Нафтогазова галузь України: поступ і особистості
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Народився 31 січня 1928 р. у м. Ічня Чернігівської області.
Протягом 1944–1948 рр. навчався у Чернівецькому індус<
тріальному технікумі, упродовж 1949–1954 рр. — на гірничопро<
мисловому факультеті ЛПІ. Отримавши диплом із відзнакою,
Віктор Кисіль залишився працювати старшим лаборантом (зго<
дом — асистентом) на кафедрі експлуатації нафтових і газових
родовищ alma mater.
У 1959 р. був переведений до Києва на роботу у відділ роз<
робки нафтових та газових родовищ та переробки нафти і газу
новоствореного інституту «Укрдіпрошахт». Того ж року установа
була перейменована в «УкрНДІпроект», а в 1963 р. після
розділення інституту Віктор Арсентійович перейшов в Укрдіпро<
НДІнафту, через три роки — до новоствореного інституту
«УкрНДІПНВ» (згодом — «УкрдіпроНДІнафта»). Саме в цій
установі він працював до кінця своєї трудової діяльності,
пройшов шлях від завідувача лабораторії до завідувача відділу
проектування розробки нафтових родовищ.
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Народився 5 грудня 1962 р. у м. Київ.
Протягом 1974–1984 рр. навчався на газонафтопромис<
ловому факультеті ІФІНГу за фахом «Технологія та комплексна
механізація розробки нафтових і газових родовищ».
У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Удоско<
налення методів підготовки вихідних геолого<промислових даних
для проектування розробки нафтових родовищ (на прикладі родо<
вищ ДДЗ)».
Упродовж 1984–1994 рр. працював у галузевому інституті
нафтової і газової промисловості «УкрдіпроНДІнафта» (м. Київ),
де пройшов шлях від інженера до в. о. завідувача лабораторії
аналізу та проектування розробки нафтових і газоконденсат<
них родовищ. Брав участь у розробці родовищ вуглеводнів Анд<
ріяшівського, Перекопівського, Анастасіївського, Бугруватівсь<
кого, Гнідинцівського та ін.
У 1986 р. В. В. Кисіль був призначений керівником тимчасово<
го молодіжного творчого колективу, який займався складанням
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У 1969 р. В. А. Кисіль захистив кандидатську дисертацію
на тему «Питання методики аналізу й проектування розробки
нафтових покладів із підошовною водою». У 1970 р. йому було
присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника.
З 1971 р. очолював науково<дослідницький відділ із розробки
нафтових та газових родовищ інституту «УкрдіпроНДІнафта».
Учений виконав низку теоретичних досліджень та методичних
розробок у сфері техніки і технології видобутку нафти, експлуатації
нафтових покладів із підошовною водою, нафтогазових покладів на
змішаних режимах та покладів, представлених тріщино<порово<
кавернозними колекторами. Є автором 38 опублікованих і понад
65 рукописних праць. Серед головних наукових робіт Віктора Ар<
сентійовича — монографія «Розробка нафтових покладів із підо<
шовною водою», нарис «До питання про наближені методи роз<
рахунків основних параметрів розробки на змішаних режимах».
Під його керівництвом та за безпосередньою участю
виконана велика кількість робіт із проектування, аналізу й
удосконалення розробки нафтових, газових і газоконденсатних
родовищ України, Білорусі, Росії, Комі АРСР, Сирії. У 80<х рр.
ХХ ст. В. А. Кисіль разом із групою фахівців очолюваного ним
відділу розробки створював і запроваджував у виробництво
новітні методи двовимірного математичного моделювання
процесів фільтрації, що дозволило створити постійно діючі мате<
матичні моделі основних нафтових родовищ України. Тривалий
час Віктор Кисіль був членом ученої ради УкрНДІПНВ, редакції
журналу «Нафтова і газова промисловість».
Багаторічна праця вченого була високо оцінена урядом: він
отримав орден Трудового Червоного Прапора, звання «Почес<
ний нафтовик СРСР», «Заслужений працівник промисловості
України», медалі «За доблесну працю», «Ветеран праці».
Помер 15 травня 2002 р.

Технологічної схеми розробки Вингаяхинського нафтового родо<
вища Західного Сибіру. За результатами цієї праці в 1987 р. він
став лауреатом Київської міської комсомольської премії в галузі
науки, техніки й виробництва ім. О. М. Бойченка.
З 1994 до 1998 р. Віталій Вікторович обіймав посади
заступника начальника виробничого відділу корпорації «Укрзару<
біжнафтогаз», генерального директора АТЗТ «Нафтогазпро<
ект», заступника директора виробничого відділу АТЗТ «Надра»,
провідного геолога тематичної партії з підрахунку запасів
ЗАТ «Укрнафтогазгеофізика».
З 1998 р. він — головний інженер із розробки родовищ на
українсько<британському СП «Полтавська нафтогазова компанія»
(м. Київ, Полтава), яке займається видобуванням вуглеводнів,
бурінням свердловин та промисловою підготовкою продукції.
До сфери наукових інтересів В. В. Кисіля належить супрово<
дження розробки родовищ нафти й газу: складання проектних
документів, аналізів розробки, авторських наглядів, геолого<
економічних обґрунтувань тощо.
Віталій Вікторович є автором понад 90 науково<дослідних
праць із проектування родовищ України та Західного Сибіру, які
присвячені проблемам підвищення ефективності систем розроб<
ки покладів вуглеводнів та вдосконаленню методів підготовки
вихідних геолого<промислових даних.
Віталій Кисіль — знаний фахівець із питань застосування
сучасних методів математичного моделювання при аналізі й про<
ектуванні розробки родовищ нафти й газу. В 2000 р. він одним
із перших в Україні почав використовувати метод математично<
го тривимірного моделювання процесів фільтрації пластових
флюїдів, що дозволило істотно покращити якість прогнозних
розрахунків та підвищити ефективність розробки родовищ вуг<
леводнів.

