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/З  2021 року Рівне №

Про склад конкурсної комісії з призначення 
обласних премій молодим ученим за заслуги 
та досягнення в галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-технічних 
розробок

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року № 483, 
Положення про обласні премії молодим ученим за заслуги та досягнення в 
галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 
розробок, затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної 
державної адміністрації від 11 березня 2021 року № 151, зареєстрованого в 
Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів) 
19 березня 2021 року за № 14/2227, та з метою забезпечення організованого 
виконання покладених на управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації завдань

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад конкурсної комісії з призначення обласних премій 
молодим ученим за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і 
прикладних досліджень та науково-технічних розробок, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної 
адміністрації
/^ .О ^  2021 №

Склад
конкурсної комісії з призначення обласних премій молодим ученим 

за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень
та науково-технічних розробок

ПОДОЛІН
Сергій

- перший заступник голови Рівненської 
облдержадміністрації, співголова конкурсної 
комісії (за згодою);

СВИСТАЛЮК
Сергій

-перший заступник голови Рівненської обласної 
ради, співголова конкурсної комісії (за згодою);

КОРЖЕВСЬКИИ
Петро

- начальник управління освіти і науки Рівненської 
облдержадміністрації, заступник голови 
конкурсної комісії;

АНДРЄЄВА
Майя

- головний спеціаліст відділу професійно- 
технічної та вищої освіти управління освіти і 
науки Рівненської облдержадміністрації, секретар 
конкурсної комісії;

Члени комісії:
БОРЕИКО
Володимир

- проректор 3 наукової роботи приватного вищого 
навчального закладу «Міжнародний економіко- 
гуманітарний університет імені академіка Степана 
Дем’янчука», доктор економічних наук, професор 
(за згодою);

ДЕИНЕГА
Олександр

- проректор 3 наукової роботи Рівненського 
державного гуманітарного університету, доктор 
економічних наук, професор (за згодою);

ЛЕВИЦЬКА
Світлана

професор кафедри обліку і аудиту 
Національного університету водного господарства 
та природокористування, доктор економічних 
наук, професор, депутат Рівненської обласної 
ради (за згодою);

МЕДИНСЬКА
Наталія

- проректор 3 навчально-методичної роботи 
приватного вищого навчального закладу 
«Міжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем’янчука», 
доктор філологічних наук, доцент (за згодою);



ПЕТРІВСЬКИИ
Ярослав

- проректор 3 навчально-виховної роботи 
Рівненського державного гуманітарного 
університету, доктор фізико-математичних наук, 
професор (за згодою);

САВІНА
Наталія

- проректор 3 наукової роботи Національного 
університету водного господарства та 
природокористування, доктор економічних наук, 
професор (за згодою);

ШЕВЧУК
Дмитро

•- проректор 3 науково-педагогічної роботи 
Національного університету «Острозька 
академія», доктор філософських наук, доцент 
(за згодою);

ЧЕРНІИ
Алла

- голова постійної комісії Рівненської обласної 
ради 3 питань гуманітарної політики, ректор 
Рівненського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат політичних наук, 
доцент (за згодою)

Головний спеціаліст відділу 
професійно-технічної та вищої освіти 
управління освіти і науки 
облдержадміністрації Майя АНДРЄЄВА


