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Кафедра філософії Факультету історії та філософії Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова проводить 21-22 листопада 2022 року Всеукраїн-
ську наукову конференцію студентів й аспірантів – ХХIV читання пам'яті Георгія 
Флоровського. 

 
Георгій Васильович Флоровський (1893-1979) – випускник історико-

філологічного факультету Імператорського Новоросійського університету (нині 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), один з найвидатніших 
богословів ХХ ст., філософ, теоретик культури, історик церкві, організатор всесвіт-
нього екуменічного руху. Його життя в  еміграції було пов`язане з європейськими 
столицями – Софією, Прагою, Парижем, Белградом, а після Другою світової війни – 
з США, з Колумбійським, Принстонським, Гарвардським університетами, зі Свято-
Владимирською духовною семінарією (штат Нью-Йорк), де він декілька років був 
деканом. Г.В.Флоровський (о. Георгій) завжди був в центрі духовно-
інтелектуального життя, його ідеями надихались, з ним вели дискусії та діалог най-
відоміші філософи і богослови  світу. Його вважали своїм Вчителем видатні амери-
канські інтелектуали – Ярослав Пелікан,  історик церкві,  президент Американської 
академії мистецтв та наук, Президент комітету по культурі та гуманітарним наукам 
при президенті США; Джеймс Біллінгтон  - історик-славіст, директор бібліотеки 
Конгресу США (1987-2015), ініціатор створення Всесвітньої цифрової бібліотеки, 
який визначав головні напрямки культурної політики США при багатьох президен-
тах. 
 В свої студентські роки Георгій Флоровський вивчав не лише історію та філо-
софію, він пройшов курси з фізичної хімії, вищої математики, душевних хвороб, гі-
стології. Його науковими керівниками були – філософ-логік та психолог проф. М. 
Ланге і фізіолог проф. Б. Бабкін. Студентська наукова робота Флоровського з фізіо-
логії  отримала срібну медаль та схвальну оцінку І. Павлова.    

Тому ми щиро запрошуємо студентів та аспірантів всіх факультетів та спеціа-
льностей до обговорення широкого кола актуальних питань філософії, історії, 
богослов’я, релігієзнавства, культурології, логіки теорії та методології гумані-
тарного та природничого знання. Давайте разом створювати атмосферу міждис-
циплінарного діалогу та гармонійної єдності університетської спільноти України.  

Запрошуються студенти й аспіранти усіх спеціальностей із закладів вищої 
освіти всіх рівнів акредитації України та зарубіжжя. 



Планується видання збірка тез доповідей учасників конференції. Збірки тез 
конференції розміщуються в репозітарії наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечни-
кова, що вважається повноцінною науковою публікацією.  

Збірка XIII Читань пам'яті Георгія Флоровського (2021) розміщена за адресою:  
http://liber.onu.edu.ua/pdf/23nauk_chyt_2021.pdf 
Матеріали конференції студентів і аспірантів «ХХІІІ наукові читання пам’яті 

Георгія Флоровського» / за ред. І. В. Голубович, К. В. Райхерт. – Одеса : Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021.  

 
Умови участі в конференції: 

До 10 листопаду 2022 року (включно) надіслати на адресу електронної пошти 
 innagolub66@gmail.com наступні матеріали з позначкою «Читання-Флоровський": 
 

 заявку на участь у роботі конференції (форма додається); 
 тези (за бажанням).  

 
Вимоги до оформлення тез: 

 
1.  Обсяг тез – від 2 до 5 сторінок формату А-4.  
2. Тип шрифту – Тimes New Rотап, розмір шрифту – 14, стиль Normal, інтервал 1,5, 
всі поля – 2 см. 
3. У тексті не виставляються примусові переноси. 
4. Текст вирівнюється по ширині. 
5. В першому рядку – назва публікації (вирівнювання – по центру, великими літера-
ми, жирним шрифтом), далі (праворуч) – П.І.Б. (курсив, жирним шрифтом), наступ-
ний рядок (праворуч) – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації, 
(курсів, жирним шрифтом).  
6. Через інтервал – виклад основного матеріалу, далі – список використаних джерел 
за алфавітним порядком (за наявністю).  
7. У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них поряд-
кового номера джерела та, через кому, – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, 
с. 16].  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 
Організаційний внесок не передбачено, публікація електронної збірки тез без-

коштовна.  
 

Контакти оргкомітету: 
Голова оргкомітету – проф. Голубович Інна Володимирівна,   
innagolub66@gmail.com  
м.т.: +380730793777,  
+380974476746 
 
 
 
 



 
Заявка  

на участь у ХХIІI читаннях пам'яті Георгія Флоровського. 
 

 
Прізвище, ім’я, по- 
батькові 

 
 

Місце навчання  
Посада (курс, рік на-
вчання 

 

Тема доповіді (тез)  
Адреса  
Контактні дані:  
телефон, е-mail  

 

Потреба в запрошенні  

Наявність презентації  

 

Умови  конференції – онлайн  будуть остаточно визначені напередодні конфере-

нції 

 

Усі поля є обов’язковими для заповнення 

 
 
 
 

ОРГКОМІТЕТ 


