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Випускник 
геодезичного факультету  
(1962)

Завідувач кафедри фотограмметрії 
та геоінформатики Львівської 
політехніки. Президент Українського 
товариства з фотограмметрії 
та дистанційного зондування

Доктор технічних наук,  
професор

Народився 4 лютого 1941 р. у м. Жешуві (Польща). 
У 1957–1962 рр. навчався у Львівському полі-
технічному інституті, де здобув кваліфікацію 

інженера-аерофотогеодезиста. Після здобуття вищої 
інженерної освіти працював інженером-геодезистом 
на підприємстві «Енергомережпроект» у Львові (1962–
1963). З 1963 р. працює у Львівській політехніці, обійма-
ючи посади асистента (1970–1973), старшого викладача 
(1973–1978), доцента (1978–1989), професора й завідувача 
кафедри (з 1990 р. і до сьогодні). У 1967–1970 рр. навчався 
в аспірантурі Львівської політехніки.

Також О. Л. Дорожинський працював професором 
кафедри геодезії Львівського сільськогосподарсько-
го інституту (1993–1995), завідувачем кафедри геодезії 
і кадастру Рівненського інституту водного господарства 
(1997–1999). З 1994 р. тісно співпрацює з університетами 
Польщі, зокрема з Аграрним університетом у м. Кракові.

У 1978–1990 рр. інтенсивно проводив наукові дослі-
дження з тематики використання методів фотограмме-
трії та комп’ютерних технологій у геології, геофізиці, гід-
рогеології, співпрацював з Міністерством геології СРСР. 
Організовував і брав безпосередню участь у наукових 
експедиціях у горах Паміру і Тянь-Шаню. Був нагоро-
джений одною золотою, двома срібними і двома бронзо-
вими медалями ВДНГ СРСР.

Опублікував більш як 180 наукових праць, зокрема сім 
монографій, з них одна написана англійською та дві — 
польською мовами. Автор семи підручників, два з яких — 
польською мовою. Під його керівництвом захищено дві 
докторські та дев’ять кандидатських дисертацій.

До найважливіших праць належать такі підручники: 
українською мовою — «Основи фотограмметрії», «Фо-
тограмметрія», «Аналітична та цифрова фотограмме-
трія», польською — «Podstawy fotogrametrii» (2003) та 
«Fotogrametria» (2009), а також монографія «Integrat-
ed system for surveillance of disasters area», University of 
Gawle, Sweden (2000), «Геодезичний енциклопедичний 
словник» (2001).

Завдяки Олександру Людомировичу підписані уго-
ди про співпрацю Львівської політехніки з універ-
ситетами Австрії, Польщі, Чехії, Швейцарії Швеції, 
Німеччини. О. Л. Дорожинський проходив наукове ста-
жування в Швеції (Swedesurvey — Геодезична служба 

Швеції, 1994). Брав участь і виступав з науковими до-
повідями на багатьох міжнародних конгресах, симпозі-
умах і конференціях, зокрема на конгресах Міжнарод-
ного фотограмметричного товариства (1994, 2000, 2004), 
конференціях Міжнародного картографічного товари-
ства (1995, 1997, 1999, 2003, 2005).

У 1995 р. з ініціативи О. Л. Дорожинського створено 
Українське товариство фотограмметрії та дистанційно-
го зондування, а його обрано президентом. Починаючи 
з 1996 р. представляв Україну на конгресах Міжнародно-
го фотограмметричного товариства.

О. Л. Дорожинський був членом експертної ради ВАК 
України (1993–1996, 2000–2006), головою комісії з пи-
тань науки у Львівській політехніці (1996–2000). Є чле-
ном Державної комісії з геоінформатики при Кабінеті 
Міністрів України, Вченої ради Львівської політехніки, 
вченої ради Інституту геодезії Львівської політехніки, 
вченої ради із захисту докторських дисертацій у Львів-
ській політехніці, редакційних колегій наукових журна-
лів «Сучасні досягнення геодезичних науки та вироб-
ництва», «Геодезія, картографія і аерофотознімання» 
в Україні, а також двох наукових журналів у Польщі.

У 1999 р. виступив ініціатором проведення Міжна-
родної конференції «Кадастр, фотограмметрія і геоін-
форматика — сучасний стан і перспективи розвитку». 
У 2007–2009 рр. брав участь в Міжнародному проек-
ті «Культурний ландшафт» в межах Європейської до-
слідницької програми INTERREG IIIB CADSES за участі 
представників десяти країн ЄС та очолював українську 
дослідницьку групу. У 2009 р. з цієї тематики організував 
і провів міжнародну конференцію.

Нагороджений численними відзнаками Міністер-
ства освіти і науки України та Львівської політехніки, 
медаллю Міністерства освіти і науки Польщі за бага-
торічну плідну співпрацю з польськими університета-
ми. Має почесні звання «Заслужений геодезист СРСР», 
«Заслужений геодезист України» та «Відмінник освіти 
 України».

Разом із дружиною Богданою, медиком за освітою, 
виховав трьох чудових дітей. Дочка Ірина (1962 р. н.) 
і син Орест (1965 р. н.) за фахом геодезисти. Дочка  Олена 
(1979 р. н.) — кандидат технічних наук зі спеціальності 
« Кадастр і моніторинг земель».
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