
Історична довідка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру 

Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру розпочала свою історію з 1950 

року у складі створеного в Херсонському сільськогосподарському інституті 

факультету агромеліорацій і мала назву - кафедра сільськогосподарських 

меліорацій і геодезії. Назва кафедри геодезії згадується в 1953 р., як 

кафедра сільськогосподарських меліорацій та геодезії на 

гідромеліоративному факультеті, який був заснований в Херсонському 

сільськогосподарському інституті в 1951 р. та пропрацював до 1954 р. 

Очолював її доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої 

освіти України, Кавалер ордена Леніна - Шапошніков Донат Григорович. 

 

В 1964 р. в Херсонському сільськогосподарському інституті був 

повторно відкритий гідромеліоративний факультет для підготовки 

інженерів-гідротехніків. Одночасно з цим була організована кафедра 

меліорації, геодезії та ґрунтознавства. В 1966 р. кафедра була перейменована 

на кафедру геодезії та графіки, яку очолив доцент Вельдбрехт Олександр 

Олександрович до 1982 р. 

 

У 1976 р. кафедра була перейменована в кафедру інженерної геодезії. В 1977 

р. кафедра була реорганізована на дві - кафедру графіки та кафедру геодезії. 



Завідувачем кафедри графіки став доцент Вельдбрехт О.О., а кафедри 

геодезії - Кудрявцев Леонід Васильович. 

У 1982 р. кафедри знову об’єднали і вона отримала назву графіки та 

геодезії під керівництвом кандидата технічних наук, доцента, дійсного члена 

Академії будівництва України Петрової Алли Терентіївни. У 1988 р. 

Петрова А.Т. була обрана деканом будівельно-гідромеліоративного 

факультету та продовжувала очолювати кафедру до 2008 р. 

У 1997 р. кафедра була перейменована на кафедру архітектури. В 2000 р. 

кафедра була перейменована у кафедру архітектурного проектування, 

в 2002 р. - кафедру землевпорядкування та архітектурного 

проектування, в 2013 р. - кафедру землевпорядкування, геодезії та 

кадастру, в зв’язку з відкриттям на факультеті спеціальності «Геодезія, 

картографія та землеустрій». З 1 вересня 2015 року кафедру було 

перейменовано в кафедру землеустрою, геодезії та кадастру. 

У 2002 році на кафедрі землевпорядкування, геодезії та кадастру відбувся 

перший випуск інженерів-гідротехніків за спеціалізацією 

«Землевпорядкування на зрошуваних землях». 

З листопада 2008 р. по 2014 р. кафедру очолював кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент Мацко Петро Володимирович. З 

2014 р. по 31 серпня 2015 р. - доктор сільськогосподарських наук, 

професор Морозов Олексій Володимирович. З 1 вересня 2015 р. -

 кандидат сільськогосподарських наук, доцент Мацко Петро 

Володимирович. З 24 листопада 2016 року завідувачем кафедри була обрана 

кандидат економічних наук, доцент Дудяк Наталія Василівна. 

У 2011 р. кафедра провела ліцензування за напрямом підготовки бакалаврів 

спеціальності «Геодезія картографія та землеустрій» і був здійснений перший 

набір за цією спеціальністю, випуск яких відбувся в 2015 р. 

З 2014 р. колектив кафедри проводив підготовку до акредитації 

бакалаврського напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» і 

ліцензування на 2015 р. освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» 

спеціальності «Землеустрій та кадастр». 

У різні роки на кафедрі працювали - кандидати наук, доценти: 

Зражевський В.М., Балаганський П.В., Войславський Л.К.; викладачі: 

Морозова А.А., Зімбіцький Г.І., Лященко Г.П., Полянський В.В., Хлинова 

Л.М., Петроградова З.С., Угріна Г.І., Зражевська Л.М., Угрін Ф.Д. (героїчно 



загинув у 2015 р. в зоні АТО); архітектори Молчанова І.А., Найденова Л.Ф. 

та ін. 

 

21 вересня 2015 року, в День 40 - річчя від дня народження асистента 

кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Федора Дмитровича Угріна на 

споруді факультету водного господарства, будівництва та землеустрою 

відкрита меморіальна дошка на вшанування його пам’яті. Учасник АТО у 

складі батальйону морської піхоти віддав своє життя за Україну під м. 

Маріуполь при виконанні бойового завдання. 

 


