А.С. Литвинко
(до 50-річчя від дня народження)

Алла Степанівна Литвинко – відомий
історик науки, доктор історичних наук
(2010), народилася 31 березня 1964 р. у Кіровограді. У 1986 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка і працювала
у Спеціальному конструкторському бюро
математичних машин і систем Інституту кібернетики НАН України. З 1989 р. працює
у відділі історії науки і техніки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та
історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, де пройшла шлях від аспіранта до провідного наукового співробітника (2012). Її
наукові праці стосуються історії механіки й
фізики, зокрема статистичної, історії НАН
України та історії наукових і науково-технічних шкіл.
А.С. Литвинко запропонувала періодизаційну схему історії статистичної фізики в
межах IV ст. до н.е. – 60-ті рр. XX ст., на основі історіографічного та джерелознавчого
аналізу висвітлила історію становлення та
розвиту статистичної фізики в Україні в
30-60-ті рр. XX ст., розглянула діяльність
наукових інститутів та університетів, де
проводилися дослідження в галузі статистичної фізики в Україні (Харківський,
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Дніпропетровський та Донецький фізико-технічні інститути, Інститут математики, Інститут фізики, Інститут теоретичної
фізики, Інститут металофізики, Інститут
фізики конденсованих систем, Інститут
проблем матеріалознавства, Інститут фізики напівпровідників, Фізико-технічний
інститут низьких температур; Харківський,
Київський, Одеський та Львівський університети), та наукових шкіл, проаналізувала одержані в цих центрах результати та
їх застосування. Вперше ідентифікувала
неформальні творчі колективи, очолювані академіками НАН України І.Р. Юхновським та С.В. Пелетмінським, з науковими
школами в галузі статистичної фізики. Все
це дістало узагальнення та висвітлення в її
монографіях «Микола Миколайович Боголюбов і статистична фізика в Україні»
(2009), яка була відзначена дипломом на
конкурсі «Мистецтво книги України», та
«Становлення статистичної фізики в Україні. 30–40-рр. XX ст.» (2009).
Поряд з науковою роботою Алла Степанівна проводить науково-організаційну
та експертну діяльність. Вона виконувала
обов’язки вченого секретаря Всеукраїнського семінару з історії науки та відповідального секретаря збірника «Нариси з історії природознавства і техніки». Є членом
редколегій журналів «Наука та наукознавство», «Вісник Національного технічного
університету «Харківський політехнічний
інститут». Серія історія науки і техніки»,
двох спеціалізованих учених рад з історії
науки і техніки. Працювала експертом Вищої атестаційної комісії України. Є членом
Міжнародного комітету з історії технологій
та Європейського товариства історії науки.
У 2008 р. А.С. Литвинко нагороджено Почесною грамотою Президії НАН
України.
Поздоровляючи Аллу Степанівну з
ювілеєм, бажаємо їй міцного здоров’я, дов
гих років життя, щастя та благополуччя,
нових досягнень у її плідній діяльності.
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