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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 4 лютого 1972 р. у с. Андріївка Балаклійського

району Харківської області. 

Протягом 1989–1994 рр. навчався у Харківському держав<

ному університеті ім. В. Н. Каразіна, де опанував спеціальність

«Геологія, пошук та розвідка родовищ корисних копалин». 

Свій трудовий шлях С. В. Кривуля розпочав оператором

із дослідження свердловин у ГПУ «Шебелинкагазвидобу<

вання». Протягом 1995–2000 рр. обіймав посаду геолога,

у 2000–2001 рр. — заступника начальника геологічного відділу,

а з 2001 до 2010 р. — начальника геологічного відділу цього

газопромислового управління. З 2010 р. Сергій Вікторович

очолює провідний науково<дослідний галузевий інститут —

УкрНДІгаз.

Упродовж 2011–2013 рр. він був аспірантом кафедри видо<

бування нафти, газу та конденсату Національного технічного

університету «Харківський політехнічний інститут». У 2013 р. за<

хистив кандидатську дисертацію на тему «Критерії дорозвідки

великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько<верхньо<

кам’яновугільних відкладах Дніпровсько<Донецької западини».

Ця праця присвячена детальному аналізу геологічної будови та

стану запасів газу великих родовищ пізньої стадії розробки

у теригенних відкладах південно<східної частини ДДЗ, розгляду

геологічних та геолого<промислових критеріїв їх подальшої до<

розвідки. Сергій Вікторович здобув науковий ступінь кандидата

геологічних наук за спеціальністю «Геологія нафти і газу».

Під керівництвом С. В. Кривулі УкрНДІгаз здійснює наукове і

проектне забезпечення основних видів діяльності нафтогазо<

вого комплексу від підготовки ресурсної бази, пошуку, розвідки

родовищ, їх розробки, експлуатації свердловин, видобування,

підготовки, переробки сировини до транспортування природ<

ного газу до промислового та побутового споживача, екологіч<

ної безпеки. Фахівці інституту складають проектно<кошторисну

документацію для будівництва об’єктів газовидобувної промис<

ловості, житлового призначення і газифікації.

У колі наукових та виробничих інтересів Сергія Вікторови<

ча — збільшення обсягів видобутку вуглеводнів, зокрема з ро<

довищ, які перебувають на заключній стадії розробки, реконст<

рукція та будівництво ДКС на об’єктах ДК «Укргазвидобування».

Сергій Кривуля — автор понад 20 наукових праць. Він — го<

ловний редактор збірника наукових праць «Питання розвитку

газової промисловості України», член<кореспондент Інженерної

академії України.

Неодноразово представляв інтереси ДК «Укргазвидобу<

вання» на міжнародних виставках, конференціях тощо.

За виробничі та наукові досягнення удостоєний відомчих

відзнак, зокрема знака «Відмінник праці ДК «Укргазвидобуван<

ня», почесних відзнак Центральної ради Профспілки працівників

нафтової і газової промисловості України.
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Народився 15 серпня 1948 р. у с. Побережжя Тисменицького

району Івано<Франківської області. У 1972 р. закінчив механічний

факультет ІФІНГу (спеціальність «Машини та обладнання нафто<

вих і газових промислів») та залишився працювати у цьому виші.

Пройшов шлях інженера, старшого інженера, молодшого науко<

вого співробітника.

Протягом 1975–1978 рр. навчався в аспірантурі Фізико<

механічного інституту ім. Г. В. Карпенка АН УРСР. У 1980 р. захис<

тив кандидатську дисертацію «Підвищення опору втомі замкових

різьбових з’єднань елементів бурильної колони».

З 1978 до 1989 р. Євстахій Крижанівський був асистентом,

старшим викладачем, доцентом кафедри деталей машин і те<

орії механізмів та машин ІФІНГу, а з 1989 р. — завідувачем цієї

кафедри. У 1990 р. захистив докторську дисертацію «Дослі<

дження і підвищення опору втомі бурильних колон при оберто<

вому бурінні свердловин». З 1993 р. Євстахій Іванович — ректор

ІФІНГу (нині — ІФНТУНГ). Із 2000 р. за сумісництвом працює

завідувачем кафедри нафтогазового обладнання. До сфери

його наукових інтересів належать проблеми забезпечення

ефективності буріння глибоких нафтогазових свердловин шля<

хом досягнення високої надійності бурового інструменту (упер<

ше створив методику контрольованої безаварійної експлуатації

приладів при бурінні похилоспрямованих та горизонтальних

свердловин). Заснував наукову школу «Підвищення ефектив<

ності видобування та транспортування енергоносіїв — нафти і

газу». Учений працює над актуальною проблемою загальнодер<

жавного значення — диверсифікацією постачання енерго<

носіїв. Також досліджує питання транспортування енергоносіїв у

складних природних умовах (на великих глибинах моря в агре<

сивному корозійному середовищі, у зсувонебезпечних гірських

умовах тощо), мінімізації енергетичних затрат у технологіях ви<

добування та транспортування вуглеводнів.

Є. І. Крижанівський має понад 300 наукових праць, зокрема

15 монографій і 26 винаходів. Науковець — почесний доктор

Університету Бая<Маре (Румунія), головний редактор журналів

«Науковий вісник ІФНТУНГ», «Розвідка та розробка нафтових і

газових родовищ», «Нафтогазова енергетика», член редколегії

журналу «Нафтова і газова промисловість», член Західного

наукового центру НАН України, голова спеціалізованої ради із

захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Євстахій Крижанівський — організатор та учасник багатьох

міжнародних і вітчизняних конференцій.

Нагороджений орденами «За заслуги» I–III ст., Почесною

Грамотою Президента України, медалями ім. В. І. Лучицького,

ім. В. К. Рентгена, ім. П. Л. Капіци й іншими високими відзна<

ками. Він — лауреат Державної премії України в галузі науки і

техніки. Удостоєний звань «Відмінник освіти», «Заслужений діяч

науки і техніки України».
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