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Випускник 
геодезичного факультету 
(1981)

Директор Інституту екології, 
природоохоронної діяльності 
та туризму імені В’ячеслава Чорновола 
НУ «Львівська політехніка»

Доктор технічних наук, професор. 
Заслужений діяч науки і техніки 
України

Народився 3 липня 1955 р. в с. Іллінка Ханкайського 
району Приморського краю Росії в сім’ї укра-
їнців. У 1959 р. родина повернулася до України, 

в с. Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської 
області. Батько, Іван Данилович, працював буровиком 
у Глинсько-Розбишівській конторі буріння, а мати, Ганна 
Іванівна, була домашньою господаркою. 

Після закінчення Петрівсько-Роменської середньої 
школи в 1972 р. Олександр Іванович вступив до Пол-
тавського нафтового геологорозвідувального технікуму, 
звідки в 1973 р. його було призвано до лав Радянської ар-
мії. Служив у ракетних військах стратегічного призна-
чення на посаді геодезиста, що й визначило його подаль-
ший життєвий шлях.

Після демобілізації восени 1975 р. вступив на підго-
товче відділення Львівського політехнічного інституту. 
А в 1976 р. О. І. Мороз став студентом першого курсу 
геодезичного факультету за спеціальністю «Приклад-
на геодезія». Під час навчання активно займався гро-
мадською та науковою роботою, з третього курсу пра-
цював сумісником у ГНДЛ-18, де виконував польові та 
камеральні геодезичні роботи. Був Ленінським стипен-
діатом і комсоргом Львівської політехніки. Після закін-
чення інституту в 1981 р. був направлений на роботу до 
ГНДЛ-18 на посаду інженера.

У 1984 р. Олександр Іванович Мороз 
вступив до аспірантури Львівського полі-
технічного інституту та був відряджений 
на навчання до Дрезденського технічного 
університету, де в 1987 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему «Дослідження 
нівелірної рефракції в приземному шарі 
атмосфери на основі коливань зобра-
жень». Повернувшись до Львова, працю-
вав на посадах асистента, старшого викла-
дача, доцента кафедри геодезії Львівської 
політехніки. У 1988 р., згідно з Наказом 
ректора, О. І. Мороз призначений керівни-
ком навчального відділу інституту, де про-
працював п’ять років. 1 квітня 1993 р. його 
було обрано за конкурсом завідувачем ка-
федри геодезії. На цій посаді Олександр 
Іванович працював упродовж 21 року.

У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему 
«Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її 
визначення, врахування і прогнозування», а наступного 
року здобув звання професора кафедри геодезії.

У 2011 р. О. І. Мороз був призначений, а згодом обраний 
директором Інституту екології, природоохоронної діяль-
ності та туризму імені В’ячеслава Чорновола Національного 
університету «Львівська політехніка», де працює й дотепер.

Коло наукових інтересів Олександра Івановича 
пов’язане з вивченням впливу атмосфери на точність 
астрономо-геодезичних вимірювань. Крім того, остан-
нім часом він займається питаннями геодезичного моні-
торингу для визначення екологічних проблем.

Проф. О. І. Мороз — автор п’яти підручників, моно-
графії, 109 наукових статей і 40 методичних розробок. 
Має 25 авторських свідоцтв на винаходи. Читає курси 
лекцій з геодезії та топографії для студентів Інституту 
геодезії, а також із дисципліни «Туристична топографія» 
для студентів Інституту екології, природоохоронної ді-
яльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола Наці-
онального університету «Львівська політехніка». Керує 
підготовкою аспірантів, під керівництвом Олександра 
Івановича було захищено дві дисертації.

Нагороджений нагрудним знаком Державної служ-
би геодезії, картографії і кадастру «Почесний геодезист 

України» (2005), а у 2008 р., згідно з Ука-
зом Президента України, йому присвоє-
но почесне звання «Заслужений діяч на-
уки і техніки України».

Олександр Іванович захоплюєть-
ся гірськими лижами, риболовлею, по-
люванням, більярдом і преферансом. 
Він — щира й відкрита людина, життє-
ве кредо якої: «Роби добро, не чекаючи 
того ж навзаєм».

Одружений. Дружина, Ірина Ігорів-
на, — також випускниця геодезичного 
факультету Львівської політехніки. По-
дружжя Морозів виховало доньку Га-
лину та сина Ігоря, який закінчив Інс-
титут будівництва та інженерії довкілля 
Національного університету «Львівська 
політехніка».
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Методичний семінар із роботи 
з електронним тахеометром




