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ПІНЧУК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ 
 

1. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
•  Моб. тел. 097-731-02-51  
•  E-mail: hydroinformaticsua@gmail.com; 
•  33018, м. Рівне, вул. Курчатова, буд. 1Б, кв. 61. 
 
2. ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ: 
22 березня 1983 року с. Орв’яниця Дубровицького району 
Рівненської області.  

 

3. ОСВІТА, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 
1989-2000 рр. – Орв’яницька загальноосвітня школа I-III ступеня Дубровицького 
району  Рівненської області, атестат з відзнакою (РВ №13712134); 
2000-2004 рр. – Інститут водного господарства Українського державного 
університету водного господарства та природокористування, напрям підготовки 
«Гідротехніка (водні ресурси)», кваліфікація – бакалавр технолог-гідротехнік, 
диплом з відзнакою (РВ №25788391);  
2004-2005 рр. – Факультет водного господарства Національного університету 
водного господарства та природокористування, спеціальність „Гідромеліорація”, 
кваліфікація – магістр гідротехнік-дослідник, диплом з відзнакою (РВ №28060047); 
2004-2006 рр. – Інститут довузівської підготовки та післядипломної освіти 
Національного університету водного господарства та природокористування, 
спеціальність „Облік і аудит”, кваліфікація – спеціаліст з обліку і аудиту (диплом 
про перепідготовку ДСК №070397). 
2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі експлуатації 
гідромеліоративних систем НУВГП за спеціальністю 06.01.02 – 
сільськогосподарські меліорації (технічні науки). 
05.2012 р. –  підвищення кваліфікації в Інституті інтелектуальної власності 
Національного університету  «Одеська юридична академія» (м. Київ) за напрямом 
«Інтелектуальна власність» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК798014). 
10.2012 р. – захист у спеціалізованій вченій раді Д47.104.01 при НУВГП дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – 
сільськогосподарські меліорації (технічні науки) на тему: «Обгрунтування 
конструкції та параметрів гідротехнічної системи поверхневого обігріву грунту 
оболонками-рукавами при використанні скидних теплих вод» (диплом кандидата 
наук ДК №011667). 
11.2012-02.2013 рр. – підвищення кваліфікації у Навчально-науковому інституті 
післядипломної освіти НУВГП з дисциплін «Основи технічної експлуатації 



водогосподарських систем», «Облік води на водогосподарських об’єктах», «Основи 
промислових технологій та матеріалознавства» (свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 12СПК539453). 
 
4. ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ РОБОТИ: 
11.2008-04.2013 рр. – асистент кафедри експлуатації гідромеліоративних систем 
НУВГП; 
04.2013-08.2017 рр. – старший викладач, доцент кафедри водогосподарського 
будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем НУВГП; 
09.2017-по д.ч. – доцент кафедри гідроінформатики НУВГП. 
 
5. СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: 
дослідження технологій раціонального використання та управління водними 
ресурсами, зокрема, технологій використання скидних теплих вод промислових та 
енергетичних об’єктів для теплової меліорації грунту; моделювання водних явищ і 
процесів; інтегроване управління водними ресурсами. 
 
6. ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ: 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196355800 
 
7. ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
2016-2021 рр. – Голова секції «Нові технології екологічно чистого виробництва та 
будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та 
переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне 
природокористування» Експертної ради при МОН України (наказ МОНУ від 
20.05.2016 р. №545 "Про оголошення конкурсного відбору проектів наукових робіт 
та науково-технічних експериментальних) розробок молодих вчених"). 
2014 - по теперішній час – Національний університет водного господарства та 
природокористування, секретар науково-технічної ради НУВГП. 
2018 - по теперішній час – Басейнове управління водних ресурсів річок Західного 
Бугу та Сяну, член басейнової ради річок Західного Бугу та Сяну. 
2019 - по теперішній час – Громадська організація «Зелені ініціативи Рівного», член 
ГО «Зелені ініціативи Рівного». 
2018 - по теперішній час – член IWA (“International Water Association”). 
 
8. НАГОРОДИ, ВІДЗНАКИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ: 
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 203 - 
к від 06.05.2021 р.). 
Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанова  президії 
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 
року №4), 2014-2016 рр.  
Грамота Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 150 - к від 
15.06.2020 р.). 
Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України № 245-к від 
05.06.2019 р.). 
Премія Голови Рівненської облдержадміністрації за заслуги і досягнення в галузі 
фундаментальних та прикладних досліджень та науково-технічних розробок (у 
складі колективу науковців, розпорядження Голови облдержадміністрації №155 від 



13.05.2014 р.).  
Почесна Грамота Рівненської обласної ради (Розпорядження голови Рівненської 
обласної ради №56 - а від 02.06.2020 р.),. 
Почесна Грамота Рівненської обласної державної адміністрації (Розпорядження 
голови обласної державної адміністрації № 273 від 13.05.2017 р.).  
Почесна грамота НУВГП (наказ К№ 334 від 16.05.2018 р.).  
Грамота Національного центру «Мала академія наук України» (наказ НЦ «МАНУ» 
№ 207 від 19.12.2018 р.) та ін. 
 
 
 


