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Х Р О Н І К А

ГЕОДЕЗИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТОВІ - 50 РОКІВ!

У 1995 р. виповнилось піввіку геодезичному факультетові 
Державного університету "Львівська політехніка"._ 
січня 1945 року факультет продовжив кращі традиції 
геодезичної школи, започатковані ще у вісімнадцятому столітті

у львівській політехніці викладання геодезії розпочалось
П  заснування 1844 року. 18 ч е р в н я  1871 року почала працовати
перша в Україні кафедра геодезії і сферичної 
очолив професор Домінік Зброжек, а в 1878 році при кафедр У 
в і д к р и т а  астрономічна обсерваторія. У 1901 році за ініціативо» 
професора Вадлава Ласки була створена «исмічна

Всього з 1886 по 1995 рік випущено більше 5300 фах ц ̂
Серед них видатні вчені Е.ВІлькевичі М.Пашкевич, » - № х о в о ь  
к Г  Т Каліш, М.Врона, Ч.Камела, Т.Блахут, К.Вайгель А.Л.Ост- 
^ ь к и й  Я.С.Яцків, В.С.Кислюк, П. 1.Баран, Я.М.Костецька,
П В Павлів О.Л.Дорожинсь'кий, Б.Н.Джуман, О.М.Марченко, Л.М.Пе 
рович М Р-Андронатій, Й.В.^унь. Оеред керівників геодезичну 
служб’ України і країн СНД багато випусників 
А ЛБоднар, П.О.Романиншн, Ф.В.Кость, О.М.Колісник, А.В.Шах, 
її її Мазуикевич П.Ю.Бурбан, О.В.Юськевич, В.Г.Гулкевич.

Значний внесок у розвиток факультету зро,
А. Д. Моторний (1945-1951), проф. М.К.Мигаль (19^ 9S }’ Д Чд 
вадовський (1957-1951), доц. В.О.Коваленко *1-1966 . доц. 
тнчалюк (1966-1978), ДОЦ. Д. І.Масліч (1978-1981), ДОЦ.

ють 78 викладачів, з них 9 професорів, докторів наук, і 48 до 
Гнтів кандидатів наук. їм допом^ають 36 працівників навчаль- 
но-допшіжного окладу з вищою освітою. На факультеті навчаться 
близько 750 студентів денної і заочної форми навчання. ̂  І х ^
готовку забезпечують п'ять кафедр: геодезії (д . 
теорії математичної обробки геодезичних вимірів (доц._ MJpt 
™ І )  вищої геодезії та астрономії (доц. Ф.Д.Заблоцькии) 
сипчукк А проович) аерофотогеодезіїприкладної геодезії (проф. Л.М.Перович;, puw
(проф. 0.Л.Дорожинський).

На денному відділенні факультет готує бакалаврів, інжене
рів і магістрів базового напрямку "Геодезія, картографія і зем
левпорядкування" за спеціальностями: астрономогеодезія, інже
нерна геодезія, фотограмметрія, кадастр, космічна геодезія, 
маркшейдерія. Для організації, навчального процесу факультет за
безпечений лабораторіями та навчальними геодезичними полігонами 
у м.Бережани Тернопільської області та.у м.Шацьку Волинської 
області. На факультеті виконуються наукові дослідження як фун
даментального так і прикладного характеру, працюють міжгалузеві 
науково-дослідні лабораторії при кожній кафедрі. З 1960 року 
через аспірантуру готуються науково-педагогІчні кадри, у тому 
числі для зарубіжних країн. Діє спеціалізована Рада захисту 
докторських дисертацій. Видається науково-технічний збірник 
"Геодезія, картографія і аерофотознімання".

Факультет підтримує дружні ділові і наукові стосунки з ву
зами і науковими установами Польщі, Росії, Чехії, Угорщини, Ні
меччини, Австрії, Канади. З 1993 року налагоджена співпраця з 
вузами Польщі з обміну студентами та викладачами.

d нагоди ювілею 25-29 жовтня 1995 року на факультеті від
булась науково-технічна конференція "Геодезична освіта та наука 
в Україні. Сучасний стан. Перспективи розвитку". На конференцію 
зібрались ветерани факультету, випусники різних років, гості з 
України, Росії, Польщі, Білорусії, Чехії та Канади.

Після пленарного засідання, на якому свої погляди на су
часний стан і розвиток геодезичної освіти та науки в Україні 
висловили начальник ГУГКК України А.Л.Боднар, декан факультету 
П.М.Зазуляк, голова УТ ГАЗК П.І.Баран, професори Л.М.Перович і 
О.Л.Дорожинський, доцент Ф.Д.Заблоцький, робота продовжувалась 
в секціях. Всього представлено 56 доповідей. Учасники конферен
ції ознайомилися з найновішими досягненнями своїх колег та об
мінялись досвідом.
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