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Когут Ігор Тимофійович

Народився 5 лютого 1944 р. в с. Яглуш Рогатинського району 
Івано-Франківської області. Освіту здобув у Дрогобицькому 
нафтовому технікумі та ІФНТУНГ, отримавши кваліфікації бу-
ровика нафтових і газових свердловин та гірничого інженера. 
У 1974 р. в МІНХ і ГП здобув науковий ступінь кандидата гео-
лого-мінералогічних наук. 

Трудову діяльність розпочав помічником бурильника у Сам-
бірській конторі розвідувального буріння. Працював на підприєм-
ствах тресту «Львівнафтогазрозвідка». Надалі обіймав такі посади: 
начальник відділу геології нафти і газу об’єднання «Кримморгеологія» 
(з 1977 р.), заступник генерального директора — головний геолог 
об’єднання «Кримгеологія» (1981–1983), радник міністра гірничих 
справ Афганістану, одночасно був керівником контракту радянських 
спеціалістів із розвідки нафти і газу, після виводу з ДРА (1984–1988), 
головний геолог цього контракту (1990–1992), директор пред-
ставництва «Тавзарубіжгаз» (1990–1995), директор Департаменту 
виробництва у «Концерні «Надра» (1996–1999), перший віце- 
президент ЗАТ «Укрнадрасервіс» (2000–2011). Працював і надавав 
консультації з розвідки нафти і газу в 22 країнах світу. Сьогодні є го-
ловним вченим секретарем ГО «Всеукраїнська нафтова асоціація».

Виявив існування нижньої межі кондиційних колекторів 
у нижньому сарматі Передкарпаття і її зв’язок з глибиною та 
особливості поширення кондиційних колекторів у нижньомай-
копських відкладах Керченського півострова і нижньосармат-
ських відкладах Зовнішньої зони Карпат. 

Має такі патенти: «Польовий прилад для вимірювання 
липкості бурових розчинів», «Магнітна система пристрою 

для видобування предметів з бурової свердловини» 
і «Методика замкнутого порційного екологічного видобу-
вання геотермального тепла з ліквідованих нафтогазових 
свердловин».

Керівник підрахунку запасів родовищ газу і нафти 
у Передкарпатті, Криму й Афганістані. За його участю роз-
відано і введено в експлуатацію Хідновицьке, Пинянське, 
Залужанське газові та Старо-Самбірське нафтове родовища 
у Передкарпатті, а також Актаське, Семенівське нафтові та 
Фонтанівське газове родовища у Криму. 

Автор 8 монографій, 8 історико-художніх книг і понад 40 нау-
кових статей, секретар редакції збірника «Нафта України». 

Академік УНГА. Нагороджений медалями і грамотами урядів 
та міністерств СРСР і ДРА.

Головний вчений секретар 
Громадської організації 

«Всеукраїнська нафтова 
асоціація»
Кандидат  

геолого-мінералогічних наук

Леськів Ігор Володимирович

Народився 22 лютого 1953 р. в с. Зелене Гусятинсього району 
Тернопільської області. В 1970–1975 рр. навчався у Львівському по-
літехнічному інституті за спеціальністю «Напівпровідникові прилади», 
де згодом закінчив аспірантуру та докторантуру. Захистив кандидат-
ську (1993 р., Київський політехнічний інститут) та докторську (2010 р., 
НУ «Львівська політехніка») дисертації під керівництвом докторів тех-
нічних наук, професорів В. О. Вороніна та А. О. Дружиніна (завідувач 
кафедри напівпровідникової електроніки НУ «Львівська політехніка»).

У 1975–2000 рр. працював у електронній промисловості, зо-
крема в СКБ «Орізон» при ВАТ «РОДОН» (м. Івано-Франківськ) на 
посадах інженера-конструктора, начальника КБ, начальника відділу 
мікроелектроніки, консультанта директора СКТБ. Неодноразово був 
головним конструктором НДДКР зі створення нових виробів інте-
гральної електроніки. Під його керівництвом розроблено спеціалі-
зовані обчислювальні мікросхеми для калькуляторів, однокристальні 
ЕОМ управління телевізійними приймачами, НВІС статичної пам’яті 
та ін., які серійно виготовлялися упродовж багатьох років.

З 2000 р. працює у Прикарпатському національному університеті 
імені Василя Стефаника: спочатку — доцентом, з 2010 р. — профе-
сором кафедри радіофізики і електроніки, а з 2012 р. до сьогодні — 
завідувачем кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки. Член 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій за спеціальністю 
«Твердотільна електроніка» у Чернівецькому національному універ-
ситеті імені Юрія Федьковича та НУ «Львівська політехніка».

Сфера наукових інтересів — дослідження, комп’ютерне моде-
лювання та розроблення перспективної мікроелектронної елемент-
ної бази для обчислювальної техніки, спеціалізованих комп’ютерних 

систем управління, сенсорної електроніки та мікросистемної техніки 
на основі мікроелектронних технологій великих і надвеликих інте-
гральних схем, зокрема зі структурами «кремній-на-ізоляторі». За 
тематикою «мікросистем-на-кристалі» підготував двох кандидатів 
технічних наук. У його творчому доробку — більше ніж 200 на укових 
праць, монографія, навчальні посібники, 45 винаходів у галузі твер-
дотільної електроніки; був нагороджений медаллю ВДНГ СРСР.

І. Т. Когут зазначає: «Найпочесніші посада і звання — це інже-
нер, коли ти можеш щось самостійно спроектувати і зробити своїми 
руками. Дуже шкода, що в Україні фактично втрачена мікроелек-
тронна промисловість, галузь, коли в маленькі кристали (тепер їх 
модерно називають «чіпами») інтегральних схем та сенсорів вкла-
дають багато цінного інтелекту, і хто володіє цієї галуззю, той воло-
діє фабрикою з виготовлення грошей».
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