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Ще два роки тому, коли кафедра фото-
грамметрії та геоінформатики урочисто свят-
кувала 50-річчя від часу заснування, він був з 
нами, в притаманній йому манері жартував, 
цікавився справами. 
І ось його земний шлях завершився, але 

праця, яку вклав у розвиток Інституту геодезії 
та кафедр, на яких він працював з підготовки 
майбутніх фахівців і наукових працівників, не 
була даремною. Його опрацьовані високого 
наукового рівня лекції, методичні розробки, 
його фахові знання з картографії, акумульовані 
в конспектах лекцій, залишились доброю 
пам’яттю про Івана Миколайовича. 
Не можемо не згадати його людських рис: 

доброзичливості, порядності, чесності, які слу-
гують нам усім прикладом. 
Народився в селі Переволочно Буського 

району Львівської області у сім’ї малозе-
мельних селян. 
У 1935 році закінчив початкову семилітню 

школу у рідному селі. Продовжити навчання не 
зміг з причини важких матеріальних обставин у 
родині. Допомагав батькам по господарству. 
У 1940 році вступив до Львівського гірничо-

паливного технікуму, в якому провчився лише 
рік до червня 1941 року. В роки військової 
окупації до червня 1942 року проживав у рід-
ному селі, а потім вступив до середньої школи у 
м. Львові, яку закінчив у 1944 році. 
Після визволення м. Львова у 1944 році, 

вступив на 3-й курс гірничо-паливного тех-
нікуму (торф’яне відділення), проте у зв’язку із 
хворобою продовжувати і завершити навчання 
не зміг. 

У вересні 1945 року вступив на геодезичний 
факультет Львівського політехнічного інсти-
туту, який закінчив з відзнакою у 1950 році за 
спеціальністю картографа-геодезиста.  
Після завершення навчання І. М. Ґудза 

скерували на роботу на картографічну фабрику 
№ 5 в м. Ташкент, де на посаді інженера-
картографа пропрацював до кінця 1951 року. 
На початку 1952 року повернувся до Львова 

і з квітня 1952 року розпочав роботу у 
Львівській політехніці, спочатку на посаді 
старшого лаборанта кафедри астрономії і вищої 
геодезії, а з вересня 1957 року – на посаді 
асистента тієї самої кафедри.  
У 1964 році І. М. Ґудз успішно захистив 

кандидатську дисертацію на тему “Вековое из-
менение высот и положения береговых линий в 
связи з перемещением полюсов Земли”. Рішен-
ням ВАК СРСР від 29.07.1964 р. йому присво-
єно вчений ступінь кандидата технічних наук.  
З березня 1965 року був переведений на 

посаду старшого викладача, а у жовтні того ж 
року – на посаду доцента кафедри вищої геодезії 
і астрономії. Читав курси лекцій: “Спосіб 
найменших квадратів”, “Сфероїдальна і теоре-
тична геодезія”, “Математична картографія”, 
“Складання, редагування і видання карт”.  
У 1970 році отримав вчене звання доцента і 

на цій посаді пропрацював на кафедрі вищої 
геодезії і астрономії до серпня 1984 року. Його 
наукова тематика була пов’язана з досліджен-
ням характеристик фігури та гравітаційного 
поля Землі. 
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З вересня 1984 року переведений на кафедру 
аерофотогеодезії (в цей час кафедра фотограм-
метрії та геоінформатики), де до червня 2003 року 
читав низку картографічних курсів, зокрема: 
“Основи картографії”, “Математична картогра-
фія”, “Тематичне картографування”, “Складання, 
редагування і видання карт”, “Картознавство”. 
За час роботи у Львівській політехніці  

І. М. Ґудз проводив значну наукову роботу, 
брав участь у наукових експедиціях, виконував 
госпдоговірні роботи у НДЛ-18. Загалом він 
опублікував понад 60 наукових і науково-
методичних праць. 
У 1990-х роках І. М. Ґудз брав активну участь 

у створенні стандартів МОН України за спе-
ціальністю “Картографія”, був одним із співавто-
рів унікального геодезичного енциклопедичного 
словника, для якого підготував багато статей. 
Активно займався громадською роботою. 

Зокрема, впродовж понад 20 років сумлінно та з  

повною мірою відповідальності виконував ро-
боту відповідального секретаря Міжвідомчого 
науково-технічного збірника “Геодезія, карто-
графія і аерофотознімання”.  
За активну педагогічну, наукову та гро-

мадську роботу І. М. Ґудза неодноразово на-
городжували Грамотами Міносвіти України, 
Національного університету “Львівська полі-
техніка”, подяками. У 2008 році спільним 
рішенням Держгеодезкартографії України та 
Українського товариства геодезії і картографії  
І. М. Ґудза нагороджено почесною відзнакою 
“За заслуги в геодезії і картографії” 1-го сту-
пеня, а у 2013 р. – почесною відзнакою “Медаль 
імені А. Л. Островського”. Нагороджений 
медаллю “Ветеран праці”. 
Колектив Інституту геодезії Національного 

університету “Львівська політехніка” вис-
ловлює співчуття рідним, родині та близьким.  

 
З глибоким сумом Друзі та Колеги. 
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