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ВІДЗНАКА ЗА ВИДАТНЕ ДОСЯГНЕННЯ 
В ЦАРИНІ ФІЛОСОФІЇ 2011 РОКУ

Правління Українського філософського фонду 23 грудня 2011 року ухвалило рішення 

нагородити Відзнакою за видатне досягнення в царині філософії 2011 року кандидата фі-

лософських наук Неллі Адольфівну ІВАНОВУ-ГЕОРГІЄВСЬКУ, яка є взірцем глибоко ком-

петентного, чесного і відданого справі викладача, що впродовж багатьох років справляє 

непересічний інтелектуальний та моральний вплив на студентську молодь; їй належить 

також чільна роль у становленні, організації та продуктивному розвиткові нинішньої 

одеської філософської спільноти.

Про лауреата
Відзнаки Українського філософського фонду

за видатне досягнення в царині філософії 2011 року

Неллі Адольфівна Іванова-Георгієвська — старший викладач філософського факульте-

ту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 

один із засновників науково-просвітницького товариства «Одеська гуманітарна тра-

диція» (з 1986 р.); 

незмінний редактор «Докси» (з 2002 р.) — одного з провідних фахових журналів Украї-

ни з філософії та філології; 

голова Центру наукових досліджень сміху і сміхової культури (створений у 2010 р.); 

ініціатор проведення в Одесі наукових конференцій, присвячених дослідженню феноме-

ну сміху та інших наукових форумів; 

відомий в Україні дослідник феноменологічної та герменевтичної традицій філософії, 

яка надзвичайно плідно продовжує їх власними ідеями; автор численних публікацій, в то му 

числі в філософських академічних та енциклопедичних виданнях; 

один з найкращих вітчизняних фахівців з історії та теорії балету, розробляє окре-

мий напрям філософії мистецтва — філософію танцю. 

Неллі Іванова-Георгієвська — талановитий педагог,  вона багато років працює на різ-

них факультетах Одеського національного університету, де читає курси з філософії та 

інших гуманітарних дисциплін. Одне з найкращих її педагогічних досягнень  — авторські 

курси з феноменології та герменевтики. Ці курси користуються величезною популярністю 

не лише серед студентів. Своєю творчою педагогічною діяльністю Неллі Іванова-Георгі єв-

ська відроджує традиції публічних лекцій з філософії, які стають надзвичайною подією в 

інтелектуально-культурному просторі міста, сприяє створенню справжньої філософ-

ської спільноти, яка набагато ширша від дисциплінарних меж філософського цеху. Головні 

теми роздумів Н. Іванової-Георгієвської — свобода, відповідальність, істина, вільне само-

визначення — формують громадянську позицію її учнів, що стає умовою можливості дій-

сних демократичних перетворень у сучасній Україні. 

Студенти, які пройшли у Н. Іванової-Георгієвської школу вільного та водночас від-

повідального мислення, знають, що таке справжня фахова компетентність, яким має 

бути істинний філософ. Багато студентів завдяки Неллі Івановій-Георгієвській змінюва-

ли свій фах, обираючи філософію як сферу своєї професійної діяльності. 

Сучасній вітчизняній філософській спільноті вкрай необхідні взірці інтеґрації та син-

тезу різних вимірів філософування. Тому вважаємо, що Неллі Адольфівна Іванова-Геор-

гієвська, яка уособлює синтетичну єдність високопрофесійної творчої, наукової, орга ні-

заційно-комунікативної, педагогічної  діяльності в царині філософії, безумовно заслуговує 

на присудження їй Відзнаки за видатне досягнення в царині філософії за 2011 рік. Члени 

Одеської гуманітарної традиції й уся філософська громадськість Одеси щиро вітають таке 

рішення Українського філософського фонду як спільноти професійних філософів України.

Правління науково-просвітницького товариства 

«Одеська гуманітарна традиція»


