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Професіонали галузі

Народився 9 січня 1949 р. у м. Тлумач на Івано<Франківщині.

У 1976 р. закінчив ІФІНГ. Працював в Укрдіпронафті (м. Київ),

ВНДІТнафті (м. Самара), ІФІНГу, СКТБ «Надра», науково<вироб<

ничій фірмі «Зонд».

У 1983 р. Олег Михайлович захистив кандидатську дисерта<

цію «Підвищення роботоздатності бурильних труб із конічними

стабілізуючими поясками», а в 1996 р. — докторську «Методи і

засоби забезпечення роботоздатності трубних колон».

Головний напрям наукових досліджень ученого — технічна

діагностика та неруйнівний контроль нафтогазового, бурового

обладнання й інструменту. Він брав участь у розвідуванні нових

родовищ, введені в експлуатацію високотехнологічних об’єктів.

Так спільно з працівниками фірми «Зонд» долучався до запро<

вадження єдиної у Західній України системи якості на відпо<

відність вимогам стандартів ISO, до відкриття випробувальної

лабораторії нафтового обладнання та інструменту, а також Атес<

таційного центру.

За його участю було створено комплекс технічних засобів:

пересувні установки ПЛНК<1, ПЛНК<2, ПЛНК<5, стаціонарні ус<

тановки «Ремонт<1», СОТ<1М, переносні установки «Зонд<3»,

«Зонд<6», сервісні пристрої тощо, що нині широко використову<

ються в нафтогазій промисловості.

З 2001 р. О. М. Карпаш — проректор із наукової роботи,

завідувач кафедри технічної діагностики і моніторингу ІФНТУНГу.

Брав участь у відкритті в університеті відділу охорони інтелекту<

альної власності та інноваційних технологій, Нафтогазового на<

уково<технологічного парку «Технопарк», Центру трансферу

технологій.

Учений сформував наукову школу «Розвиток методів і засо<

бів неруйнівного контролю та технічної діагностики конструкцій,

матеріалів і речовин у нафтогазовій промисловості». Є автором

понад 330 публікацій, більш ніж 50 винаходів, восьми підручни<

ків, двох монографій, 60 нормативних документів.

Олег Карпаш долучався до проекту транскордонної співпраці

«QASERD», міжнародних проектів «INOGATE», «TEMPUS». Є чле<

ном редколегій науково<технічних журналів («Machinery Technology,

Materials» (Болгарія), «Journal of Hydrocarbons Mines and Environ<

mental Research» (Франція), «Нафтова і газова промисловість»,

«Технічна діагностика та неруйнівний контроль», «Методи і прила<

ди контролю якості»), заступником головного редактора журналів

«Науковий вісник», «Нафтогазова енергетика»; є членом спеці<

алізованих учених рад із захисту докторських дисертацій. Олег

Михайлович — віце<президент УТ НКТД, член Клубу лідерів якості

України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ст., Почесною грамотою

Кабінету Міністрів України, має звання «Заслужений працівник

промисловості України», «Заслужений діяч науки і техніки України».

Його ім’я внесене у «Золоту книгу України — 2000».
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Народився 16 серпня 1965 р. у м. Долина Івано<Франківсь<

кої області. У 1989 р. закінчив газонафтопромисловий факуль<

тет Івано<Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю

«Технологія та комплексна механізація розробки нафтових і

газових родовищ».

З 1989 р. почав працювати у нафтогазовидобувному управ<

лінні «Долинанафтогаз» ВАТ «Укрнафта». Протягом наступних семи

років пройшов шлях від оператора з видобування нафти і газу до

начальника зміни центральної інженерно<технічної служби та зас<

тупника начальника цеху видобування нафти і газу. Був розробни<

ком і виконавцем заходів, спрямованих на удосконалення техніки

й технології видобування та збільшення обсягів видобутку нафти

і газу на родовищах вуглеводнів, що розроблялися управлінням.

У 1996 р. Сергій Касянчук був запрошений на роботу до

Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної

промисловості України (м. Київ). На посаді заступника началь<

ника управління з видобування нафти і газу опікувався реаліза<

цією державної політики в галузі видобування вуглеводнів, орга<

нізацією виробництва, уведенням в експлуатацію нових родо<

вищ, реконструкцієюї та спорудженням об’єктів видобування й

підготовки нафти і газу на підприємствах, що входили до сфери

управління Дежнафтогазпрому України.

З 1998 р. працює в НАК «Нафтогаз України». Він — началь<

ник управління видобування газу, газового конденсату та нафти

Департаменту з видобування газу і нафти. Займається вирі<

шенням проблем техніки і технології видобування, підготовки та

переробки газу і нафти, розробки родовищ вуглеводнів, органі<

зації та проведення робіт із підвищення нафтогазоконденсато<

віддачі родовищ та заходів з інтенсифікації видобутку.

Брав участь у створенні уточненої редакції Національної

програми «Нафта і газ України до 2010 р.», Енергетичної стратегії

України на період до 2030 р., Закону України «Про нафту і газ»,

низки інших законодавчих та нормативних актів.

Має 14 наукових праць і шість авторських свідоцтв та

патентів на винаходи, що присвячені технологічним і тех<

нічним аспектам проведення робіт з інтенсифікації видобутку

газу й нафти. 

С. В. Касянчук — член Центральної комісії з питань розробки

газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації

підземних сховищ газу Міністерства енергетики і вугільної про<

мисловості України.

За багаторічну сумлінну працю та вагомий особистий вне<

сок у розвиток нафтогазового комплексу держави нагородже<

ний Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотами

й відзнаками Міністерства палива та енергетики України і

НАК «Нафтогаз України», медаллю ім. В. І. Лучицького Держав<

ної геологічної служби України. Йому також присвоєно звання

«Почесний розвідник надр».
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