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GEOFORUM’2021  

Міжнародна науково-технічна конференція  
  

Організована  

Західним геодезичним товариством  УТГК  
  

під егідою  

ГС «Українське товариство геодезії і картографії.»  
  

за сприяння   
 

▪ Міністерства освіти і науки України 
▪ Міністерства оборони України 
▪ НАН України 
▪ НУ «Львівська політехніка» 
▪ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного 
▪ Державної служби України з питань геодезії, картографії та 

кадастру 
▪ FIG – Світової федерації геодезистів 
▪ CLGE – Європейської асоціації геодезистів 
▪ ГС «Українське товариство  геодезії і картографії» 
▪ НДІ геодезії і картографії, м. Київ 
▪ SGP – Товариства геодезистів Польщі 
▪ Leica Geosystems, НГЦ 
▪ CHC NAV, м.Шанхай, Китай 
▪ Credo Dialogue, м.Мінськ, Республіка Білорусь 
▪ ПП «Західзем», м.Чернівці 
▪ ТНТ-ТРІ, м. Дніпропетровськ 
▪ Карпатського відділення Інституту геофізики НАНУ 
▪ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу  

▪ Група компаній КАЙЛАС,  м.Киїів 

▪ ТОВ «Abris DG», м.Київ 
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ОРГКОМІТЕТ  
 

 Співголови конференції:  

 Ігор Тревого  Президент ГС «Українське товариство геодезії і 

картографії», докт., проф., м. Львів,  

Ярослав Яцків  Директор Головної астрономічної обсерваторії,  

акад. НАН України, м. Київ,  

Сергій Завадський  В.о. Голови Державної служби України з питань 

геодезії, картографії та кадастру, м. Київ  
  

Члени оргкомітету:  

Корнилій Третяк директор Інституту геодезії НУ«Львівська 

політехніка», докт., проф., м.Львів; 

Павло Ткачук  начальник Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

генерал-лейтенант, докт., проф., м. Львів; 

Валентин 

Максимчук  

директор Карпатського відділення Інституту 

геофізики НАН України, член-кореспондент НАН 

України, докт., проф., м.Львів; 

Януш Вальо  голова товариства геодезистів Польщі (SGP), 

проректор Варшавської політехніки, докт., проф., 

м. Варшава; 

Вільгельм Гегер  професор Вищої школи Нойбрандербург 

(Університет прикладних наук), докт., проф., 

м.Нойбрандербург; 

Юрій Карпінський  НДІГК, докт., проф., м.Київ; 

Армандс Целмс  професор Латвійської сільськогосподарської 

академії, докт., проф., м. Елгава; 

Костянтин Бурак завідувач кафедри Інженерної геодезії ІФНУНГ, докт., 

проф., м. Івано-Франківськ; 

Васілє Кір’як  доцент Технічного університету Молдови, докт., 

м.Кишинів; 

Збігнєв Сейка  професор Аграрного університету, докт., м.Краків; 

Адам Лискович  професор польської Академіі військово-повітряних 

сил, докт., проф., м. Демблін. 
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Виконавчий комітет  
 Голова:   

Ігор Тревого  докт. техн. наук, проф. Президент ГС «Українське 

товариство геодезії і картографії.» - Голова 

правління Західного геодезичного товариства 

УТГК 

  

Виконавчий директор:  

Володимир Глотов зав. кафедри Інституту геодезії НУ «Львівська 

політехніка», докт. техн. наук, проф., м.Львів; 

Заступник директора:  

Борис Четверіков  заступник голови Правління ЗГТ, ст.викладач 

Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка»,  

канд. техн. наук, м. Львів; 
    

Члени виконавчого комітету: 

Степан Савчук  докт. техн. наук, проф., НУ «Львівська 

олітехніка», м. Львів  

Олег Іванчук  докт. техн. наук, доцент, НУ «Львівська 

політехніка», м.Львів  

Тетяна Грицюк  член Правління ЗГТ УТГК, канд. техн. наук., 

доц., м.ІваноФранківськ  

Віталій Кілару  член Правління ЗГТ УТГК, директор «Західзем»,  

м. Чернівці  

Тетяна Корлятович   

 

Аліна Хоптар. 

 

Вчений секретар ЗГТ УТГК, канд. техн. наук, м.Львів 

 

асист. Інституту геодезії НУ «Львівська 

політехніка»,  доктор філософії, м. Львів; 
 

 Робоча група 

Іван Петлюк  Працівник АСВ, канд. техн. наук  

Любов Приходько  Бухгалтер ЗГТ УТГК  

Олена Ванчура              Інженер, НУ «Львівська політехніка» 

Алла Гуніна                   Інженер, НУ «Львівська політехніка» 

Максим Галочкін         Аспірант, НУ «Львівська політехніка» 

Назар Кіщак                  Член правління ЗГТ УТГК 
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ГРАФІК РОБОТИ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ  
  

09.06.2021 р.  1515–1700  

    

11.06.2021 р.  930–1100
  

  

 

НАЗВИ СЕКЦІЙ:  

1. Геодезія, геодинаміка 

2. Фотограмметрія, картографія, ГІС  

3. Інженерна геодезія та геодезичний моніторинг в будівництві  

4. Кадастр, землеустрій, оцінка нерухомості   

5. Військових геодезичних та GIS-технології  

6. Приладобудування (виставка, презентації, семінари) 

  
 

ГРАФІК РОБОТИ СЕКЦІЙ  

9.06.2021 Презентація технологій групи 

компаній Кайлас, Abris DG та 

Є.П.С. 

Конференц зал  1700–1830   

 Секція 1  Конференц зал 1600–1800 

 Секція 2  Конференц зал 1600–1800 

 Секція 3  Конференц зал 900–1115  

10.06.2021 Секція 4  Конференц зал 900–1115 

 Секція 5  Конференц зал 900–1400  

 Презентація технологій фірми 

«CREDO-DIALOGUE» 
Конференц зал 1130–1300 

 Презентація технологій фірми 

«LEICA-GEOSYSTEMS» 

(НГЦ) 

Конференц зал 1415-1545 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ  

  Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хв.  

  Доповідь на секційному засіданні – до 10 хв.  
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ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Середа, 09 червня  

    

1000– 1220  –  Реєстрація учасників конференції, виставка 

сучасного геодезичного і фотограмметричного 

обладнання 

1230–1400  –  Відкриття конференції  

1515– 1700  

1700-1830           

– 

–   

Пленарне засідання  

Семінар групи компаній Кайлас, Abris Design 

Group та Є.П.С. 

1900  –  Святкова вечеря  

  

Четвер, 10 червня  

  

900- 1115  

1130- 1300  

1415-1545 

1600- 1815  

–  

–  

–  

– 

Засідання секцій  

Семінар фірми CREDO-DIALOGUE 

Семінар фірми Leica-Geosystems (НГЦ) 

Засідання секцій  

900–1500  –  Виставка геодезичних приладів та технологій і їх 

демонстрація  

1130–1600  

  

–  Екскурсії.  

  

П’ятниця, 11 червня  

930–1100  –  Пленарне підсумкове засідання, прийняття 

ухвали конференції  

з 1115  –  Від’їзд учасників конференції  
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

  
  

  

Середа, 09 червня 1230 – 1400           

  

  

Керівники:  докт. техн. наук, проф. Ігор Тревого   

   докт. техн. наук, проф. Корнилій Третяк  

    

  

Секретар:       канд. техн. наук Борис Четверіков  

доктор філософії Аліна Хоптар 

  

 

Відкриття МНТК «Геофорум’2021» - Президент ГС «УТГК»  

  

  

  

Привітання учасників та гостей конференції.  

  

  

  

Нагородження працівників геодезії та картографії  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Середа, 09 червня  1515  – 1700  

   

Керівники:  докт. техн. наук, проф. Ігор Тревого  

  докт. техн. наук, проф. Костянтин Бурак  

 

 

Секретар:  

   докт. техн. наук, проф. Юрій Карпінський 

 

    аспірант  Ярослав Лопатін 

аспірант Аліна Федорчук 

  

Тревого І., Карпінський Ю., Четверіков Б., Даценко Л. 

Українському товариству геодезії і картографії 30 років / Ukrainian 

Society of Geodesy and Cartography is 30 years old 

Пілат О. Роботи Держгеокадастру за напрямом топографо-

геодезичної діяльності та національної інфраструктури 

геопросторових даних / Works of the State Geocadastre in the field of 

topographic and geodetic activities and national infrastructure of 

geospatial data 

Карпінський Ю. Порядок функціонування Національної 

інфраструктури геопростторових даних / Functioning procedure of 

the National Geospatial Data Infrastructure 

Тенюго Л. Cучасні методи інженерно-геодезичних вишукувань / 

Modern methods of engineering and geodetic surveys 

Горб О. Сучасні геоінформаційні технологіі  від Leica Geosystems / 

Modern geoinformation technologies from Leica Geosystems 

 

 

 СЕМІНАР ГРУПИ КОМПАНІЙ КАЙЛАС, 

ABRIS DESIGN GROUP ТА Є.П.С. 

  Середа, 09 червня 1700 – 1830    
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СЕКЦІЯ № 1 Геодезія, геодинаміка  

Четвер, 10 червня 1600 – 1800     

   

Керівники:  докт. техн. наук,  проф. Федір Заблоцький   

докт. техн. наук,  проф. Степан Савчук 

чл.-кор. АН Укр., докт. ф.-м. наук,  проф. Валентин Максимчук  

   

Секретар:  аспірантка Ірина Сосонка  

аспірант Іван Брусак 

  

Савчук С., Проданець І., Федорчук А. Дослідження точності 

визначення координат за GNSS-даними з прив'язкою до 

референцних станцій / Research of the accuracy of determining 

coordinates from GNSS-data bound to reference stations 

Назаревич Л., Назаревич А. Геодинаміка, сейсмічність і напрями 

розривів у вогнищах землетрусів українського Передкарпаття / 

Geodynamics, seismicity and directions of ruptures in the centers of 

earthquakes of the Ukrainian Precarpathians 

Третяк К., Паляниця Б. Дослідження сезонних деформацій греблі 

Дніпровської ГЕС за даними ГНСС вимірів / Research of seasonal 

deformations of the Dnipro hydroelectric power station dam by the 

GNSS measurements 

Паляниця Б., Кладочний Б., Паляниця О. Дослідження коливань 

складових зенітної тропосферної затримки  / Research of the number 

of components of zenith tropospheric delay 

Лопатін Я. Автоматизація вимірювань у механічному гірокомпасі / 

Automation of measurements in a mechanical gyrocompass 

Менько А. Високоточні навігаційні рішення від ElNav / High-

precision navigation solutions from ElNav 

Петровський О. Програмне забезпечення LandStar7 для виконання 

ГНСС знімання. Основні функції та можливості / LandStar7 software 

to perform GNSS survey. Basic functions and features 
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Третяк. К., Брусак І. Про пошук взаємозв’язків між часовими 

серіями ГНСС-станцій / About searching for relationships between 

time series of GNSS stations 

Тревого І., Цюпак І. Перспективи розвитку лінійних просторових 

геодезичних еталонів Яворівського наукового геодезичного 

полігону / Prospects for the development of linear spatial geodetic 

standards of the Yavoriv scientific geodetic polygon 

Джуман Б. Порівняння геометричної та гравіметричної моделей 

геоїда на територію Львівської області / Comparison of geometric and 

gravimetric models of geoid on the territory of Lviv region 

Бурак К., Ярош К. Сучасне астрономо-геометричне нівелювання 

для координатного забезпечення геодинамічних та техногенних 

полігонів / Modern astronomical-geometric leveling for coordinate 

support of geodynamic and technogenic polygons 

Солич В. Моделі космічної геодинаміки / Models of space 

geodynamics 

 

 

СЕКЦІЯ № 2 Фотограмметрії, картографії, ГІС 

Четвер, 10 червня 1600 – 1800     
   

Керівники:  докт. техн.наук,  проф.  Христина Бурштинська   

  докт. техн.наук,  проф. Володимир Глотов  

докт. геогр.наук,  проф. Ростислав Сосса 
    

Секретар:  інженер Алла Гуніна  

аспірант Андрій Петров 
  

Галочкін М., Бурштинська Х. Гідрологічне моделювання 

затоплених земель за матеріалами ДЗЗ і ГІС-технологій / 

Hydrological modeling of flooded lands based on remote sensing 

materials and GIS technologies 

Бойко О. Геоінформаційне забезпечення адміністративно-

господарського управління аеропортом / Geoinformation support of 

administrative and economic management of the airport 



  12  

Кінь Д. Розвиток геопросторових даних в Україні в рамках 

міжнародних проектів Eurogeographics та Integrated Geospatial 

Information Framework / Development of geospatial data in Ukraine in 

the framework of international projects Eurogeographics and 

IntegratedGeospatialInformationFramework 

Лазоренко-Гевель Н. Особливості створення (оновлення) 

цифрових топографічних карт для формування основної державної 

топографічної карти / Features of creation (updating) of digital 

topographic maps for formation of the basic state topographic map 

Кондратенко Т. Досвід використання БПЛА при виконанні 

топографічних та маркшейдерських робіт / Experience in using 

UAVs while performing topographic and surveying works 

Дорош Л. Визначення вертикальних зміщень об’єктів 

інфраструктури за даними радарної інтерферометрії / Determination 

of vertical displacements of infrastructure objects by  radar 

interferometry data 

Фис М., Глотов В., Гуніна А., Процик М. Результати застосування 

програмного забезпечення для визначення елементів зовнішнього 

орієнтування цифрових зображень аеротопографічного знімання з 

БПЛА / The results of the application of software for determining the 

elements of the external orientation of digital images of aerotopographic 

reduction with UAVs 

Марусаж Х., Глотов В. Моніторинг виходів льодовиків на 

островах Галіндез та Вінтер у 2013–2019 роках / Monitoring of 

glacier outcrops on the islands of Galindez and Winter in 2013–2019 

Лей Ж. Дослідження платформи Google Earth Engine для обролення 

даних дистанційного зондування Землі / Research of the 

GoogleEarthEngine platform for data processing remote sensing of the 

Earth 

Шевчук В., Кузик З., Авдасьова Л. Створення туристичної ГІС 

Сумщини з використанням ГІС-технологій / Creation of tourist GIS 

of Sumy region with the use of GIS technologies 
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Островський А., Колб І. Методика визначення об’ємів земляних 

робіт за даними аерознімання з БПЛА / Methods for determining the 

volume of earthworks based on aerial surveys from UAVs 

Процик М., Четверіков Б., Дорожинський О. Методика 

автоматизованого виділення водозбірних басейнів за цифровими 

моделями рельєфу (на прикладі Сколівського району Львівської 

області) / Methods of automated allocation of watersheds by digital 

terrain models (on the example of Skole district of Lviv region) 

 

 

СЕКЦІЯ № 3 Інженерна геодезія та геодезичний моніторинг в 

будівництві  

Четвер, 10 червня 900 – 1115     

   

Керівники:  докт. техн. наук, проф. Костянтин Бурак   

  докт. техн. наук, доц. Сергій Перій  

докт. техн. наук., проф. Анатолій Церклевич 

 

Секретар:  аспірантка Марія Олійника  

аспірант Микола Бігун 

  

Островський А., Островська О.  Рекомендацпі щодо підрахунку 

об’ємів робіт та підбору машин і механізмів при розробці 

котлованів / Recommendations for calculating the volume of work and 

selection of machines and mechanisms in the development of pits 

Менько А. Безпілотні гідрографічні комплекси Apache для 

батиметричної зйомки / Unmanned hydrographic complexes for 

bathymetric survey 

Ковтун В. Вдосконалення геодезичного контролю геометричних 

параметрів РВС / Improvement of geodetic control of geometrical 

parameters of RVS 

Покотило І., Корлятович Т., Тарнавський В., Вовк А., Валькова 

В. Дослідження стабільності трубчастих знаків Бережанського 

базису / Research of the stability of tubular signs of the Berezhany basis 



  14  

Балян А., Перій С., Тарнавський В.  Аналіз висотної геодезичної 

мережі проммайданчика РАЕС / Analysis of the altitude geodetic 

network of the RAES industrial site 

Козакевич Т., Віват А. Вдосконалення установки для 

метрологічних досліджень електронних тахеометрів / Improving the 

tool for metrological research of electronic total stations 

 

 

СЕКЦІЯ  № 4 Кадастр, землеустрій, оцінка нерухомості  

Четвер, 10 червня 0900 – 1115    

   

Керівники:  докт. техн. наук, доц. Юрій Губар 

докт. екон. наук, проф. Андрій Мартин 

  канд. техн. наук, проф. Іван Калинич  

 

Секретар:  інженер Тетяна Мартинюк 

аспірант Ярослав Ваш 

 

Поляковська Л. Практичнi рекомендації щодо розрахунку ставки 

дисконтування при застосуванні дохідного підходу для оцінки 

ЦМК (бізнесу) / Practical recommendations for calculating the 

discount rate when using the income approach to evaluate the CMK 

(business) 

Ваш Я., Губар Ю., Калинич І. Інвентаризація об’єктів садово-

паркового господарства на урбанізованих територіях / Inventory of 

garden and park facilities in urban areas 

Калинич І., Ничвид М., Каблак Н. Розробка методології для 

моніторингу небезпечних природних та техногенних геопроцесів / 

Development of methodology for monitoring of dangerous natural and 

man-made geoprocesses 

Євсюков Т. Вища освіта бакалаврського рівня із геодезії та 

землеустрою: вимоги нового освітнього стандарту / Bachelor's 

degree in geodesy and land management: requirements of the new 

educational standard 

Полтавець А. Управління ризиками професійної діяльності 

інженерів-землевпорядників в умовах законодавчих змін / Risk 
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management of professional activity of land surveyors in the conditions 

of legislative changes 

Мартин А. Напрями модернізації земельно-кадастрової діяльності 

в Україні / Directions of modernization of land cadastral activity in 

Ukraine 

Карпінський Ю. Що нам робити з Земельним кадастром? / What 

should we do with the Land Cadastre? 

 

 

 

СЕКЦІЯ  № 5 Військових геодезичних та GIS технологій  

Четвер, 10 червня 900 – 1400    

   

Керівники:   докт.іст.наук, доцент, Андрій Слюсаренко 

докт.техн.наук, проф. Володимир Корольов 

канд.техн.наук Іван Петлюк 

 

Секретар:     Олег Полець 

 

 

Кравець Т., Полець О., Щерба А. Точність визначення координат 

апаратури "КPOПИВA", "УКPOП", "ARTOS" тa "БAЗAЛЬТ-М" / 

Coordinates determination accuracy of the KPOPYVA, UKROP, ARTOS 

and BASALT-M equipments 

Троценко О., Кізло Л. Геоінформаційні системи військового 

призначення в Україні: динаміка і особливості розвитку / 

Geographic information systems for military purposes in Ukraine: 

dynamics and features of development 

Коцемир О., Кравець Т. Оцінка необхідних параметрів 

безпілотних авіаційних комплексів військового призначення щодо 

розвідки противника в інтересах артилерії  / Assessment of the 

necessary parameters of unmanned aerial vehicles for military 

reconnaissance in the interests of artillery 

Петлюк І., Зубков А., Щерба А. Методика системо-технічного 

комплексування каналів дистанційного спостереження для 

підвищення геомониторингу  / Methods of system and technical 
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integration of remote monitoring channels to increase geomonitoring 

Пашковський В., Матала І. Особливості бойового застосування 

тактичних безпілотних авіаційних комплексів ІІ класу  / Features of 

combat use of tactical unmanned aerial vehicles of the II class 

Зубков А., Красник Я., Мартиненко С. Радіолокаційна система 

для неконтактного геомониторингу підземних об’єктів  / Radar 

system for non-contact geomonitoring of underground facilities 

Русіло П., Костюк В., Калінін О. Аналіз ефективності бойового 

застосування безпілотного авіаційного комплексу «ФУРІЯ» під час 

ведення розвідки місцевості противника  / Analysis of the 

effectiveness of combat use of the unmanned aerial vehicle complex 

"FURIA" during reconnaissance of enemy areas 

Кізло Л., Троценко О. Сучасні тенденції застосування 

геоінформаційних систем військового призначення в Україні  / 

Current trends in the use of military geoinformation systems in Ukraine 

Бахмат М., Бударецький Ю. Засоби навігації  мобільних роботів 

сухопутних військ / Means of navigation of mobile robots of the ground 

forces 

Перій П., Самара С. Застосування кулькових відбивачів для 

координування і моніторингу рухомих та нерухомих об’єктів  / Use 

of ball reflectors for coordination and monitoring of moving and 

stationary objects 

Полоз О., Петлюк І., Щавінський Ю. Удосконалена процедура 

метеорологічного забезпечення підготовки даних для стрільби 

наземної артилерії  / Improved meteorological procedure for data 

preparation for ground artillery firing 

Фтемов Ю. Оптимізація процесу планування системи інженерних 

загороджень  / Optimization of the process of planning the system of 

engineering barriers 

Середенко М., Радзіковський С. Контент аерокосмічної розвідки 

в системі бойового забезпечення військ (сил)  / Content of aerospace 

reconnaissance in the system of combat support of troops (forces) 

Федченко О., Литвиненко Н. Спеціальні топографічні карти нато 

масштабу 1:500 000 (Tactical Рilotage Сhart – TPC): призначення та 

особливості / NATO Special Topographic Maps at a scale of 1: 500,000 

(Tactical Pilotage Charter - TPC): purpose and features 
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Стендові доповіді під час конференції 
 

Саврун Б., Рощин В., Аборін В. Аналіз відповідності системи 

моніторингу екологічної безпеки у Збройних Силах України 

вимогам сучасності  

Рудковський О., Оборнєв С.,   Федоренко В. Загальновійськовий 

тренажерний центр як база фахової  підготовки підрозділів 

Сухопутних військ. 

Оборнєв С., Рудковський О. Розвиток, модернізація бойового 

екіпірування, в сучасних тенденціях програми «Солдат 

майбутнього»  

Радзіковський С. Сучасні тенденції розвитку автоматизованих 

систем управління військами для прийняття рішень в ході бойових 

дій  

Ванкевич П., Черненко А. Основні аспекти синтезу алгоритмів 

навчальних систем управління     

Іваник Є., Ванкевич П. Пасивна система реєстрації імпульсів 

віддаленого випромінювача  

Рудковський О., Ільницький І., Федоренко В. Впровадження 

автоматизованої  системи управління військами  C4ISR для 

Збройних Сил України  

 

  

СЕМІНАР ФІРМИ CREDO-DIALOGUE 

  Четвер, 10 червня 1130 – 1300    
 

 

 

СЕМІНАР ФІРМИ LEICA-GEOSYSTEMS (НГЦ) 

  Четвер, 10 червня 1415 – 1545    
 

 

 

 

 

 



  18  

 

 

 

ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ 

Пятниця, 11 червня 930 – 1100 

  
Керівники: докт. техн.наук, проф. Ігор Тревого, 

 докт. техн. наук, проф. Володимир Глотов 

                      та керівники секцій  

Секретар: канд.техн.наук Борис Четверіков  

  

1. Підсумкова інформація керівників секцій.  

2. Загальна дискусія.  

3. Прийняття ухвали конференції.  

  

 

 

 

 

 

Від’їзд учасників конференції  
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Для нотаток 
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Для нотаток 
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До відома учасників та гостей конференції  
  

Під час роботи GEOFORUM’2021 буде проводитись 
презентація навчальних та наукових видань видавництвом 
Національного університету “Львівська політехніка”, а також 
буде працювати книжковий кіоск, де можна придбати нову 
літературу, картографічні матеріали, інструкції, матеріали 
конференції тощо  
  

  
  
  
  
  
  


