НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ УСТАНОВИ, ВИКЛАДАЧІ
ТА СТУДЕНТИ ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЧИТАННЯХ

ПОРЯДОК РОБОТИ ЧИТАНЬ:
15 жовтня

1. International Molinological Society
2. Український національний комітет із збереження індустріальної
спадщини (ТІССІН-Україна).
3. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв
4. Київський Національний університет імені Т. Шевченка
5. Національний університет “Львівська Політехніка”
6. Національний технічний університет “Харківський політехнічний
інститут”
7. Національна академія СБ України
8. Кам’янець-Подільський національний університет ім..І.Огієнка
9. Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького.
10. Вінницький державний педагогічний університет імені
М.Коцюбинського
11. Кременчуцький Державний політехнічний університет ім. М.
Остроградського.
12. Східноєвропейський університет економіки й менеджменту
13. Національний історико-культурний заповідник “Переяслав”
14. Національний історико-культурний заповідник “Чигирин
15. Національний музей народної архітектури та побуту України
16. Ужгородський музей архітектури та побуту.
17. Шевченківський національний заповідник “Канів від давнини до
сучасності”
18. Історико-етнографічний музей “Козацькі землі України”.
19. Хмельницький обласний краєзнавчий музей.
20. Черкаський обласний краєзнавчий музей
21. Бахмацький районний історичний музей
22. Фастівський державний краєзнавчий музей
23. Тальнівський музей Історії хліборобства
24. Монастирищенський районний краєзнавчий музей
25. Літературно-меморіальний музей І. Нечуй-Левицького
26. Музей НТУ “ХПІ” “Слобожанські скарби” ім. Г.Хоткевича

8.30—10.00 - реєстрація учасників
10.00—12.40 - пленарне засідання
12.40—13.20 - відвідини університетського музею “Українського
рушника”
13.20—14.30 - обідня перерва (кафе “Затишок”)
14.30—17.30 - секційні засідання
18.00— оглядова екскурсія містом, товариська вечеря
16 жовтня — виїзне засідання на базі музею “Козацькі землі України”
8.30 — сніданок (кафе “Затишок”)
9.00— від`їзд від університету
10.00— огляд вітряка у с. Жовнино
11.00— с. Вереміївка, музей “Козацькі землі України”:
Недяк В.В. Порятунок вітряків на прикладі історико-етнографічного музею
“Козацькі землі України”
13.00 — обід на “Хуторі Тараса Бульби”.
14.00— творча зустріч із кобзарями
16.00— повернення до м. Черкаси
17 жовтня — виїзне засідання “Млини Черкаського краю”
8.30— сніданок
9.00— від`їзд від університету
16.00— повернення до м. Черкаси

_______________________________________________________________________

РЕГЛАМЕНТ:
виступи на пленарному засіданні – до 20 хвилин.
виступи на секційних засіданнях – до 15 хв.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ:
Відкриття і вcтупне слово:
КУЗЬМІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ. д.п.н., професор, ректор Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького..
Привітання:
МЕЛЬНИЧЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ., к.і.н. професор, директор ННІ
історії та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького.
ЛАЗУРЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ, к.і.н., доцент, помічник ректора
Черкаського державного технологічного університету.
Доповіді:

Секція 3 Проблеми музейництва, збереження пам’яток, туризму, мистецтва
Аудиторія 519,
керівник: д.і.н., проф. В.В. Масненко
Колекція вітряних млинів музею народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини Національного історико-культурного
заповідника “Переяслав”
ЖАМ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА, завідуюча відділом НІКЗ “Переяслав”;
КОЗІЙ ГАННА, завідуюча філіалом “Музей просто неба” НІКЗ “Переяслав”.
Охорона пам’яток сакрального дерев’яного будівництва Львівщини
БОКАЛО ІГОР, викладач інституту архітектури Національного університету
“Львівська Політехніка”.

An introduction to the international molinological society (TIMS)
Презентація Міжнародної млинологічної асоціації
mr. W.D. (WILLEM) VAN BERGEN, president of the international molinological
society (TIMS), Germany

Об`єкти традиційного млинарства у системі туристичних маршрутів
Черкащини
ДЕСЯТНІКОВ ІВАН ВАЛЕРІЙОВИЧ, к.і.н., доцент, завідувач кафедри
туризму Східноєвропейського університету економіки й менеджменту.

Млинарство в економіці держави Богдана Хмельницького
МАСЛАК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, к.і.н., доцент, завідувач кафедри
українознавства Кременчуцького ДПУ ім. М. Остроградського.

Візуальність в умовах культурних трансформацій
ГОНЦА ФЕДІР, архітектор, викладач кафедри образотворчого мистецтва
ЧНУ імені Б. Хмельницького; автор проекту “Ландшафтно-паркова
архітектура Черкащини”.

Млинарство, млини, мельники у часопросторі української традиційної
етнокультури
МАСНЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії
та етнології України ЧНУ ім. Б.Хмельницького.

Млини у творчості черкаських художників
КОЛЕСНИК ЛІДІЯ, магістрант ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і
мистецтва ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

The rescue of windmills of poland, the windmills of Wielkopolski and a comparison
with the rescue of windmills in the netherlands
Порятунок вітряків Польщі, Великопольських вітряків порівняно із
вітряками Голандії
mr. A.H.P.M. (TON) MEESTERS, council member of the international molinological
society (TIMS); mr. L.P.M. (LEO) VAN DER DRIFT,The Netherlands
Водяні млини південного сходу Житомирщини
ТЮТЮННИК ЮЛІАН ГЕННАДІЙОВИЧ., д.г.н., старший науковий співробітник,
завідувач кафедри дизайну, (ДАКККІМ), голова українського Національного
комітету із збереження індустріальної спадщини (ТІССІН – Україна ).
Вітряки України в колекції Національного музею народної архітектури та
побуту України
ВЕРГОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, cтарший науковий співробітник Музею
народної архітектури та побуту України
4

Млинарство в житті Олександра Шліхтера
ПАЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА, аспірантка кафедри етнології та
краєзнавства Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
Сокілецький млинарський комплекс у спадщині водогосподарського
будівництва на річці Південний Буг
ЛАВРИК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, аспірант кафедри фізичної географії
природничо-географічного факультету Вінницького державного
педагогічного університету імені М.Коцюбинського.
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До історії млинарства на Чигиринщині
СОЛОДАР ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, викладач Національної академії СБУ
Історія млинарства у Медведівській окрузі.
ЛЕГОНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ, завідувач відділу “Холодний Яр” НІКЗ
“ЧИГИРИН”.
Стан млинарства на теренах Чигиринського повіту поч. ХХ ст.
ДОРОШЕНКО РУСЛАН, студент ННІ історії і філософії ЧНУ
ім. Б. Хмельницького;
БЕЗУГЛИЙ АНДРІЙ, студент ННІ економіки і права ЧНУ ім. Б. Хмельницького
З історії млинарства на Канівщині
ІСАЄВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА, завідувач відділу Шевченківського
національного заповідника “Канів від давнини до сучасності”.
Млинарство на Монастирищині
БУЛЬБА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА, старший науковий співробітник
Монастирищенського районного краєзнавчого музею.
Млинарство Золотоніського краю
ІВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ, студент ННІ історії і філософії ЧНУ
ім. Б. Хмельницького.
Водяні млини на р. Рось (в околицях смт. Стеблів)
ХАВРУСЬ СЕРГІЙ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ, директор Літературно-меморіального
музею Івана Нечуй-Левицького, заслужений працівник культури України
Історія водяного млина у селі В’язівок
КАСЯН АНДРІЙ, студент ННІ історії і філософії ЧНУ
ім. Б. Хмельницького.
Минуле та сучасність Будищанського вітряного млина
ОВСІЄНКО ЮРІЙ, студент ННІ української філології та соціальних комунікацій
ЧНУ ім. Б. Хмельницького
Лящівський млин — минувшина та сьогодення
КОЗУЛЯ ВІКТОРІЯ, студент ННІ української філології та соціальних
комунікацій ЧНУ імені Б. Хмельницького

Пам`ятки дерев’яної архітектури: залучення до інформаційного простору як
шлях до порятунку
КРУШИНСЬКА ОЛЕНА, к.х.н., Київський національний університет ім.
Т.Шевченка, автор проекту “Дерев’яні храми України”.
Млинарство у дослідженнях С.А. Таранушенка
КРАСІКОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, доцент кафедри етики, естетики та
історії культури НТУ “Харківський політехнічний інститут”, директор
етнографічного музею НТУ “ХПІ” “Слобожанські скарби” ім. Г.Хоткевича.
Впровадження новітніх зернопереробних технологій та збереження пам’яток
традиційного млинарства
ОДОКІЄНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, керівник проекту “Черкащина від Краю
до Краю”.
Збереження пам’яток традиційного млинарства на Черкащині
ЛАВРІНЕНКО НАЗАР.ПЕТРОВИЧ, к.і.н., викладач кафедри історії та етнології
України ЧНУ ім. Б.Хмельницького, голова правління ГО “Конгрес молодих
вчених Черкащини”.
__________________________________________________________
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ:
Секція 1 Українська етнокультура та історія господарства
Аудиторія 514,
керівники: д.і.н., проф.Ю.П. Присяжнюк, С. Г.Ганницький
Зернотерки трипільців-хліборобів
МИЦИК ВАДИМ, директор Тальнівського музею Історії хліборобства,
заслужений працівник культури України.
Курган “Вітрякова могила” на Правобережжі Черкащини
СИВОЛАП МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, старший викладач кафедри історіографії,
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін ЧНУ ім. Б.Хмельницького.
Мельник у контексті української чоловічої магії
ЧОРНА МІЛЕНА, заступник директора музею “Козацькі землі України”, м. Київ.
Млин у міфологічних уявленнях слов’ян
ТЕМЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, к.і.н., доцент кафедри історії та етнології
України ЧНУ ім. Б.Хмельницького.
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Млинарство в усній народній творчості
ЛАВРІНЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, аспірант кафедри новітньої
історії ЧНУ ім. Б.Хмельницького.

Млини у повсякденному житті України козацької доби
ЗЕМЗЮЛІНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, к. і. н., доцент кафедри новітньої історії
ЧНУ ім. Б.Хмельницького.

Українські прізвища пов`язані з млинарством
СИВОЛАП МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ, старший викладач кафедри
історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін ЧНУ ім.
Б.Хмельницького.
СИВОЛАП ЛАРИСА ГРИГОРІВНА, зав. відділом археології Черкаського
обласного краєзнавчого музею.

Жорновий промисл у контексті трансформації пореформеного
українського села
ПРИСЯЖНЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ, д. і. н., професор кафедри історії та
етнології України ЧНУ ім. Б.Хмельницького.

Млинарство в господарській діяльності монастирів XVII - XVIII ст.
ЛАСТОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, д.і.н., професор Київського
національного університету ім. Т.Шевченка.
Типологія млинів на українських землях XIX–поч. XX ст.
ГАННИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ, завідувач відділу історії краю XIVпоч. XX ст. Черкаського обласного краєзнавчого музею.
Технічний стан парових борошномельних млинів Правобережної
України другої половини ХІХ ст.
ЖАМ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА, науковий співробітник, завідуюча відділом
НІКЗ “Переяслав”.
Борошномельне виробництво у містах Подільської губернії наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст.
ЄСЮНІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, провідний науковий співробітник
Хмельницького обласного краєзнавчого музею, здобувач кафедри всесвітньої
історії Кам’янець-Подільського національного університету.
З історії побутування вітряків України кін. ХІХ - поч. ХХ ст.
СВИРИДА РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА, науковий співробітник Національного
музею народної архітектури та побуту України
Сільське самоврядування на Південній Київщині в XIV – першій
половині XVI ст..
МИХАЙЛЮК ЮРІЙ .МИКОЛАЙОВИЧ., к.і.н., доцент кафедри історії та
етнології України ЧНУ ім. Б.Хмельницького.
Селянство Південної Київщини в етносоціальних процесах (XVІ – перша
половина XVIІ ст.).
ІВАНГОРОДСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ, к.і.н., доцент кафедри
історії та етнології України ЧНУ ім. Б.Хмельницького.
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Створення кооперативними організаціями виробничої інфраструктури
українського села початку ХХ ст.
ФАРЕНІЙ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ., д.і.н., доцент кафедри новітньої історії
ЧНУ ім. Б.Хмельницького
Заходи Особливої Наради із забезпечення селян українських губерній с/г
технікою та реманентом
КОРНОВЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, к. і. н., доцент кафедри новітньої
історії ЧНУ ім. Б.Хмельницького.
Секція 2 Регіональний вимір українського млинарства
Млини Черкащини
Аудиторія 506,
керівник: к.і.н. Н.П. Лавріненко
Традиційні водяні млини на Закарпатті ХІХ – ХХ ст.
КОЦАН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ, завідувач експозиційним відділом
Ужгородського музею архітектури та побуту.
Традиційні водяні млини на Закарпатті ХІХ – ХХ ст.
СОЛОГУБ ТЕТЯНА ЯКІВНА, старший науковий співробітник
Ужгородського музею архітектури та побуту.
Технічно–конструктивні характеристики вітряних млинів Бахмаччини
20–50-х рр. ХХ ст.
СТРИКУН ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, директор Бахмацького районного
історичного музею.
Архітектурні особливості млинів Західної України
БОКАЛО ОЛЕНА, аспірант інституту архітектури Національного
університету “Львівська Політехніка”.
Історія млинарства Фастівщини
НЕЛІНА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА, директор Фастівського державного
краєзнавчого музею
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