.

3. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання.

Теоретичні положення, методичні розробки і практичні висновки, 

представлені в дисертаційній роботі Маншиліної Т.І. можуть розглядатись як 

вирішення важливого науково-практичного завдання -  суспільно-географічного 

дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва. Важливим 

доробком дисертаційного дослідження є просторово-функціональний аналіз 

розвитку міст-супутників та приміської зони Києва, результати якого можуть 

бути використані для складання диференційованої стратегії подальшого 

розвитку досліджуваної території, виявленню перспектив поширення новітніх 

процесів пост-субурбанізації та ексурбанізації у приміській зоні Києва.

У цілому дисертаційне дослідження Маншиліної Т.І. здійснено в руслі 

пріоритетних напрямів суспільно-географічних досліджень в Україні, а його 

результати можуть бути використані у практиці територіального управління.



Теоретико-методичні та аналітико-синтетичні результати дослідження 

впроваджено у навчальний процес при викладанні навчальних дисциплін 

«Економічна і соціальна географія України», «Нишап Оео§гарЬу»,

«Геоурбаністика», «Географія міст» на географічному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 050/237-30 від 15 

квітня 2015 року).

4. Дискусійні положення дисертаційного дослідження, зауваження та 

пропозиції.

В цілому позитивно оцінюючи дану роботу, звертаємо увагу на окремі 

зауваження, що носять дискусійний характер та виявлені недоліки:

1. Не зовсім коректно, як на нашу думку, сформульована мета 

дисертаційного дослідження. Авторка визначає її як «суспільно-географічний 

аналіз розвитку міст-супутників та приміської зони Києва» (стор. 5). Сам по собі 

аналіз не може бути метою роботи. Мета -  це певний конкретний результат, а не 

просто аналіз, як дослідницька процедура. Таким результатом в даному випадку 

могли б бути концептуальні основи суспільно-географічного дослідження 

розвитку міст-супутників та приміської зони великих міст взагалі. Київ же 

виступає в ролі модельного міста на якому ці основи апробуються.

2. При визначені сутності просторової структури приміської зони, зокрема 

передмість, авторка оперує поняттям «безпосередня близькість» (стор. 11). При 

цьому не визначені критерії такої близькості. Залишилось незрозумілим -  чи це 

суміжні території, чи території, які мають певну мінімальну відстань чи 

доступність від зовнішньої межі міста або його центру.

3. На стор. 15 вказано: «на відміну від передмість, міста-супутники мають 

власні робочі місця, розвинену соціальну інфраструктуру, належну 

муніципальну владу». Разом з тим на стор. 11 авторка відносить до передмість 

також і міські поселення. Об’єктивно виникає питання стосовно наявності 

муніципальної влади чи місць прикладення праці у містах, які знаходяться у 

передмістях.



4. З тексту роботи не зовсім зрозуміло, з яких міркувань виходила 

дисертантка, обмежуючи приміську зону Києва годинною доступністю 

(стор. 56), а не, скажімо, 45-50 хвилиною доступністю. Теж саме стосується 

двохгодинної доступності стосовно меж Київського метрополітенського 

регіону.

5. Привертає увагу дещо незбалансована структура роботи. Так, розділ 2 

«Ідентифікація меж приміської зони та міст-супутників Києва» має лише 12 

сторінок, тоді як розділ 4 «Просторово-функціональний аналіз розвитку міст- 

супутників та приміської зони Києва» -  71 сторінку. На нашу думку, розділ 2 та 

З доцільно було б об’єднати.

Разом з тим, вказані недоліки та зауваження не мають принципового 

характеру та не знижують загальної високої оцінки виконаного дослідження, 

його теоретичної та практичної значимості.

5. Зміст та завершеність дослідження.

Зміст дисертаційної роботи викладений у логічній послідовності, 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 264 сторінки, з них основного тексту -  173 сторінки.

У першому розділі «Теоретико-методичні основи дослідження міст- 

супутників та приміської зони великого міста» розкрито ознаки та функції 

міст-супутників та приміської зони великого міста, визначено сучасні 

особливості процесів взаємодії великого міста та оточуючої території, 

охарактеризовано моделі просторової структури приміських зон великих міст, 

підходи до класифікації міст-супутників, обґрунтовано методику суспільно- 

географічного дослідження міст-супутників та приміської зони великого міста.

У другому розділі «Ідентифікація меж приміської зони та міст- 

супутників Києва» обґрунтовано територіальні межі об’єкту дослідження, 

визначено міста-супутники столиці.

У третьому розділі дисертації «Фактори розвитку міст-супутників та 

приміської зони Києва» визначено історико-географічні особливості розвитку 

міст-супутників, субурбанізації та впливу Києва на приміські зону,



охарактеризовано вплив демографічної ситуації та ринку праці, оцінено окремі 

складові соціально-економічної привабливості міст-супутників Києва.

У четвертому розділі «Просторово-функціональний аналіз розвитку 

міст-супутників та приміської зони Києва» виявлено особливості 

просторового поширення виробничих, обслуговуючих та житлових функцій у 

містах-супутниках та приміській зоні столиці, проведено функціональну 

типізацію міст-супутників Києва, виявлено проблеми та окреслено перспективи 

розвитку досліджуваної території.

Загальні висновки сформульовані у відповідності до поставлених завдань. 

Вони чітко відображають результати дослідження, викладені на 4 сторінках. 

Список використаних джерел включає 193 найменування на 19 сторінках. Робота 

вдало ілюстрована табличними, графічними та картографічними матеріалами 

(містить 53 таблиці, 49 рисунків, 8 додатків на 65 сторінках).

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.

Основні наукові положення дисертаційного дослідження були апробовані на 

науково-практичних конференціях різного рівня, в тому числі міжнародних. За 

темою дисертації опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 4,4 

друкованих аркушів. Серед них 6 статей у наукових фахових виданнях обсягом 

3,0 друкованих аркушів та 6 публікацій в інших виданнях. У публікаціях 

відображено основні положення дисертації. Структура та зміст роботи в повній 

мірі відображені в авторефераті.

7. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

та нормативних актів ДАК України.

Дисертація Маншиліної Т.І. відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 щодо дисертаційних робіт, які представляються на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук та нормативних актів ДАК України.



8. Загальний висновок.

Дисертація Маншиліної Тетяни Іванівни «Суспільно-географічне 

дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва» присвячена 

актуальній темі, має науково-практичне значення. Вона спрямована на 

вирішення важливого науково-практичного завдання -  виявлення суспільно- 

географічних особливостей та обґрунтування напрямків вдосконалення 

соціально-економічного розвитку міст-супутників та приміської зони Києва. 

Автором також запропоновані рекомендації щодо розробки цілісної стратегії 

розвитку міст-супутників залежно від гостроти проблем та тенденцій їх змін.

Дисертація є завершеним самостійним науковим дослідженням, а її автор, 

Маншиліна Тетяна Іванівна, заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 -  економічна та 

соціальна географія.

Офіційний опонент:
доктор географічних наук, 
професор, завідувач відділу суспільно-
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«Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та 
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зі спеціальності 11.00.02 -  економічна та соціальна географія

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

Сучасний ритм суспільного розвитку через формування нових потреб 

викликає до життя відповідний формат суспільно-географічних досліджень. 

В той же час високий ступінь інтегрованості наукових предметів 

дослідження вимагає наблизити їх до економічних реалій транзитивного 

суспільства з урахуванням потреб реалізації низки реформ. Залишаються 

актуальними сучасні регіональні суспільні запити та трансформації у 

площині дослідження «місто -  сільська місцевість». Українське суспільство 

знаходиться на шляху реалізації трансформацій як у економічному 

середовищі, так і у соціальному.

Найяскравіше існуючі контрасти проявляються саме у форматі «місто -  

село», «місто -  приміська зона», «велике місто -  міста-супутники», відтак 

обрання до дослідження міст-супутників та приміської зони Києва в 

контексті їх просторово-часових особливостей розвитку з урахуванням 

функціональних змін викликає виправданий науковий інтерес. Новизна 

об’єкту дослідження у такому форматі є беззаперечною.

Тож цілком слушно на основі нового прочитання вже відомих 

соціально-географічних та економічних джерел, а також залучення джерел 

досі неопрацьованих переглянути надбання суспільно-географічної науки та 

використавши статистику, посилити їх на згаданих теренах.

Отже, узагальнюючи авторські підходи є можливість окреслити об’єкт 

даного дослідження -  ним є міста-супутники та приміська зона Києва.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



Дослідження основних тенденцій у взаєморозвитку міст-супутників та 

приміської зони столиці набуває особливого значення в умовах суспільних 

трансформацій, тому що його результати мають стати основою для 

окреслення конкретних заходів з метою економічної активізації їх 

функціонального розвитку, подолання низки проблем та підвищення рівня 

конкурентоспроможності столичного регіону. Це також має сприяти розробці 

засад комплексної політики держави в даному напрямі та реалізації цілісної 

стратегії щодо напрямів розвитку нових процесів взаємодії Києва та 

території його впливу. Вищесказане дозволяє визнати тему дисертації 

актуальною як у теоретичному, так і у прикладному значеннях.

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

Викладені в дисертації наукові положення, висновки та рекомендації 

характеризуються високим ступенем достовірності і є достатньо 

обґрунтованими, тому що сформульовані на основі аналізу та оцінки 

потужного масиву наукової та статистичної інформації. Здобувачем 

використано 193 джерела, серед яких наукові праці українських та 

зарубіжних учених, нормативні документи, статистичні матеріали.

Методологічною базою роботи стали основні положення теорії та 

науково-методичні засади суспільної географії. При вирішенні завдань 

дослідження використовувались теоретичні і прикладні розробки 

вітчизняних та зарубіжних географів в галузях економічної і соціальної 

географії, географії міст, географії населення, георураністики, 

геоурбаністики. Основу консультації розвитку міст-супутників та приміської 

зони у дослідженні становлять теоретичні надбання суспільної географії та, 

зокрема, теорія «центр -  периферія». В дослідженні вдало поєднуються 

загальні методологічні принципи наукового аналізу суспільно-географічних 

об’єктів та процесів, системний та територіальний підходи, з низкою методів 

дослідження, серед яких найбільш вдало застосовувалися аналіз і синтез,
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о

статистичний, наукової систематизації, порівняльно-географічний, 

картографічного моделювання, кластерного аналізу тощо.

Основні наукові положення та рекомендації, що містяться в дисертації, 

апробовані авторкою на 8 міжнародних та всеукраїнських науково- 

практичних конференціях, віддруковані у фахових виданнях (6 статей 

обсягом 2,75 авт. др. арк.).

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і пропозиції 

отримані здобувачем збагачують науку і практику новими положеннями. 

Серед результатів, що характеризуються певною науковою новизною 

можемо перелічити наступні:

- уточнено суть поняття приміської зони великого міста, визначено 

критерії її виділення (с. 10-15);

- удосконалено методику суспільно-географічного дослідження міст- 

супутників та приміської зони великого міста (с. 34-46);

- виявлено, як результат опрацювання та узагальнення значної 

джерельної бази, фактори формування та розвитку міст-супутників і 

приміської зони Києва (с. 64-101);

- виявлено просторові поширення та зміни виробничих, обслуговуючих і 

житлових функцій міст-супутників та приміської зони у пострадянський 

період (с. 65-72);

- поглиблено теоретичні засади суспільно-географічного дослідження 

регіональних ринків праці під впливом розселенських та міграційних 

процесів (с. 24-35);

- виявлено основні тенденції розвитку та особливості просторово- 

часової організації міст-супутників і приміської зони Києва з урахуванням 

змін їх функцій та процесів субурбанізації (с. 105-160);

- обґрунтовано і викладено диференційовані пропозиції щодо 

розв’язання актуальних економічних та соціальних проблем розвитку міст- 

супутників та приміської зони Києва з урахуванням реформаційних процесів 

(с. 164-171).



3. Значення дослідження для науки і практики та шляхи його 
використання

Дисертаційне дослідження Т.І. Маншиліної має важливе наукове 

значення. В ньому подано авторське бачення деяких теоретичних положень 

суспільно-географічного вивчення розвитку міст-супутників та приміської 

зони великого міста та запропоновано нові методичні підходи щодо їх 

дослідження з урахуванням факторів взаєморозвитку в процесі реалізації 

низки функцій. Ці методичні підходи можуть бути частково використані при 

вивченні чинників та особливостей функціонування міст-супутників і 

приміської зони великих міст інших регіонів України, зарубіжних держав.

Не менш важливим є й науково-прикладне значення дисертації, що 

полягає зокрема у розробці диференційованих пропозицій прикладного 

характеру щодо оптимізації подальшого розвитку міст-супутників та 

приміської зони Києва з урахуванням «Генерального плану міста Києва на 

період до 2025 р.». Результати дослідження також можуть бути використані 

як державними, так і регіональними органами управління при розробці 

стратегії соціально-економічного розвитку столичного регіону та з 

урахуванням реформаційних процесів сьогодення.

Матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі на 

географічному факультеті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.

4. Зміст та завершеність дослідження
Повнота розкриття теми є результатом вдалого поєднання здобувачем 

опрацьованого теоретичного матеріалу та розробки методичних засад 

дисертаційного дослідження з глибоким розумінням економічних, соціально- 

географічних постулатів і масштабною суспільно-географічною 

інтерпретацією взаєморозвитку міст-супутників та приміської зони великого 

міста.
Дисертаційна робота «Суспільно-географічне дослідження розвитку 

міст-супутників та приміської зони Києва» є цілісним науковим
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дослідженням, у якому отримано наукові і практичні результати. Структура 
дисертаційної роботи відповідає поставленій меті та завданням.

У першому розділі дисертації розглянуто сутність приміської зони та 

міст-супутників як об’єктів суспільно-географічного дослідження, визначено 

причинно-наслідкові зв’язки у взаємодії великого міста та оточуючої 

території. Обґрунтовано методику суспільно-географічного дослідження 

міст-супутників та приміської зони великого міста.

У другому розділі оригінально модифіковані межі приміської зони, 

представлено ідентифікатори меж приміської зони та міст-супутників Києва, 

визначено додаткові критерії ідентифікації, зокрема, функціональний та 

адміністративний. Уточнено склад приміської зони з урахуванням 

індикаторів поширення виробничих, обслуговуючих та житлових функцій, а 

також індикатори стійкості зв'язків з Києвом конкретних населених пунктів.

У третьому розділі охарактеризовано фактори розвитку міст-супутників 

та приміської зони Києва. Серед них особливої уваги приділено розкриттю 

історико-географічних особливостей у розвитку міст-супутників, 

субурбанізаційним процесам та впливу столиці. Розкрито специфіку 

демографічної ситуації та тенденції на ринку праці, визначено фактори 

соціально-економічної привабливості міст-супутників.

Четвертий розділ присвячено просторово-функціональному аналізу 

розвитку міст-супутників та приміської зони Києва через розкриття реалізації 

їх виробничих, житлових функцій та функції обслуговування. Запропоновано 

функціональну типізацію міст-супутників столиці, розкрито проблеми і 

перспективи їх розвитку у взаємодії з приміською зоною Києва.

Форма викладу матеріалу є вдалою, зміст дослідження у повній мірі 
відображає його наукові та практичні результати, представлене дослідження 
носить завершений характер. Оформлення роботи відповідає Основним 
вимогам до дисертацій та авторефератів дисертацій. Додатки є змістовними 

та інформативними.
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5. Зауваження та побажання

Незважаючи на високий рівень науковості і практичної значимості 

результатів представленого дисертаційного дослідження, на нашу думку, є 

певні дискусійні моменти:

- в теоретичні частині рукопису чітко проглядається авторський підхід 

щодо розуміння елементів просторової структури приміської зони (§1.1, 1.2), 

визначення її сучасних функцій (§1.1, с.13), проте не наголошується на 

власному визначенні даного поняття. Тлумачення поняття є у висновках 

до розділу 1 (с. 47) та загальних висновках (с.176), проте вони різняться. 

Можливо, визначення автором даної базової для дослідження суспільно- 

географічної категорії (приміська зона), що була би представлена в тексті 

теоретичного розділу як певний результат власних наукових міркувань, 

мала би ще більший позитивний ефект;

- дещо складно іноді виявити з дисертаційного дослідження часові межі

власне періоду дослідження (5, 10, 11 років); статистичні дані використані в 

аналізі, подаються іноді за різні періоди. Зокрема, у параграфі 2.2 (с. 72-81) 

аналізується статистичні показники переважно 2012 року, також, окремі 

показники 2014 р., 2010 р.; у випадку характеристики динаміки чисельності 

населення період 2001-2014 рр.; ринку праці -  2009-2012 рр.;

середньорічного сальдо міграцій -  2005-2009 рр., 2009-2012 рр.;

- додатки, що представлені в роботі на 64 сторінках (с. 200-264) дещо 

обтяжують ознайомлення з ними, проте, всі вони складені автором 

самостійно, що є позитивним.

Слід зазначити, що наведені нами окремі зауваження та дискусійні 

положення за бажанням можуть бути враховані здобувачем у подальшій 

науковій роботі. Однак, вони не применшують наукових здобутків 

дисертанта, оскільки є неминучими в процесі проведення таких працеємних 

наукових досліджень і працюють на підтвердження достовірності отриманих

результатів.
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Відзначені нами зауваження мають частковий характер і не знижують 

позитивної загальної оцінки дисертації.

6. Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 
фахових виданнях

Основні положення дисертації з достатньою повнотою викладено 

здобувачем у 12 опублікованих наукових працях, з них 6 - у  фахових 

виданнях, загальним обсягом 2,75 авторських аркушів. Показово, що 

більшість публікацій підготовлено Т.І.Маншиліною одноосібно (2,7 друк, 

арк.).

7. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника» та нормативних актів ДАК України

Зміст автореферату ідентичний основним положенням, викладеним у 

дисертації. Дисертація відповідає вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» та 

нормативним актам ДАК України.

8. Загальний висновок
Дисертація Маншиліної Тетяни Іванівни «Суспільно-географічне 

дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва» є 

самостійною завершеною науковою працею, в якій розв’язано визначені 

завдання та досягнуто поставленої мети дослідження. Дисертація виконана 

на високому науковому рівні і має важливе теоретичне та практичне 

значення.

Дисертація є кваліфікаційною науковою працею, в якій автором 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

наукову задачу, котра має суттєве значення для економічної і соціальної 

географії. Зокрема, в дослідженні реалізовано ідею активізації соціально- 

економічного розвитку приміської зони столиці з урахуванням досвіду 

розробки стратегій соціально-економічного розвитку м. Києва та міст-

супутників.



Підсумовуючи вищезазначене, необхідно зробити загальний висновок, 

що дисертація Маншиліної Тетяни Іванівни «Суспільно-географічне 

дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва» відповідає 

пунктам 11, 13 та 14 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння
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вченого звання старшого наукового співробітника», а здобувач заслуговує

присудження наукового ступеня кандидата географічних наук зі

спеціальності 11.00.02- економічна та

Офіційний опонент 

кандидат географічних наук, 

доцент кафедри економічної і соціальної 

НПУ імені М.П.Драгоманова Гринюк Т.А.

12 жовтня 2015 р.

Підпис доцента Гринюк Т. А. засвідчую:
Завідувач кафедри економічної і соціальної географії 
НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат .
географічних наук, доцент Щ тШ ш 'І Щабельська В. Г.
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