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Луцьк : Східноєвроп. ім. Лесі Українки, 2013. –
400 с. : іл.
10. Шацьке поозер’я. Геологічна будова та
гідрогеологічні умови : монографія. – Луцьк :
Східноєвроп. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 190 c.
(у співавт.).
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АНОТАЦІЯ
Анотація. За напрямом «біомінералогія» вивчається поширення уролітіазу серед населення
України та світу загалом, досліджується мінералогія уролітів хворих України, а також здій-

снюється їх порівняльна характеристика із
матеріалами багатьох країн (регіонів) Європи,
Азії, Америки, Африки, Австралії. Друга тематика стосується вивчення природи Західного
Полісся та прилеглих територій, зокрема геологічної будови, рельєфу, клімату, поверхневих
вод, природоохоронних об’єктів тощо.

17−22 June, 1996). − Syktyvkar, 1996. − P. 94−96
(у співавт.).
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C-1-C-688. − P. 509 (у співавт.).
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фрактальной размерности холестериновых дендритов в желчных камнях // Закономерности эволюции земной коры. Т. 2 : тез. докл. Междунар.
конф. − СПб. : [б. и.], 1996. − С. 247 (у співавт.).
5. Рентгенотопографічне вивчення орієнтацій
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жовчевих камінців // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Геологія. − 1999. − Вип. 13. − С. 121−125.
6. May immunoglobulines influence on stability
of bile and evolution gallstones? // Immunology and
Liver : Abstr. Part I of Basel Liver Week 1999. −
Falk Symposium ¹ 114 (October 20−21, 1999). –
Bazel, 1999. − P. 119 (у співавт.).
7. Фрактальна природа та механізм саморуйнації жовчевих камінців в онтогенезі регенерованих конкрементів // Мінералог. зб. Львів. ун-ту. −
1999. − №49. − Вип. 1. − С. 15−22 (у співавт.).
8. Біомінералогічне вивчення та рентгено-дифракційна діагностика біомінеральних утворень,
що містяться у ниркових, сечових та жовчевих
камінцях. − Львів : [б. в.], 2001. − 16 с.
9. Аналіз зображень постседементаційних порожнин та тріщин у жовчевих камінцях на рентгенотопограмах // Мiнералог. зб. Львів. ун-ту. −
2002. − № 52. − Вип. 1. − С. 84−95 (у співавт.).
10. Fractal hypothesis gallstones formation //
Seminar Institute Mineralogy and Crystallography.
Wien : Viennese University, 2006.
11. Конкурентний ріст сферолітів та кінетичні
межі росту сфероліт-дендритових агрегатів у
жовчевих камінцях. // Біомінералогія-2008 :
матеріали наук. міжнар. конф. − Луцьк : [б. в.],
2008. − С. 55−60 (у співавт.).
12. Медична геологія: сучасний стан та перспективи розвитку // Наукові і методологічні основи медичної геології : тези допов. Першої київ.
міжнар. наук. конф. (Київ, 17–18 квіт. 2013 р.). –
К. : ВЦ Київекспоплаза, 2013. – С. 25−26.
Взяв участь у 40 наукових конференціях.

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК
На підставі багаторічних досліджень із
проблем
біомінералогії
встановлено,
що
поширення уролітіазу серед населення України
та світу загалом залежить від забруднення
довкілля, життєвого рівня населення, віку й статі
хворих. Найчастіше хворіють люди із низьким і
дуже високим життєвими рівнями. Виявлено й
досліджено 40 мінералів та інших сполук.
Установлено їх кристалічну будову, вивчено
кристаломорфологію, онтогенію та фізичні
властивості. Мінеральний склад уролітів хворих
світу за останні півтора століття відзначається
тенденцією до зміни від уратового до
оксалатового. Важливу роль у каменеутворенні
відіграють мікроорганізми.
У процесі вивчення природи Західного Полісся та прилеглих територій отримано й узагальнено матеріали про геологічну будову, рельєф, клімат, поверхневі води, природні ресурси,
а також узагальнено картографічні дослідження.
Проведено дев’ять наукових конференцій.
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1. On the Mechanism of the Genesis of Cholesterol Gallstones (According to Metallographic and
X-ray Topographic Research) // Mineralogy and
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Syktyvkar, 1996. − P. 41−42 (у співавт.).
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річки, екологічна оцінка якості води річок, метеорологічний потенціал атмосфери.
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Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки // Природа Західного
Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за
заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац.
ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 10. – С. 13−23
(у співавт.).
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за ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : ПП Іванюк В. П.,
2014. – 246 с. (у співавт.).
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Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. –
Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки,
2014. – № 11. – С. 139−144.
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ред. Н. В. Багров. – Сімферополь : [б. в.], 2014. −
Т. 10, вип. 1. – С. 754−760.
9. Оцінка антропогенного навантаження на
басейн верхньої Прип’яті в Ратнівському районі
Волинської області // Наук. зап. Сумськ. держ.
пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка. Сер. : Геогр. науки. –
Вип. 5 / за ред. Б. М. Нешатаєва, А. О. Корнуса
та ін. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 10−18.
10. Геоэкологическое состояние бассейна реки
Стырь в Волынской области // Магілёўскі меры-

дыян : навуковае выданне. – Магілёў, 2014. − Т. 14,
вып. 1–2 (24–25).– С. 22−26.
11. Рельєф і клімат як природні ресурси
Волинської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.
Географія. – Вип. 49 : Природні ресурси регіону :
проблеми метризації, використання та охорони : .
матеріали Другого Міжнар. наук. семінару (Львів,
17−19 квіт., 2013 р.). – С. 29−39 (у співавт.).
12. Вимірювання метеорологічних величин :
наоч. посіб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 128 с.
13. Природно-заповідна мережа басейну р.
Західний Буг у межах Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій :
зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. –
№ 12. – С. 56−62 (у співавт.).
14. Фізична географія України : практикум
для самостійних та індивідуальних занять [студ.
географ. ф-ту]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. −
60 с.: іл. (карти) (у співавт.).
15. Фізична географія України : практикум
для лабораторних занять [студ. геогр. ф-ту]. –
Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 138 с. (у співавт.).
16. Основи гідроекології: теорія й практика :
навч. посіб.. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 364 с.
(у співавт.).
17. SWOT-аналіз розвитку рекреації та туризму в Локачинському районі Волинської області //
Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. :
Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К. : Альфа-ПІК,
2016. – Вип. 35. – С. 104−115.
18. Significance of cultural and historical resources in development of discovering tourism (case of
Volodymyr-Volynskyi district of Volyn region) //
Часопис соціально-економічної географії :
міжрегіон. зб. наук. пр. – Вип. 20 (1). – Х. : ХНУ
ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 85−90.
Десятник Володимир Володимирович − менеджер туристичної компанії «Макінтур», здобувач кафедри фізичної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки.
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Напрям наукових досліджень: регіональні
палеогеографічні дослідження кайнозою
Основні наукові роботи: опубліковано вісім
наукових праць. Також, розроблено карту «Рельєф
крейдової поверхні» до розділу 3 «Рельєф» монографії «Природа Західного Полісся, прилеглого
до Хотиславського кар’єру Білорусі» за ред.
Ф. В. Зузука.
1. Особливості літологічного складу та поширення відкладів тилігульського кліматоліту в межиріччі Стохід – Горинь // Молода наука Волині:
пріорітети та перспективи досліджень : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і аспір.
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(14−15 трав. 2012 р.). – Луцьк : [б. в.], 2012. –
Т. 3. – С. 61−62 (у співавт.).
2. Палеогеографічна вивченість межиріччя
Стохід–Горинь // Природа Західного Полісся та
прилеглих територій : зб. наук. пр. – Луцьк : [б. в.],
2013. − № 10. − С. 78−83.
3. Методика побудови палеогеографічних
карт за допомогою Гіс: MapInfo Profesional і
Vertical Maper // Природа Західного Полісся та
прилеглих територій : зб. наук. пр. – Луцьк : [б. в.],
2014. – № 11. – С. 45−51.
4. Морфологічні особливості верхньокрейдового рельєфу території національного природного парку «Прип’ять–Стохід» // Молода наука
Волині: пріорітети та перспективи досліджень :
матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і
аспір. (14−15 трав. 2014 р.). – Луцьк : [б. в.],
2012. – Т. 1. – С. 166−168.
5. Межиріччя Стохід – Горинь, як полігон для

дослідження палеокліматичних змін у продовж
кайнозою // Рельєф і клімат : матеріали Міжнар.
симпозіуму (23−25 жовт. 2014 р.). – Чернівці :
Технодрук, 2014. – С. 32−33.
6. Палеогеоморфологічний розвиток межиріччя Стохід–Горинь упродовж олігоцену // Наук.
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