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Лауреат Державної премії України в галузі науки і характерні особливості технологічних процесів розробки
техніки. Академік Української нафтогазової академії, член- родовищ природних газів у різних гірничо-геологічних
кореспондент Академії гірничих наук України.
умовах і розроблено нові технології видобування вуглеародився 19 вересня 1940 р. у с. Підгір’я воднів.
Богородчанського району Івано-Франківської
Роман Михайлович є автором 309 наукових праць, із
області.
них 20 монографій, навчальних посібників, довідників,
У 1954 р. закінчив Підгірську семирічну школу і про- словників, а також 54 патенти та авторські свідоцтва на
довжив навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі, винаходи; має публікації у зарубіжних виданнях, вистуде отримав диплом із відзнакою за спеціальністю пав із доповідями на міжнародних конференціях, вклю«Експлуатація нафтових і газових свердловин». Після чений у міжнародні довідники.
закінчення технікуму у 1958–1960 рр. Роман Кондрат праПрофесор Р. М. Кондрат — член редколегій трьох науцював оператором із видобування нафти й газу, старшим ково-технічних журналів, секції «Технологія видобутку та
оператором із дослідження свердловин та інженером у переробки корисних копалин» наукової ради МіністерГПУ «Шебелинкагазвидобування» і НГВУ «Надвірнанаф- ства освіти і науки України, Центральної комісії Мінпатогаз» і навчався спочатку на заочній, потім на денній ливенерго України з питань розробки газових, газоконформі навчання у Львівському політехнічному інституті, денсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних
де в 1964 р. здобув диплом гірничого інженера з відзна- сховищ газу, керівник відділення Української нафтогазокою за спеціальністю «Розробка нафтових і газових родо- вої академії «Розробка та експлуатація нафтових і газових
вищ».
родовищ».
У 1964 р. Роман Михайлович отримав направлення до
За досягнуті успіхи в науковій і педагогічній діяльІвано-Франківського інституту нафти і газу (нині — ності Р. М. Кондрату присвоєно звання «Заслужений діяч
Національний технічний університет нафти і газу), де науки і техніки України» (1994), «Почесний працівник
працював старшим лаборантом, асистентом, старшим ви- газової промисловості» (1991), «Почесний працівник
кладачем, доцентом, професором, а з листопада 1991 р. — Укргазвидобування» (2000), відмінник праці ВАТ «Укрнафзавідувачем кафедри розробки та експлуатації нафтових та» (2007) та ін. Його нагороджено медалями «Винахіді газових родовищ. У 1995–2001 рр. обіймав посаду про- ник СРСР» (1973) і «Ветеран праці» (1987), нагрудними
ректора з наукової роботи. У 1970 р. на спеціалізованій знаками «За відмінні успіхи в роботі в області вищої
вченій раді Московського
освіти СРСР» (1990) і «Відінституту нафтохімічної і
мінник освіти України» (2000),
газової промисловості імені
відзначено Подякою ПрезиІ. М. Губкіна захистив кандента України (2000).
дидатську дисертацію, а у
Із нафтогазовою промис1988 р. — докторську.
ловістю також пов’язана проПрофесор Р. М. Кондрат —
фесійна діяльність дружини
відомий учений у галузі теорії
Романа Михайловича Володита практики розробки газомири Петрівни та їхніх двох
вих, газоконденсатних і нафтодітей — доньки Ліани, яка у
газоконденсатних родовищ,
1988 р.закінчила Львівську полізбільшення ступеня вилучентехніку, і сина Олександра —
ня вуглеводнів із родовищ і
випускника ІФНТУНГ 1995 р.
поточних відборів газу, конЗараз у Львівській політехніці
денсату й нафти. За результаПрезидент України В. А. Ющенко вручає Р. М. Кондрату опановує прикладну лінгвіститами виконаних досліджень
диплом лауреата Державної премії України ку онука Романа Михайловича
в галузі науки і техніки, 2006 р. Оксана.
Р. М. Кондратом встановлено
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