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Петро Васильович
ПАВЛІВ

7 жовтня 1999 року на 69 році життя раптово помер відомий вчений-геодезист, доктор технічних наук,
професор Петро Васильович Павлів.
П.В. Павлів народився 28 серпня 1931 року у
с. Малі Дідушичі Стрийського району Львівської області. Після закінчення у 1948 р. середньої школи №2
у м. Стрию вступив на геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ, сьогодні Національний університет "Львівська політехніка").
У 1953 році закінчив навчання у ЛПІ і розпочав
свою професійну трудову діяльність в Українському
аерогеодезичному підприємстві Головного управління
геодезії і картографії (ГУГК), хоча перші навики здобув під час проходження навчальних і виробничих
практик. Виробнича діяльність П.В.Павліва пов'язана з
виконанням високоточних астрономічних і геодезичних робіт з метою створення Державної геодезичної
мережі у різних регіонах тодішнього СРСР (цілинні
степи Казахстану, нафтогазоносні райони Тюменської
області, південні та центральні області України).
Здобувши цінний виробничий досвід, П.В. Павлів
у 1957 р. успішно склав іспити в аспірантуру при кафедрі інженерної геодезії Київського інженерно-будівельного інституту, де навчався під керівництвом професора М.Г. Відуєва.
Свою науково-педагогічну діяльність П.В.Павлів
розпочав у 1960 р. на посаді асистента кафедри геодезії Львівського політехнічного інституту, а з 1963 р.
продовжив в Івано-Франківському філіалі ЛПІ на посаді старшого викладача. У вересні 1966 р. П.В. Пав-

лів був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри лісової таксації та геодезії Львівського лісотехнічного інституту, а у 1968 р. – на посаду
доцента цієї ж кафедри.
П.В. Павлів постійно працював над підвищенням
свого професійного рівня, стажувався у провідних
вчених-геодезистів. Результатом тривалих і наполегливих наукових пошуків став захист у 1966 році кандидатської дисертації, у 1988 р. – докторської дисертації "Проблеми точності високоточного нівелювання та методи їх вирішення". П.В.Павлів був автором понад 150 друкованих наукових праць, зокрема
навчального посібника з геодезії для студентів лісогосподарського профілю. Його монографія "Проблеми
високоточного нівелювання" у 1983 р. на Республіканському конкурсі наукових праць була удостоєна
премії та диплому "За кращу наукову роботу". У співавторстві ним опубліковані монографія "Проблема вивчення сучасних рухів Земної кори" (1977 р.) і "Геодезичний енциклопедичний словник" (2001 р., уже після
його смерті). У 1990 р. П.В. Павліву присвоєно звання
професора, у 1997 р. Указом Президента України йому
присвоєно почесне звання "Заслуженого діяча науки і
техніки України", а в 1999 р. – "Почесний геодезист".
Під керівництвом П.В. Павліва працювали 10 аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук. Серед них поцільно відзначити такі кандидатські дисертації: "Дослідження та врахування сучасних рухів земної кори в гідротехнічному будівництві"
(Т.В. Радьо), "Розробка і дослідження методів врахування нівелірної рефракції в турбулентній атмосфері"
( І.І. Стащишин), "Розробка методів виявлення та врахування похибок, обумовлених нестійкістю реперів та
перехідних точок" (П.І. Пневський), "Комплексне дослідження сезонних гідротермічних деформацій земної поверхні" (В.Г. Павлик). Компетентність та працелюбність Петра Васильовича проявлялась у різних
сферах професійної діяльності та громадського життя:
член профспілкового комітету, відповідальний секретар приймальної комісії, заступник декана лісогосподарського фа культету – це далеко не повний перелік
обов'язків, які він успішно виконував. Професор
П.В. Павлів був членом редакційної колегії Республіканського науково-технічного журналу "Геодезія, картографія та аерофонтознімання", членом спеціалізованої Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальності "Геодезія", членом правління
Західного геодезичного товариства, дійсним членом
Лісівничої акад.мії наук. Така плідна наукова, педагогічна та громадська діяльність професора П.В. Павліва
принесла йому заслужену повагу в УкрДЛТУ та в геодезичних колах України.
Похований Петро Васильович на кладовищі у
с. Сокільники поблизу м. Львова. Світла пам'ять про
Петра Васильовича Павліва назавжди збережеться в
серцях колег, вдячних учнів та усіх, хто знав цю доброзичливу людину.
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