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Нафтогазова галузь України: поступ і особистості

Народився 26 лютого 1917 р. у с. Гаївка на Кіровоградщині.

Закінчив Харківський державний університет ім. О. М. Горького.

У 1941 р. Г. Н. Доленко почав працювати геологом на наф<

тових промислах Краснодарського краю, згодом долучився

до створення нафтової бази в Поволжі. У 1942 р. як старший

геолог Заглядинської КРБ об’єднання «Куйбишевнефть» взяв

участь у відкритті родовищ Заглядино, Султан<Гулово і Тарха<

нівка.

Після війни його відрядили до Західної України для віднов<

лення нафтової промисловості, він став головним геологом Бори<

славської контори буріння.

З 1945 до 1950 р. у радянському нафтовому управлінні в

Австрії пройшов шлях від геолога контори промислів до голов<

ного геолога управління. Потім, упродовж наступних двох років,

обіймав посаду головного геолога тресту «Укрнафторозвідка»,

був серед першовідкривачів Долинського, Північно<Долинсько<

го, Битківського родовищ вуглеводнів у Передкарпатті.

З 1952 р. Григорій Назарович — науковий працівник Інституту

геології корисних копалин АН УРСР. У 1953 р. захистив кандидат<

ську, а в 1961 р. — докторську дисертацію. У 1958 р. став заступ<

ником директора цього інституту з наукової роботи. З 1964 р. —

завідувач відділу геології нафти і газу, директор інституту, член<

кореспондент АН УРСР, а з 1980 — дійсний член АН УРСР.

Спираючись на новітні досягнення науки, сучасну геологічну

теорію неомобілізму Г. Н. Доленко вивчав проблему походження

нафти. Вважав, що процеси утворення нафти і газу в астено<

сфері мантії Землі, міграція вуглеводнів по глибинних розломах у

верхні поверхи земної кори, формування там покладів у спри<

ятливих літофаціальних і структурно<тектонічних умовах є єдиним

генетичним цілим.

Григорій Назарович — автор більше 400 наукових праць. Під

його керівництвом було підготовлено і видано низку монографій і

наукових збірників, серед яких: «Геологія нафтових родовищ Укра<

їни», «Умови формування і закономірності розміщення нафтових

та газових родовищ в Україні», «Геологія нафти і газу Карпат»,

«Проблема промислової нафтогазоносності девону Дніпров<

сько<Донецької западини», «Нафтогазоносність Криму», «Геоло<

гія і нафтогазоносність Волино<Подільської плити», «Глибинна

будова, розвиток та нафтогазоносність Українських Карпат», «Тек<

тоніка і нафтогазоносність Дніпровсько<Донецької западини»,

«Геологічні формації нафтогазоносних провінцій України» тощо.

Один із керівників комісії Карпато<Балканської геологічної

асоціації, він був активним учасником геологічних форумів Авст<

рії, Франції, ФРН, Великобританії, Канади, США, Японії. Лауреат

Державної премії України в галузі науки і техніки. Цикл його робіт

«Закономірності нафтогазонагромадження в земній корі»

відзначено премією ім. В. І. Вернадського. 

Помер 16 грудня 1990 р.

Доленко 
Григорій Назарович

Доктор геолого<мінералогічних
наук, дійсний член АН УРСР,
фахівець із питань походження
нафти

Народився 15 вересня 1947 р. у с. Користовка Олексан<

дрійського району на Кіровоградщині. У 1970 р. закінчив ІФІНГ

(спеціальність «Технологія і комплексна механізація розробки

нафтових та газових родовищ») і почав працювати інженером у

науково<дослідному секторі вишу.

Закінчивши аспірантуру (1972), пройшов шлях молодшого,

старшого наукового співробітника науково<дослідного сектору

ІФІНГу. Протягом 1981–1984 рр. Володимир Дорошенко був

завідувачем відділу СКТБ «Надра». Потім працював старшим

викладачем, доцентом, професором кафедри розробки й

експлуатації нафтових і газових родовищ.

У 1981 р. Володимир Михайлович захистив кандидатську

дисертацію «Дослідження процесів та розробка технології

підвищення продуктивності свердловин із застосуванням гра<

нульованого магнію», а в 1997 р. — докторську «Методологічні і

технологічні основи комплексної інтенсифікуючої та ізолюючої

дії на систему «свердловина–пласт».

У березні 1999 р. він став головним фахівцем із розробки

нафтових і газових родовищ інституту «ВНДПІтрансгаз» (м. Київ),

а в квітні того ж року за запрошенням ВАТ «Укрнафта» — началь<

ником Управління геології та розробки родовищ нафти і газу.

Володимир Дорошенко брав участь у відкритті Південно<

Пнівського, Cхідно<Решетняківського, Верхньомасловецького,

Східно<Калинівського, Будівського, Барзаківського родовищ,

освоєнні і видобуванні вуглеводнів з потужної візейської карбо<

натної плити, впровадженні оригінального методу ідентифікації

шляхів руху вуглеводнів тощо.

Він також займається науково<педагогічною діяльністю.

У 2004 р. йому було присвоєне звання професора кафедри

нафтогазової інженерії МНТУ ім. акад. Ю. Бугая.

Головні напрями наукових досліджень В. М. Дорошенка —

підвищення повноти вилучення вуглеводнів із надр, раціональне

використання пластової енергії, розробка технологій інтенси<

фікуючої та водоізолюючої дії на продуктивні пласти. Новації,

створені за його участю, були впроваджені на 19 нафтових

родовищах України. Він є автором 145 наукових праць, зокрема

30 патентів та авторських свідоцтв. Серед основних робіт —

«Довідник з нафтогазової справи», «Технологія видобування,

зберігання і транспортування нафти і газу», «Нові методи

підвищення нафтовилучення пластів». 

В. М. Дорошенко — член секції нафти і газу Комітету з дер<

жавних премій України в галузі науки і техніки, ЦКР Міненергову<

гілля, науково<технічної ради НАК «Нафтогаз України», ДП «Наука<

нафтогаз», редколегій фахових журналів. Нагороджений

срібною та бронзовою медалями ВДНГ, грамотою і медаллю

Кабміну України, медаллю Міністерства охорони навколишньо<

го природного середовища України «За заслуги в розвідці

надр», грамотами Мінпаливенерго, МОН України.
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Доктор технічних наук,
професор, академік УНГА,
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