
СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО «ACADEMIA ORTHODOХА» 

Студентське товариство «Academia orthodoха» функціонує на базі 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, і є 

повноцінним молодіжним центром й осередком духовно-просвітницької та 

благодійницької діяльності, який намагається сприяти налагодженню та 

координації зв’язків молоді на регіональному та всеукраїнському рівнях із 

виходом на міжнародний рівень співпраці. 

 

Голова товариства – Володимир Роговський (здобувач ОПП 041 Богослов’я) 

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЄТЬСЯ СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ З УСІЄЇ 

УКРАЇНИ 

Одним із ключових завдань Студентського товариства «Academia Orthodoха» 

– віднайдення всіх обдарованих, надзвичайно творчо активних та 

ініціативних, реально спраглих до посиленої праці та успішного розвитку на 

ниві благочестя молодих лідерів. 

Тільки знайшовши у молодіжному середовищі людей з лідерськими 

якостями, щиро пломеніючих вірою та благочесним ентузіазмом, можна 

об’єднати та спільними зусиллями успішно координувати роботу 

православної молоді нашої держави.  

Основною метою Студентського товариства «Academia Orthodoха» є: 

 Сприяння створенню умов для налагодження зв’язків між 

православною молоддю. Накопичення, узагальнення й поширення 

досвіду діяльності віруючої молоді. Потрібен координаційний центр, 

який міг би збирати, узагальнювати й поширювати необхідний 

позитивний досвід. 

 Організація спілкування православної молоді у формі діалогу, обміну 

думками, дискусій. Проведення круглих столів, молодіжних 

фестивалів, семінарів, конференцій, з’їздів, фестивалів, конкурсів, 

конгресів, симпозіумів, таборів, зборів та інших культурно масових 

заходів, що сприяють моральному і духовно-моральному вихованню 

молоді, зміцненню здоров’я і професійного самовизначення молоді (в 

тому числі і закордонні). 

 Проведення зустрічей молодіжних груп та об’єднань з церковними 

ієрархами, відомими богословами, священнослужителями 

Православної Церкви. 

 Залучення молоді до участі в богослужіннях і парафіяльного життя. 

Координація діяльності православної молоді у православних громадах. 

 Допомога в організації такої координаційної діяльності на 

єпархіальному та загальноцерковному рівнях. 



 Виховання молоді в дусі традиційних моральних цінностей 

Православ’я. 

 Сприяння та всебічна підтримка соціально вразливої молоді: сиріт, 

напівсиріт, малозабезпечених молодих людей, які не мають змоги 

отримати якісну освіту через відсутність матеріальних і фінансових 

можливостей, вступу до вітчизнянних і закордонних навчальних 

закладів. 

  



Перед нинішніми студентами-богословами ЧНУ постала важлива мета – 

продовжити справу духовно-патріотичної, науково-просвітницької  та благодійної 

діяльності студентів минулих поколінь, відродження славних богословських 

традицій минулого заради розбудови світлого майбутнього нашого краю та 

України! Тому 11 жовтня 2018 року після урочистого молебня у стінах 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича було 

проголошено відродження студентського товариства «Academia Orthodoха». 

 

Зі сторінок славної історії розвитку богословської освіти на Буковині відомо, 

що іще в далекому 1884 році студенти богословського факультету Чернівецького 

університету ім. Франца Йосифа заснували студентське товариство "Academia 

Orthodoха" ("Православна Академія"). Метою його створення було збереження  

духовної та національної свідомості, поширення християнського світогляду і 

поглиблення знань студентів завдяки участі в різноманітних науково-

просвітницьких, культурних та благодійницьких заходах. Члени цього товариства 

активно співпрацювали з іншими організаціями та разом із ними активно 

займались духовним просвітництвом і благодійністю. 

Діяльність товариства була тісно пов’язана діяльністю багатьох видатних у 

православному світі особистостей, що навчались і працювали на греко-

орієнтальному Богословському факультеті, який свого часу був одним з 

найкращих богословських навчальних закладів у всій Південно-Східній Європі. 

«Academia Orthodoxa», завдяки діяльності його членів по всій Європі, має 

історичний зв’язок з аналогічними студентськими організаціями в Європі, що дає 

можливість виходу товариства на міжнародний рівень співпраці. 

Маються на увазі, наприклад, духовні навчальні заклади у Бухаресті, 

Белграді, Софії, Карансебеші, Араді, Прізері, Задарському, серед професорів і 

доцентів яких було чимало випускників Чернівецького університету, і для яких 

Богословський факультет, будучи єдиним свого роду в Австро-Угорщині, став 

зразком для заснування. Свій перший викладацький склад підготував у Чернівцях 

і перший богословський заклад Боснії. 

Історія Богословського факультету, а відповідно, і студентського товариства 

«Academia Orthodoxa», що діяло на базі цього факультету – це історія 

подвижницьких трудів багатьох поколінь справжніх світил православного 

благочестя, видатних учених духу і науки правдивої християнської віри, які 

ширили її, авторитетно збагачуючи новими осередками духовного просвітництва. 

Упродовж 1884-1940 років товариство декілька разів припиняло свою 

діяльність і знову відновлювало її. У 1940 році, з приєднанням Буковини до 

Радянського Союзу, як товариство, так і богословський факультет, остаточно 

припинили своє існування. Після відновлення Богословського відділення 



студенти-теологи вже неодноразово створювали різноманітні молодіжні 

організації. 

 

З недавнього часу свого відродження «Academia Orthodoxa» вже провела 

кілька зустрічей з душпастирями-богословами, на яких обговорювали актуальні 

питання, здійснила декілька паломницьких поїздок та організовує благодійну 

акцію для дітей-сиріт до дня Св. Миколая. 

Студентське товариство «Academia orthodoха», що функціонує на базі 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, прагне стати 

повноцінним молодіжним центром й осередком духовно-просвітницької та 

благодійницької діяльності, який сприятиме налагодженню та координації 

зв’язків молоді на регіональному та всеукраїнському рівнях із виходом на 

міжнародний рівень співпраці. Ціллю товариства є організація спілкування 

православної молоді у формі діалогу, обміну думками, дискусій; організація 

молодіжних фестивалів, семінарів, конференцій, з’їздів, що сприяють моральному 

вихованню молоді. Одним із основних завдань товариства є соціальна робота і 

благодійність, товариство всебічно підтримує соціально вразливих людей 

 

Одним із ключових завдань студентського товариства «Academia Orthodoха» 

є згуртування обдарованих, надзвичайно творчо активних та ініціативних, 

реально спраглих до посиленої праці та успішного розвитку на ниві благочестя 

молодих лідерів. Тільки знайшовши у молодіжному середовищі людей з 

лідерськими якостями, щиро пломеніючих вірою та благочесним ентузіазмом, 

можна об’єднати та спільними зусиллями успішно координувати роботу 

православної молоді нашої держави. 

 

Тож запрошуємо до участі та співпраці молодь з усієї України, яким не 

байдужий моральний та духовний стан українського соціуму! 

  



 


