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ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 
ІМЕНІ НЕЛЛІ ІВАНОВОЇ-ГЕОРГІЄВСЬКОЇ 
ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ

21 грудня 2016 року на урочистому засіданні Фі ло-

софської спілки м. Одеси було підбито підсумки Пер-

шого всеукраїнського конкурсу імені Неллі Іва но-

вої-Георгієвської для молодих дослідників за краще 

наукове дослідження у таких напрямках, як фено-

менологія, герменевтика, філософія сміху та філо-

софія танцю.

Принагідно згадаймо про чудову жінку-філо-

софа, якій присвячений конкурс. Неллі Іванова- 

Георгієвська (1956—2014) — український філософ, 

викладачка філософського факультету Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова, 

головна редакторка одного з найкращих в Україні 

філософських журналів «Докса», член правління 

наукового товариства «Одеська гуманітарна тради-

ція», координаторка Одеського центру з наукових 

досліджень сміху та сміхової культури, засновниця 

Центру наукового дослідження танцювального 

мис тецтва імені Ігоря Чернишова. Царини її науко-

вих інтересів — феноменологія, герменевтика, фі-

лософія танцю. У 2012 році Неллі Іванова-Геор-

гієв ська отримала відзнаку Українського філософ-

ського фонду як «взірець глибоко компетентного, 

чесного і відданого справі викладача, що справив 

непересічний багаторічний інтелектуальний та мо-

ральний вплив на студентську молодь».

Ініціатива започаткувати премію належить ко-

лишньому одеситу Олександру Іванову (Нью-Йорк, 

США), який забезпечив її фінансову підтримку. 
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Перший всеукраїнський конкурс імені Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників

Це починання підхопили Наукове товариство «Одеська гуманітарна тради-

ція», культурна асоціація «Новий Акрополь», його підтримав Український 

філософський фонд. Найголовніше ж те, що на ініціативу відгукнулися сту-

денти, аспіранти, молоді дослідники, які подали на конкурс власні роботи. 

Члени журі, в яке увійшли філософи Одеси та Києва, відзначили високий 

рівень усіх конкурсних текстів.

Переможцем конкурсу став аспірант кафедри теоретичної і практичної 

філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Анд рій Вахтель за роботу «Свідомий досвід і антиредукціонізм у філософії Де-

віда Чалмерса».

Дипломи II ступеня здобули:

Анастасія Зиневіч, маґістр-психолог ОНУ імені І.І. Мечникова, аспі-

рантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України за статтю 

«Дві феноменології і дві французькі традиції екзистенціальної філософії»;

Максим Коцюба, аспірант кафедри теоретичної і практичної філософії 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за статтю 

«Досвід етичного як допредикативний досвід».

Оргкомітет конкурсу оголошує початок нових творчих змагань моло-

дих дослідників, підсумки яких буде підбито у грудні 2017 року на чергово-

му засіданні Філософської спілки м. Одеси, присвяченому пам’яті Неллі 

Іванової-Георгієвської.




