
 

Форма 11 

СПИСОК 

основних наукових публікацій за період 2016 – 2019 років 

Лободи Дмитра Олександровича 
 

№  

з/п 
Назва праці 

Характер 

роботи Вихідні дані 
Обсяг 

(в сторінках) 
Співавтори 

Наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт-фактором) 

1.  

Клан Медічі: від 

банкірів до 

гуманістів 

стаття 

Молодий вчений. 2018. №1(53). 

С. 27-29. 

(видання, включене до 

міжнародних каталогів наукових 

видань і наукометричних баз: 

РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, 

CiteFactor, Research Bible, Index 

Copernicus) 

3 – 

2. 

Кібербезпека – 

головний виклик 

НАТО й України в 

XXI столітті 

стаття 

Молодий вчений. 2018. №8. 

С. 234-238. 

(видання, включене до 

міжнародних каталогів наукових 

видань і наукометричних баз: 

РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, 

CiteFactor, Research Bible, Index 

Copernicus) 

5/3 Год Б.В. 

3. 

Громадянський 

гуманізм проти 

популізму: Томас 

Еліот про 

виховання 

«ідеального 

правителя» 

стаття 

Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету імені 

Олександра Довженка: зб. наук. 

праць. 2019. Вип. 40. С. 203-211. 

(фахове видання, зареєстроване в 

міжнародних каталогах 

періодичних видань та базах 

даних: Index Copernicus, CrossRef, 

Open Researcher and Contributor ID 

(ORCID), WorldCat, InfoBaseIndex, 

"Polska Bibliografia Naukowa" 

(PBN), Академічній базі даних 

ResearcherBib, Науковій періодиці 

України, ScholarGoogle. 

9 – 

4. 

«Український 

анклав» 

гуманістичного 

руху в період 

європейського 

Відродження XIV –

стаття 

Молодий вчений. 2019. №11. 

С. 224-228. 

(видання, включене до 

міжнародних каталогів наукових 

видань і наукометричних баз: 

РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, 

5/3 Год Н.В. 



 

 XVI століть CiteFactor, Research Bible, Index 

Copernicus) 

5. 

Аналіз коефіцієнтів 

поздовжнього 

згину з 

урахуванням 

міцності сталі 

друк. 

Вестник Харьковского 

национального автомобильно-

дорожного университета: сборник 

научных трудов. Выпуск 72. 2016. 

С. 118-123. 

(фахове видання, що реферується 

Українським реферативним 

журналом «Джерело» та входить 

до загальнодержавної 

реферативної бази даних 

«Україника наукова»; включений 

до міжнародних наукометричних 

баз даних: Національна 

бібліотека імені В.І. Вернадського 

НАН України, Index Copernicus, 

ScholarGoogle, Наукова 

електронна бібліотека 

eLIBRARY). 

6/3 

Кондель 

В. М., 

Шевченко 

Ю. О. 

6. 

Дослідження 

коефіцієнтів 

поздовжнього 

згинання з 

урахуванням 

міцності сталі для 

запобігання 

надзвичайним 

ситуаціям 

друк. 

Вісник Львівського державного 

університету безпеки 

життєдіяльності: збірник наукових 

праць. № 13. 2016. С. 79-86. 

(фахове видання, включене до 

міжнародної наукометричної 

бази «Ulrich's periodicals 

directory»). 

8/3 

Кондель 

В. М., 

Шевченко 

Ю. О. 

7. 

Analysis of stability 

of steel members 

with account of the 

fixing conditions and 

supports stiffness 

друк. 

Автомобильный транспорт. 2017. 

Выпуск 41. С. 129-135. 

(фахове видання, що реферується 

Українським реферативним 

журналом «Джерело» та входить 

до загальнодержавної 

реферативної бази даних 

«Україника наукова»; включений 

до міжнародних наукометричних 

баз даних: Національна 

бібліотека імені В.І. Вернадського 

НАН України, Index Copernicus, 

ScholarGoogle, Наукова 

електронна бібліотека 

eLIBRARY, Directory of Open 

Access Journals DOAJ). 

7/3 Kondel V. 



 

Наукові статті у фахових журналах 

1. 

«Вальядолідська 

хунта» – перший 

прояв 

концептуальної 

антиномії в 

соціально-

політичній думці 

католицького 

Відродження XVI 

століття 

стаття 

Історична пам'ять. 2017. №36. 

С. 114-121. 

(фахове видання) 

8/4 Год Б.В. 

2. 

«Тиранічні 

збочення» і пошук 

способів утілення 

концепції «Граду 

Божого» в 

суспільно-

політичній думці 

іспанського 

Ренесансу другої 

половини XVI – 

початку XVII ст. 

стаття 

Історичні і політологічні 

дослідження. 2017. №1(60). С. 7-17. 

(фахове видання) 

11/6 Год Б.В. 

3. 

Брати д’Есте: 

феррарські 

«гуманісти на 

троні» 

стаття 

Історична пам'ять. 2017. №37. 

С. 78-83. 

(фахове видання) 

6/3 Год Б.В. 

Статті в збірниках матеріалів та тез доповідей 

1. 

Зародження ідеї 

освіченого 

абсолютизму в 

творах гуманіста 

Тіто Лівіо 

Фруловізі. 

стаття 

Збірник матеріалів IV Міжнародної 

наукової конференції «Історико-

краєзнавчі дослідження: традиції та 

інновації» (28-29 листопада 2019 р., 

Суми). С. 167-175. 

9 – 

2. 

Аналіз стійкості 

елементів 

конструкцій для 

запобігання 

надзвичайним 

ситуаціям 

стаття 

Збірник наукових праць викладачів, 

аспірантів, магістрантів і студентів 

фізико-математичного факультету 

ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

Полтава: Астрая, 2017. С. 148-150. 

2/1 Кондель В. 

3. 

Екологічні аспекти 

Куренівської 

трагедії в Києві тези 

Актуальні питання медицини і 

біології : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, 

30 травня (1 червня 2017 р.). 

Полтава, 2017. С. 60-63. 

3/1 

Кондель 

В.М., 

Кусімо 

А.Т. 



 

4. 

Куренівська 

трагедія: 

передумови, 

причини, наслідки 

та уроки для 

сьогодення 

тези 

Проблеми та перспективи розвитку 

системи безпеки життєдіяльності: 

збірник наукових праць ХІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених, 

курсантів та студентів, 22-23 

березня 2018 р. Львів: Львівський 

державний університет безпеки 

життєдіяльності, 2018. С. 46-48. 

2/1 

Кондель 

В., 
Сотничок 

О. 

5. 

Уроки Куренівської 

трагедії 1961 року 

тези 

Сучасні тенденції розвитку освіти і 

науки в інтердисциплінарному 

контексті: матеріали ІІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, 29-30 березня 2018 р. 

Ченстохова-Ужгород-Дрогобич: 

Посвіт, 2018. С. 108-110. 

2/1 

Кондель 

В., 
Сотничок 

О. 

6. 

Особливості 

проектування 

безпечних форм 

складених 

стиснутих 

елементів 

конструкцій 

стаття 

Інноваційні аспекти систем безпеки 

праці, захисту інтелектуальної 

власності: збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції інженерно-

технологічного факультету, 31 

березня 2016 р. Полтава, 2016.  

Випуск 1. С. 88-94. 

7/1 

Кондель 

В. М., 
Шевченко 

Ю. О., 
Ярошенко 
Т.І. та ін. 

7. 

Дослідження 

Куренівської 

трагедії 

тези 

Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, 

проблеми, перспективи розвитку: 

матеріали І Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції : 20-21 квітня 2017 р.  

Бердянськ: Бердянський державний 

педагогічний університет, 2017. Ч. 

1. С. 153-155. 

3/1 

Кондель 

В.М., 

Кусімо 

А.Т. 

8. 

Аналіз 

Куренівської 

трагедії в Києві 

тези 

Проблеми цивільного захисту 

населення та безпеки 

життєдіяльності: сучасні реалії 

України: Матеріали 

ІІІ Всеукраїнської заочної науково-

практичної конференції. Київ: НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2017. 

С. 70-71. 

2/1 

Кондель 

В.М., 

Кусімо 

А.Т. 

9. 

Дослідження 

стійкості елементів 

конструкцій з 

урахуванням 

властивостей 

стаття 

Проблеми та перспективи сучасної 

технологічної, професійної освіти, 

культури та дизайну: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої 

9 – 



 

матеріалів для 

запобігання 

надзвичайним 

ситуаціям 

освіти та молодих учених, 

15 травня 2017 р. Полтава: 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г.Короленка, 2017. С. 41-49. 

10. 

Антипацифістські 

ідеї англійського 

Відродження 

початку 

XVII століття у 

творчості гуманіста 

Френсіса Бекона 

стаття 

Proceedings of X International 

scientific conference “Scientific 

thought transformation”. Morrisville, 

September 22, 2017. P. 60-65. 5 – 

11. 

Аристотелівська 

традиція у 

філософії 

громадянського 

гуманізму XV 

століття 

тези 

Збірник праць ХХIV Харківських 

Міжнародних Сковородинівських 

читань «Античні витоки 

європейської раціональності: до 

2400 річчя Арістотеля», 23-24 

вересня 2016 р. C. 34-37. 

3 – 

12. 

Гуманістичні 

цінності як 

фундамент 

концепції 

«ідеального 

правителя» доби 

європейського 

Відродження (XV-

XVI століття) 

тези 

Гуманістичні цінності світових 

цивілізацій і проблеми сучасного 

світу: зб. матеріалів VIII Всеукр. 

наук. конф. студентів і аспірантів, 8 

квітня 2016 р. С. 15-18. 3 – 

13. 

Джованні Боккаччо: 

жінки і влада 
тези 

«Гуманітарний простір науки: досвід 

та перспективи»: зб. матеріалів IV 

Міжнарод. наук.-практ. інтернет-

конф., 20 липня 2016 р. С. 53-57. 

5 – 

14. 

Моделі державного 

устрою у творчості 

італійських 

гуманістів 

XV століття 

тези 

Nowoczesne badania podstawowe i 

stosowane: zbiór artykułów 

naukowych konferencji 

Miedzynarodowej naukowo-

praktycznej. Sopot. 30-31.07.2016. 

P. 32-35. 

3 – 

15. 

Ренесансні 

уявлення про 

ідеального 

правителя у 

Франції другої 

половини XV 

століття 

тези 

Наука України: проблеми 

сьогодення та перспективи 

розвитку: Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, 23−24 вересня 2016 р. 

С. 46-49. 

3 – 



 

16. 

Педагогічні ідеї 

Ренесансу крізь 

призму соціально-

політичної 

доктрини 

українського 

гуманіста 

Станіслава 

Оріховського 

стаття 

Педагогічна освіта в Україні: 

пошуки, стратегія, перспективи 

розвитку: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 20-21 листопада 

2018 р. С. 78-83 

5 – 

17. 

Теоретико-

методологічні 

підходи до 

визначення 

критеріїв концепти 

«ідеальний 

правитель» 
стаття 

Людина та людяність у світовій 

гуманітарній традиції: збірник 

наукових праць за матеріалами 

доповідей і повідомлень 

одинадцятого Всеукраїнського 

науково-практичного семінару з 

міжнародною участю «Актуальні 

питання всесвітньої історії та 

методика їх викладання», 28-

29 березня 2019 року. С. 39-46. 

(Матеріали Всеукраїнської 

конференції з міжнародною 

участю, членство в редакційній 

колегії збірника і оргкомітеті 

конференції) 

8 – 

18. 

«Історія війни 1812 

року» 

Є. М. Понасєнкова –

 антропологічний 

вимір 

загальноросійської 

історії 

стаття 

Людина та людяність у світовій 

гуманітарній традиції: збірник 

наукових праць за матеріалами 

доповідей і повідомлень 

одинадцятого Всеукраїнського 

науково-практичного семінару з 

міжнародною участю «Актуальні 

питання всесвітньої історії та 

методика їх викладання», 28-

29 березня 2019 року. С. 167-173. 

(Матеріали Всеукраїнської 

конференції з міжнародною 

участю, членство в редакційній 

колегії збірника і оргкомітеті 

конференції) 

7/4 
Татаріна 

Т.І. 

19. 

ОСС як засіб 

впливу на 

адміністрацію 

університету 
тези 

Студентське самоврядування як 

рушій демократизації вищих 

навчальних закладів: збірник 

матеріалів І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. 

Рівне, 20 – 22 травня 2016 року. 

2/1 
Татаріна 

Т.І. 



 

С. 17-18. 

20. 

«Зерцала дурості» у 

творчості 

європейських 

гуманістів 

Північного 

Відродження 

тези 

Зб. матеріалів XХ студентської 

наукової конференції історичного 

факультету, березень 2017 р. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2017. С. 80-

83. 

4 – 

21. 

«Лист турецькому 

султану»: 

гуманістичні ідеї та 

папський престол 

тези 

Зб. матеріалів XХІ студентської 

наукової конференції, присвяченої 

100-річчю історичного факультету, 

березень 2018 р. Полтава: ІВЦ 

ПНПУ, 2018. С. 104-106. 

3 – 

22. 

Проблема 

виховання 

майбутнього 

правителя в працях 

європейських 

ренесансних 

мислителів (XIV-

XVI ст.) 

тези 

Зб. матеріалів XIX студентської 

наук. конф. історичного 

факультету, березень 2016 р. 

Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2016. С. 119-

122. 

4 – 

23. 

Регіональні моделі 

«ідеального 

правління» в 

філософсько-

педагогічній 

творчості 

Ренесансних 

мислителів XIV – 

XVI століть 

стаття 

Актуальні проблеми сучасного 

культурно-освітнього простору: 

Збірник статей і матеріалів 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (6-

7 листопада 2019 р.). Полтава: 

ПНПУ імені В. Г. Королека, 2019. 

С. 83-89. 

6 – 

24. 

Ідеал гуманістично 

освіченого і 

морально 

досконалого 

правителя 

ферарського 

мислителя 

ХV століття Тіто 

Лівіо Фруловізі 

стаття 

Дидаскал: часопис: матеріали 

Міжнародної науково – практичної 

конференції «Забезпечення якості 

вищої освіти в Україні: сучасний 

стан і перспективи», 12-13 

листопада 2019 р. Полтава, 2020.  

№ 20. С. 142-145. 

4 – 
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