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феноменологічна традиція у філософії, гуманітаристиці та культурі. – С. 279-

288. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5455  

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4811
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5455


Терпимое и отторгаемое в картине обжитого мира (извлечение из опыта 

Англии XVII века) / О. А. Довгополова // Stratum plus. – 2009. – № 6 (за 2005-

2009) : Причерноморские этюды. – С. 85-100. 

 

Эмотивная и теоретическая составляющие проблемы Чужого в философии 

[Текст] / О. А. Довгополова // Вісник ОНУ. – 2009. – Т. 14, вип. 21 : 

Філософія. – С. 63-71. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2102 

 

2010 

 

Дифузія поняття толерантності в сучасній антропологічній 

ситуації [Електронний ресурс] / О. А. Довгополова // Духовність. Культура. 

Людина : міжнар. наук. конф. (м. Львів, 15-16 квіт. 2010 р.). – Львів : 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – С. 11-14. –  

Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy_dkl_2010.pdf – Назва з 

екрана. 

 

Людина в праві раннього нового часу (досвід аналізу Декларацій 

толерантності XVII ст.) / О. А. Довгополова // Антропологія права: 

філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : ст. 

учасників між нар. «круглого столу» (м. Львів, 3-5 груд. 2010 р.). – Львів : 

Галицький друкар, 2010. – С. 201-209. 

 

Особливості розуміння Біблійного закону в англійській тираноборчій думці 

(за матеріалами «Короткого трактату про політичну владу» Дж. Понета) / 

О. А. Довгополова // Libra : зб. наук. праць. – Одеса, 2010. – Вип. 1. – С. 67-

77. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7076 

 

СПИД как метафора толерантности: старое понятие на новый лад / 

О. А. Довгополова, А. А. Каменских // Сучасні процеси в релігійному житті 

світу та України. Компаративiстськi дослiдження релiгiï. – Одеса, 2010. – 

Вип. 8. – С. 33-44.  

 

The areas of Other, Strange, and Rejected in the social space [Електронний 

ресурс] / O. Dovgopolova. – Режим доступу: 

http://mondodomani.org/dialegesthai/oad01.htm. – Назва с екрана. 

 

2011 

 

Амбивалентность как характеристика образа чужого / О. А. Довгополова // 

Международный журнал исследований культуры. – 2011. – № 1 (2) : Свое и 

Чужое в культуре. – С. 26-31. 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/2102
http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/tezy_dkl_2010.pdf
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«Дурацкий же мундир ты на себя нацепила…»: контуры конца истории в 

сознании неисторика / О. А. Довгополова // Эсхатос: философия истории в 

предчувствии конца истории. – Одесса, 2011. – С. 242-266. 

 

Бріколаж як механізм створення образу Чужого в просторі культури / 

О. А. Довгополова // Культурологічна думка : щоріч. наук. праць. – К., 

2011. – С. 57-63. 

 

Взаємний погляд конфесій в Англії другої половини XVII в. (випадок 

юдеїв) / О. А. Довгополова // Древнее Причерноморье. – Одесса, 2011. – 

Вип. 9. – С. 135-142.  

 

Вступительное слово / О. А. Довгополова // Curriculum vitae : сб. науч. тр. – 

Одесса, 2011. – Вып. 2 : Творчество П. М. Бицилли и феномен гуманитарной 

традиции Одесского университета. – С. 7-19. 

 

Индивидуальность среднего человека в концепции П. М. Бицилли: 

особенности методологии исследования / О. А. Довгополова // Curriculum 

Vitae : сб. науч. тр. – Одесса, 2011. – Вып. 2 : Творчество П. М. Бицилли и 

феномен гуманитарной традиции Одесского университета. – С. 166-182. 

 

Смех в жизни францисканца XIII в. (по материалам хроники Салимбене де 

Адама) [Текст] / О. А. Довгополова // Δοξα/ДОКСА . – 2011 . – Вип.16: 

Феномен сміху та сміхова культура . – С. 112-121. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5477 

 

Экономический патриотизм как основание веротерпимости (извлечение из 

английского опыта второй половины XVII века) / О. А. Довгополова // 

Проблеми втілення свободи совісті в діяльності національно-релігійних 

меншин в сучасній Україні. – Одеса, 2011. – Вип. 9. – С. 42-51. 

 

The «fraudulent» place of Lev Shestov in Russian Culture / O. Dovgopolova // The 

Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of the Central and Eastern 

Europe. – Krakow, 2011. – P. 173-181. 

 

2012 

 

Міркування щодо долі толерантності в сучасному європейському досвіді / 

О. А. Довгополова // Актуальні проблеми європейської інтеграції. – Одеса, 

2012. – Вип. 8. – С. 85-95. 

 

Міркування щодо методу аісторичного реконструювання / О. А. Довгополова 

// Філософська думка. – 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження 

теми. – С. 94-98. 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/5477


Путівник по «межах» (проект науково-освітніх семінарів з філософії історії 

«Есхатос») / О. А. Довгополова, О. О. Каменських // Філософська думка. – 

2012. – № 2. – С. 90-96. 

 

Стратегії пам’ятання в гуманітарних традиціях: забуття, контрабанда, ілюзії 

повернення / О. А. Довгополова // Гуманізм. Людина. Пам'ять. Пам'яті 

професора Валерія Григоровича Скотного :  матеріали 24-х міжнар. 

людинознавчих читань (м. Дрогобич, 12-13 жовт. 2012 р.) – Дрогобич, 2012. – 

С. 150-152. 

 

Стратегії пам’яті в гуманітарних традиціях: забуття, контрабанда, ілюзії 

повернення [Текст] / О. А. Довгополова // Libra :  зб. наук. праць. – 2012. – 

Вип. 2. –С. 129-136. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7130 

 

Судьбы гуманитариев. Судьбы университетов / О. А. Довгополова  // 

Посвящения Марату : сб. ст. в память о М. П. Верникове. – Одесса : 

Печатный дом, 2012. – С. 134-141. 

 

Феномен интеллектуальной контрабанды и судьбы научных традиций / 

О. А. Довгополова // Актуальные проблемы гуманитарных и социальных 

исследований : материалы Х регион. науч. конф. молодых ученых Сибири в 

обл. гуманитар. и соц. наук. – Новосибирск, 2012. – С.143-146. 

 

«Casus Бицилли»: феномен интеллектуальной контрабанды и судьбы 

научных традиций / О. А. Довгополова // Эсхатос-II: философия истории в 

контексте идеи «предела» : сб. ст. – Одесса, 2012. – Вып. 2. – С. 203-225. 

 

2013 

 

Интеллектуальная контрабанда как способ существования интеллектуала в 

тоталитарном пространстве [Электронный ресурс] / О. А. Довгополова // 

Человек в тоталитарном обществе: рефлексии ХХI века : материалы науч.-

практич. конф. (г. Одесса, 23-27 июня 2013 г.). – Режим доступа: 

http://liberte.onu.edu.ua/info/pomin.   
 

Проект мультиидеологического образования : мысли после семинара [Текст] 

/ О. А. Довгополова // Иудаика в Одессе : сб. ст. по итогам работы программы 

по иудаике и израилеведению Одесского нац. ун-та им. И. И. Мечникова. – 

Одесса, 2013. – Вып. 2. – С. 171-175. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3885 

 

«Эсхатос». Научно-образовательный семинар по философии истории. 

Одесса-Пермь, 2010-2013 / О. А. Довгополова, А. А. Каменских // Лабиринт : 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7130
http://liberte.onu.edu.ua/info/pomin
http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3885


журнал социально-гуманитарных исследований. – 2013. – № 2. – С. 111-116. 

 

The Paradoxes of Reception of the Russian Emigrant Thought in Bulgaria / 

O. Dovgopolova // Russian Thought in Europe. Reception, Polemics, 

Development. – Kraków, 2013. – P. 423-432. 

 

2014 

 

Екзістенційний жест історика в світі, що руйнується (міркування про долі 

П. М. Біциллі та Л. П. Карсавіна) [Текст] / О. А. Довгополова // Libra : збірка 

наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків. – 

Одеса, 2010. - Вип. 3. – 2014. – С. 106-114. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6787 

 

 

Участь у національних, міжнародних заходах 

 

Professional Fellowships 

2007-2010 

 «Teaching classics: Fundamental Values in Changing World», school for   

excellence in teaching, Higher Education Support Program of Open Society 

Institute (Novosibirsk, Russia) 

 

2010 

 «Renaissance in Florence». International seminar of student interrelation, 

organized by Romualdo del Bianco Foundation. Participation as a tutor of 

students’ group 

 

2011 

 «New Approaches and Methodological Challenges in Jewish Studies: Critical 

Readings of Testimonies». Session of Curriculum Recourse Centre, Central 

European University, Budapest. November 21-25, 2011.  

 

2012 

 «Last Supper Images in Florence», International seminar of student 

interrelation, organized by Romualdo del Bianco Foundation. Participation 

as a tutor of students’ group 

2010-2013 

 

 «Tekhne: Theoretical Foundations of Arts, Sciences and Technology in the 

Greco-Roman World», school for excellence in teaching, Higher Education 

Support Program of Open Society Institute (Novosibirsk, Russia) 

 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/6787


Учать у наукових конференціях: 

 

 «The Notion of Otherness in Contemporary Discourse” – International Scientific 

Conference (Vilnius (Lithuania), 17-18 November 2006). 

 Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-

нормативне та інституційне забезпечення його розбудови (м. Київ, 17-

18 трав. 2007 р.) 

 Теоретичне пізнання та істина : VI конф. філософів слов’янських країн (м. 

Богухвал-Жешув (Польща), 31 трав.-3 черв. 2007 р.) 

 На обломках империи: границы гендера как границы нации» (г. Вильнюс 

(Литва), 28-30 июня 2007 г.) 

 Духовність. Культура. Нація : міжнар. наук. конф. (м. Львів, 17-18 квіт. 

2008 р.) 

 Круглий стіл «Нові традиції», організований в рамках постійно діючого 

семінару «Границі в культурі» (м. Санкт-Петербург (Росія), 22 черв. 

2008 р.) 

 Political Hebraism: Jewish Sources in the History of Political Thought : міжнар. 

наук. конф. (м. Нью-Джерсі (США), 7-9 верес. 2008 р.) 

 Герменевтика права : III всеукраїнський круглий стіл (м. Одеса, 12-

13 груд. 2008 р.) 

 VIII міжнар. читання пам’яті П. О. Каришковського (м. Одеса, березень 

2009 р.) 

 Круглий стіл "Жертвенность тела", організований в рамках постійно 

діючого семінару „Границі в культурі” (м. Санкт-Петербург (Росія), 26 

трав. 2009 р.) 

 Истина и диалог: христианские ценности в культуре (г. Санкт-Петербург 

(Россия), 27-29 мая 2009 г.) 

 Німецька традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі (м. Одеса, 24-

26 груд. 2009 р.) 

 Про природу сміху : IX міжнар. наук.-теор. конф. (м. Одеса, 6-8 квіт. 

2010 р.) 

 Проблема втілення свободи совісті в діяльності національно-релігійних 

меншин в сучасній Україні : всеукраїнська наук.-практич. конф., присвяч. 

145-й річниці заснування Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова (м. Одеса, 14 трав. 2010 р.) 

 Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, 

перспективи) : міжнар. «круглий стіл» (м. Львів, 3-5 груд. 2010 р.) 

 Німецька феноменологічна традиція у філософії, гуманітаристиці та 

культурі : міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 13-15 січ. 2011 р.)  

 ІХ міжнар. читання пам’яті П.О. Каришковського (м. Одеса, 11-12 берез. 

2011 р.)  

 Методологічний семінар ОНЮА (м. Одеса, 22 берез. 2011р.) 

 Техне як виток цивілізації : міжнар. наук. конф. (г. Новосибирск (Россия), 

24-28 трав. 2011 р.) 



 The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of the Central and 

Eastern Europe : міжнар. конф. (м. Краків (Польща), 1-3 черв. 2011р.) 

 Простір гуманітарної комунікації : IV міжнар. наук. форум (м. Київ, 28-

30 жовт. 2011р.) 

 Актуальні проблеми філософії права. Правова аксіологія : міжнар. круглий 

стіл (м. Одеса, 9 груд. 2011 р.) 

 В пошуках втраченої реальності: проблема реальності в сучасному 

гуманітарному дискурсі : міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 15-16 листоп. 2012 

р.)  

 Коллоквиум «Абсурд: стратегии изображения и описания» в рамках 

Второго Международного гелологического конгресса «История изучения 

смеха в России и СССР: научные школы и отдельные исследователи» (г. 

Санкт-Петербург (Россия), 15-18 мая 2013 г.) 

 Людина в тоталітарном суспільсві: рефлексії ХХІ ст.: наук. конф. (м. 

Одеса, 23-27 черв. 2013 р.) 

 Рецепція російської думки ХІХ та ХХ ст. в Європі : наук. конф. (м. Краків 

(Польща), 27-28 червня 2013р.)  

 Cultural Minorities in Europe: Literature, Language, Art : 4th international 

seminar of the research group The Borders of Europe (University of Bergen 

(Norway) (ONU in collaboration with University of Bergen and The Royal 

Norwegian Embassy in Kiev) (Odessa, October 3-4, 2013). 

 

Організація міжнародних наукових заходів 
 

 Міжнародні наукові читання, присвячені 130-річчю зі дня народження 

професора історико-філологічного факультету Новоросійського 

університету П. М. Біциллі (1879-1953) (1-2 жовт. 2009 р.) 

 Eschatos: философия истории в предчувствии конца истории : 

междунар. науч.-образоват. семинар (г. Одесса, 30 сент.-2 окт. 2010 г.) 

 Есхатос: філософія історії в контексті ідеї «межі» : між нар. наук.-освіт. 

семінар (м. Одеса, 30 верес.-1 жовт. 2011 р.) 

 Есхатос: філософія історії в контексті ідеї «межі» : міжнар. наук.-освіт. 

семінар (м. Одеса, 5-6 жовт. 2012 р.) 

 Феномен університету та доля гуманітарних традицій (пам’яті 

П. Біциллі та Г. Флоровського) : міжнар. наук.-освіт. семінар (м. Одеса, 

5 жовт. 2013 р.) 


