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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; 

 

Деревінський В.Ф. 

Народовладдя та енергозбереження як фактори консолідації суспільства в 

документах сучасних українських правих партій // Гілея. – 2018. – Вип. 128. – С. 

311–315. Фахова. Наукометрична 

 

Деревінський В.Ф. 

Моделі національної консолідації українського суспільства // Гілея. – 2018. – № 

136. – С. 290-292. Фахова. Наукометрична 

 

Деревінський В.Ф. 

Енергонезалежність держави в контексті консолідації суспільства // Гілея. – 

2018. – № 137. – С. 321-323. Фахова. Наукометрична 

 

Деревінський В.Ф. 

Остап Луцький у визвольній війні за незалежність (1918-1921) // Краєзнавство. 

– 2018. – № 4. – С. 118-128. Фахова 

 

Деревінський В.Ф. 

Питання національної консолідації в нормативно-правових актах України // 

Гілея. – 2018. – № 139(Ч.3). – С. 89–92. Фахова. Наукометрична 

 

Деревінський В.Ф. 

Державотворча діяльність Вячеслава Чорновола // Україна ХХ століття: 

культура, ідеологія. Політика. 2018. Вип. 23. С. 399–406. Фахова. 

 



Деревінський В.Ф. 

Фінансове забезпечення Народного Руху України у 1992–1999 рр. // Інтелігенція 

і влада: серія Історія. – 2019. – № 40. – С. 30–39. 

Фахова. 

 

Деревінський В.Ф. 

Методологічні основи історико-біографічних досліджень // Інтелігенція і влада: 

серія Історія. – 2019. – № 41. – С. 64–75. 

Фахова. 

 

Деревінський В., Капінос А. Культурно-просвітницька діяльність «Союзу 

українок в 1920-1930-ті рр. (за матеріалами часопису «Жіноча доля») // Наукові 

праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: 

Історичні науки, 2020. Т. 30: До 70-річчя від дня народження академіка Валерія 

Смолія. С. 143 –156. Фахова. Наукометрична  

 

Деревінський В.Ф. 

Українська преса в контексті боротьби за свободу національної спільноти. 

Південний архів (історичні науки), 2022, № 38, С. 14-18. Фахова. 

Наукометрична 
 

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; 

Не маю авторських свідоцтв та/або патентів. 

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); 

 

Перегуда Є.В., Стойко О.М., Деревінський В.Ф., Семко В.Л., Мамонтов І.О., 

Місержи С.Д. Політика енергоефективності та енергозбереження як чинник 

національної консолідації: проблеми формування та реалізації: Монографія. 

Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2018. 203 с. 

 



Чорновіл В. Україна починається з тебе [вибр. ст. та матеріали; упоряд. та авт. 

передм. В. Деревінський] / В’ячеслав Чорновіл. Брустурів : Дискурсус, 2020. 304 

с. 

 

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; 

Актуальні питання українського державотворення: робоча навчальна програма 

для спеціальності 032 «Історія та археологія». К.: КНУБА, 2018. 

 

Україна і Європейський Союз: робоча навчальна програма для спеціальності 032 

«Історія та археологія». К.: КНУБА, 2018. 

 

Педагогічна практика: робоча навчальна програма для спеціальності 032 «Історія 

та археологія». К.: КНУБА, 2018. 

 

Історія української державності і культури: Модуль 1. Етносоціальні та 

державотворчі процеси в Україні: методичні вказівки до вивчення дисципліни 

для студентів спеціальності «Архітектура та містобудування», «Дизайн», 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»/ уклад. 

В.Ф. Деревінський; Н.А. Гербут. – К.: КНУБА, 2018.– 68 с.  

 

Історія української державності і культури: Модуль 1. Етносоціальні та 

державотворчі процеси в Україні: методичні вказівки до вивчення дисципліни 

для студентів спеціальності «Архітектура та містобудування», «Дизайн», 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» / уклад.: 

В.Ф. Деревінський. – К.: КНУБА, 2019.– 102 с. 

 

Актуальні питання українського державотворення: методичні вказівки до 

вивчення дисципліни / уклад.: В.Ф. Деревінський, К.М. Пасічник. – К.: КНУБА, 

2022.– 108 с. 

 

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 на захисті дисертацій: 

- Вербицького Б.Д. «Громадсько-політична та державотворча діяльність 

Михайла і Богдана Горинів (1962–1998 рр.)» на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01- історія України у 

спеціалізованій вченій раді Д 26.001.20 у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка. 12.05.2021 р. 

 

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; 

Відповідальний виконавець  бюджетної НДР 4ДБ-2017 «Моделі національної 

консолідації України (на прикладі політики енергоефективності та 

енергозбереження)» (номер держреєстрації 0117U004844), 2017–2018 рр. 

 

Рецензент журналу «Східноєвропейський історичний вісник» у 2016–2018 рр. 

 

Гарант освітньої програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 032 «Історія та археологія» у 2016–2022 рр. 

 

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 

 Експерт конкурсу фундаментальних наукових досліджень, прикладних 

наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у 

2022 р. 



(контролю); 

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

Участі в зазначених проектах не брав 

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

Не консультування не здійснював 

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; 

 

Деревінський В.Ф. В’ячеслав Чорновіл та кримське питання // Чорноволівські 

читання. Візія майбутнього України: Матеріали ІІІ і ІV наукових конференцій, 

присвячених 80-й річниці з дня народження Вячеслава Чорновола (Київ, 

24 грудня 2016, 24 грудня 2017) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Київ; 

Тернопіль: «Бескиди», 2018. – С. 47-55. 

 

Деревінський В.Ф.  Голодомори 1920-1940-х рр. через призму особистості 

В’ячеслава Чорновола // Соціопросторова і символічна інженерія суспільства: 

до річниці Голодомору та масових репресій. Мат. міжн.наук. конф., (Київ, 10-11 

травня 2018 р.) . – Київ-Тернопіль: Бескиди, 2018. – С. 16-20.  

 

Деревінський В.Ф. Енергонезалежність як чинник правосуб’єктності 

Української держави на міжнародній арені // Місія України та національні 

інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів: Зб. мат. П’ятих 

Бндерівськихх читань (Київ, 9 лютого 2018 р.) / Упор. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. 

Сиротюк. – Київ; Львів: Недержавний аналітичний центр «УССД» -- 

Видавництво «Астрлябія», 2018. – С. 343–348. 

 

Деревінський В.Ф. Енергетична складова економічної програми ОУН(б) // 

Економічний націоналізм: Матеріали VIII всеукраїнської наукової конференції з 



міжнародною участю (Івано-Францівськ, 12–13 жовтня 2018 р.) / Наук. ред. 

О.М. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2018 – С. 94–99. 

 

Деревінський В.Ф. Децентралізація як ознака сучасного етапу вітчизняної 

історії в аспекті регіональної політики просторового розвитку // Регіональна 

політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика. 

[зб.наук.пр.] .Вип. IV. Мат. Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листопада 2018 

р.). – Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 1. – С. 153–156. 

 

Деревінський В.Ф. Становлення українського національного руху в Гадичині у 

першій поовині ХІХ ст. // Регіональна політика: історія, політико-правові 

засади, архітектура, урбаністика. [зб.наук.пр.] .Вип. IV. Мат. Міжн. наук.-практ. 

конф. (Київ, 23 листопада 2018 р.). – Київ–Тернопіль: «Бескиди», 2018. В 2-х ч. 

Ч. 2. – С. 206–208. 

 

Деревінський В.Ф. Питання національної безпеки України в поглядах Вячеслава 

Чорновола // Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової 

конференції (Івано-Франківськ, 15 березня 2019) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – 

Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – С. 31-34. 

 

З українськими прапорами на кордони міліції // Укранський тиждень. – 2019. – 

№ 33. 

 

Деревінський В.Ф. Модернізація організаційної структури НРУ в 1992–1999 рр. 

// Народний Рух України: місце в історії та політиці: матеріали Х 

Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 30-річчю Незалежності 

України (Одеса, 9-10 вересня 2019). – Одеса: Астропринт, 2019. – С. 34-40. 

 



Деревінський В.Ф. Польсько-українські взаємини під час виборчих кампаній в 

Галичині на початку ХХ ст. // Регіональна політика: політико-правові засади, 

урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. 

Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Київ–

Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 1. С. 84—87. 

 

Деревінський В.Ф. Інформаційна війна Росії проти України в 1990-х рр. // 

Чорноволівські читання: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції 

(Київ, 14 березня 2020) / упоряд. В. Ф. Деревінський. – Київ: «Бескиди», 2020. – 

С. 28-31. 

 

Деревінський В.Ф. Релігія в системі координат суспільства // Націоналізм vs 

глобалізм: нові виклики. Збірник матеріалів Сьомих Бандерівських читань. 

Київ, 8 лютого 2020 р. / упор. Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник. Київ: 

Недержавний аналітичний центр «УССД» - ТОВ «Основа», 2020. С. 213-225. 

 

Деревінський В.Ф. Тернопіль в депутатській діяльності Вячеслава Чорновола у 

1994 –1998 рр. // Четверті Ґеретівські читання: матеріали Всеукраїнської 

науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29 квітня 2020 року). 

Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної. Тернопіль: ТОКІППО, 

2020. С. 62-67. 

 

Деревінський В.Ф. Суспільні науки в контексті модернізації освітньої системи в 

Україні // Український націоналізм в сучасному ідеологічному протистоянні. 

Збірник матеріалів Восьмих Бандерівських читань / упоряд. Ю. Сиротюк, Т. 

Бойко, Ю. Олійник. Олійник. Київ: Недержавний аналітичний центр «УССД» - 

ТОВ «Основа-Принт Плюс», 2021. С. 288-300. 

 



Деревінський В.Ф. Вячеслав Чорновіл: п’ятиріччя Незалежності та неукраїнська 

Україна // Матеріали VII Всеукраїнського наукового форуму (Київ, 27 березня 

2021) / упоряд. В. Ф. Деревінський. Київ: «Бескиди», 2021. С. 17-23. 

 

Деревінський В.Ф. Ідея соборності в політичних планах Вячеслава Чорновола 

на парламентських виборах 1998 р. // Соборність як фундаментальна складова 

ідеології українського націоналізму. Мат. IX всеукраїнської наукової 

конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2021 р. / 

Наук. ред. О.М.Сич. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2021. С. 56-59. 

 

Татаркіна С. Д., Деревінський В. Ф. Гендерна нерівність у контексті планування 

міста. 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. 155-160. 

 

Воробканич І. С., Деревінський В. Ф. Вплив історичних процесів на 

архітектурний простір Закарпаття. 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. 262-267. 

 

Деревінський В.Ф. Радянські політв’язні та Українська революція кінця 80-х – 

початку 90-х років ХХ століття. Революція Гідності: на шляху до історії: Збірник 

наукових праць, кн. 2. Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових 

протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття / Пошивайло І., Онишко Л. 

(відп. ред.). К.: Національний музей Революції Гідності, 2021. С. 85–92. 

 

Деревінський В.Ф. Українські церковні цінності і ПЦУ: пошук ідентичності. 

Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія 

націоналістів. Збірник матеріалів П’ятих Бандерівських читань (9 лютого 2022 



р., м. Київ) / упор. Т. Бойко, Б. Галайко, Ю. Сиротюк. Київ–Львів: Недержавний 

аналітичний центр «УССД» – Видавництво «Астролябія», 2022. С. 160-181. 

 

Особливості освітньо-наукової програми 032 «Історія та археологія» (PhD) в 

Київському національному університеті будівництва іархітектури. Третій рівень 

освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних 

кадрів у сучасних умовах війни: матеріали всеукраїнського науково-

педагогічного підвищення кваліфікації, 27 червня – 7 серпня 2022. – Одеса : 

Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С. 115-118. 

 

 

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

Занять іноземною мовою не проводжу 

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 

Керівництво студентом, який посів призове місце на І етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та 

гуманітарних наук у 2021–2022 рр. Студентка Татаркіна С.Д. 

 



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, 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); 

Участі не брав 

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

Не маю 

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); 

Участі не брав 



 

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); 

Участі не брав 

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

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

Провідний фахівець (відповідальний за грантову діяльність) відділу 

міжнародного освітнього співробітництва Університету Державної фіскальної 

служби України у 2018-2020 рр. 


