
В ІСНИК  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
ISSN 1728-2721 

 ГЕОГРАФІЯ 2(65)/2016 
Засновано 1958 року 

 
 

Висвітлено актуальні питання теорії і практики природничої географії, суспільної географії та картографії. 
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів. 
Освещены актуальные вопросы теории и практики естественных географии, общественной географии и карто-

графии. 
Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов. 
In this bulletin the actual problems of theory and practice of natural geography, public geography and cartography are 

lighted up. 
For scientists, professors, aspirants and students. 
 

 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР 
 

 
Я. Б. Олійник, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України 

РЕДАКЦІЙНА 
КОЛЕГІЯ 

С.Ю. Бортник, д-р геогр. наук, проф.; М.Д. Гродзинський, д-р геогр. наук, 
проф., чл.-кор. НАН України; Л.М. Даценко, д-р геогр. наук, проф.; О.Ю. Дми-
трук, д-р геогр. наук, проф.; П.О. Масляк, д-р геогр. наук, проф.; К.В. Мезен-
цев, д-р геогр. наук, проф.; А.М. Молочко, канд. геогр. наук. проф.;О.Г. Обо-
довський, д-р геогр. наук, проф.; В.М. Самойленко, д-р геогр. наук, проф.; 
С.І. Сніжко, д-р геогр. наук, проф.; В.К. Хільчевський, д-р геогр. наук, проф.; 
П.Г. Шищенко, д-р геогр. наук, проф., чл.-кор. НАПН України; С.П. Запотоць-
кий, д-р геогр. наук, проф. (відп. секр.) (Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка); Г.І. Денисик, д-р геогр. наук, проф. (Вінницький 
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);  
Л.В. Ільїн, д-р геогр. наук, проф. (Східноєвропейський національний універ-
ситет імені Лесі Українки); В.П. Руденко, д-р геогр. наук, проф. (Чернівець-
кий національний університет імені Юрія Федьковича); Р.І. Сосса, д-р геогр. 
наук, проф.; О.Г. Топчієв, д-р геогр. наук, проф. (Одеський національний уні-
верситет імені І.І. Мечнікова); О.І. Шаблій, д-р геогр. наук, проф. (Львівсь-
кий національний університет імені Івана Франка). 

Міжнародна редколегія 
Т. Мадленак, канд. прир. наук, доцент (Університет Матея Бела, Словаччина)  
Ж. Сарменто, канд. геогр. наук, доцент (Університет Міньйо, Португалія);  
Е. Антипова, д-р геогр. наук, проф. (Белорусский государственный универси-
тет , Білорусь); А. Даниленко, д-р геогр. наук, проф. (університет Нью-Йорку, 
США); М. Манасян, д. геогр. наук, проф. (Єреванський державний універси-
тет, Вірменія); В. Сальников, канд. геогр. наук, проф. (Казахський національ-
ний університет ім. Аль-Фараби, Казахстан),  І. Стебельський, д-р геогр. наук, 
проф. (Віндзорський університет, Канада); С. Суварян, канд. геогр. наук, до-
цент (Єреванський державний університет, Вірменія); Д. Штогрін, д-р геогр. 
наук, проф. (Іллінойський університет, США). 
 

Адреса редколегії ГСП-680, Київ-127, просп. акад. Глушкова, 2, географічний факультет  
 (044) 521 32 70 
 

Затверджено Вченою радою географічного факультету 
14.11.16 (протокол № 3).  
 

Атестовано Вищою атестаційною комісією України. 
Постанова Президії ВАК України 
№ 1-05/2 від 10.03.10 
 

Зареєстровано Міністерством юстиції України. 
Свідоцтво про державну реєстрацію  
КВ № 15821-4293Р від 20.10.09 
 

Засновник  
та видавець 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". 

 Свідоцтво внесено до Державного реєстру 
ДК № 1103 від 31.10.02 
 

Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка, 14, кімн. 43 
 (38044) 239 31 72, 239 32 22; факс 239 31 28 

 

 
© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016 


