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V .  П А М ' Я Т А Є М О   
 
 

ДО 85-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
СЕРГІЄНКА БОРИСА ПЕТРОВИЧА 

(1933–2013) 
 
 

Улітку 2018 р. виповнилося 85 років від дня народження кандидата географіч-
них наук, геодезиста-картографа Бориса Петровича Сергієнка. 

Народився 26 червня 1933 р. у м. Запоріжжі.  
У 1956 р. після закінчення Київського державного університету імені  

Т. Г. Шевченка за спеціальністю "географ-картограф" працював інженером-
редактором загонів №  67 та 82 в Українському аерогеодезичному підприємстві. 
У 1959–1963 р р. – старший інженер-редактор загону №  83.  

У 1963 – 1 9 6 6  р р. – аспірант Київського державного університету імені 
Тараса Шевченка.  

З 1966 р. – асистент кафедри геодезії та картографії Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка.  

У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію "Удосконалення зображення се-
зонних змін гідрографічної мережі на топографічних картах" (наук. керівник – 
канд. техн. наук, проф. А. С. Харченко). 

З 1969 р. – старший викладач, 1979–2000  – доцент кафедри геодезії та кар-
тографії Київського університету імені Тараса Шевченка.  

У 1987–1989  рр. працював у Республіці Ангола в університеті ім. Агуштінью 
Нету, де читав лекції з геодезії, топографії та картографії. Підготував і видав три підручники португальською мовою 
з геодезії, топографії та картографії. 

З 1993 р. – один з активних організаторів навчання військових картографів України в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка за програмою підготовки з ліцензованої спеціальності 7.07903 – "Картографія".  

Викладав дисципліни: "Геодезія", "Загальногеографічні карти". 
Наукові інтереси: проблеми вдосконалення топографічного та загальногеографічного картографування, викорис-

тання картографічних і геодезичних методів у інженерній практиці. 
Автор 43 наукових праць, 4 навчально-методичних посібників. 
Помер 16 січня 2013 р. у Києві. 
 
 

 
ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ТКАЧЕНКА АНАТОЛІЯ ГРИГОРОВИЧА 
(1943–2013) 

 
 

Навесні 2018 р. виповнилося 75 років від дня народження кандидата технічних  
наук, геодезиста, географа-картографа Анатолія Григоровича Ткаченка. 

Народився 23 березня 1943 р. у м.  Павлоград Дніпропетровської обл.  
1960–1965 рр. – електрик військової частини. 
Закінчив географічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка 

за спеціальністю "Картографія" (1970 ) і аспірантуру (1973 ). 
З 1974  р. – асистент кафедри геодезії та картографії.  
У 1993  р. захистив кандидатську дисертацію "Дослідження особливостей кутових 

вимірювань в умовах флуктуаційних оптичних аномалій в приземному шарі повітря" 
(наук. керівник – канд. техн. наук, доц. В. В. Білоус). 

З 1994 по 2013 р. – доцент кафедри геодезії та картографії. 
Викладав дисципліни: "Вища геодезія", "Супутникова геодезія", "Топографія". 
Багато років пропрацював за сумісництвом у НДЧ університету із вдосконалення гео-

дезичного забезпечення підводних переходів магістральних нафто- та газопроводів. 
Наукові інтереси: рефракція та атмосферний вплив на кутові виміри; технологія по-

будови Державної геодезичної мережі України; удосконалення технологій геодезично-
го забезпечення інженерних і науково-дослідних робіт. 

Автор понад 100 наукових праць, зокрема як співавтор: "Топография с основами геодезии" (1986), "Топографія із 
основами геодезії" (1994); "Навчальна топографо-геодезична практика" (1997, 1998); "Радіоелектронна геодезія" 
(2001), "Геодезія. Статистична обробка та вирівнювальні обчислювання результатів вимірювань" (2003), "Вища гео-
дезія. Вирівнювання типових побудов тріангуляції" (2004). 

Помер 11 грудня 2013 р. 
 
 



~ 64 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 

 

ДО 65-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ГУЦАЛА ВІКТОРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА 

(1953–2004) 
 
 

Навесні 2018 р. виповнилося 65 років від дня народження кандидата 
географічних наук, економіко-географа, краєзнавця Віктора Олександро-
вича Гуцала. 

Народився 7 квітня 1953 р. у смт. Ярмолинці Хмельницької обл. 
1970–1971 рр. – учитель історії Антонівецької восьмирічної школи 

(Ярмолинецький р-н Хмельницької обл.).  
1971–1973 рр. – служба у Збройних Силах СРСР.  
У 1980 р. закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за 

спеціальністю "економіко-географ, викладач географії". 
1980–1981 рр. – голова комітету ДТСААФ Київського університету іме-

ні Тараса Шевченка.  
1981–1984 рр. – аспірант Київського університету імені Тараса Шевченка. 
З 1984 р. – інженер, асистент (з 1988), з 1993 р. – доцент кафедри 

економічної та соціальної географії.  
У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію "Функціонально-

територіальна структура Київського приміського аграрно-територіального 
комплексу" за спеціальністю 11.00.02 – "Економічна та соціальна геогра-

фія" (наук. керівник – д-р геогр. наук, проф. М. Д. Пістун). 
Викладав дисципліни: "Основи наукових досліджень", "Суспільно-географічна картографія", "Історична суспільна 

географія", "Техніко-економічні основи виробництва". 
Наукові інтереси: територіальна організація і функціонування приміських агропромислово-торгових комплексів, 

історична суспільна географія України. 
Автор понад 40 наукових праць, співавтор монографій "Экономико-географический комплекс крупного города" 

(1989), "Київ як екологічна система: природа – людина – виробництво – екологія" (2001) і підручника "Географія аг-
ропромислових комплексів" (1997). 

Помер 13 березня 2004 р. у Києві. 
 
 
 
 

З повагою,  
Колектив географічного факультету 

 

 


