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СВІТЛИНИ З ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ  
М.І. ДУБИНИ

Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. 
З колегами на кафедрі

Біля жовтого корпусу  
університету

М.І. Дубина – професор Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
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Відрядження до Карлового університету у Празі

З польськими колегами

м. Краків. На березі Вісли
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В м. Умані на конференції

м. Прага. На Староместській площі
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Зустріч у резиденції Святійшого Філарета – Патріарха Київського і всієї Руси-України

Нагородження Святійшого Філарета
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Загальні звітні збори АН ВОУ, 2014 р.

Вшанування на Загальних звітних зборах АН ВОУ, 2014 р.
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Вручення диплома почесного професора

 Генерали  української освіти і польської арміїЗ керівництвом Військового гуманітарного 
інституту - генералом-майором Л. Ріпою
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Іспит з теорії літератури

На науковій конференції в м. Умані

У робочому кабінеті Академії, м.Київ, 2013 р.
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Красоти Лувра, м.Париж

Мандрівка до Австрії
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м. Канів. Біля монумента Тарасу Шевченку

Лазурне узбережжя. Прогулянки Ніццою
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Вручення академічних нагород на Загальних звітних зборах, 
2014 р. 

Нагороду з рук Президента отримує акад. Біляєва О.О.
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Вручення нагороди акад. Зозулі І.С., 
2014 р.

Вручення нагороди акад. Табачнікову С.І., 
2014 р.
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У Волинському університеті з друзями

Виступ Президента ВГО «АН ВО України» Дубини М.І. 
на Загальних звітних зборах, 2015 р.

Президія ВГО «Академія наук вищої освіти України», 2015 р. 
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Флагмани української освіти і науки, м.Київ, 2015 р.

У кулуарах. Зустрічі з академіками, 2015 р.
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На Тарасовій горі, 2014 р.

Онука Ліна в гостях у дідуся, 2014 р.

Підтримка і опора. З коханою дружиною

Весною в передмісті

З маленьким другом
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НЕКРОЛОГИ

У 2017 році відійшли у вічність такі видатні академіки: 
- Кутько Ігор Іванович;
- Зінченко Олександр Іванович;
- Литвин Володимир Петрович.

КУТЬКО ІГОР ІВАНОВИЧ

10.04.1937 - 18.04.2017
Доктор медичних наук, заслужений діяч науки і тех-

ніки України, професор, академік Академії наук вищої 
освіти України, лікар-психіатр вищої кваліфікаційної 
категорії, віце-президент ГО «Всеукраїнська професій-
на психіатрична ліга», член Національної спілки жур-
налістів України, лауреат конкурсу імені академіка АН 
України В. П. Протопопова, дійсний член Нью-Йорксь-
кої академії наук, завідувач наукового відділу, головний 
науковий співробітник Державної установи «Науко-
во-практичний медичний реабілітаційно-діагностич-
ний центр Міністерства охорони здоров’я України».

ЗІНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

 25.02.1928 – 20.04.2017
 Доктор сільськогосподарських наук, професор. На-

прям наукової діяльності: теоретичні основи рослин-
ництва і кормовиробництва, біологія, агроекологія, 
інтенсивні, екологічно доцільні, мінімалізовані тех-
нології вирощування польових і кормових культур. 
Продовжувач наукової школи з рослинництва і кормо-
виробництва. Опублікував близько 340 наукових, на-
вчально-методичних праць, зокрема 5 підручників, 8 
навчальних посібників. За підручник «Рослинництво» і 
навчальний посібник «Біологічне рослинництво» одер-
жав премію Міністерства аграрної політики України. 
Автор 3-х патентів на винаходи в галузі рослинництва. 
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Підготував 3 докторів і 14 кандидатів сільськогосподарських наук. Заслужений працівник 
освіти України, академік АН ВО України і МАНАО, був членом спеціалізованих рад із за-
хисту кандидатських і докторських дисертацій у Національному науковому центрі «Інсти-
тут землеробства УААН», Подільському аграрно-технічному університеті, Вінницькому 
ДАУ та Інституті кормів УААН; експертом Міністерства освіти і науки України з акреди-
тації, експертом ВАК України.

ЛИТВИН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

24.04.1937 – 09.07.2017
Професор кафедри епізоотології та організації вете-

ринарної справи факультету ветеринарної медицини 
Навчально-наукового інституту ветеринарної медици-
ни та якості і безпеки продукції тваринництва Націо-
нального університету біоресурсів і природокористу-
вання України. Доктор ветеринарних наук, професор, 
академік Академії наук вищої освіти України, почесний 
професор Харківської державної зооветеринарної ака-
демії. В 1961 році закінчив Українську академію сільсь-
когосподарських наук за спеціальністю ветлікар. Пра-
цював головним ветеринарним лікарем навчального 

господарства «Митниця», Київська область. Активно займався проблемами збереження 
молодняку сільськогосподарських тварин і птиці, пошуком, розробкою та впроваджен-
ням в практику нових препаратів.  У співпраці з науковцями HAH України розробив і 
впровадив у виробництво 24 біологічних і антимікробних препарати. 

За результатами наукових досліджень професор Литвин В.П. отримав 10 авторських 
свідоцтв і 9 патентів, видрукував понад 350 наукових і методичних праць, в т.ч. 12 підруч-
ників, посібників і монографій. Наукові досягнення професора Литвина В.П. неоднора-
зово демонструвались на ВДНГ СРСР і України, були відзначені 4 медалями та знаком 
«Винахідник СРСР».

Перестали битися серця людей щирої української душі, чий вагомий внесок у розбу-
дову української освіти і науки важко переоцінити. Свідченням цього є їхня багаторіч-
на гідна і високопрофесійна праця. 

Це непоправна втрата для рідних, близьких, колег, друзів.
Світла пам’ять про них назавжди лишиться в наших серцях!

Перезидія АН ВО України


