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Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

1)наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що включені до 
переліку фахових видань України, до наукометричних 
баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

Гербут Н.А., Семко В.Л. Роль політичних партій у процесах децентралізації в 

Україні. Держава і право : зб. Наукових праць. Серія Політичні науки. 2018. Вип. 

77. С. 55-66. Фахова. Index Copernicus та ін. 

Перегуда Є.В., Гербут Н.А. Візуалізація політичних відносин засобами архітектури. 

Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: 

Політологія. 2019. №2 (41). С. 20-37.  Фахова. Index Copernicus та ін. 

Гербут Н.А., Гербут І.А. Недопредставленность женщин в названиях улиц: 

гендерные нарративы городских пространств. Женщина в российском обществе. 

2021. № 4. С.62 -71. DOI:  10.21064/winrs.2021.4.5 (Scopus, Q3).  
Nekriach A., Kochubei L., Panfilova T., Marchuk V., Herbut N.  Philosophical and 

Historical Perspective of the Development of Electoral Technologies.  Wisdom. 2021. 

Vol.20. №4. P. 86-94. (Scopus, Q2; Web of Science). 

https://doi.org/10.24234/wisdom.v20i4.572 

Tikhonova O.V., Holdovskyi A.H., Bratasyuk O.B., Chornohor N.S., Herbut N.A, 

Serohina N.K. 2022. The efficiency of tools for social interaction public authorities and 

civil society. Amazon Investiga, 11(51), 161-170 (Web of Science). 

https://doi.org/10.34069/AI/2022.51.03.15 

 

 

2)наявність одного патенту на винахід або п’яти 
деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 
включаючи секретні, або наявність не менше п’яти 
свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 

 

3)наявність виданого підручника чи навчального 
посібника (включаючи електронні) або монографії 

 



(загальним обсягом не менше  
5 авторських аркушів), в тому числі видані у 
співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша 
на кожного співавтора); 

4)наявність виданих навчально-методичних 
посібників/посібників для самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 
конспектів лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 
друкованих навчально-методичних праць загальною 
кількістю три найменування; 

Політична символізація в архітектурі: Методичні рекомендації до вивчення 

дисципліни для студентів спеціальності «Архітектура та містобудування» / Уклад. 

Є. В. Перегуда, Н. А. Гербут. – К. : КНУБА, 2018. – 28 с. 

Історія української державності та культури: Модуль 1. Етносоціальні та 

державотворчі процеси в Україні: методичні вказівки до вивчення дисципліни / 

уклад. В.Ф. Деревінський, Н.А. Гербут. – К.: КНУБА, 2018. – 72 с. 

Вступ до спеціальності. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для 

студентів спеціальності "Політологія". Уклад. Н.А.Гербут, В.Л.Згурська. Київ-

Тернопіль: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2019. 

Сучасний парламентаризм: методичні вказівки до вивчення дисципліни. Уклад. 

Н.А. Гербут та ін. К.: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2020.  

Вибори та виборчі системи: : методичні вказівки до вивчення дисципліни. Уклад. 

Н.А. Гербут та ін. К.: КНУБА, Ф-ОП Шпак В.Б., 2021. 

5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6)наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про присудження 
наукового ступеня; 

 

7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного 
опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 
ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад; 

Офіційний опонент (05.03.2018) на дисертацію Оснача Олексія Михайловича 

«Інститути та механізми модернізації міграційної політики: порівняльно-

політологічний аналіз», подану на здобуття наукового ступеня кандидата 

політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.  

Установа: Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії 

наук України. Спеціалізована вчена рада Д 26.236.01. Посилання на відгук: 

http://idpnan.org.ua/ua/spets-vcheni-radi/d-26_236_01/doktor-filosofiyi-vidguki.html 

 

8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) 
наукового керівника або відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 

 



видання, включеного до переліку фахових видань 
України, або іноземного наукового видання, що 
індексується в бібліографічних базах; 

9)робота у складі експертної ради з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН або у складі 
галузевої експертної ради як експерта Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, 
або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-
методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової 
передвищої освіти МОН, наукових/науково-
методичних/експертних рад органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із здійснення планових 
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю); 

 

10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх 
проектах, залучення до міжнародної експертизи, 
наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

«Неурядові організації, рухи (включаючи радикальні рухи), соціальні і традиційні 

медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього 

впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості» за напрямком 

«Гібридний конфлікт та гібрідні загрози», код за ДК 021:2015: 73110000-6 – 

Дослідницькі послуги, код за ДК 015-97: ІІ.2 24 Дослідження та розробки в галузі 

національної безпеки. Виконано відповідно до  Цивільно-правового договору на 

виконання наукового дослідження за темою «Неурядові організації, рухи 

(включаючи радикальні рухи), соціальні і традиційні медіа як інструменти, що 

використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій 

сфері з метою створення ситуації крихкості» від 15 січня 2019 р. № 1/2019. 

 

11)наукове консультування підприємств, установ, 
організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 
підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 

 



установою); 

12)наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю не менше 
п’яти публікацій; 

1) Гербут Н.А. Роль гуманітарних наук в контексті технологічного розвитку 

суспільства // Гуманітарна  складова  вищої  освіти:  досвід  і  проблеми:  Матеріали 

Міжнародної  наукової Інтернет-конференції,  Київ, 29 травня 2018 р.:  Тези 

доповідей. — К.: НУХТ. 2018. С. 169-171. 

2) Публічний міський простір та безпека жінок // Регіональна політика: історія, 

політико-правові засади, архітектура, урбаністика [зб. наук. пр.]. Вип. ІV. Матеріали 

Міжнар. наук.-практ.  конф., (Київ, 23 листопада 2018 р.). Київ–Тернопіль : 

«Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 2. C. 103-106. 

3) Гербут Н.А. Вплив оптимізму на соціально-подітичну двяльність // Актуальні  

проблеми  психологічної  та  соціальної  адаптації  в  умовах кризового  суспільства: 

матеріали  ІV  Всеукраїнського  науково-практичного круглого  столу  з  

міжнародною  участю  (24  квітня  2019року);  за  заг.  ред. О.Г.Льовкіної, 

Р.А.Калениченка. –Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. 

C. 21-28. 

4). Herbut N. Gender approach to higher education policy in the European Union and 

Ukraine // Scientific research priorities: theoretical and practical value. Vol. 4. 

Proceedings of the IV International scientific  and practical  conference, (Nowy Sącz, 

Poland, 26th-30th of November 2019). Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National-

Louis University, 2019. P. 51-53. 

5). Гербут Н.А., Гербут І.А. Символічне представництво в аспекті легітимації 

політичної влади // Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики: Міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 20–21 берез. 2020  р. / М-во освіти і науки України, М-во 

культури України. Київ. Нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ: Вид. центр 

КНУКіМ, 2020. С. 51-58. 

6) Гербут Н. Залежність статусу жінок в суспільстві від символічної репрезентації їх 

у міському соціальному просторі // Просторове планування: містопланування, 

архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 2-х ч. (ч.1). 

Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2020. C. 198 – 201 

7)  Гербут Н.А., Гербут І.А.  Імідж міста - «дружнє до жінок».  Імідж і репутація: 

сучасні тенденції і виклики: Міжнар. наук.- практ. Конф., Київ, 18-19 берез. 2021 р. / 

М-во освіти і науки України, Київ. Нац. Ун-т культури і мистецтв. Київ: Вид. центр 

КНУКіМ, 2021. С. 38-44. 



8)  Гербут Н.А., Подвербний А.М.  Проблема територіального представництва на 

загальнонаціональному рівні в Україні.  Просторове планування: містопланування, 

архітектура, політичні та соціокультурні засади: зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. 

Київ–Тернопіль : КНУБА, «Бескиди», 2021. Частина 1. С. 45-50. 

 

13)проведення навчальних занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 
підготовки) в обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який зайняв призове 
місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт), або керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком / проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або лауреатом 
Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 
проектів (для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); 
керівництво здобувачем, який став призером або 
лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої 
(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі 
журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 
Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

Керівництво студентами, які зайняли призові місця на I етапах Всеукраїнської 

студентської олімпіади та брали участь у ІІ етапі, а також зайняли призові місця на 

ІІ етапах.  

Скоромна Любов (АрхФ; 2018) – ІІІ місце на ІІ етапі. 

Іванов Денис (ФАІТ; 2019) – ІІ місце на І етапі. 

Поліщук Юлія (ФАІТ; 2019) – І місце на І етапі.  

 



чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного 
секретаря, головного судді, судді міжнародних та 
всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу; 

15)керівництво школярем, який зайняв призове 
місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з базових навчальних предметів, II—III етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного 
центру “Мала академія наук України”; участь у журі 
III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
базових навчальних предметів чи II—III етапу 
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів Національного 
центру “Мала академія наук України” (крім третього 
(освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 

 

16)наявність статусу учасника бойових дій (для 
вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

 

17)участь у міжнародних операціях з підтримання 
миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй 
(для вищих військових навчальних закладів, закладів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, 
військових навчальних підрозділів закладів вищої 
освіти); 

 

18)участь у міжнародних військових навчаннях 
(тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів 
НАТО(для вищих військових навчальних закладів, 
військових навчальних підрозділів закладів вищої 

 



 

освіти); 

19)діяльність за спеціальністю у формі участі у 
професійних та/або громадських об’єднаннях; 

ГО «Академія політико-правових наук України». Диплом академіка. 

 

20)досвід практичної роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років (крім педагогічної, науково-
педагогічної, наукової діяльності). 

05.2009 - 07.2011    Експерт із суспільно-політичних питань.  ТОВ «Міжнародна 

інвестиційно-консалтингова компанія». Київ. 

08.2011 - 12.2012. Помічник-консультант народного депутата. Апарат ВРУ. Київ. 

12.2012-05.2016. Заступник директора департаменту політичного консалтингу. ТОВ. 

«Юр-Консалтинг». Київ. 


