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Професіонали галузі

Народився 24 жовтня 1956 р. у с. Луковець<Журівський

Рогатинського району Івано<Франківської області.

У 1979 р. закінчив газонафтопромисловий факультет

Івано<Франківського інституту нафти і газу (спеціальність «Тех<

нологія та комплексна механізація розробки нафтових і газо<

вих родовищ») та отримав направлення на роботу в науково<

дослідний сектор цього вишу. Працював інженером<технологом,

провідним інженером<технологом, провідним науковим спів<

робітником Спеціального конструкторсько<технологічного

бюро «Надра» ІФІНГу.

Протягом 1986–1990 рр. Іван Купер навчався в аспірантурі,

після закінчення якої захистив кандидатську дисертацію.

З 1991 р. — асистент, трохи згодом — доцент кафедри роз<

робки і експлуатації нафтових та газових родовищ. Брав актив<

ну участь у громадському житті вишу, був учасником чоловічої

народної хорової капели «Гомін Карпат».

У 1995 р. Івана Миколайовича обрали на посаду заступника

директора з наукової роботи Центральної науково<дослідної

лабораторії ВАТ «Укрнафта» (сьогодні — Науково<дослідний і

проектний інститут ПАТ «Укрнафта»). 

Протягом наступних 17 років був заступником, першим зас<

тупником директора. Під його керівництвом виконані підрахунки

запасів та проекти розробки низки родовищ нафти і газу Західно<

го та Східного нафтопромислових районів. Вони були захищені в

Державному комітеті запасів корисних копалин та Центральній

комісії з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових

родовищ і експлуатації підземних сховищ газу. І. М. Купер також

керував науково<технологічним супроводом виробничо<техно<

логічних процесів зі збільшення нафтовіддачі, технології видобу<

вання, нафтопромислових досліджень, освоєння свердловин,

антикорозійного захисту, конструкторських робіт.

З 1994 р. учений є доцентом кафедри розробки й

експлуатації нафтових і газових родовищ ІФНТУНГу. Читає

курси лекцій «Фізика нафтового і газового пласта», «Роз<

робка нафтових родовищ». Він — експерт ЦКР Міненерго<

вугілля.

Опублікував більше 60 наукових праць, серед яких

монографія, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Науковець запропонував принципово нові способи розробки

родовищ нафти, підвищення їх нафтовилучення. Є автором

технології створення потоковідхилювальних бар’єрів у пласті,

низки способів і пристроїв для створення депресії на пласт та

освоєння і дослідження свердловин, а також є співавтором

способу одержання бітуму з важких високосмолистих і високо<

сірчистих нафт.

Останнім часом І. М. Купер досліджує проблеми розробки

виснажених родовищ.

Удостоєний звання «Відмінник праці ВАТ «Укрнафта».

Народився 2 травня 1940 р. у м. Курськ (Росія).

У 1962 р. закінчив Грозненський нафтовий інститут (спе<

ціальність «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ

корисних копалин»). До 1965 р. працював молодшим науковим

співробітником у Грозненському нафтовому НДІ.

У 1968 р. закінчив аспірантуру при МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губ<

кіна та захистив кандидатську дисертацію «Вивчення кореляцій<

них зв’язків між геофізичними параметрами і фізичними власти<

востями карбонатних відкладень на прикладі газонафтових

родовищ Східного Передкавказзя і Криму».

До 1970 р. В. М. Курганський працював старшим науковим

співробітником в УкрНДІПНВ, а потім — доцентом геологічно<

го факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка. Упродовж 1975–1978 рр.

займався викладацькою діяльністю в Алжирі.

У 1996 р. Валерій Микитович захистив докторську дисер<

тацію «Петрофізичні та геофізичні проблеми вивчення складно<

побудованих карбонатних колекторів нафти і газу». З 2000 р. —

професор кафедри геофізики КДУ імені Тараса Шевченка, де

заснував науковий напрям у сфері геофізичних методів дослі<

дження свердловин та активного вивчення колекторів нафти і

газу за даними промислової геофізики.

Розроблені ним принципи побудови й аналізу петрофізич<

них багатовимірних моделей знайшли практичне застосування

на всіх етапах обробки та інтерпретації промислово<геофізич<

них матеріалів при виділенні і вивченні колекторів різних нафто<

газоносних регіонів СНД.

Валерій Микитович розробив та читає для студентів кафедри

геофізики нормативний курс «Геофізичні дослідження свердло<

вин», спецкурси «Промислова геофізика», «Петрофізика та гео<

фізика колекторів нафти і газу», «Каротаж рудних свердловин».

Він — один з ініціаторів заснування на геологічному факультеті

нових кафедр — геоінформатики та геології нафти і газу. Ос<

таннім часом приділяє багато уваги створенню нових комп’ю<

терних технологій геонавігації нафтогазових свердловин. Брав

участь у розробці першої в Україні вибійної телесистеми з елек<

тромагнітним каналом зв’язку «Паркус», пластового похиломіру

НП<6, забійного інклінометра.

Автор більше 125 наукових і науково<методичних робіт, зок<

рема монографії «Петрофизические и геофизические методы

изучения сложнопостроенных карбонатных коллекторов нефти

и газа», трьох поетичних збірників, співавтор навчальних

посібників «Methodes des Diagraphies», «Електричні та електро<

магнітні методи ГДС». З 2000 до 2006 р. був експертом

ВАК України. Є членом редколегій журналів «Геоінформатика» і

«Вісник КНУ. Геологія», двох спеціалізованих рад із захисту док<

торських дисертацій. Нагороджений почесною відзнакою

НАК «Нафтогаз України» III ст. В. М. Курганський — відмінник

освіти України, почесний розвідник надр.
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