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Професіонали галузі

Народився 15 червня 1938 р. у м. Харків. Закінчив геолого<

географічний факультет ХДУ ім. О. М. Горького.

Трудову діяльність розпочав інженером<гідрогеологом в інс<

титуті «ПівденДІПРОруда» (м. Харків). З 1963 р. А. Й. Лур’є пра<

цює в УкрНДІгазі. Тут пройшов шлях від інженера до завідувача

відділу (1975–2009). Водночас з 1966 до 1968 р. навчався в

аспірантурі ІГН АН УРСР (м. Київ), де в 1969 р. захистив канди<

датську дисертацію. У 1989 р. у ВНДІгазі (м. Москва) він захистив

докторську дисертацію.

З 1990 р. Анатолій Йонович за сумісництвом викладав на

кафедрі гідрогеології ХНУ ім. В. Н. Каразіна. У 1999 р. йому було

присвоєно звання професора. В 2012 р. призначений на поса<

ду завідувача кафедри гідрогеології ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Також

продовжує працювати провідним науковим співробітником в

УкрНДІгазі.

За період роботи в УкрНДІгазі А. Й. Лур’є розробив тео<

ретичні основи взаємозв’язку геотемпературного поля

з формуванням і розміщенням газових та нафтових родовищ.

У 70–80<х рр. ХХ ст. під його керівництвом було проведено

комплекс термогазодинамічних досліджень, зокрема й за гео<

логічним напрямом, на газових родовищах Сибіру, Якутії та

шельфі Баренцового моря. У 1989 р. організував Всесоюзну

науково<технічну конференцію «Термогазодинамічні процеси

і системи їх контролю під час розвідки, видобування та транс<

портування нафти й газу» — «Термогаз<89». 

На початку 90<х рр. Анатолій Йонович брав участь у підготовці

Технічних угод до контрактів на передавання газу з Росії до Укра<

їни. У 1999 р. він був призначений керівником Центру з контролю

якості газу НАК «Нафтогаз України». Під його керівництвом ство<

рена галузева комплексна система контролю якості газу, численні

аналітичні та метрологічні методики, низка галузевих і національ<

них стандартів. Протягом 1997–2000 рр. без відриву від основ<

ної роботи працював експертом Міжнародного газового союзу.

Анатолій Йонович має понад 200 друкованих праць, зокрема

три монографії, навчальні посібники, п’ять винаходів і патентів.

Він є автором низки науково<популярних видань з історії газової

промисловості, водних ресурсів, краєзнавства.

Анатолій Лур’є — заступник головного редактора збірника

праць УкрНДІгазу «Питання розвитку газової промисловості

України», член редколегії «Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Геологія,

географія, екологія», заступник голови технічного комітету

Держспоживстандарту України ТК<133 «Газ природний», член

ученої ради УкрНДІгазу та геолого<географічного факультету

ХНУ ім. В. Н. Каразіна, голова спеціалізованої вченої ради із

захисту дисертацій.

Нагороджений почесною відзнакою НАК «Нафтогаз України».

Він — почесний працівник АТ «Укргазпром», ДК «Укргазвидобу<

вання».

Народився 15 жовтня 1947 р. у с. Пісківка Бородянського

району Київської області. У 1978 р. закінчив Новомосковську

філію Московського хіміко<технологічного інституту ім. Д. І. Мен<

делєєва за спеціальністю «Основний органічний та нафтохіміч<

ний синтез». У 1986 р. у Московському інституті нафтохімічної

і газової промисловості ім. акад. І. М. Губкіна захистив кандидат<

ську дисертацію «Літієві мастила з композиціями добавок для

важконавантажених вузлів тертя».

Протягом 1969–2005 рр. Йосип Абрамович працював в

Українському науково<дослідному інституті нафтопереробної

промисловості «МАСМА» (раніше — ВНДІПКнафтохім), де

пройшов шлях техніка, інженера, наукового співробітника, заві<

дувача відділу мастил та мастильно<холодильних технологічних

засобів. Із 2007 р. він — заступник директора з наукової роботи

УкрНДІНП «МАСМА».

Головні напрями наукових досліджень ученого — хімото<

логічні проблеми паливно<мастильних матеріалів, дослідження

їх трибологічних властивостей, екологічні аспекти у виробництві

та застосуванні паливно<мастильних матеріалів. Для вирішення

цих наукових аспектів Йосип Абрамович співпрацює з фахівця<

ми Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича

НАН України, Національного авіаційного університету, Російсько<

го державного університету нафти та газу ім. акад. І. М. Губкіна,

іншими науковими й освітніми установами.

За його участю була створена низка мастильних матеріалів

для різного промислового устаткування і умов експлуатації:

антифрикційні мастила серії «Долотол» і «Пластол» для опор

шарошкових бурових доліт; мастила серій «Різьбол» і «Енкатол»

для різьбових з’єднань труб нафтового ґатунку; ущільнювальні

мастила для нафтогазопромислового обладнання (Кранол,

ЛЗ<162у, Арматол<238); мастила для спецтехніки й інших видів

обладнання. Виробництво розроблених мастил було налагодже<

но на ВАТ «АЗМОЛ», Пермському заводі мастил і МХТЗ, Санкт<

Петербурзькому ВАТ «РУСМА». Під керівництвом Й. А. Любініна

проводяться роботи з модернізації виробництв і організації

виготовлення нових мастильних матеріалів із ТОВ «ЛЛК<інтер<

нешнл» НК «Лукойл», НК «Роснафта», ТОВ «Газпромнафта —

мастильні матеріали», Московському НМЗ та інших підприємст<

вах країн СНД.

Він є автором понад 250 наукових публікацій, семи моно<

графій і підручників, 30 патентів та авторських свідоцтв на ви<

находи.

Йосип Любінін — іноземний член Російської академії при<

родничих наук, дійсний член Нью<Йоркської академії наук, член

редколегій двох науково<технічних журналів («Мир нефтепро<

дуктов», «Трение и смазка в машинах и механизмах»). 

У 1999 р. ім’я вченого було внесено у Кембриджську енцик<

лопедію «Хто є хто у світі науки».
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Любінін 
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Кандидат технічних наук, 
член<кореспондент УНГА,

фахівець у галузі розробки та
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