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Професіонали галузі

Народилася 25 січня 1928 р. у м. Острог Рівненської області.

У 1951 р. закінчила геологічний факультет Львівського дер<

жавного університету ім. І. Франка за фахом «Геологія».

Професійну діяльність Т. С. Ізотова розпочала у тресті «Крас<

нодаргеофизика» (м. Краснодар), потім займалася науково<

виробничою діяльністю у Краснодарській філії ВНДІ «Геофізика».

Обіймала посади геолога, технічного керівника, начальника

газокаротажної партії, інженера (з перервою протягом

1956–1958 рр., коли за направленням Міністерства нафтової

промисловості СРСР працювала старшим геофізиком у КНР). 

Тетяна Сергіївна оволоділа професією промислового геофі<

зика, а в 1964 р. захистила кандидатську дисертацію з методики

інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин.

В 1966 р. працювала старшим науковим співробітником в

УкрДГРІ, а в 1975 р. їй було присвоєне відповідне вчене звання.

З 1987 р. була провідним науковим співробітником Львівського

відділення УкрДГРІ.

Під керівництвом Тетяни Ізотової створено новий напрям

у галузі промислової геофізики — седиментологічний каротаж<

ний аналіз, спрямований на реконструкцію умов седиментації

нафтогазоносних басейнів за даними геофізичних досліджень

свердловин. У 1986 р. вона захистила докторську дисертацію у

цій сфері.

Розроблений Тетяною Сергіївною метод пройшов апробацію

в наукових колах на найвищому рівні — на міжнародних геофізич<

них конференціях у Москві (1993, 1997), конференції Американсь<

кої асоціації геологів<нафтовиків (AAPG) у Гаазі (1993). Він не втра<

чає своєї актуальності і застосовується на практиці в Україні, на його

основі зараз створюється комп’ютеризована технологія інтерпре<

тації матеріалів геофізичних досліджень свердловин для потреб

практики пошуково<розвідувальних робіт на нафту та газ.

Т. С. Ізотова видала чотири монографії (зокрема є співавто<

ром класичних праць «Літологічна інтерпретація геофізичних

матеріалів» (рос.), «Седиментологічний аналіз за даними гео<

фізичних досліджень свердловин» (рос.)) та більше 100 науко<

вих праць.

Роботи творчого колективу, який працював під її керівництвом,

були удостоєні срібної медалі ВДНГ, диплома ВДНГ України та

премії УНГА ІІ ст.

За особисті заслуги в розвитку геологорозвідувальних робіт

із нарощування мінерально<сировинної бази України і багаторіч<

ну сумлінну працю Державний комітет України з геології та вико<

ристання надр у 1997 р. присвоїв Т. С. Ізотовій звання «Почесний

розвідник надр». Вона також нагороджена медалями ім. В. І. Лу<

чицького, ім. Л. І. Лутугіна, почесними грамотами Львівської

обласної державної адміністрації, Міністерства охорони навко<

лишнього природного середовища України.

Померла 28 січня 2008 р.

Ізотова 
Тетяна Сергіївна

Доктор геолого<мінералогічних
наук, академік УНГА, фахівець у

сфері промислової геофізики

Народився 3 січня 1955 р. у с. Лосинець Турківського райо<

ну Львівської області. 

У 1970 р. вступив до Дрогобицького нафтового технікуму,

навчання в якому завершив із відзнакою, опанувавши спеці<

альність «Нафтопромислова хімія». Протягом 1976–1983 рр.

навчався у Львівському політехнічному та Українському заоч<

ному політехнічному інститутах, отримав кваліфікацію хіміка<

технолога.

Після служби в армії у 1976 р. З. М. Ільницький розпочав

трудову діяльність на Дрогобицькому дослідному заводі, де про<

йшов шлях оператора, інженера<технолога, начальника установ<

ки, заступника головного технолога заводу, начальника цеху.

В 1990 р. був призначений на посаду заступника директора з

виробництва і розвитку заводу.

Зіновій Михайлович зробив вагомий внесок у розвиток

нафтохімічної промисловості України. Під його керівництвом

та за безпосередньою участю здійснено розробку, відпрацю<

вання технологій і впровадження у виробництво понад

65 новітніх видів продукції, зокрема присадок, мастильно<

холодильних рідин, олив, спеціальних розчинників.

З 1994 р. після створення на базі Дрогобицького

дослідного заводу НВО «МАСМА» ВАТ «Галол» працював на

посаді заступника голови правління з виробництва і розвит<

ку. За його активною участю відбулося перепрофілювання

роботи підприємства, налагоджено виробництво нової та

збільшено обсяги важливої для України продукції. Це забез<

печило стабільний економічний розвиток підприємства,

створення нових робочих місць і гарантований соціальний

захист колективу.

У 1999 р. З. М. Ільницький разом з однодумцями створив

Науково<виробничу компанію «Галичина» та став першим

заступником генерального директора цього підприємства.

З 2002 р. він очолює цю компанію.

НВК «Галичина» активно розробляє і організовує серійне

виробництво новітніх видів продукції для забезпечення роз<

витку економіки України. Це — інгібітори корозії, присадки до

палив, нафти і нафтопродуктів, інгібітори гідратоутворення,

мастильні матеріали. 

За короткий період підприємство стало одним із про<

відних у галузі нафтохімії країни. НВК «Галичина» неодноразо<

во була переможцем Національного бізнес<рейтингу (2006,

2010, 2012).

Зіновій Ільницький — автор 42 патентів і свідоцтв на вина<

ходи, 36 опублікованих наукових статтей.

За високі професійні успіхи і громадську діяльність наго<

роджений орденом «Професіонал галузі», Почесною грамо<

тою Львівської обласної державної адміністрації, грамотою

Держнафтогазпрому України.

Ільницький 
Зіновій Михайлович

Хімік<технолог, 
член<кореспондент УНГА,

фахівець у сфері нафтохімії,
управлінець




