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атою початку освітнього шляху Віктора Миколайовича у
ПДАБА є 1965 р., а фахового — 1981 р.
Наукову кар’єру будував як старший інженер науково-дослідного сектору (1981), аспірант (1981–1984), асистент (1984)
та доцент (1986–2003) академії. В 1988–1991 рр. працював викладачем Інституту будівельних матеріалів Алжирської НДР,
у 1990–1992 рр. — радником з питань проведення науково-дослідних робіт Міністерства освіти Алжирської НДР. У 2002 р.
захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.05
«Будівельні матеріали та вироби».
З 2003 р. до сьогодні — професор кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ПДАБА. В 2003–
2008 р. був деканом факультету технології життєзабезпечення
в будівництві. З 2008 р. дотепер очолює ІЕБЖД. З 2004 р. донині — заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 085 із
захисту кандидатських і докторських дисертацій. У 2007 р. —
член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій з будівельних матеріалів Національного інституту прикладних наук
(INSA) (Франція). У 2004–2013 р. — член, а з 2014 р. до сьогодні — голова експертної ради з питань проведення експертизи
дисертацій МОН України з архітектури, будівництва та геодезії.
Є одним із провідних вчених з розробки нанотехнологій у будівельному матеріалознавстві. В його науковому доробку — понад 200 наукових праць, серед яких: монографії, публікації в наукових періодичних виданнях і матеріалах
конференцій, 15 авторських свідоцтв і патентів. Підготував
12 кандидатів наук. Розробив теоретичну концепцію підвищення стійкості захисних покриттів на основі мінеральних
в’яжучих, призначених для захисту будівельних конструкцій
і технологічного обладнання, що має принципове значення
для подальшого розвитку теорії стійкості захисних покриттів, гідроізоляційних, футеровочних та інших покриттів.
В. М. Дерев’янко має великий авторитет серед студентів,
викладачів та співробітників академії. Багато уваги приділяє
організації навчального процесу.
Нагороджений почесними знаками «Донор СРСР» (1976),
«Відмінник освіти України» (2005) МОН України, відзнакою
«Знак пошани» (2005) Головного управління МНС України
в Дніпропетровській області.

ародився в 1938 р. у с. Березівка Чернівецького району
Вінницької області в сім’ї колгоспників — Антона Васильовича та Пелагеї Олексіївни Моторних.
На професійній ниві М. А. Моторний — ще з 1956 р., коли,
після закінчення школи, почав працювати в будівельній бригаді колгоспу ім. Дзержинського у с. Березівка. Вищу освіту здобував упродовж 1959–1964 рр. у ДІБІ за спеціальністю
«Промислове та цивільне будівництво». Надалі працював інженером-проектувальником у ДПІ «Придніпровський промбудпроект», з 22 березня 1967 р. — у науково-дослідному секторі,
а з 1 вересня 1967 р. — асистентом (після захисту дисертації —
доцентом) кафедри основ і фундаментів альма-матер. Сьогодні читає лекції зі спецкурсу «Розрахунок і проектування основ
і фундаментів в складних інженерно-геологічних умовах» для
спеціалістів, веде дипломне проектування і викладає окремий
курс лекцій пізнавального характеру на архітектурному факультеті. Читає спеціальний курс лекцій на ФПК для інженерно-технічних працівників проектних і будівельних організацій.
Активний викладач-керівник академічних груп, з 1968
по 2012 р. випустив десять груп інженерів-будівельників.
Опублікував понад 120 статей за напрямом 05.23.02 «Основи і фундаменти». За період роботи на кафедрі підготував
і видав методичні вказівки загальним обсягом понад 400 с.
Кандидатську дисертацію захистив на тему «Прогноз
стійкості вертикальних стінок глибоких виробок з обмеженими розмірами в плані», де вперше на практиці застосував
метод «заморожування» напружень із використанням відцентрового моделювання і фотопружності.
Має низку нагород, серед яких: Диплом І ступеня Держбуду України, знак «Відмінник освіти України», Почесна
грамота МОН України, нагрудний знак «Петро Могила»,
знак «За вірну службу рідному місту», понад 40 почесних
грамот і подяк ректорату ДІБІ-ПДАБА.
Одружений з Надією Михайлівною — випускницею ДІБІ
за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Подружжя виховало двох синів: старший син Віталій закінчив
вище військове училище зв’язку, афганець у відставці, пенсі
онер; молодший син Антон з відзнакою закінчив ПДАБА за
тією ж спеціальністю, що й батьки, а нині працює за фахом.
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