ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

КАРПАШ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ

Проректор з наукової роботи і міжнародної діяльності
Доктор технічних наук, професор
Народився 9 січня 1949 р. в містечку Тлумач на
Івано-Франківщині у сім’ї службовців. Закінчивши із
золотою медаллю Тлумацьку середню школу, в 1966 р.
вступив на факультет автоматизації і економіки ІФІНГ.
Після завершення навчання в інституті, у 1972 р. розпочав наукову діяльність у науково-дослідних і дослідновпровадницьких організаціях, зокрема таких як «Укрдіпронафта» (м. Дрогобич), Івано-Франківський відділ
ВНДІТнафта (м. Самара), СКТБ «Надра», НВФ «Зонд»,
Івано-Франківський державний технічний університет
нафти і газу (проректор з наукової роботи — з 2001 р.).
Здобуті наукові знання та практичний досвід втілилися у кандидатській дисертації на тему «Підвищення
роботоздатності бурильних труб з конічними стабілізуючими поясками» (1983) та докторській дисертації на
тему «Методи та засоби забезпечення роботоздатності
трубних колон» (1996).
У 2005 р. заснував і до 2014 р. одночасно працював
завідувачем кафедри технічної діагностики і моніторингу, яка стала однією з найкращих в університеті.
У творчому доробку доктора технічних наук, професора О. М. Карпаша — майже 400 публікацій, зокрема
і в наукометричних виданнях, понад 50 авторських свідоцтв і патентів, серед яких є і закордонні, п’ять монографій, десять навчальних підручників, 41 нормативний документ.
Основним напрямом наукових робіт ученого є дослідження та розроблення нових методів і технологій
визначення фактичного технічного стану металоконструкцій довготривалої експлуатації, а також складу
технологічних рідин і газів, зокрема теплоти згорання
природного газу. Сформував власну наукову школу —
«Методи та засоби забезпечення технологічної безпеки
обладнання, споруд і конструкцій довготривалої експлуатації». Під його керівництвом захищено три докторські і 19 кандидатських дисертацій.
В університеті з ініціативи Олега Михайловича
створено низку інноваційних структур, серед яких:

Орган із сертифікації фахівців нафтогазової галузі за
вимогами IWCF, Тренажерний буровий центр DRILLSIM 5000, Лабораторія захисту та комерціалізації інтелектуальної власності, Нафтогазовий науково-технологічний парк «Технопарк», технічний комітет зі
стандартизації ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості», Національний контактний пункт, Центр трансферу технологій, Центр сталого розвитку.
Є членом редколегій журналів «Технічна діагностика та неруйнівний контроль», «Machinery technology,
Materials» (Болгарія), «Journal of Hydrocarbons Mines
and Environmental Research» (Франція) та низки інших
науково-технічних видань. О. М. Карпаш бере активну
участь у виконанні міжнародних проектів транскордонної співпраці у науково-освітній сфері Європейського
Союзу TEMPUS, Рамкової програми ЄС з досліджень та
інновацій «Горизонт 2020», «QASERD», «INOGATE» та ін.
Як авторитетний вчений, є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій — при ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України (спеціальність — «Технічна діагностика») і при ІФНТУНГ
(спеціальність — «Прилади і системи контролю якості»),
віце-президентом Українського товариства з неруйнівного контролю і технічної діагностики, членом Клубу
лідерів якості України.
За вагомий внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову демократичної, соціальної і правової держави, згідно з Указом Президента
України, в 2010 р. О. М. Карпаша нагороджено орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня. Олег Михайлович — заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки, занесений до
«Золотої книги ділової еліти України — 2000».
Одружений. Разом із дружиною, Віолеттою Антонівною, виховав дочку Тетяну (економіст) та сина Максима (доктор технічних наук, професор). Є щасливим
дідусем онучок Анастасії та Віталінки.
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