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Напрями наукових досліджень: розробка 
теорії та практики нанометричної інтерпретації 
растрово-електронно-мікроскопічних (РЕМ) 
зображень в науково-прикладних задачах, 
інженерно-геодезичне забезпечення та 
прогнозування експлуатаційного режиму 
відповідальних інженерних об’єктів, 
моделювання та картографування 
деградаційних процесів та структурна 
організація ґрунтового покриву Волині, 
математико-картографічне моделювання 
суспільно-географічних систем засобами ГІС-
технологій та цифрова обробка даних ДЗЗ. 

Основні наукові роботи: опубліковано 
понад  220 наукових праць, у т. ч. три 
монографії та один навчальний посібник, а 
також чотири патенти на винаходи: 

1. Мельник В.М., Шостак А.В. Растрово-
електронна стереомікрофрактографія. 
Монографія. РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі 
Українки, Луцьк, - 2009. ISBN 978-966-1532-
01-3 с. 469  

2. Мельник В.М., Шостак А.В. Кількісна 
стереомікрофрактографія. Монографія. ПВД 

«Твердиня», Луцьк, - 2010. ISBN 978-617-517-
031-1 c. 460 

3. Основи РЕМ стереофрактографічних 
досліджень в матеріалознавстві та трибології. 
Монографія / А.В. Шостак та ін. Луцьк: Ред.-
вид. відд. Луцького НТУ,  2013. - 300 с. 

4. Мельник В.М., Шостак А.В., Мельник 
Ю.А. Теорія і методи растрової електронно-
мікроскопічної (РЕМ) фотограмметрії. 
Монографія. Гриф Вченої ради СНУ, протокол 
№8 від 29.06.2017 р. – 202c.  

5. Мельник В.М. Основи картографії: 
навч.посібн / В.М. Мельник. – Луцьк: 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 
– 212 с. (Лист Мінмолодьспорту № 1/11-9794 
від 1806.12) 

 

Наукове керівництво захищеними канди–

датськими дисертаціями: 

Нетробчук І.М. «Картографо-

фотограмметричне моделювання площинної 

ерозії (на прикладі Волинської височини)» 

(1997 р.); 

Волошин В.У. «Розробка методів РЕМ-

фотограмметрії та морфолого-фрактального 
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аналізу (на прикладі дослідження деструкції 

кісткової тканини)» (2004 р.); 

Бліндер Ю.С. «Моделювання і 

картографічне відтворення площинного змиву 

ґрунтів» (2006 р.); 

Мельник О.В. «Комплексне дослідження 

деформаційних процесів ґрунтових гребель 

значної протяжності» (2013 р.); 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Наукова тематика школи спрямована на 

розробку методів стереолого-стереометричних 

фракторгафічних досліджень; 

фотограмметричних методів в РЕМ- та ПЕМ-

мікроскопії; автоматизованого аналізу РЕМ- 

зображень з метою вивчення мікроструктури 

твердих тіл; інженерно-геодезичного 

забезпечення та прогнозування 

експлуатаційного режиму відповідальних 

інженерних об’єктів; розробка засобами ГІС-

технологій і РЕМ-мікроскопії засад 

раціонального землекористування ерозійно-

деградованих земель Волинської височини, 

математико-картографічне моделювання 

суспільно-географічних систем засобами ГІС-

технологій та цифрова обробка даних ДЗЗ. 

Під керівництвом проф. Мельника В.М. 

виконувались низка госпдоговірних тем: 

“Динаміка ерозійних процесів та міграція 

радіонуклідів в умовах Волині”; “Геодезичні 

спостереження за осадками та деформаціями 

промислових споруд (ДПЗ-28)”; 

“Обґрунтування точності та періодичності 

інженерно-геодезичних спостережень 

деформацій промислових споруд”; 

“Математико-картографічне моделювання 

динаміки ерозійних процесів та площинного 

змиву гумусного шару в ґрунтозахисній 

системі землеробства”; “Інженерно-геодезичне 

забезпечення експлуатаційного режиму 

промислових споруд Луцького КХП-2”; 

“Інженерно-геодезичне забезпечення 

експлуатаційного режиму греблі водосховища 

ХАЕС”. Впродовж 1995-2000 рр. виконувалась 

держбюджетна тема “Розробка растрово-

електронно-мікроскопічних сте–реолого-

стереометричних методів мікро-

морфоструктурних досліджень вікових 

особливостей будови кістки під впливом 

екоантропогенних факторів”. У 2011-2012 рр. 

під керівництвом професора Мельника В.М. на 

кафедрі геодезії, землевпорядкування та 

кадастру Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки виконувалась 

прикладна держбюджетна тема 0111U002146 

"Дослідження сучасного стану та розробка 

засобами ГІС-технологій і РЕМ-мікроскопії 

засад раціонального землекористування 

ерозійно-деградованих земель Волинської 

височини" у рамках якої вперше на теренах 

України було розроблено, реалізовано та 

верифіковано модель водної ерозії ґрунтів на 

основі комбінованого універсального рівняння 

втрат ґрунту CUSLE, що адаптована до умов 

Волинської височини. 

Ведеться активна співпраця з науковцями 

України,  Польщі, Німеччини та ін. країн. 

 

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК 
 

Проведено математичне обґрунтування 

застосування РЕМ-фотограмметрії як основи 

для реалізації фотограмметричної складової 

цифрової стереофрактографії; розроблено 

алгоритм та програмне забезпечення щодо 

калібрування геометричних спотворень РЕМ–

зображень; запропоновано методику, що 

базується на комплексному застосуванні 

сучасних можливостей визначення планових 

зміщень на основі застосування GNSS–систем 

та класичних методів прецизійного 

геометричного нівелювання для дослідження 

вертикальних зміщень тіла греблі; розроблено 

алгоритми побудови карт пластики рельєфу 

для виділення ерозійно-небезпечних територій. 

 

ПРЕДСТАВНИКИ 
 

Волошин Володимир Ульянович – 

кандидат технічних наук, доцент кафедри 

геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Електронна дреса: 

voloshyn.volodymyr@eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: РЕМ-

фотограмметрія, геоінформаційне 

картографування, математико-картографічне 

моделювання, інженерно-геодезичні 

вишукування, розроблення математичних 

основ географічних карт України. 

Основні наукові роботи: опубліковано 46 

наукових праць, зокрема: 
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1. Волошин В. У. Геоінформаційне 

тематичне картографування засобами ГІС 

MapInfo Professional / В.У. Волошин, П.П. 

Король // Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 280с. (лист 

Мінмолодьспорту України № 1/11-5594 від 

18.03.2013 р.) 

2. Волошин В.У. Використання 

модифікованої псевдоконічної рівновеликої 

проекції Бонна з ефектом збільшувальної лінзи 

для картографування території України / Р.І. 

Сосса, П.П. Король, В.У. Волошин // Вісник 

геодезії та картографії. – 2015. – №.1 – С. 23-

30.  

3. Волошин В.У. Нові результати і 

перспективи досліджень на яворівському 

науковому геодезичному полігоні // І. Тревого, 

І. Цюпак, Б. Паляниця, В. Волошин // Сучасні 

досягнення геодезичної науки та виробництва 

– Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка». – 2016. – Вип. І (31). – С. 41–46.  

4. Волошин В. Класифікація території НПП 

«Прип`ять-Стохід» за даними Sentinel-2 /О. 

Мельник, В. Волошин, П. Манько, М. 

Волошин //Інженерна геодезія: науково-

технічний збірник. – Вип. 66 / Відповідальний 

редактор С.П. Войтенко. – К.: КНУБА, 2019. с. 

116-127 https://doi.org/10.32347/0130-

6014.2019.66.116-127.  

5. Волошин В.У. Геоінформаційне 

моделюванння транспортної доступності 

територій. /А.В. Уль, О.В. Мельник, Ю.А. 

Мельник, В.У. Волошин, С.В. Синій //Сучасні 

проблеми містобудування. Перспективи та 

пріоритети розвитку: зб. наук. праць – Луцьк: 

Луцький НТУ, 2019. – Вип. 12 . – С.213-220.  

 

Мельник Олександр Валентинович – 

кандидат технічних наук, доцент кафедри 

геодезії, землевпорядкування та кадастру 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: hockins@eenu.edu.ua 

Напрям наукових досліджень: 
геоінформаційні системи, інженерно-

геодезичні вишукування, дистанційне 

зондування Землі, інженерна та комп’ютерна 

графіка. 

Основні наукові роботи: 

1.  Мельник О. Геоінформаційне 

моделювання рівнів води р. Стир у паводковий 

період у межах території м. Луцька / В. 

Волошин, О. Мельник, Ю. Мельник, О. 

Верешко // Сучасні досягнення геодезичної 

науки та виробництва – Львів: Вид-во Нац. ун-

ту «Львівська політехніка». – 2017. – Вип. І 

(33). – С. 166–171. 

2. Мельник О.В. Методика дослідження 

стабільності спеціальних геодезичних мереж 

при спостереженнях за інженерними 

спорудами / А.В. Шостак, Мельник О.В., 

Мельник Ю.А., Боб А.Ю. // Сучасні технології 

та методи розрахунків в будівництві – Луцьк: 

Вид-во Луцького НТУ. – 2017. – Вип. 7. – С. 

399-405. 

3. Мельник О. Класифікація території 

НПП «Прип`ять-Стохід» за даними Sentinel-2 / 

О. Мельник, В. Волошин, П. Манько, М. 

Волошин //Інженерна геодезія: науково-

технічний збірник. – Вип. 66 / Відповідальний  

редактор С.П. Войтенко. – К.: КНУБА, 2019. с. 

116-127 https://doi.org/10.32347/0130-

6014.2019.66.116-127.  

4. Мельник О.В. Класифікація 

лісовкритих територій за  

мультиспектральними даними /О.В. Мельник, 

П.В. Манько //Сучасні проблеми 

містобудування. Перспективи та пріоритети 

розвитку: зб. наук. праць – Луцьк: Луцький 

НТУ, 2019. – Вип. 12 . – С. 112-122  

5. Мельник О.В. Геоінформаційне 

моделюванння транспортної доступності 

територій. /А.В. Уль, О.В. Мельник, Ю.А. 

Мельник, В.У. Волошин, С.В. Синій //Сучасні 

проблеми містобудування. Перспективи та 

пріоритети розвитку: зб. наук. праць – Луцьк: 

Луцький НТУ, 2019. – Вип. 12 . – С.213-220. 

 

Радзій Володимир Феофілович – кандидат 

географічних наук, доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: radzij@eenu.edu.ua 

Напрям наукових досліджень: 
моделювання та картографування 

деградаційних процесів та структурна 

організація ґрунтового покриву Волині, 

моніторинг земель.  

Основні наукові роботи: 

1. Радзій В.Ф. Розвиток системи кадастру 

нерухомості у Республіці Молдова / Р. Гуз, 

В.Радзій, І.Мандрик // Наук. вісн. 

Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі 

Українки. Серія : Географічні науки. – 2014. - 

№ 11 (188). – С. 124-129. 

mailto:hockins@eenu.edu.ua
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2. Радзій В.Ф. Застосування технологій 

тривимірного моделювання при ведення 

кадастру земель та оцінки нерухомості / В.Ф. 

Радзій, Л.А. Вакулюк, Т.О. Дембіцька // 

Научные труды Sworld. – Вып. 47. – Том. 1. 

Технические науки. – Иваново: Научный мир, 

2017. – С. 344-346. 

3. Радзій В.Ф. Моніторинг ерозійних втрат 

ґрунтового покриву Волинської області / В.Ф. 

Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 

Спеціальний випуск. – Харків : ТОВ 

«Смугаста типографія», 2018. – С. 68-70. 

4. Радзій В.Ф. Моніторинг ерозійних втрат 

ґрунтового покриву Волинської області / В.Ф. 

Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 

Спеціальний випуск. – Харків : ТОВ 

«Смугаста типографія», 2018. – С. 68-70.  

5. Радзій В.Ф. Моніторинг ерозійних втрат 

ґрунтового покриву Волинської області / В.Ф. 

Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 

Спеціальний випуск. Книга 2. Меліорація, 

рекультивація, охорона грунтів, агрохімія, 

гумусовий стан, біологія грунтів, органічне 

землеробство. – Харків: ПП «Стиль-Іздат», 

2019. – С. 120-121. 

 
Бліндер Юрій Степанович – кандидат 

технічних наук, доцент кафедри геодезії, 

землевпорядкування та кадастру 
Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: 

blinder.yuriy@eenu.edu.ua 

Напрями наукових досліджень: Аналіз 
морфометричних характеристик рельєфу, 
вдосконалення методів побудови ЦМР із 

застосуванням геоінформаційних систем, 
моделювання трансформації радіоекологічного 

стану території та його картографічне 
відтворення методами ГІС-технологій 

Основні наукові роботи:  
1. Бліндер Ю. Математичний формалізм 

трансформації радіоекологічного стану 

території із застосуванням матриць Маркова і 

РЕМ-мікроскопії / В. Мельник, Ю. Бліндер, В. 

Мендель // Science and Education a New 

Dimension: Natural and Technical Sciences, 

Budapest. – 2014. – II(4), Issue: 32. – р. 42-48.  

2. Бліндер Ю. Математико – статистичний 

аналіз морфометричних властивостей рельєфу 

/ В. Мельник, Ю. Бліндер, О. Піскунова // 

Science and Education a New Dimension: Natural 

and Technical Sciences, Budapest. – 2015. – 

ІII(8), Issue: 54.   

3. Бліндер Ю.С. Методологія досліджень 

міграції радіонуклідів у ґрунтовому покриві. / 

В. М. Мельник, Ю. С. Бліндер, О. В. 

Піскунова. // Сучасні досягнення геодезичної 

науки та виробництва: зб. наук. пр./ 

Видавництво Львівської політехніки. – Львів, 
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