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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 2 січня 1931 р. у м. Переяслав<Хмельницькому

Київської області.

У 1954 р. із відзнакою закінчив Львівський політехнічний

інститут.

До 1960 р. М. А. Альтшулер працював на підприємствах

будівельної індустрії. Протягом 1961–2009 рр. пройшов шлях

старшого інженера лабораторії фізики та гідродинаміки нафто<

вого пласта, завідувача лабораторії патентно<ліцензійних до<

сліджень, завідувача лабораторії препаративних форм вико<

ристання додатків, головного наукового співробітника відділу

додатків у ВНДІПКнафтохім (з 1991 р. — УкрНДІНП «МАСМА»).

У 1964 р. захистив кандидатську «Дослідження процесів про<

сочування й дифузії в пористих матеріалах із тупиковими та квазі<

тупиковими порами», а в 1982 р. — докторську дисертацію «Ме<

ханізм і кінетика масообміну у трифазних дисперсних системах».

У науковому доробку Марка Аврамовича — фундамен<

тальні та прикладні наукові дослідження масообмінних проце<

сів у трифазних дисперсних системах, теорія капілярного про<

сочування модельних і реальних пористих структур, способи

отримання та застосування мікрокапсульованих препаратів

пролонгованої дії. Фахівець у сфері фізичної хімії дисперсних

систем і їх використання у різних галузях техніки, він вивчав ме<

тоди інтенсифікації масообмінних процесів у пористих тілах. Під

його керівництвом було розроблено багато способів застосо<

вування поверхнево<активних речовин у нафтовій промис<

ловості та промисловості будівельних матеріалів, нові методи

очищення додатків до олив від механічних домішок із викорис<

танням полярних розчинників і дисперсні полімерні матеріали

для глибокого зневоднювання реактивних палив, досліджено

фізико<хімію та технологію застосування мікрокапсул до мас<

тильних матеріалів, запропоновано методи підготовки до зас<

тосування каталізаторів алкілування.

М. А. Альтшулер — автор 154 наукових праць і 35 винаходів.

Підсумки його діяльності висвітлені у монографіях, виданих у

співавторстві, — «Вступ до капілярно<хімічної технології» (рос.),

«Хімія» (рос.), «Ruch masy w cia�ah porowatych».

Упродовж багатьох років він був членом спеціалізованої

вченої ради за спеціальністю «Колоїдна хімія» при Інституті біо<

колоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України. Під його керів<

ництвом захищено шість кандидатьских дисертацій.

Ім’я Марка Альтшулера наведено в довіднику «Провідні

вчені<колоїдники країн СНД». 

Нагороджений медаллю «За доблесну працю», почесними

грамотами Всесоюзного товариства винахідників і раціоналіза<

торів та Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. І. Менделєєва,

грамотою Міністерства палива й енергетики України. Він —

почесний ветеран ВАТ «Нафтохімік України».

Помер 19 липня 2009 р.

Альтшулер 
Марк Аврамович

Доктор хімічних наук, професор,
фахівець у галузі нафтохімії,
фізичної та колоїдної хімії

Народився 18 листопада 1954 р. у м. Охтирка на Сумщині.

У 1976 р. закінчив Київський державний університет ім. Тараса

Шевченка (спеціальність «Геофізичні методи пошуків та розвід<

ки корисних копалин»).

Анатолій Васильович понад 20 років працював у різних

підрозділах ДГП «Укргеофізика» у сфері пошуку та розвідки ро<

довищ нафти і газу: обіймав посаду геофізика, а згодом началь<

ника загону в польовій сейсмічній партії Київської геофізичної

розвідувальної експедиції (1976–1981), старшого геофізика у

Дослідно<методичній геофізичній експедиції (1981–1987),

головного геофізика ДГП «Укргеофізика» (1988–1995). В 1991 р.

спільно з фахівцями компанії «Professional Geophysics

International» працював над реалізацією українсько<амери<

канського проекту з обробки та інтерпретації даних тримірної

сейсморозвідки у м. Х’юстон (США).

Протягом 1996–1997 рр. А. В. Андрієвський був головним

інженером Технологічного центру ДГП «Укргеофізика».

Зробив вагомий внесок у розвиток та підвищення техно<

логічного, технічного і методичного забезпечення геологороз<

відувальних робіт із пошуків нафти й газу. Як висококваліфікова<

ний спеціаліст із великим виробничим та науково<практичним

досвідом, у 1997 р. був запрошений на посаду начальника

відділу (пізніше — начальника управління) в Держнафтогазпром

України. З 1998 р. — начальник технічного відділу Управління

науки і техніки НАК «Нафтогаз України», а з 2006 р. — заступник

начальника Управління науково<технічної політики НАК «Нафто<

газ України».

Анатолій Васильович є відповідальним за здійснення єди<

ної науково<технічної політики компанії, розроблення і запро<

вадження сучасних технологій, приладів, обладнання, нової

техніки у сфері видобування, зберігання, транспортування та

розподілу нафти і природного газу, вивчення й узагальнення

вітчизняного та світового досвіду застосування провідних

нафтогазових технологій і створення умов їх впровадження.

Брав участь у розробці Енергетичної стратегії України на пе<

ріод до 2030 р. та в організації українських науково<практичних

конференцій і семінарів із питань забезпечення надійної

експлуатації об’єктів нафтогазової галузі, був делегатом

міжнародних симпозіумів та конференцій у Франції, Велико<

британії, Норвегії, Росії, Австрії, Нідерландах, Данії, Японії,

Аргентині, Швейцарії.

А. В. Андрієвський долучався до діяльності робочих органів

Міжнародного газового союзу та виконавчого комітету Газового

центру, Робочої групи з газу, Спеціальної групи експертів із пос<

тачання і використання газу Європейської економічної комісії

ООН.

Нагороджений почесними відзнаками НАК «Нафтогаз

України» ІІ та ІІІ ст., «Ветеран НАК «Нафтогаз України».

Андрієвський
Анатолій Васильович

Геолог<геофізик,
академік УНГА, 
фахівець у сфері розвідки
корисних копалин




