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сів у трифазних дисперсних системах, теорія капілярного про<
сочування модельних і реальних пористих структур, способи
отримання та застосування мікрокапсульованих препаратів
пролонгованої дії. Фахівець у сфері фізичної хімії дисперсних
систем і їх використання у різних галузях техніки, він вивчав ме<
тоди інтенсифікації масообмінних процесів у пористих тілах. Під
його керівництвом було розроблено багато способів застосо<
вування поверхнево<активних речовин у нафтовій промис<
ловості та промисловості будівельних матеріалів, нові методи
очищення додатків до олив від механічних домішок із викорис<
танням полярних розчинників і дисперсні полімерні матеріали
для глибокого зневоднювання реактивних палив, досліджено
фізико<хімію та технологію застосування мікрокапсул до мас<
тильних матеріалів, запропоновано методи підготовки до зас<
тосування каталізаторів алкілування.
М. А. Альтшулер — автор 154 наукових праць і 35 винаходів.
Підсумки його діяльності висвітлені у монографіях, виданих у
співавторстві, — «Вступ до капілярно<хімічної технології» (рос.),
«Хімія» (рос.), «Ruch masy w ciaah porowatych».
Упродовж багатьох років він був членом спеціалізованої
вченої ради за спеціальністю «Колоїдна хімія» при Інституті біо<
колоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України. Під його керів<
ництвом захищено шість кандидатьских дисертацій.
Ім’я Марка Альтшулера наведено в довіднику «Провідні
вчені<колоїдники країн СНД».
Нагороджений медаллю «За доблесну працю», почесними
грамотами Всесоюзного товариства винахідників і раціоналіза<
торів та Всесоюзного хімічного товариства ім. Д. І. Менделєєва,
грамотою Міністерства палива й енергетики України. Він —
почесний ветеран ВАТ «Нафтохімік України».
Помер 19 липня 2009 р.

Зробив вагомий внесок у розвиток та підвищення техно<
логічного, технічного і методичного забезпечення геологороз<
відувальних робіт із пошуків нафти й газу. Як висококваліфікова<
ний спеціаліст із великим виробничим та науково<практичним
досвідом, у 1997 р. був запрошений на посаду начальника
відділу (пізніше — начальника управління) в Держнафтогазпром
України. З 1998 р. — начальник технічного відділу Управління
науки і техніки НАК «Нафтогаз України», а з 2006 р. — заступник
начальника Управління науково<технічної політики НАК «Нафто<
газ України».
Анатолій Васильович є відповідальним за здійснення єди<
ної науково<технічної політики компанії, розроблення і запро<
вадження сучасних технологій, приладів, обладнання, нової
техніки у сфері видобування, зберігання, транспортування та
розподілу нафти і природного газу, вивчення й узагальнення
вітчизняного та світового досвіду застосування провідних
нафтогазових технологій і створення умов їх впровадження.
Брав участь у розробці Енергетичної стратегії України на пе<
ріод до 2030 р. та в організації українських науково<практичних
конференцій і семінарів із питань забезпечення надійної
експлуатації об’єктів нафтогазової галузі, був делегатом
міжнародних симпозіумів та конференцій у Франції, Велико<
британії, Норвегії, Росії, Австрії, Нідерландах, Данії, Японії,
Аргентині, Швейцарії.
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