
Основні наукові досягнення кафедри землеустрою, геодезії та кадастру 

У 1976 році Табацков В.П. захистив дисертацію "Теория геометрического и 

механического образования плоских кривых методами кинематической 

геометрии", а у 1977 році Петрова А.Т., будучи також аспірантом кафедри 

нарисної геометрії Київського інженерно-будівельного інституту захистила 

дисертацію "Геометрические основы конструирования трансцендентных 

поверхностей применительно к машиностроению" на здобуття вченого 

ступеня кандидата технічних наук. 

Мацко П.В. за результатами досліджень в УкрНДІЗЗ захистив в 1984 році 

дисертацію на тему "Водопотребление, режим орошения и техника полива 

картофеля на юге УССР " на здобуття вченого ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук. 

У 1986 році у Московському гідромеліоративному інституті Зражевський 

В.М. захистив дисертацію "Мелиорация почв микроподов юга Украины" на 

здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. 

У 1993 році Чеканович М.Г. захистив дисертацію "Несущая способность 

железобетонных элементов, обжатых путем натяжения на свежеуложенную 

бетонную смесь" на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук. 

У 2006 році Бабушкіна Р.О. успішно захистила кандидатську дисертацію на 

тему "Агромеліоративна ефективність використання кальцієвмісних 

меліорантів на зрошуваних чорноземах південних" на здобуття вченого 

ступеня кандидата сільськогосподарських наук. 

У 2008 році Яремко Ю.І. успішно захистив кандидатську дисертацію за 

спеціальністю економіка та управління підприємствами за видами 

економічної діяльності «Регулювання земельних відносин при створенні 

ринку земель аграрних підприємств» на здобуття вченого ступеня кандидата 

економічних наук. 

У 2012 році Морозов О.В. успішно захистив докторську дисертацію за 

спеціальністю сільськогосподарські меліорації «Теоретико-методологічне 

обґрунтування еколого-агромеліоративного моніторингу зрошуваних 

земель». 

У 2013 році Полухов А.Я. успішно захистив кандидатську дисертацію за 

спеціальністю сільськогосподарські меліорації «Шляхи підвищення 

родючості і продуктивності темно-каштанових ґрунтів рисових сівозмін 

Краснознам'янського зрошувального масиву». 



У 2013 році Дудяк Наталія Василівна успішно захистила кандидатську 

дисертацію за спеціальністю економіка природокористування та охорони 

навколишнього середовища на тему: «Еколого-економічне обґрунтування 

антропогенного впливу на меліоровані агроладшафти». 

У 2013 році Яремко Юрій Іванович успішно захистив докторську дисертацію 

за спеціальністю економічні науки 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і 

регіональна економіка» на тему «Інституційні механізми розвитку сільських 

територій в економічному просторі регіону: теорія, методологія, практика». 

У 2015 році успішно захищено дві кандидатські дисертації за спеціальністю 

06.01.02 с.-г. меліорації: Лавренко Наталія Миколаївна «Урожайність та 

якість зерна нуту залежно від технологічних прийомів вирощування за різних 

умов зволоження», Дудченко Катерина Володимирівна «Регульоване 

використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем». 

Участь НПП у виконанні наукових програм, міжнародних проектів: 

1. Участь у розробці і реалізації «Державної програми модернізації 

агропромислового комплексу на базі відновлення зрошення та створення 

логістичних кластерів в Херсонській області на період 2011 - 2015 років» ( 

доценти: Петрова А.Т., Мацко П.В., Бабушкіна Р.О., Яремко Ю.І.). 

2. Участь у Гранді Світового банку по підготовці науково-методичного 

комплексу «Державний контроль за використанням і охороною земель» 

спільно з Державним агентством України по земельних ресурсах 

(співвиконавець доцент Яремко Ю.І.). 

 


