
36 НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

36 

 

Закревський О.В.,  
начальник Полтавського відділення Карпатського експертно-технічного 

центру Державної служби України з питань праці 
Бучинський М.Я., 

канд.техн.наук, головний механік ПрАТ «Пласт», 
член-кореспондент Української нафтогазової академії 

Білецький В.С., д.т.н., професор, завідувач 
кафедри «Обладнання нафтових і газових промислів» ПолтНТУ 

Матвієнко А.М., к.т.н.,доцент 
кафедри «Обладнання нафтових і газових промислів» ПолтНТУ 

Орловський В.М., к.т.н,доцент 
кафедри «Обладнання нафтових і газових промислів» ПолтНТУ 

 
КОРОТКА ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КАФЕД-
РИ «ОБЛАДНАННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ПРОМИСЛІВ» 
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІ-

ВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 
 

Орієнтовно в 1994 році керівництвом університету, міста та області, 
зокрема ректором Полтавського державного технічного університету д.т.н., 
проф.. Онищенком О.Г. та головою Полтавської міської ради Кукобою 
А.Т. за підтримки ряду керівників галузевих підприємств регіону внесено 
пропозицію про необхідність регіональної підготовки фахівців нафтогазо-
вого комплексу на базі ПДТУ. Провідну роль у формуванні нового навча-
льного підрозділу відігравав ректор університету, Заслужений працівник 
вищої школи України,  дійсний член Академії наук Вищої школи України, 
Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем, Академії будівництва 
України Онищенко Олександр Григорович. Велику допомогу у справі 
створення кафедри Обладнання нафтових і газових промислів надали: Та-
мпонажне управління ВАТ «Укрнафта», керівник Краснолуцький О.Г.; 
НГВУ «Полтаванафтогаз», керівник Козак В.П.;УБР ВАТ «Укрнафта», ке-
рівник Садовський Р.В.; акціонерне товариство «Укргазбуд», керівник Го-
ловкін О.В.; Полтавське відділення Українського геологорозвідувального 
інституту, керівник Войтович А.Ф. 

У 1994 році отримано необхідні дозволи Міністерства освіти України 
та розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Обладнання нафтових і 
газових промислів» в Полтавському державному технічному університеті.  

На початках була набрана група близько 20 чоловік, яку закріпили за 
кафедрою будівельних машин. Проте вже в 1995/1996 навчальному році 
постає нагальна потреба створення власної випускової кафедри: її кадрово-
го складу та матеріально технічної бази для фахівців новоствореної спеціа-
льності. 

Розпочався набір професорсько-викладацького складу кафедри, в пе-
ршу чергу фахових виробничників та науковців. 
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Першим сформованим складом кафедри можна вважати такий: 
1. Войтович Антоній Феодосієвич – за сумісництвом завідувач ка-

федри (основне місце роботи – директор Полтавського відділення Україн-
ського геологорозвідувального інституту, надалі реформованого в Інститут 
технології буріння; член кореспондент Української нафтогазової Академії). 
Читав дисципліни: технологія буріння свердловин; технологія видобування 
нафти і газу. Нині покійний. 

2. Закревський Олександр Васильович – старший викладач кафедри, 
за фаховою освітою інженер-механік спеціальності «Обладнання нафтових 
і газових промислів». Пройшов довгий виробничий шлях, займав посади 
начальника вежомонтажного цеху, начальника бази виробничого обслуго-
вування УБР ВАТ «Укрнафта» (нині ПрАТ «Букрос»), в тому числі трива-
лий час працював в умовах крайньої півночі. Читав дисципліни: машини і 
обладнання для буріння свердловин, монтаж і експлуатація машин і облад-
нання для буріння свердловин. Виконував обов’язки заступника завідувача 
кафедри. Нині працює начальником Полтавського відділення Карпатсько-
го експертно-технічного центру Державної служби України з питань 
праці, що спеціалізується в нафтогазовій промисловості. 

3. Чернявський Анатолій Миколаєвич – кандидат технічних наук, 
старший науковий співробітник, доцент кафедри. До цього тривалий час 
працював головним конструктором з автоматизації технологічних процесів 
хімічного машинобудування в НДІ Емальхіммаш, під керівництвом якого 
створено понад п’ятдесят автоматизованих систем. Читав дисципліни: тео-
рія технічних систем, теоретичні основи створення машин. Нині пенсіонер. 

4. Троцький Василь Пилипович – доцент кафедри за сумісництвом, 
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДІГаз (Полтав-
ське відділення НДІ природних газів НАК «Нафтогаз України»). Читав ди-
сципліни: гідромашини і компресори; машини та обладнання для видобут-
ку нафти і газу. Нині пенсіонер. 

5. Цанткер Карл Лазарович – старший викладач кафедри. Пройшов 
довгий виробничий шлях, зокрема, головного інженера управління маши-
нобудування Полтавського Раднаргоспу, директора НДІ емальованого хі-
мічного машинобудування, при якому відбулось створення, становлення та 
розквіт підприємства, як провідного галузевого НДІ на теренах СРСР. Чи-
тав дисципліну «Організація, планування та основи менеджменту». Нині 
покійний. 

6. Петренко Людмила Іванівна – асистент кафедри. Випускниця Іва-
но-Франківського інституту нафти і газу за фахом видобування нафти і га-
зу. До цього працювала інженером у відділі головного механіка НГВУ 
«Полтаванафтогаз». Вела лабораторні роботи та практичні заняття з ряду 
курсів спеціальних дисциплін. Нині пенсіонер. 

7. Новохацький Микола Леонідович – доктор технічних наук, про-
фесор. Вів дисципліну технологія виготовлення машин галузі. У 2000 році 
звільнився з кафедри. 
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В цьому ж році розпочато спорудження нинішнього приміщення ка-
федри в переході між корпусами А і Ф. Раніше там був прохід висотою у 2-
а поверхи, що займає кафедра.  Під керівництвом Закревського О.В. та за 
активної участі студентів спеціальності в стислі терміни споруджено при-
міщення, яке було насичене зразками технологічного обладнання. Будів-
ництво вело на спонсорських засадах підприємство «Укргазбуд». В той же 
період Закревський О.В. звернувся до Івано-Франківського державного те-
хнічного університету нафти і газу (ІФДТУНГ) та отримав допомогу у 
створенні методичної бази кафедри: зразки курсового та дипломного прое-
ктування, методичні вказівки до виконання лабораторних та розрахунково-
практичних робіт тощо. Налагоджуються зв’язки з виробництвом, що за-
безпечує виробничі екскурсії, практики та стажування студентів безпосе-
редньо на виробництві. 

Велику роль при цьому відігравав виробничий авторитет завідувача 
кафедри Войтовича А.Ф. На початках на базі очолюваного ним НДІ прово-
дились лабораторні та практичні заняття з технології буріння, неруйнівно-
го контролю бурового і нафтопромислового обладнання. 

У 1998 році з ІФДТУНГ запрошено на посаду доцента кафедри моло-
дого науковця, кандидата технічних наук, викладача кафедри нафтового 
обладнання ІФДТУНГ, наукового-співробітника НДІ нафтогазових техно-
логій ІФДТУНГ Бучинського М.Я., за яким закріплено викладання дисци-
плін «Машини для видобування нафти і газу» та «Монтаж, експлуатація та 
ремонт машин і обладнання для видобування нафти і газу». 

1998-1999 роки – викладання фахових дисциплін першим випускни-
кам кафедри, розроблялось нове, адаптувалось наявне методичне забезпе-
чення кафедри. У 1999 році здійснено перший успішний випуск молодих 
фахівців, багато з яких нині займають керівні посади в галузі. 

В цьому ж році на іншу роботу, у виробництво повертається старший 
викладач кафедри Закревський О.В. Заступником завідувача кафедри при-
значається Бучинський М.Я., який продовжує роботу зі становлення і роз-
витку кафедри. 

В 1999/2000 роках здійснено підготовку до атестації і акредитації ка-
федри на найвищий рівень, що в подальшому забезпечило можливість під-
готовки магістрів. Перший випуск магістрів здійснився в 2000 році. 

Крім методичної бази, нагально поставало питання розширення мате-
ріально технічної бази. Технічна ідея Бучинського М.Я. про спорудження 
та облаштування натурних модельних свердловин, що моделюватимуть 
роботу нафтогазоконденсато-видобувних свердловин знайшло підтримку в 
керівництва університету. В період 2000-2001 роки під загальним техніч-
ним керівництвом та за проектними технологічними рішеннями Бучинсь-
кого М.Я. із широким залученням виробництва пробурено свердловини, та 
здійснено монтаж комплексу технологічного обладнання. Восени 2001 ро-
ку завершено монтаж технологічного обладнання, планувалось розпочати 
пуско-налагоджувальні роботи та насичення методичною базою лаборато-
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рних і стендових досліджень. Полігон повинен мати значний потенціал для 
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Слід відзначити велику допомогу підприємств галузі в цій роботі: 
ЗАТ «Пласт» пробурив свердловини, здійснив спуск свердловинного 

обладнання, надав фонтанну арматуру та весь потрібний обсяг НКТ, змон-
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320. 
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Крім керівників підприємств необхідно згадати тих провідних техні-
чних фахівців підприємств, що здійснили вагомий внесок в розвиток мате-
ріально-технічної бази кафедри:  

Від НГВУ «Полтаванафтогаз» Манюк М.С., Лисовець М.М., Костик 
С.Я., Шиян М.В., Панченко О.В., Тимощук М.С. 

Від ЗАТ «Пласт» Свистун А.А., Колодій В.Г., Артишук М.В. 
Від ГПУ «Полтавагазвидобування» Мороз В.І., Кіндзерський В.І., 

Клімченко В.Г. 
Від Укрбургаз Філь В.Г. 
Від Тампонажного управління ВАТ «Укрнафта» Шпак М.М. 
І це далеко не повний перелік. 
Крім цього окремим напрямом розвитку кафедри є її тісний взає-

мозв’язок з виробництвом. В 1998 році відкрито філії кафедри на базі ЗАТ 
«Пласт» та ЗАТ «Нафтопроммаш» (м.Охтирка) – експлуатаційного та ма-
шинобудівного галузевих підприємств. 

Філія ЗАТ «Пласт» надавала не тільки матеріальну допомогу кафедрі, 
а і можливість проводити підготовку студентів на виробничих об’єктах пі-
дприємства (установка комплексної підготовки газу, дільниця КРС, цех те-
хнологічного транспорту, РММ, науково-дослідна лабораторія) із залучен-
ням до викладацької роботи провідних фахівців підприємства. 

На базі філії кафедри ЗАТ «Нафтопроммаш» (за ініціативи директора 
заводу Казбана М.) здійснювалась підготовка студентів заочної форми на-
вчання без відриву від виробництва для потреб Охтирського регіону безпо-
середньо на заводі. Тут було створено аудиторну базу, методичне забезпе-
чення. А технічна база використовувалась підприємства «Нафтопроммаш» 
та інших підприємств регіону. Викладацький склад університету виїжджав 
для проведення занять в м.Охтирку, де їм завод надавав необхідні житлові 
умови на період відряджень. 

Водночас в життя втілюється ідея розпочати підготовку фахівців зі 
спеціальності «Видобування нафти і газу», щоб більш повно задовольнити 
потреби регіону в нафтогазових спеціалістах. Фахівцями кафедри ОНГП за 
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період 1999-2001 року підготовлено методичну базу нової спеціальності; 
розширюється кадровий склад кафедри та здійснюється атестація нової 
спеціальності – «видобування нафти і газу», перший набір студентів на яку 
відбувся в 2001 році. 

Для забезпечення викладання фахових дисциплін нової спеціальності 
а також підсилення рівня викладання фахових дисциплін для спеціальності 
«Обладнання нафтових і газових промислів» у1999-2000 роках кафедра 
поповнюється новими вченими та науковцями-виробничниками: 

Зезекало Іван Гаврилович – доктор технічних наук, генеральний ди-
ректор ЗАТ «Пласт», фахівець з видобування нафти і газу, який короткоча-
сно стає завідувачем кафедри. 

Іванків Ольга Олександрівна – кандидат технічних наук за спеціаль-
ністю «Розробка нафтових і газових родовищ», начальник ЦНДЛ ЗАТ 
«Пласт» 

Світлицький Віктор Михайлович – доктор технічних наук з видобу-
вання нафти і газу, начальник управління науково-технічного прогресу 
ДАТ «Укргазвидобування». 

В грудні 2001 року – січні 2002 року ряд фахівців припиняють роботу 
на кафедрі. Це Бучинський М.Я, Іванків О.О., Зезекало І.Г., Світлицький 
В.М., Троцький І.П. Протягом наступних 1-2 років кафедру покидає Вой-
тович А.Ф., Петренко Л.І., Чернявський А.М.  

З 2002 року завідувачем кафедрою обладнання нафтових і газових 
промислів став Чернявський Анатолій Миколайович, який займав цю по-
саду до 2004 р. В цей час кафедра поповнюється молодими фахівцями, ко-
трі беруть активну участь в розбудові матеріально-технічної бази кафедри. 
Кафедра нарощує як лабораторний, так і навчально-методичний потенціал. 
Зокрема,  починає діяти студентський науково-дослідницький гурток «На-
фтовик», до якого були залучені найкращі студенти 3-го − 5-го курсів. Гур-
ток під керівництвом викладача Матвієнка А.М. активно включається у 
створення нових лабораторних стендів, таких, наприклад як «Лебідка бу-
рова», «Глибинний штанговий насос» та ін. 

У 2004 році завідувачем кафедри ОНГП стає к.т.н., доц. Тимошенко 
В.М. За час перебування Тимошенка В.М. на посаді (2004-2011 рр.) продо-
вжено оснащення кафедри, зокрема аудиторій 021А та 020А натурними 
зразками бурового та нафтогазового обладнання. За цей період було ство-
рено понад 10 нових навчально-лабораторних стендів, зокрема, діючий ма-
кет свердловинної штангової насосної установки, лабораторна установка 
для вивчення газліфтного способу експлуатації свердловин. 

На цей період припадає початок роботи в Полтавському регіоні спе-
ціалізованих виставок нафтогазової промисловості «Нафта.Газ.Сервіс», що 
суттєво покращило можливості комунікації кафедри з провідними устано-
вами галузі. 

Кафедра стає все більш відомою в Полтаві і в Україні. Зʹявляються 
перші оцінки діяльності її науково-педагогічних працівників. У 2007 р. до-
цент кафедри ОНГП Матвієнко А.М. у складі творчого колективу під кері-
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вництвом д.т.н., проф.. Онищенка О.Г. став лауреатом Президентської 
премії для молодих вчених в галузі технічних наук. 

З 2009 року кафедра ОНГП активізує співпрацю з провідними підп-
риємствами нафтогазової галузі Полтавського регіону: НТП «Бурова тех-
ніка»; ПрАТ «Нафтогазвидобування»; ВАТ «Укрнафтогазсервіс»; ГПУ 
«Полтавагазвидобування» та ін. Зокрема, запрацювала філія кафедри 
ОНГП при ГПУ «Полтавагазвидобування». 

У 2011-2012 роках зав. кафедрою ОНГП був д.т.н., проф. Блохін В.С. 
Першим заступником завідувача за пропозицією декана факультету к.т.н., 
доц. Нестеренка М.П. було призначено к.т.н., доц. кафедри Орловсько-
го В.М. (відповідав за навчально-методичну роботу кафедри). В цей же пе-
ріод к.т.н., доц. Матвієнко А.М. виконував функції заступника завідувача 
кафедри з наукової роботи. Проф. Блохін В.С. сформулював фундамента-
льний напрямок «Напружено-деформований стан гірського масиву в обла-
сті проведення свердловин». На цей період припадає початок активної 
співпраці із Спілкою буровиків України.  

Весною 2011 р. акредитовано напрям підготовки 6.050304 «Нафтога-
зова справа» (для кафедр: «Обладнання нафтових і газових промислів» і 
«Видобування нафти і газу та геотехніки») та спеціальності 7.05030403 
(спеціалісти) й  8.05030403 (магістри) «Обладнання нафтових і газових 
промислів». 

З вересня 2011 р. на кафедру з Національного гірничого університету 
запрошено д.т.н., професора Л.Н.Ширіна, який викладав до 2013 р. 

Науково-педагогічний персонал кафедри ОНГП бере активну участь 
у всеукраїнських та регіональних галузевих заходах, таких як «Енергетика 
в промисловості», «Нафта.Газ.Сервіс». 

З 22.01.2012 р. д.т.н., проф. Блохін В.С. перейшов на 0,5 ставки про-
фесора кафедри ОНГП. Тому з 22.01.2012 р. по 16.10.2014 р. фактично всю 
роботу по керівництву кафедрою здійснював заступник завідувача кафед-
ри, к.т.н., доц. кафедри Орловський В.М. Матеріально-технічна база кафе-
дри отримує подальший розвиток, зокрема, з допомогою зовнішніх інвес-
торів кафедру ОНГП забезпечено оргтехнікою і виконано роботи по утеп-
ленню практично всіх приміщень кафедри. 

У 2013 р. збільшено ліцензовану кількість магістрів зі спеціальності 
8.05030403 «Обладнання нафтових і газових промислів» з 10 до 25 чол. 

Весною 2014 р., ліцензовано новий для ПолтНТУ напрям підготовки 
6.050301 «Гірництво» і розпочато навчальний процес з цього нового на-
прямку. 

У 2014 р. створено карту-репрезентацію «Структура підприємств на-
фтогазового комплексу України».  

У цей період потужно працює творча молодь кафедри. У 2013 р. кан-
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– асистент кафедри П.О.Молчанов, на початку 2015 р. ст. викладач кафед-
ри М.М.Рой. 



42 НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

42 

 

З 17 жовтня 2014  року кафедру ОНГП очолює д.т.н., проф. Білецький 
В.С., який вивів наукову, науково-методичну роботу кафедри ОНГП на но-
вий, якісно вищий рівень. За його пропозицією було призначено к.т.н., доц. 
кафедри Орловського В.М. заступником завідувача кафедри з навчально-
методичної роботи, а к.т.н., доц. Матвієнка А.М. – з наукової роботи кафе-
дри.  

Акцент зроблено, по-перше, на кадровому забезпеченні науково-
педагогічної діяльності кафедри. В цьому плані к.т.н. Молчанова П.О., Са-
вика В.М. й Роя М.М. кандидовано на посади доцентів кафедри. Для ви-
кладання дисциплін з буріння свердловин на кафедру запрошено з Націо-
нального гірничого університету професора Дудлю Миколу Андрійовича, 
лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (2015 р.) за 
створення підручника «Техніка та технологія буріння гідрогеологічних 
свердловин». Крім того, проф.. Дудля М.А. – дійсний член «Academy of 
engineeringin Poland», Заслужений працівник гірничої та нафтогазової про-
мисловості Польщі. 

Крім того, на кафедру запрошено к.т.н., доц. В.І.Дмитренко, яка захи-
стила канд.. дисертацію в Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу за спеціальністю 05.15.06 «розробка нафтових і 
газових родовищ». З осені 2015 р. на викладацьку роботу прийняті асисте-
нтами колишні випускники ПолтНТУ А.М.Похилко та Ю.С.Міщук, які по-
чали працю над своїми кандидатськими дисертаціями. 

По-друге, суттєво активізується наукова і винахідницька діяльність 
колективу кафедри, при цьому підвищується як кількість, так і якість пуб-
лікацій – тільки за 2015 р. виходить друком 10 монографій і посібників, 
впроваджуються наукометричні основи оцінки роботи кожного фахівця, 
ряд статей друкуються у міжнародних виданнях, а книг – за кордоном. Ро-
зширюється географія публікацій працівників кафедри в Україні, яка тепер 
крім Полтави, Івано-Франківська, Києва, охоплює фахові і наукометричні 
видання Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Кіровограда, Рівного. 

Асистент кафедри Дорохов М.А. у 2016 р. закінчив аспірантуру у 
ІФНТУ і представив роботу до захисту. Результати його досліджень впро-
ваджені у виробництво у нафтогазовій галузі. На технічні рішення, розроб-
лені в рамках дисертації, подано заявки на одержання Патенту України на 
винахід. У 2015 р. асистентом М.А.Дороховим створено «Демонстраційну 
установку роботи газового сепараційного обладнання», яку кафедра вико-
ристовує в навчальних і наукових цілях. 

Старший викладач кафедри Сизоненко А.В. як здобувач при Харків-
ському інституті проблематики машинобудування імені А.М.Підгорного 
закінчує дисертацію і планує захист у 2016 р.  

Старший викладач кафедри І.А.Калашникова працює над кандидат-
ською дисертацією з проблематики машинобудування. 

По-третє, нове дихання отримує співпраця з провідними підприємс-
твами нафтогазової галузі Полтавського регіону. Укладено договір про 
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співпрацю з НТП «Бурова техніка» (генеральний директор, к.т.н. 
В.Г.Вітрик). 

У цей же період, у 2014-2016 рр. кафедра освоює новий напрям під-
готовки – «Гірництво» галузі знань «Розробка корисних копалин». У 2016 
році кафедрою акредитовано бакалаврат з цієї спеціальності. 

Таким чином, кафедра «Обладнання нафтових і газових промислів» 
за 20 років пройшла шлях становлення і розвитку, зберігає і розвиває поте-
нціал для зростання, розширення і вдосконалення наукової та педагогічної 
діяльності. 
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