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Вступне слово
Лукаш Ольга Іванівна, Президент Всеукраїнської асоціації індологів,
кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Державної установи «Інститут всесвітньої історії
НАН України»,
Голова Оргкомітету конференції

Вітальне слово:
Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної установи
«Інститут всесвітньої історії НАН України».
Адомайтіс Валентин Володимирович, Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Республіці Індія (1998–2000 рр.), Президент ГО «Товариство
Україна – Індія».
Швед В’ячеслав Олександрович, кандидат історичних наук, доцент;
завідувач відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут
всесвітньої історії НАН України».
Ковалевський Вадим Вікторович, заступник директора Департаменту
країн Азіатсько-тихоокеанського регіону Міністерства закордонних справ України.
Рам Данге – представник Ради індійських підприємців в Україні «India
Club», директор індійської компанії «Indrayani Overseas».

Доповіді:
Манодж Кумар Бгарті, Надзвичайний і Повноважний Посол Республік Індія в
Україні.

Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи.
Семенець Олег Євгенович, доктор філологічних наук, професор Київського
національного лінгвістичного університету, Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Республіці Індія (2001-2006 рр.), член Ради директорів
Української Асоціації зовнішньої політики

Індія за роки незалежності: розвиток науки та освіти.

Борділовська Олена Анатоліївна, доктор політичних наук, доцент кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Внутрішня політика Н. Моді – «мобіноміка»: реформи і соціальні
перетворення.
Ціватий Вячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент,
Заслужений працівник освіти України, член правління Наукового товариства
історії дипломатії і міжнародних відносин

Зовнішня політика Індії:
національні особливості.

історичний

традиціоналізм

та

Лукаш Ольга Іванівна, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут
всесвітньої історії НАН України», Президент Всеукраїнської асоціації індологів

Індія у системі міжнародних відносин: регіональний аспект.
Пророченко Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент
кафедри тюркської філології факультету сходознавства Київського
національного лінгвістичного університету

Роль традиції у суспільному розвитку сучасної Індії.
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ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ
СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ ІНДІЇ»
(нова та новітня історія, міжнародні відносини)
Метельова Тетяна Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент,
заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут
всесвітньої історії НАН України»

Індійська модель політики історичної пам’яті: засади, проблеми й
перспективи.
Васильєв Олександр Аркадійович, доктор технічних наук, головний
науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН
України»

Роль Індії у розв’язанні демографічних і економічних проблем
глобалізації.
Городня Наталія Данилівна, доктор історичних наук, професор кафедри нової
та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Індія в стратегії національної безпеки США 2017 р.
Ігнатьєв Павло Миколайович, доктор політичних наук, професор кафедри
країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Стратегічне партнерство США та Індії.
Орлова Тетяна Володимирівна, доктор історичних наук, професор кафедри
історії зарубіжної україністики історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Ресурс «м’якої сили» сучасної Індії: йога.
Чекаленко Людмила Дмитрівна, доктор політичних наук, професор,
начальник відділу змісту дипломатичної освіти Дипломатичної академії
України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України,
Заслужений діяч науки і техніки України

Україна – Індія: еволюція відносин.
Олійник Олег Миколайович, кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України

Китайсько-індійські відносини на сучасному етапі.
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Клименко Олена Анатоліївна, кандидат політичних наук, доцент, старший
науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН
України»

Особливості розвитку індійсько-китайських відносин на початку
ХХІ ст.
Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент, старший
науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН
України»

Основні напрями співпраці Індії та Канади на початку ХХІ ст.
Стельмах Вікторія Олександрівна, кандидат політичних наук, науковий
співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Сучасний стан двосторонніх відносин Індії та країн Балтії.
Коновалов Іван Сергійович, Радник Посольства України в Республіці Індія,
Віце-президент Всеукраїнської асоціації індологів

Українсько-індійські відносини: проблеми та перспективи.
Chernykh Iryna D. Ph.D. (History) Associate Professor of the Department of
Modern and Contemporary History Odessa I. I. Mechniкov National University

Regarding the problem of sociocultural basis and dynamics of Indian
civilization.
Вітер Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут
всесвітньої історії НАН України»
Вітер Володимир Іванович, старший науковий співробітник Науководослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної
політики України і НАН України

Індія в глобалізаційних процесах: позитивні та негативні
наслідки.
Перга Тетяна Юріївна, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут
всесвітньої історії НАН України»

Екологічні цінності в Індії.
Бурцева Марія В’ячеславівна, аспірантка 3-го року навчання Державної
установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Імміграція з Індії до Канади: від дискримінації до рівноправ’я.

4

Чувпило Олександр Олександрович, доктор історичних наук, професор
кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна
Чувпило Лідія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент Інституту
сходознавства та міжнародних відносин «Харківський колегіум»

Асоціація Британської Індії – провідна національно-патріотична
організація Бенгалії.
Новікова Вікторія Вікторівна, студентка-магістр Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова

Британська політика в Індії у галузі освіти (кін. ХVІІІ – пер. пол.
ХІХ ст.).
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СЕКЦІЯ «РЕЛІГІЇ І ФІЛОСОФІЇ ІНДІЇ»
Гнатовська Ганна Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Принцип історизму та історицизму в дослідженні індійської
філософії.
Данилов Дмитро Анатолійович, магістр філософії, здобувач ступеня
кандидата філософських наук Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН
України

Розвиток значення дг’яни від ведійських витоків до тексту
«Мокшадгарми».
Мурашкін Михайло Георгійович, доктор філософських наук, професор
кафедри філософії та політології Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури

Психологізм та містицизм давньоіндійської філософії на прикладі
упанішад.
Секундант Сергій Григорович, доктор філософських наук, завідувач
кафедри філософії і основ загальногуманітарного знання Одеського
національного університету імені І.І. Мечникова

Буддизм й індійська філософська традиція.
Калантарова Олена Ювеналіївна, аспірантка Інституту філософії
ім. Г.С. Сковороди НАН України

Буддійська спадщина Індії – вчення Калачакри.
Марков Дмитро Євгенович, молодший науковий співробітник Інституту
сходознавства ім. А. Кримського НАН України

«Остання» гілка індійської махаяни: непальський буддизм. Його
традиція, розвиток, ідентичність.
Носенок Богдана Едуардівна, студентка-магістр Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Місце часу та простору в індійській філософії та теорії пізнання.
Смицький Євген Іванович, викладач Вайшнавського освітнього центру
«Новий Маяпур»

Сакральний простір вайшнавізму на прикладі традиції
Рамануджачар’ї: метаморфози ієротопії Венкатешвари.
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Карпіцький Микола Миколайович, доктор філософських наук, професор
кафедри історико-філософських дисциплін Луганського національного
аграрного університету

Уточнення понять «монотеїзм» і «панентеїзм» щодо веданти.
Матвєєв Віталій Олексійович, доктор філософських наук, професор кафедри
філософської антропології Національного педагогічного університету
ім. М.П. Драгоманова

Культивування любові в системі бгакті-йоги і християнстві як
шлях до богореалізації особистості.
Завгородній Юрій Юрійович, доктор філософських наук, старший науковий
співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Релігійно-філософська думка Дживи Ґосвамі в академічній
літературі ХІХ – пер. пол. ХХ століття (як приклад
орієнталістичної академічної парадигми).
Кіхно Олександр Володимирович, кандидат філософських наук, старший
науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

Інтегральний погляд на специфіку циклів людської культури у
філософії Шрі Ауробіндо Гхоша.
Капранов Сергій Віталійович, кандидат філософських наук, старший
науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН
України

Окава Сюмей та Індія: від філософії до політики.
Добродум Ольга Вікторівна, доктор філософських наук, доцент, професор
кафедри філософії Київського національного університету культури і мистецтв

Технологічний вимір сучасного індуїзму.
Філь Юлія Сергіївна, кандидат історичних наук, молодший науковий
співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

Релігійність індусів у романі Аравінда Адіга «Білий Тигр» у
контексті сучасних тенденцій розвитку індуїзму.
Джой Ярослав Русланович, дослідник середньовічної історії Індії, секретар
Всеукраїнської асоціації індологів

Реформування сикхізму: роль і значення гуру Гобінд Сінга (1666–
1708).
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СЕКЦІЯ «МОВА І ЛІТЕРАТУРА ІНДІЇ»
Довбня Катерина Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мов
і літератур Близького та Середнього Сходу Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Структура індійських посібників з мови гінді для вищої школи.
Реутов Євген Анатолійович, старший викладач кафедри східної філології
факультету
сходознавства
Київського
національного
лінгвістичного
університету

Сант Екнатх: «гарур ек бгарур» або кілька рядків поезії змієлова в
руслі маратхського бгакті.
Бєсєдіна Владислава Валеріївна, старший викладач кафедри східної філології
факультету
сходознавства
Київського
національного
лінгвістичного
університету

Асоціативні реалії у газетних заголовках на гінді
(на матеріалі публіцистичних текстів)
Пономаренко Анна Геннадіївна, викладач кафедри східної філології
факультету
сходознавства
Київського
національного
лінгвістичного
університету

Міфологеми тварин у сучасних гіндімовній та україномовній
картинах світу.
Шершун Яна Андріївна, асистент кафедри мов і літератур Близького та
Середнього Сходу Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Структурні особливості юридичної лексики гінді Кримінальнопроцесуального права Індії.
Ковела Маргарита Олександрівна, асистент кафедри мов і літератур Близького
та Середнього Сходу Інституту філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Сучасне відображення героїв епосу «Магабгарата» у романі
Дінкара Джоші «Зустріти б тебе знову, Ш'яме!».
Вермейчук Анастасія Яківна, студентка-магістр Інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

філології

Соціально-політична сатира в оповіданнях Гіріраджа Кішора за
матеріалами збірки «स पण
ू कहा नयाँ».
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СЕКЦІЯ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ІНДІЇ»
Огнєва Олена Дмитрівна, кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України,
Заслужений працівник культури України

Індійські витоки образу Бхавачакри в тибетській традиції.
Устінова Валентина Федорівна, Віце-президент ГО «Товариство УкраїнаІндія»

Товариство «Україна - Індія» як платформа розвитку українськоіндійських культурних зв’язків та народної дипломатії.
Грицай Світлана Михайлівна, Президент Полтавського міського центру
українсько-індійської дружби «Шанті»

Давньоіндійські обряди та звичаї (санскари)
національної культури сучасної індійської родини.

як

приклад

Самойленко Наталія Іванівна, кандидат історичних наук, член наукової
секції Полтавського міського центру українсько-індійської дружби «Шанті»

Індійські сюжети на сторінках полтавської періодики (1991–
2001).
Ничипорук Володимир Іванович, консультант ГО «Товариство УкраїнаІндія», Заслужений лікар України, Почесний працівник фізичної культури та
спорту України

Культура здорового
досконалості: йога.

образу

життя

та

психофізичної

Бафталовська Галина Степанівна, директор краєзнавчого музею (Чутове,
Полтавська обл.), дослідник життя та творчості видатного українського
індолога П.Г. Ріттера

Культурно-історичні витоки формування видатного українського
вченого: Павло Григорович Ріттер та Чутове.
Хорошун Олександра Юріївна, консультант ГО «Товариство Україна-Індія»,
дослідник з проблем національних особливостей індійського побуту та звичаїв

Культура вегетаріанства в Індії: мотиви, географія, масштаби.
Семенов Василь Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, начальник
відділу ТОВ «Дельта СПЕ»

Цивилизационно-культурное
значение
Вед
в
контексте
исследования вопроса о положении Ведической математики в
современной науке.
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Дементьєва Наталія Володимирівна, консультант та координатор з питань
туризму ГО «Товариство Україна-Індія», дослідник українсько-індійських
туристичних зв’язків

Розвиток зв’язків України та Індії у галузі туризму
(2003 – 2017 рр.).
Мартинюк Станіслав Миколайович, член ГО «Товариство Україна-Індія»,
дослідник у галузі українсько-індійських культурних зв’язків

Культурно-пізнавальний дискурс сучасного індійського кіно та
значення його популяризації в Україні.
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
30 січня :
10. 30 (реєстрація);
11.30 (початок, пленарне засідання );
13.30 – 14.30 (перерва);
14.30 – 18.30 (робота секцій);
31 січня :
10.00 – 17.30 (робота секцій)
18.00 – 20.00 (закриття конференції)
Пленарне засідання : вул. Володимирська, 55,
Великий конференц-зал, 1-й поверх
Засідання секцій 30 - 31 січня : вул. Леонтовича, 5,
Зал засідань, 1-й поверх
Привітання: 5 хв.
Доповіді: 15-20 хв.
Дискусії: 6-7 хв.
Робочі мови:
українська
англійська
російська

Оргкомітет конференції,
Всеукраїнська асоціація індологів висловлюють велику подяку за
сприяння та допомогу у підготовці та проведенні конференції наступним
колегам і співорганізаторам :
ГО «Товариство Україна–Індія» (Віце-Президент В.Ф. Устінова),
Київська духовна академія свідомості Крішни (Проректор О.В. Плис),
Рада індійських підприємців в Україні (Директор індійської компанії
«Indrayani Overseas» – Рам Данге)
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Для нотаток
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