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Оргкомітет конференції : 

Олександр Аверчев - проректор з наукової роботи та міжнародної 

діяльності Херсонського державного аграрно-економічного університету; 

Юрій Яремко - директор ННЦ "Інститут післядипломної освіти та 

дорадництва", професор кафедри землеустрою, геодезії та кадастру 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

Наталія Дудяк - завідувачка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

Лавренко Наталiя – голова наукового товариства студентiв, аспiрантiв, 

докторантiв i молодих вчених факультету архiтектури та будiвництва. 

 

У матеріалах конференції висвітлено сучасні науково-практичні технології та 

досягнення наук в галузі геодезії та землеустрою. 

 

 

 

В конференції прийняли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій» 
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                 Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021 

                                 План проведення конференції 

            Дата проведення                         14 грудня  2021 

           Час початку заходу                         9.00 год. 

            Місце проведення                                       ХДАЕУ, 131 аудиторія 

 

9:00. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Урочисте відкриття конференції. Вступне слово. 

Олександр Аверчев - проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності 

Херсонського державного аграрно-економічного університету; 

Юрій Яремко - директор ННЦ "Інститут післядипломної освіти та дорадництва", 

професор кафедри землеустрою, геодезії та кадастру Херсонський державний 

аграрно-економічний університет. 

Наталія Дудяк - завідувачка кафедри землеустрою, геодезії та кадастру 

Херсонського державного аграрно-економічного університету 

Лавренко Наталія – голова наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів i молодих вчених факультету архітектури та будівництва. 

9:15. 

  

Виступи за тематичними кейсами роботи конференції. 

9:20. БРЕУС Ольга Петрівна - здобувач освіти другого магістерського рівня другого 

року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Тема доповіді :  Аналіз порядку розробки проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду під будівництво лінії електропередач. 

Науковий керівник : КРУПІЦА Дмитро Олександрович - к. с.-г. наук, старший 

викладач, науковий керівник, Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

9:30. ДОМЕРЩИКОВА Анастасія Олегівна  - здобувач освіти другого магістерського 

рівня другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

Тема доповіді : Аналіз просторового планування території територіальної 

громади. 

Науковий керівник : ДУДЯК Наталія Василівна -  завідувач кафедри, доктор 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010569616296&__cft__%5b0%5d=AZXuXIYVwI0n06VJTq3SArnBr2yADSUV10EST5zhL4xV1QWx4LQA21P8WstrBh8Pw7oXGuLAEtUYOTJb34ykVMkXMuAHwunfAv_qLUcdQJFoAOjO_RS_7fjKyXXddToY5gg&__tn__=-%5dK-R


економічних наук, доцент, професор кафедри «Геодезія, землеустрій та кадастр» 

 Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

9:40. СЕIТОВ Сергiй Юрiйович - здобувач освіти другого магістерського рівня другого 

року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний    університет. 

Тема доповіді :  Дослідження методики складання проекту землеустрою щодо        

відведення земельних ділянок із земель водного фонду. 

Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрiй Iванович доктор економічних наук,    

професор,  науковий керівник,   Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

9:50. СКРИПНЮК Денис Володимирович -  здобувач освіти другого магістерського 

рівня другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді :  Дослідження методичних підходів до розробки робочих проєктів 

землеустрою щодо рекультивації земель. 

Науковий керівник : КРУПІЦА Дмитро Олександрович - к. с.-г. наук, старший 

викладач, науковий керівник, Херсонський державний аграрно-економічний         

університет. 

10:00. ФЕДАК Валентин Андрійович - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Дослідження сучасних методів геодезичного забезпечення 

кадастрових робіт. 

Науковий керівник : ЛАВРЕНКО Наталія Миколаївна - к.с.-г.н, доцент, науковий 

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

11:00. ГОРОБЕЦЬ Іванна Іванівна - здобувач освіти другого магістерського рівня другого 

року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний  університет. 

Тема доповіді :  Формування та встановлення меж населених пунктів при 

застосуванні сучасних технологій. 

Науковий керівник : ЯЦЕНКО Володимир Миколайович - к.т.н.,доцент, науковий  

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 



11:10. МАГАЛЯС Владислав Анатолійович - здобувач освіти другого магістерського 

рівня другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Складання документацій із землеустрою з використанням 

скриптових функцій для автоматизації виробничих процесів в програмному 

забезпечені «DIGITALS». 

Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрiй Iванович доктор економічних наук, 

професор, науковий керівник,   Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

11:20.   БЛІНІЧКІН Іван Володимирович - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Аналіз порядку передачі у користування земельних ділянок під 

артезіанськими свердловинами . 

Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрiй Iванович доктор економічних наук, професор 

науковий керівник,   Херсонський державний аграрно-економічний університет 

11:30. БРОНІН Андрій Олександрович - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Дослідження особливостей процесу зміни цільового призначення 

земельних ділянок. 

Науковий керівник : ЛАВРЕНКО Наталія Миколаївна - к.с.-г.н, доцент, науковий 

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

11:40 БРОНІН Іван Олександрович - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Аналіз порядку встановлення обмежень у використанні земельних 

ділянок. 

 Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрiй Iванович доктор економічних наук, 

професор, науковий керівник,   Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

11:50. РАІЛКО Володимир Васильович - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Соціально-правові основи регулювання орендних відносин при  



 використанні сільськогосподарських земель. 

Науковий керівник : ДУДЯК Наталія Василівна -  завідувач кафедри, доктор      

економічних наук, доцент, професор кафедри «Геодезія, землеустрій та кадастр» 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

ПЄСКОВ Ігор Вікторович - ст. викладач,  Херсонський державний аграрно-          

економічний університет. 

12:00. СИДОРЕНКО Андрій Олександрович -  здобувач освіти другого магістерського 

рівня другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Картографування земельних ресурсів з використанням ГІС та 

ДДЗ  

Науковий керівник : ЯЦЕНКО Володимир Миколайович - к.т.н.,доцент, науковий  

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

МАРТИНОВ Ігор Михайлович – асистент, Херсонський державний аграрно-

економічний університет. 

12:10. ЦИГАНОК Марія Онуфріївна - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Дослідження методики передачі державних та комунальних 

земель у власність для комерційного використання . 

Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрiй Iванович доктор економічних наук, 

професор, науковий керівник,   Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

12:20. ЄРМАКОВА Лілія Олександрівна - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Еколого-економічне обгрунтування використання зрошуваних  

земель. 

Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрiй Iванович доктор економічних наук, 

професор, науковий керівник,   Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

12:30. КОЛЧЕВА Наталія Євгенівна - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний 

університет.  

Тема доповіді : Особливості самоврядного контролю за  використанням та  



 охороною зрошуваних земель в умовах Півдня  Україні. 

Науковий керівник : ДУДЯК Наталія Василівна -  завідувач кафедри, доктор      

економічних наук, доцент, професор кафедри «Геодезія, землеустрій та кадастр» 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

12:40. ЛЕГКОБИТ Анастасія Миколаївна - здобувач освіти другого магістерського 

рівня другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Розробка локальної ГІС для вирішення питань землеустрою  

 Науковий керівник : ЛАВРЕНКО Наталія Миколаївна - к.с.-г.н, доцент, науковий 

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

12:50. ШКЛЯРЕНКО Олексій Васильович - здобувач освіти другого магістерського 

рівня другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

 Тема доповіді : Аналіз особливостей щодо управління земельними ресурсами в 

територіальних  громадах. 

Науковий керівник : ДУДЯК Наталія Василівна -  завідувач кафедри, доктор     

економічних наук, доцент, професор кафедри «Геодезія, землеустрій та кадастр» 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

КУРАКОВА Лариса Германівна - старший  викладач, Херсонський державний   

аграрно-економичний  університет. 

13:00. ХОДЕНКОВА Юлія Валентинівна - здобувач освіти другого магістерського 

рівня другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Еколого-економічний аналіз використання земельних ресурсів 

фермерського господарства Херсонської області. 

Науковий керівник : ЛАВРЕНКО Наталія Миколаївна - к.с.-г.н, доцент, науковий 

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

13:10. 

 

 

 

 

 

 

СУХIНIНА Світлана Григорівна - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

Тема доповіді : Аналіз сучасного стану та ефективність використання земельних 

ресурсів в умовах Степу України. 

Науковий керівник : ЯЦЕНКО Володимир Миколайович - к.т.н.,доцент, науковий 

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет 

 



13:20. СЕМЕНОВА Софія Миколаївна - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Аналіз методик проведення судових експертних досліджень з     

питань землеустрою на прикладі проведення судової експертизи з питань 

землеустрою.  

Науковий керівник : ЯЦЕНКО Володимир Миколайович - к.т.н.,доцент, науковий  

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

ПЄСКОВ Ігор Вікторович - ст. викладач,  Херсонський державний аграрно-              

економічний університет. 

13:30. ДЖАМАЛЛI Равіль Хагані-огли - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Особливості ведення землеустрою на Півдні України. 

Науковий керівник : ДУДЯК Наталія Василівна -  завідувач кафедри, доктор      

економічних наук, доцент, професор кафедри «Геодезія, землеустрій та кадастр» 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

КУРАКОВА Лариса Германівна - старший  викладач, Херсонський державний   

аграрно-економичний  університет. 

13:40. ЛОЗУН Світлана Павлівна - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Особливості впорядкування території  в умовах зрошення. 

Науковий керівник : ДУДЯК Наталія Василівна -  завідувач кафедри, доктор     

економічних наук, доцент, професор кафедри «Геодезія, землеустрій та кадастр» 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

13:50. 

 

 

 

 

 

 

 

КОРБИЧ Олексій Миколайович - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Мелiорацiя земель як фактор антропогенної трансформацiї 

природних ландшафтiв 

Тема доповіді : Застосування сучасних супутникових радiонавiгацiйних  систем в  

здiйсненнi мелiоративних заходiв 

Науковий керівник : ЛАВРЕНКО Наталія Миколаївна - к.с.-г.н, доцент, науковий  

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 



14:00. КОЛОМIЄЦЬ Сергій Матвійович - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Науково-методичне обгрунтування виконання геодезичних робіт 

при розробці проєктів землеустрою.  

Науковий керівник : ЯЦЕНКО Володимир Миколайович - к.т.н.,доцент, науковий  

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

МАРТИНОВ Ігор Михайлович – асистент, Херсонський державний аграрно-

економічний університет. 

14:10. ЛЕЖЕНКІН Іван Олександрович - к.т.н., старший викладач кафедри ГЕЗ, 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного. 

Тема доповіді : Сучасний стан та перспективи  розвитку топографо-геодезичного    

забезпечення території на локальному рівні. 

Науковий керівник : ЯЦЕНКО Володимир Миколайович - к.т.н.,доцент, науковий  

керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

МАРТИНОВ Ігор Михайлович – асистент, Херсонський державний аграрно -

економічний університет. 

14:20. МОВЧАН Сергій Іванович - здобувач освіти другого магістерського рівня другого 

року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний  університет. 

Тема доповіді : Впорядкування території фермерського господарства в умовах 

зрошення. 

Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрій Іванович доктор економічних наук, 

професор, науковий керівник, Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

14:30. СИТНИК Олексій Іванович - здобувач освіти другого магістерського  рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний  

університет. 

Тема доповіді : Аналіз і дослідження сучасних методів і засобів виконання 

геодезичних  робіт при великомасштабній зйомці території меліоративних 

систем. 

Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрiй Iванович доктор економічних наук, 

професор, науковий керівник,   Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

МАРТИНОВ Ігор Михайлович – асистент, Херсонський державний аграрно-

економічний університет. 

 



14:40. КОРНЯ Віктор Сергійович - здобувач освіти другого магістерського рівня 

другого року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний   

університет. 

Тема доповіді : Використання БПЛА у плануванні та розвитку територій 

адміністративно-територіальних утворень. 

Науковий керівник : КРУПІЦА Дмитро Олександрович - к. с.-г. наук, старший 

викладач, науковий керівник, Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

КУРАКОВА Лариса Германівна - старший  викладач, Херсонський державний 

аграрно-економічний  університет. 

14:50. РЕВЕНКО Анастасія Миколаївна – здобувач освіти бакалаврського рівня 

третього року навчання, Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

Тема доповіді : Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації. 

Науковий керівник : ЛАВРЕНКО Наталія Миколаївна – к. с.-г. н, доцент, 

науковий керівник, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

 

15:00 ІВАНОВ Євгеній Дмитрович- здобувач освіти бакалаврського рівня другого року 

навчання, Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

Тема доповіді : Аналіз нормативно-правового забезпечення при формуванні  та 

встановленні меж адміністративно-територіальних одиниць. 

Науковий керівник : ЯРЕМКО Юрій Іванович доктор економічних наук, 

професор, науковий керівник, Херсонський державний аграрно-економічний 

університет. 

 

 

 

 


