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З великим сумом повідомляємо, що 12 травня 

2014 року пішов з життя відомий вчений, завідувач 
кафедри картографії та геопросторового моделю-
вання Львівської політехніки Черняга Петро Герва-
зійович, Заслужений працівник освіти України, 
почесний геодезист України, почесний землевпо-
рядник України, доктор технічних наук, професор, 
дійсний член Академії будівництва України та 
Академії наук вищої освіти України. 

 
Народився 24 жовтня 1946 р. у с. Кугаївцях Чеме-

ровецького району Хмельницької області в селянській 
родині Олени Степанівни та Гервазія Васильовича. 

У 1964 р. Петро Гервазійович із золотою медаллю 
закінчив середню школу та вступив до Львівського 
політехнічного інституту. У 1969 р. закінчив Львівську 
політехніку з відзнакою, здобувши диплом спеціаліста 
за фахом “Астрономогеодезія”, і за розподілом 
Міносвіти УРСР почав працювати старшим лаборан-
том кафедри космічної геодезії та астрономії. 

Згодом Петро Гервазійович став аспірантом 
кафедри теорії математичної обробки геодезичних 
вимірів, а з 1973 р., також за направленням 
міністерства, почав працювати викладачем у 
нинішньому Національному університеті водного 
господарства та природокористування (НУВГП) на 
кафедрі інженерної геодезії. У 1987 р. П. Г. Черняга 
очолив цю кафедру, на базі якої створено кафедру 
землеустрою, геодезії та геоінформатики. За час 
роботи Петра Гервазійовича на цій посаді було 
створено шість навчальних лабораторій та сучасну 
лабораторію з використанням супутникових методів 
збору геодезичних даних. 

Крім того, протягом семи років працював 
заступником декана. З його ініціативи в університеті 
були відкриті спеціальності “Землевпорядкування та 
кадастр” і “Геоінформаційні системи і технології”, а 
згодом був організований факультет землеустрою та 
геоінформатики, деканом якого Петро Черняга був 
протягом шести років. 

У 1978 р. П. Г. Черняга захистив кандидатську 
дисертацію “Визначення супутникової рефракції з 

урахуванням стану атмосфери”. Потім учений 
виконував дослідження на АЕС України, які були 
сформовані у докторську дисертацію “Геодезичний 
моніторинг територій атомних електричних станцій: 
теорія і практика”, яка була захищена у 2000 році. 
Протягом усієї наукової діяльності Петро Гервазі-
йович опублікував понад 200 наукових та навчально-
методичних праць, має один винахід та посібник з 
організації комплексних досліджень на геодинаміч-
них полігонах АЕС України. Він підготував більше 
п’ятнадцяти кандидатів та одного доктора наук, 
керував аспірантурою та консультував докторантів, 
брав участь у міжнародних конференціях та євро-
пейських геофізичних з’їздах. 

Він організував у НУВГП галузеву науково-
дослідну лабораторію геодинаміки та геоінформатики. 

П. Г. Черняга був членом редакційних колегій 
шести фахових науково-технічних збірників, Президії 
навчально-методичної комісії з напряму “Геодезія, 
картографія та землеустрій”, членом громадської ради 
Державного комітету із земельних ресурсів тощо. 

Петро Черняга активно займався і громадсько-
політичною діяльністю, його обирали депутатом 
міської та Рівненської обласної рад. 

Упродовж своєї трудової діяльності Петро Герва-
зійович був неодноразово удостоєний нагород, зокрема 
знаків “Петро Могила”, “За наукові досягнення” та  
“За заслуги в геодезії і картографії” І ступеня. 

З 2009 р. очолював кафедру картографії та 
геопросторового моделювання Національного уні-
верситету “Львівська політехніка”. 

Ми втратили чуйну і добру людину, яка завжди 
поспішала на допомогу, видатного науковця, геоде-
зиста та землевпорядника. Він був мудрим керівником, 
талановитим наставником молоді й залишив по собі 
тільки гарні спогади. Колектив інституту геодезії 
Національного університету “Львівська політехніка” 
висловлює співчуття родині та близьким померлого. 

 
З великою вдячністю його друзі і колеги, 

Редакційна колегія збірника наукових праць 
“Геодезія, картографія та аерофотознімання” 

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ 

видатного геодезиста та землевпорядника 
 

ПЕТРА ГЕРВАЗІЙОВИЧА ЧЕРНЯГИ 

 


