
Біографічна довідка делегованого представника ГО «Екоклуб» 
для участі в установчих зборах по формуванню нового складу 

громадської ради при Держводагентстві 

Прізвище: Корбутяк 

Ім’я: Василь 

По батькові: Михайлович 

Дата народження: 28.06.1977 р. 

Місце народження: м. Рівне, Україна 

Громадянство: України 

Посада в інституті громадянського суспільства: член ГО «Екоклуб» 

Відомості про освіту: 

2016-2018 
 
2006-2007 

Докторантура при кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу 
земель та геоінформатики НУВГП 
Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти 
НУВГП, інженер-землевпорядник, спеціальність 
землевпорядкування та кадастр  

1999-2001 
 

Аспірантура при кафедрі гідрології та гідрогеології Української 
державної академії водного господарства (нині НУВГП), м. 
Рівне 
Дисертацію на тему «Вдосконалення методів розрахунку 
максимальних витрат на річках Українських Карпат» за спец. 
05.23.16 (гідравліка та інженерна гідрологія) захищено у 2008 
році. 

1994 -1999 Рівненський державний технічний університет (нині НУВГП), 
м. Рівне інженер-гідротехнік, спеціальність гідротехнічне 
будівництво 

Курси та тренінги за останні 5 років 

2021 
 
2019 
 
2018 

місячна мистецька резиденція Contemporary Art Rivne «Вода. 
Часті питання» 
2-місячний курс Environmental Decision Making and Natural 
Resource Management 
2-денний воркшоп по роботі з відкритими даними про якість 
води та опрацюванню геоданих  «Open Data Story Camp vol.3»  

2017 5-денний курс «Вільні та відкриті програмні інструменти для 
управління водним ресурсами»  

Знання мов  - Англійська (CEFR level B1),  Польська (CEFR level B2) 

Науковий ступінь, вчене звання: 

2009 
 

присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, 
спеціальність 23.05.16 – гідравліка та інженерна гідрологія 



2014 присвоєно вчене звання доцента кафедри землеустрою, 
кадастру, моніторингу земель та геоінформатики 

Трудова діяльність: 

з 2002 — по 
даний час  
 

викладацька робота на різних посадах у Національному 
університеті водного господарства та природокористування, м. 
Рівне, Україна (НУВГП, nuwm.edu.ua). На даний час доцент 
кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та 
геоінформатики НУВГП 
- робота зі студентами; 
- науково-аналітична та методична робота 

2014 2016 начальник відділу з виховної роботи, соціальних досліджень та 
естетичного виховання НУВГП 
- координування діяльності адміністрації університету у роботі із 
студентами, громадськими організаціями, державними установами. 

з 1999 — по 
даний час 

інженер-проектант (ВАТ ПТІ «Укргоргводбуд», ТОВ «Габіони 
України» - по 2009 рік, ТЗОВ «Водбуд-Україна» - по даний 
час). 
- оцінка стійкості споруд; 
- гідравлічні та гідрологічні розрахунки. 

 

Громадська діяльність: 

з 2021 по 
даний час 
з 2020 – по 
даний час 
з 2018 — по 
даний час  
 
 

Член науково-технічної ради Нобельського НПП 
 
ГО «Екоклуб» - консультування, аналітична робота 
 
Рівненський центр розвитку місцевого самоврядування - 
консультування, участь у семінарах  
Інжинірингова школа «Ноосфера», підрозділ НУВГП - 
менторство проектів, пов’язаних з геоаналітикою  

 

Контактна інформація: Україна, м.Рівне, вул. Марка Вовчка 42, 33023; 

Телефон: +38 097 6509742, v.m.korbutiak@nuwm.edu.ua. 

Нагороди, почесні звання: 

Почесна грамота НУВГП, Почесна грамота Рівненської ОДА 


