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25 січня 2022 р. на 82-му році пішов із життя про-

фесор кафедри геодезії та землеустрою Ростислав 
Георгійович Юрковський. Вся його наукова і профе-
сійна діяльність була  пов’язана з геодезією: у 1962 р. 
після закінчення астрономо-геодезичного факультету 
Львівського політехнічного інституту він працював:  

– 1963–1965 рр. – в Артемівській геодезичній екс-
педиції;  

– 1979–1983 рр. – у Київському геодезичному від-
діленні Українського науково-пошукового геолого-
розвідувального інституту;  

– завідувачем кафедри інженерної геодезії Одесь-
кої державної академії будівництва та архітектури 
(ОДАБА). 

У 1993 р. Ростислав Георгійович очолив у ОДАБА 
фахову кафедру – кафедру геодезії. Згодом ця кафедра 
отримала іншу назву – кафедра інженерної геодезії. У 
1993–1994 рр. під керівництвом проф. Р. Г. Юрковсь-
кого викладачі кафедри проф. І. І. Гладких та доц. 
В. М. Третенков взяли активну участь у формуванні, 
відкритті та очоленні профільних фахових випускних 
кафедр у закладах вищої освіти м. Одеса, а саме в 
Одеському державному аграрному університеті (очо-
лив доц. В. М. Третенков) – за спеціальністю “Земле-
устрій і кадастр” та в Національному університеті 
“Морська академія” (очолив проф. І. І. Гладких) – за 
спеціальністю “Гідрографія і морська геодезія”. У 
2017 р. кафедра стає випусковою. Через стан здоров’я 
проф. Р. Г. Юрковський залишає керівництво кафед-
рою у 2019 р. та працює на посаді професора кафедри. 

У 2019–2022 рр. проф. Р. Г. Юрковський був 
обраний гарантом освітньої програми “Геодезія” дру-
гого (магістерського) освітнього рівня кафедри геоде-
зії та землеустрою ОДАБА. 

Професор, автор понад 100 наукових праць, зок-
рема монографій та шести галузевих навчальних посіб-
ників (один із них на Республіканському конкурсі 
отримав третю премію), Р. Г. Юрковський був членом 
науково-методичної комісії Міністерства освіти та на-
уки України з геодезії, картографії і кадастру, а також 
членом редакційних колегій науково-технічного збір-
ника “Інженерна геодезія” і збірника наукових праць 
“Сучасні досягнення геодезичної науки і техніки”. 

Наукову і виробничу діяльність проф. Р. Г. Юрковсь-
кого відзначено почесним званням і відзнаками, а са-
ме: “Отличник геодезии и картографии СССР”; “Від-
мінник освіти України”; “Почесний геодезист України”; 
“За заслуги в геодезії і картографії”; “За наукові та 
освітні досягнення”; “Медаллю імені професора 
М. Г. Відуєва”; Почесною грамотою Державної служби 
геодезії, картографії та кадастру та низкою відзнак 
Одеської обласної державної адміністрації, Одеської 
міської ради та Одеської державної академії будівниц-
тва та архітектури. 

Ростислав Георгійович назавжди залишиться в 
історії розвитку південної геодезичної школи та за-
пам’ятається нам досвідченим вченим, уважним педа-
гогом, світлою, інтелігентною, принциповою та ввіч-
ливою людиною з мудрим поглядом і доброзичливою 
посмішкою! 

Група колег 




