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Керівник – Ільїн Леонід Володимирович, доктор 

географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та 

готельного господарства Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 32.051.08  

при Східноєвропейському національному університеті імені 

Лесі Українки (2018 до т/ч). У складі спеціалізованих вчених 

рад Д 64.051.04 при Харківському національному університеті 

імені В. Н. Каразіна (2011 до т/ч) та К 41.090.02 при Одеському 

державному екологічному університеті (2016–2018). Член 

Наукової ради з туризму та курортів Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, експерт 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

голова експертних комісій з ліцензування та акредитації 

освітніх програм Міністертстава освіти і науки України, член 

науково-технічної ради Національного природного парку 

«Прип’ять–Стохід» та Черемського природного заповідника.  

Нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного еколого-

натуралістичного центру МОН України, Волинської обласної державної адміністрації, 

Управління освіти Луцького міськвиконкому, нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2015), 

Почесною подякою (Гравітон) та Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (2017 р.) та ін.  

Входить до складу редакційних колегій фахових наукових журналів («Badania 

fizjograficne. Seria A. Geografia fizyczna» (Польща), «Туризм и гостеприимство» (Білорусь), 

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія», 

«Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Географічні науки», «Природа Західного Полісся та прилеглих територій» та ін.), член 

Українського географічного товариства, член вченої та наукової ради університету. 

  
 Електронна адреса: ilyinleo@eenu.edu.ua 
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Напрями наукових досліджень: 

комплексне вивчення природних (озера) та 
штучних (водосховища, ставки) водойм України 
для конструктивно-географічних потреб, 

розробка засад їх раціонального використання та 
охорони, оцінка природних рекреаційно-
туристських ресурсів. Нові напрями 
конструктивної географії – екологічне 
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озерознавство та конструктивна лімнологія. 
Розробка теоретико-методологічних та 
методичних основ конструктивно-географічних 
досліджень озерних систем (галузевих 
лімнологічних, комплексних ландшафтознавчих, 
конструктивно-географічних та інтегративних 
еколого-лімнологічних). 

 
Основні наукові роботи: опубліковано 

понад 300 наукових праць, у т. ч. підручники, 
начальні посібники, монографії, словники, 
довідники, енциклопедії, тестові завдання для 
вступників: 

1. Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського 

Полісся. У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні 

основи дослідження та регіональні 

закономірності. Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” 

Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 316 с.  

2. Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського 

Полісся. У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та 

оптимізація. Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” 

Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 400 с.  

3. Ільїн Л. В. Озерознавство: Укр.-рос. сл. 

Поняття і терміни. Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” 

Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. 112 

с. 
4. Ільїн Л. В. Озера та штучні водойми 

України: просторова диференціація та ресурси. 
Український географічний журнал.  2011.  № 3.  
С. 27–32. 

5. Ilyin L. V. The hydrochemical characteristics 

of the lakes of the Shatsk National Nature Reserve, 

Ukrainian Polissia. Limnological Review.  2007.  

Vol. 7, № 3.  P. 147–152.  

 

Наукове керівництво захищеними 

кандидатськими дисертаціями: 

Каліновський Д. І. Рекреаційні ресурси озер 

Волинської області: оцінювання та 

конструктивно-географічні засади раціонального 

використання (2014 р.).  

Гринасюк А. Р. Атрактивність ландшафтів 

Волинської області (2018 р.). 

Громик О. М. Еколого-географічне 

обґрунтування оптимізації агроландшафтів у зоні 

радіоактивного забруднення (2018 р.) 

 

АНОТАЦІЯ 

Наукова тематика школи спрямована на 

розробку теоретико-методологічних та 

методичних основи конструктивно-географічних 

досліджень озерних комплексів (галузевих 

лімнологічних, комплексних ландшафтознавчих, 

конструктивно-географічних та інтегративних 

еколого-лімнологічних), з’ясування 

закономірностей лімногенезу й особливостей 

природних та антропогенно і техногенно 

активізованих процесів у водоймах та їхніх 

басейнах із урахуванням зональної і регіональної 

специфіки. 

 

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК 

Здійснено просторово-часовий лімнолого-

географічний аналіз водойм і типізацію водойм. 

Вивчено водойми як середовища 

осадонагромадження та акумуляції донних 

відкладів і встановлено геохімічні індикатори 

станів лімносистем. Здійснено конструктивно-

географічний синтез знань про водойми, 

інтегративне регіональне оцінювання 

найважливіших природних ресурсів та 

обґрунтовано напрями їх раціонального 

використання в різних галузях економіки. 

Проаналізовано масштаби антропогенного 

впливу на лімносистеми, виявлено техногенні 

трансформаційні процеси у водоймах. 

Розроблено конструктивно-лімнологічні засади 

раціонального використання і охорони водойм. 

Обґрунтовано наукові засади, методи 

відновлення (оздоровлення) озерних систем. 

 

ПРЕДСТАВНИКИ 

Каліновський Дмитро Іванович – 

кандидат географічних наук, директор 

підприємства „Sportout”. 

Електронна адреса: 

dimakalinovsky@gmail.com 

Напрями наукових досліджень: 

оцінювання та розробка конструктивно-

географічних засад раціонального використання 

рекреаційно-туристичних ресурсів водойм. 

Основні наукові роботи: опубліковано 

понад 20 наукових праць, зокрема:   

1. Донные отложения водоемов Волынской 

области и перспективы их использования в 

рекреации. Проблемы географии и геоэкологии : 

сборник научных трудов.  Владимир : ВГУ, 2009.  

С. 179–183.  

2. Донні відклади природних водойм 

Волинської області та перспективи їх 

використання у рекреації. Культура народов 

Причерноморья.  2009.  Вып. 176. С. 120–122 

3. Рекреаційне оцінювання природного 

потенціалу водойм Українського Полісся. 

Географія та туризм.  2010.  Вип. 9.  С. 65–70.  

4. Оцінка рекреаційної придатності озер 

Волинської області за морфометричними 

параметрами. Науковий вісник Волинського 

національного університету ім. Лесі Українки. 

Географічні науки. 2011. Вип. 9.  С. 138–143. 
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5. Рекреаційна привабливість природних 

водойм Волинської області і можливості їх 

використання в рекреації та туризмі. Науковий 

вісник Волинського національного університету 

ім. Лесі Українки. Географічні науки.  2013.  № 6 

(255).  С. 43–48. 

 

Гринасюк Анастасія Русланівна – 

кандидат географічних наук, асистент кафедри 

туризму та готельного господарства 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: Hrynasiuk@eenu.edu.ua  

Напрями наукових досліджень: 
комплексна оцінка атрактивності ландшафтів для 

оптимізації рекреаційного природокористування. 
Основні наукові роботи: автор понад 30 

наукових праць, зокрема: 
1. Алгоритм оцінювання атрактивності 

ландшафтів.  Географія та туризм. 2014.  Вип. 
28.  С. 232–239. 

2. Методичні основи оцінки атрактивності 
ландшафтів. Природа Західного Полісся та 
прилеглих територій.  2014.  № 11.  С. 132–135. 

3. Атрактивність озерних комплексів 
Шацького національного природного парку. 
Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 
Географічні науки. 2014. № 11 (288).  С. 25–29.  

4. Types of scenic landscape complexes of 

Volyn region. Science and Education a New 

Dimension. Humanities and Social Sciences.  2017.  V 

(21), I.: 130.  P. 72–74.  

5. Атрактивність ландшафтів Волинської 

області: теорія і практика оцінювання: 

Монографія.  Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 196 с 

 

Громик Оксана Миколаївна – кандидат 

географічних наук, доцент кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Луцького 

національного технічного університету. 

Електронна адреса: 

0506664726o@gmail.com 

Напрями наукових досліджень: розробка 

еколого-географічних основ раціонального 

використання ландшафтів, оптимізації їх стану, 

охорони та збереження природно-ресурсного 

потенціалу, екологічний аналіз оптимізації 

природокористування у зоні радіоактивного 

забруднення Волинської області,  оцінювання 

екологічного стану геосистем. 
Основні наукові роботи: автор понад 75 

наукових праць, зокрема: 
1. Уміст радіонуклідів у лімносистемах 

Західного Полісся (на прикладі водойм зони 
радіоактивного забруднення Волинської 

області). Науковий вісник Волинського 
національного університету імені Лесі Українки. 
Географічні науки. 2012. № 18. С. 4–10. 

2. Radionuclides and heavy metals in soils and 
waters on the territory of radioactive contamination 
in Volyn region. Science and Education a New 
Dimension. Natural and Technical Sciences. 2017. Vol. 
(14), Issue 132.  P. 17–19.  

3. Лімнологічний і геохімічний аналіз озера 
Туричанське. Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 
Географічні науки. 2019. № 9 (393). С. 36.–40. 

4. Радіоекологічний аналіз зони 
забруднення Волинської області України. Ядерна 
та радіаційна безпека. 2020.  № 1 (85).  С.73–78.  

5. Радіоекологічний аналіз ландшафтів 
Волинської  області. Монографія. Луцьк : 
РВВ Луцького НТУ , 2020. 268 с. 
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