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ПИлИП’Юк 
Роман герасимович

Випускник 
геологорозвідувального 

факультету (1955)

Професор кафедри інженерної 
геодезії Івано-Франківського 

національного технічного 
університету нафти і газу

Доктор філософії, кандидат 
технічних наук, професор

Народився в с. Рудники Снятинського райо-
ну Івано-Франківської області у сім’ї вчителів. 
У 1945 р. сім’я Романа Герасимовича переїхала 

у м. Івано-Франківськ, де у 1950 р. він здобув середню осві-
ту і вступив до Львівського політехнічного інституту на 
спеціальність «Астрономогеодезія», який закінчив з від-
знакою у 1955 р.

Становлення Р. Г. Пилип’юка як фахівця проходи-
ло у виробничому колективі загону № 10 українсько-
го аерогеодезичного підприємства, де з 1955 до 1960 р. 
він виконував астрономо-геодезичні роботи зі створен-
ня державних високоточних геодезичних мереж. У 1956–
1957 рр. працював у складі спеціальної експедиції в Ки-
тайській народній республіці, що проводила роботи 
з геодезичного забезпечення розвитку народного госпо-
дарства. За це був відзначений медаллю КНР.

З 1960 р. працював інженером, а потім — начальни-
ком вишукувальної партії в проектно-конструкторсько-
му інституті м. Івано-Франківська, звідки у 1963 р. пе-
рейшов на роботу в Івано-Франківський інститут нафти 
і газу спочатку на посаду асистента, а потім — доцента, 
професора, завідувача кафедри прикладної геодезії, де-
кана геологорозвідувального факультету.

Як науковець-геодезист, формувався під впливом ви-
датних геодезистів України, професорів ЛПІ А. Д. Моторно-
го, М. К. Мигаля, А. Л. Островського. Його наукові інтер-
еси стосуються проблем тривимірної геодезії, геодезичної 
астрономії, способів високоточних геодезичних вимірю-
вань. Є автором понад 80 наукових та навчально-методич-
них праць, практикуму з дисципліни «Вища геодезія».

Р. Г. Пилип’юк — активний громадський діяч, був 
членом науково-методичної комісії МОН України за на-
прямом «Геодезія, картографія та землеустрій», членом 
редколегії науково-технічного збірника «Геодезія, карто-
графія аерофотознімання» (1978–1982 рр., м. Львів), нау-
ково-технічного журналу «Вісник геодезії та картографії 
(1993–1999 рр., м. Київ), членом правління Українського 
товариства геодезії та картографії. Має державні та відо-
мчі нагороди: медалі «За доблесну працю», «Ветеран пра-
ці», «За заслуги» Спілки геологів України, почесний знак 
МОН «Петро Могила», почесні звання «Відмінник осві-
ти України», «Почесний геодезист України».

Р. Г. Пилип’юк пишається тим, що його діти здобули 
освіту інженерів-геодезистів. Молодший син Ростислав 
у НУ «ЛП» захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук.

ПньОВСькИЙ 
Михайло іванович
Випускник геодезичного 
факультету (1969)

Заступник начальника 
управління державного 
геодезичного нагляду,  
експертизи та ліцензування —  
начальник відділу ліцензування 
та експертизи Держгеокадастру 

Почесний геодезист України

Народився 21 листопада 1945 р. у с. Листвянка 
 Куй бишевського району Запорізької області в се-
лянській родині Ганни Яківни та Івана Олек сан-

дровича Пньовських.
У 1964 р., після закінчення середньої школи, вступив 

на геодезичний факультет Львівського політехнічного 
інституту. В 1969 р. Михайло Іванович закінчив Львівську 
політехніку за спеціальністю «Аерофотогеодезія». За роз-
поділом місця роботи був направлений на Підприємство 
№ 13 м. Києва. Пройшов шлях інженера, начальника 
топографічної партії, старшого геодезиста, старшого 
інспектора ВТК, інженера з якості, редактора топографіч-
них карт, начальника цеху № 4. Працював над створенням 
планово-висотної основи для складання топографічних 
карт, займався топографо-геодезичними роботами на 
полігонах.

Також Михайло Пньовський виконував гравіметричні 
роботи на Чорному морі, зокрема роботи зі зйомки 
чорноморського шельфу. В 1981–1982 рр. із військовою 
Гідрографічною службою СРСР був у поході з метою до-
слідження Тихого й Індійського океанів.

З 1997 р. працював у Головному управлінні геодезії, 
картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України 
(були перейменування) провідним спеціалістом, на-
чальником відділу, заступником начальника управління. 
На цій посаді М. І. Пньовський займався прийняттям та 
оформленням документів, видачею ліцензій на право ви-
конання топографо-геодезичних, картографічних робіт.

За багаторічну сумлінну працю та високий про-
фесіоналізм нагороджений почесними грамотами 
Міністерства екології та природних ресурсів (2004), 
Київського міського голови (2004), Державної служби 
геодезії, картографії та кадастру (2006), медаллю «В па-
м’ять 1500-річчя Києва» та ювілейною медаллю «20 ро ків 
незалежності України».

Михайло Іванович із теплотою згадує викладачів 
Львівської політехніки, завдяки яким отримав неоціненні 
знання, що допомогли йому в професійному станов-
ленні: Я. М. Костецьку, З. Ф. Патова, В. Я. Фінковського. 
Особливу вдячність він відчуває до свого улюбленого 
педагога — А. Л. Островського.

Щасливо склалося не тільки професійне, а й осо-
бисте життя Михайла Пньовського. Його дружина, Ніна 
Павлівна, закінчила Київський топографічний технікум 
(за спеціальністю «технік-топограф»). Подружжя виховує 
двох доньок — Оксану й Олену.




