ПРЕС РЕЛІЗ
про проведення VI наукової конференції із міжнародною участю
«Кольори війни» (Друга світова війна 1939-1945 рр.
в історії європейської цивілізації)
Організатори конференції: Кіровоградська обласна державна адміністрація,
Державний архів Кіровоградської області, Кіровоградська обласна організація
Національної спілки краєзнавців України, Центральноукраїнський національний
технічний університет, КУ «Кіровоградське обласне відділення Пошукововидавничого агентства «Книга Пам’яті України».
Заявки на участь у роботі наукової конференції надало 50 осіб, з них 44 ос. з
України (Київ, Кропивницький, Кам’янець-Подільськ, Кривий Ріг, Одеса, Рівне,
Харків, Кіровоградська, Миколаївська та Черкаська області) та 6 іноземних громадян,
а саме: 2 – з Латвійської Республіки, 2 – з Литовської Республіки, 1 - з Федеративної
Республіки Німеччина, 1 - з Російської Федерації.
Учасники конференції – це викладачі, аспіранти і студенти вищих навчальних
закладів України: Центральноукраїнського державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка, Центральноукраїнського національного технічного
університету, Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди, Чорноморського Національного університету імені Петра Могили,
Київського університету імені Бориса Грінченка, Рівненського державного
гуманітарного університету, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова,
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Донецького
юридичного інституту МВС України, Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка, Навчально-наукового інституту економіки і права
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.
З них, 3 студенти, 3 аспіранти, 12 кандидатів наук та 4 доктори наук:
Віткус Олександрас Едвардович, професор Литовського університету наук про
здоров’я, доктор медичних наук (м. Каунас, Литовська республіка);
Калініченко Надія Андріївна, завідувач кафедри біології та методики її
викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор, заслужений вчитель
України;
Орлик Василь Михайлович, завідувач кафедри суспільних наук, інформаційної
та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету,
доктор історичних наук, професор;
Титаренко Дмитро Миколайович, професор кафедри соціально-гуманітарних
дисциплін Донецький юридичний інститут МВС України, доктор історичних наук
(м. Кривий Ріг).
Також, взяли участь у заході краєзнавці і працівники музейних закладів:
обласного художнього музею, КЗ «Художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна»,
КЗ «Кропивницький музей музичної культури імені Кароля Шимановського»,
КЗ «Літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого міста Кропивницького»,
КЗ «Олександрійський міський музейний центр імені Худякової А.Ф.» та відділу
«Суботівський історичний музей» Національного історико-культурного заповідника
«Чигирин» та співробітники КУ «Кіровоградське обласне відділення Пошукововидавничого агентства «Книга Пам’яті України» і Державного архіву Кіровоградської
області.
З них, 1 заслужений працівник культури України, 1 заслужений вчитель
України, 1 заслужений художник України та 4 почесні краєзнавця України.

