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завдань і їх наукове вирішення, фактологічне підтвердження висновків та узагальнень. Книга 

розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, кому небайдуже історичне 

минуле нашої країни.  

Л. Л. Бабенко 
 

* * * 
 

«РЕАЛІЇ ТА ТАЄМНИЦІ ШЛЯХІВ НАЩАДКІВ ІМПЕРАТОРА АШОКИ»:  

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З ІНДОЛОГІЇ У ПОЛТАВІ 
 

16 грудня 2017 року в приміщенні Полтавського художнього музею (Галерея мистецтв) 

відбулася XIX Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Реалії та 

таємниці шляхів нащадків імператора Ашоки». Вона була присвячена актуальним науково-

теоретичним, соціокультурним і міжнародним проблемам індології. 

Конференція проходила під егідою міжнародного товариства «Україна-Індія» та 

Всеукраїнської асоціації індологів за підтримки посольства Індії в Україні. Її безпосередніми 

організаторами виступили Полтавський міський центр українсько-індійської дружби «Шанті», 

Полтавський художній музей. 

Зазначимо, що учасники міського центру «Шанті» традиційно упродовж багатьох років 

організовують у Полтаві цікаві всеукраїнські та міжнародні наукові форуми. Цього разу на 

конференцію був запрошений Надзвичайний і Повноважний посол Індії в Україні Манодж Кумар 

Бхарті з дружиною.  

У пленарному засіданні брали участь науковці, викладачі, студенти різних вишів України, 

учні кількох полтавських шкіл, представники Полтавської ОДА, культурних осередків, 

громадськості м. Полтави; засобів масової інформації. 

Учасників зібрання привітали Манодж Кумар Бхарті (Надзвичайний та Повноважний посол 

Індії в Україні), О. Сидоренко (Голова Полтавського обласного відділення УФК, заслужений 

працівник культури України, голова Оргкомітету конференції), О. Лукаш (канд. іст. н., провідний 

науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України, м. Київ, Президент 

Всеукраїнської асоціації індологів), С. Грицай (президент Полтавського міського центру 

українсько-індійської дружби «Шанті»), О. Курчакова (директор Полтавського художнього музею 

«Галерея мистецтв»). 

Конференція розпочалася розлогою доповіддю Надзвичайного та Повноважного посла Індії в 

Україні Маноджа Кумара Бхарті «Індія очима українців: відома і невідома», у якій було зроблено 

короткий екскурс в історію українсько-індійських відносин. Він проаналізував також історичне 

минуле індійського народу, визначив світоглядні характеристики його національної ментальності, 

специфіку культурно-релігійної традиції. Разом із тим Манодж Кумар Бхарті зазначив, що Індія – 

це сучасна економіка, величезний ринок, невичерпне джерело трудового потенціалу. Посол 

наголосив на винятковій вазі сучасних українсько-індійських взаємин.  

Учасниками зібрання, також, було заслухано доповіді О. Борділовської (д-р політ. н., доцент 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 

«Принципи ненасилля в сучасній Індії»; Ю. Вільхового (канд. іст. н., доцент кафедри всесвітньої 

історії та методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка) «Праслов’янські вірування у 

контексті індоєвропейської світоглядної системи»; О. Борзенко (канд. екон. н., провідний 

науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, м. Київ) «Индийский 

опыт создания информационной кампании»; Є. Рєутова (старший викладач кафедри східної 

філології факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету) «Шоу 

заклинателів змій і скорпіонів (із гіндімовної поезії Екнатха)»; Н. Бесєдіної (канд. іст. н., доцент 

кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії ПНПУ імені В.Г. Короленка) «Жінки в 

національно-визвольному русі Індії: Сароджині Найду»; С. Грицай (президент Полтавського 

міського центру українсько-індійської дружби «Шанті») «Санскары – древнеиндийские обряды и 

обычаи: роль и применение в современной жизни индийской семьи»; Н. Самойленко (канд. іст. н., 

співробітник Полтавського міського центру українсько-індійської дружби «Шанті») «Полтавщина 

в українсько-індійських зв’язках»; А. Костенка (викладач історії Полтавської гімназії «Здоров’я» 

№14) «Бабасахеб Бхімрао Амбедкар – фундатор конституції Індії»; Г. Бафталовської (директор 

Чутівського краєзнавчого музею) «Індолог з Чутового – наш земляк Павло Григорович Ріттер»; 

С. Пчелякової (викладач російської мови та літератури ) «Жизнь и творчество Рабиндраната 

Тагора»; В. Чжен (завідувачка кафедри Київської гімназії східних мов №1) «Конфуцианский 
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канон: образовательный аспект»; Ройчурамоні Арнаба (представник інституту «Сердечність» в 

Україні) «Програма «Сердечність», її роль та значення для суспільства. Пранаяма. Медитація»; 

О. Хорошун (магістр практичної психології) «География, масштабы и мотивы вегетарианства в 

Индии».  

Вони розкрили зміст різноманітних теоретичних і практичних аспектів соціального, 

економічного, історичного, релігійного, етнографічного, політичного і культурного розвитку Індії, 

сторінки історії давніх індо-слов’янських і праукраїнських релігійних зв’язків. Аналізувався вплив 

стародавніх звичаїв і обрядів на сучасне життя індійських сімей. 

У форматі роботи конференції працівники Полтавського художнього музею провели виставки 

книг, періодичних та інформаційних видань із проблем індології. Надзвичайний та Повноважний 

посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті дав для представників полтавських мас-медіа кілька 

розлогих інтерв’ю, у яких висловив подяку організаторам конференції за її високий рівень 

проведення, а також упевненість, що «полтавська традиція», яку постійно продовжує центр 

українсько-індійської дружби «Шанті», буде популяризуватися і зміцнюватися в Україні, оскільки 

вона є позитивною і має велику підтримку громадськості.  

У роботі конференції брали активну участь викладачі кафедри всесвітньої історії та методики 

викладання історії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

Делегацію викладачів і студентів історичного факультету очолив проректор із наукової роботи, 

доктор географічних наук, доцент С. Шевчук. 

Варто зазначити, що викладачі кафедри всесвітньої історії та методики викладання історії з 

профорієнтаційною метою залучили до участі в конференції учнів полтавських шкіл №8 і №14 

(учителі історії А. Костенко та І. Рева). Спілкування з учасниками конференції викликало у молоді 

справжнє захоплення і жвавий інтерес. Маємо сподівання, що усі вони поповнять лави нашої 

дружньої короленківської родини. 

Ю. В. Вільховий, Р. О. Басенко 
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