Професіонали галузі

Народився 1 вересня 1935 р. у с. Калинівка Носівського
району Чернігівської області. У 1955 р. закінчив Київський
геологорозвідувальний технікум, у 1963 р. — Дніпропетров<
ський гірничий інститут ім. Артема
Упродовж 1955–1958 рр. служив в армії.
Протягом 1963–1986 рр. Євгеній Михайлович працював на
підприємствах та в організаціях нафтової та газової промисло<
вості України, пройшов шлях від геолога Прилуцької контори
буріння до заступника генерального директора — головного гео<
лога виробничого об’єднання «Укрнафта». У червні 1986 р. брав
участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
З 1986 до 1991 р. обіймав посади заступника начальни<
ка, начальника Головного науково<технічного управління
Міністерства нафтової промисловості СРСР, був членом
колегії Міністерства (м. Москва). Упродовж 1991–1993 рр.
працював директором наукового відділення Українського
нафтогазового інституту (м. Київ), протягом 1993–1996 рр. —
заступником голови, головою Держнафтогазпрому України.
З 1996 р. перебуває на пенсії.
Є. М. Довжок зробив вагомий внесок у розвиток нафто<
газової галузі, організацію виробництва, розробку і впровад<
ження сучасних методів розвідки, буріння, видобування нафти
й газу на родовищах України. Під його керівництвом та за без<
посередньою участю була створена і запроваджена методика
комплексного використання сейсмічних методів та буріння під
час розвідки Бугруватівського родовища нафти, що дозволило
ввести в експлуатацію 80% пошуково<розвідувальних сверд<
ловин. За відкриття цих покладів йому присвоєно почесне
звання «Першовідкривач родовища».
За участю Євгенія Михайловича були розроблені і за<
проваджені технології теплових та фізико<хімічних методів

Народилася 10 червня 1964 р. у смт Варва Чернігівської
області. У 1986 р. закінчила КДУ ім. Т. Г. Шевченка за спеціаль<
ністю «Геологічна зйомка, розшуки та розвідка родовищ корис<
них копалин».
Протягом 1986–1992 рр. працювала інженером, молодшим
науковим співробітником у Державному науково<дослідному
і проектному інституті нафтової промисловості. Навчалася в
аспірантурі ІГН НАН України. У 1996 р. захистила кандидатську
дисертацію «Геологічна будова фундаменту Північного борту ДДЗ
і його нафтогазоносність (на прикладі Охтирського району)».
З 1994 р. Тетяна Довжок була геологом Київської геолого<
тематичної партії, геологом І категорії Центру геолого<тематич<
них досліджень ВАТ «Укрнафта». З 1997 р. обіймала посади
провідного геолога, заступника начальника відділу геології,
розвідки родовищ, балансів запасів і ліцензій АТ «Укргазпром»,
а потім працювала у ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз
України».
У 2005 р. була запрошена на роботу у ДП «Науканафтогаз»
була керівником відділення проблем геології нафти і газу, заступ<
ником завідувача Центру нафтогазогеологічних досліджень,
завідувачем відділення проблем геології нафти і газу, завідувачем
центру нафтогазогеологічних досліджень, заступником директо<
ра. З 2011 р. — перший заступник директора з наукової роботи.
Тетяна Євгенівна фахівець у сфері вивчення геологічної
будови нафтогазоносних областей України, прогнозування
перспектив нафтогазоносності порід осадового чохла і криста<
лічного фундаменту, оцінювання ефективності та планування
геологорозвідувальних робіт, геолого<економічної оцінки наф<
тогазоносносних і нафтогазоперспективних об’єктів, засто<
сування нетрадиційних методів пошуку покладів вуглеводнів та
розвідки нетрадиційних джерел вуглеводневої сировини.

Довжок
Євгеній Михайлович
Гірничий інженер<геолог,
академік УНГА, фахівець
у сфері геології та розробки
нафтових і газових родовищ,
управлінець
підвищення нафтовилучення на родовищах України, мето<
дики виявлення локальних залишкових запасів на завер<
шальній стадії розробки нафтових і газових родовищ,
способу буріння діагональних свердловин у периклінальних
частинах родовищ, приурочених до антиклінальних складок,
технології буріння горизонтальних свердловин у продуктивних
прошарках товщиною 3–4 м. Дебіти продукції в таких сверд<
ловинах на порядок вищі, ніж у вертикальних у таких же
умовах.
Є членом президії УНГА. Співавтор понад 30 наукових
праць.
Нагороджений медаллю ім. В. І. Лучицького, нагрудним
знаком «Лідер паливно<енергетичного комплексу — 2005».
Є. М. Довжок — почесний нафтовик СРСР, почесний
розвідник надр СРСР, почесний розвідник надр України,
заслужений працівник нафтової та газової промисловості
Польщі.

Довжок
Тетяна Євгенівна
Кандидат геолого<
мінералогічних наук,
академік УНГА, фахівець
у галузі геології нафти і газу
Видала 65 наукових праць, серед них п’ять монографій «Наф<
тогазоносний потенціал Північного борту Дніпровсько<Донецької
западини», «Теоретичні основи нетрадиційних геологічних мето<
дів пошуку вуглеводнів», «Нефтегазоносность фундамента оса<
дочных бассейнов», «Наукове обґрунтування ресурсів і запасів
нафтогазоперспективних об’єктів України», «Наукові і практичні
основи пошуків родовищ вуглеводнів в українському секторі
прикерченського шельфу Чорного моря» (у співавт.). Вони сто<
суються проблем тектоніки й історії розвитку нафтогазоносних
басейнів та нафтогазоносності України, нетрадиційних джерел
вуглеводнів, нафтогазоносності кристалічного фундаменту.
Вона є членом Спілки геологів України, майстром спорту
СРСР із фехтування.
Т. Є. Довжок — лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки, премії УНГА І ст., почесний розвідник надр
України. Удостоєна медалі ім. Л. І. Лутугіна та ін. галузевих
нагород. Заслужений працівник промисловості України.
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