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Професіонали галузі

Народився 15 березня 1937 р. у м. Харків.

У 1959 р. закінчив геологічний факультет ХДУ ім. О. М. Горько>

го (спеціальність «Геологічна зйомка і пошуки родовищ корисних

копалин»). Трудовий шлях почав колектором, потім став молод>

шим геологом Центральної Каракумської нафторозвідувальної

експедиції Управління геології та охорони надр Туркменської РСР.

З 1962 до 1977 р. О. М. Черняков працював геологом КРБ>4,

першим керівником групи оперативного і кінцевого підрахунку

запасів Комплексної тематичної партії тресту «Харківнафтогаз>

розвідка». Брав участь у відкритті Кегичівського ГКР і низки інших

родовищ — Єфремівського, Західно>Соснівського, Медведівсь>

кого, Мелехівського, Західно>Хрестищенського. Під його керів>

ництвом проведено підрахунок та захист у ДКЗ СРСР запасів

газу і конденсату цих родовищ.

У 1974 р. у МІНХ і ГП ім. акад. І. М. Губкіна Олександр Маркович

захистив кандидатську дисертацію, яка містить теоретичне обґрун>

тування методики пошуків і розвідки похованих палеозойських

структур у південно>східній частині ДДЗ. Учений вивчав тектонічні

фактори формування соляних штоків, співвідношення структурних

планів, особливості геологічної будови регіону, які впливають на

пошуково>розвідувальний процес, розробив концепцію пошуків

родовищ нафти та газу, підґрунтям якої є генетичний зв’язок соляних

діапірів і розломів фундаменту, успадкованих осадовою товщею.

З 1977 р. О. М. Черняков працював у відділі науково>обгрун>

тованого проектування будівництва свердловин УкрНДІгазу

(сектор прогнозування гірничо>геологічних умов буріння), а

протягом 1992–2004 рр. керував ним.

Є співавтором понад 500 проектів будівництва свердловин

на газ і нафту в Україні, Росії (Уренгой), Туркменії, має 98 науко>

вих робіт та п’ять винаходів. Здійснював авторський нагляд за

будівництвом свердловин.

Для оптимізації проектування гірничо>геологічних умов

будівництва свердловин Олександр Маркович уперше зап>

ропонував ідею створення регіональних прогнозних карт

полів з однаковими і близькими умовами буріння свердло>

вин, разом із колегами розробив таку карту для приосьової

частини південного сходу ДДЗ до глибини 7000 м. Він розро>

бив способи оконтурювання соляних штоків, зон аномально

високих пластових тисків, які дозоляють уникати важких

ускладнень і аварій під час буріння, та спосіб пошуків нових

покладів нафти і газу.

З 2008 р. він обіймає посаду заступника начальника відділу

у ТОВ «Юг>нафтогазгеологія». Продовжує проводити дослід>

ження методом АСЕМЕЗ.

Нагороджений знаком «Винахідник СРСР», медалями

ім. В. І. Лучицького, «Ветеран праці», срібною медаллю ВДНГ

СРСР, почесними грамотами і відзнаками НАК «Нафтогаз Укра>

їни». Він — заслужений працівник ВО «Укргазпром».
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Народився 20 серпня 1946 р. у м. Івано>Франківськ

у родині лікарів.

Трудову діяльність розпочав у 1962 р. слюсарем із

ремонту газової апаратури на підприємстві «Станіславгаз»

(м. Івано>Франківськ).

У 1964 р. вступив до Івано>Франківського інституту наф>

ти і газу, після закінчення якого працював інженером в Івано>

Франківському управлінні газового господарства, а в 1970 р.

став асистентом кафедри автоматизації виробничих

процесів alma mater. 

З 1975 р. С. А. Чеховський — старший викладач, з 1981 р. —

доцент, а з 2001 р. — завідувач кафедри інформаційно>

вимірювальної техніки ІФІНГу (ІФНТУНГу). Впродовж

1987–2001 рр. обіймав посаду декана факультету автомати>

зації та електрифікації. У 2001 р. у зв’язку з організацією

на базі цього факультету двох нових — автоматизації та

комп’ютерних наук і електрифікації та інформаційно>вимірю>

вальних технологій — був обраний деканом останнього.

З 2006 р. Степан Андрійович — проректор із науково>педа>

гогічної роботи.

У 1979 р. у Каунаському політехнічному інституті (Литва)

він захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження

і розробка автоматизованої дзвонової випробувальної

витратовимірювальної установки». У 2003 р. йому було

присвоєне вчене звання професора.

У колі наукових інтересів С. А. Чеховського — досліджен>

ня та створення систем опосередкованого контролю пара>

метрів технологічних процесів і систем точного обліку

природного газу. Його наукові розробки стали основою

створення систем точного обліку природного газу на

підприємствах НАК «Нафтогаз України», системи контролю

параметрів випромінювачів звуку, введеної в експлуатацію на

Івано>Франківському ВАТ «Карпати». Також були успішно

запроваджені у промислове використання алгоритми рекон>

струкції зображень для комп’ютерної томографії.

Степан Андрійович видав понад 130 наукових і навчально>

методичних праць, зокрема три навчальні посібники,

два довідники з обліку природного газу, має 15 винаходів.

Підготував шістьох кандидатів наук.

Він є одним з ініціаторів та організаторів проведення все>

українських науково>технічних конференцій із проблем

вимірювання витрати та кількості газу, нафти і нафтопродуктів.

Досліджує історію України, зокрема Прикарпатського краю.

С. А. Чеховський нагороджений почесними грамотами

Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України,

НАК «Нафтогаз України».
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