ЮВІЛЕЇ

В.В. ГЕРМАНУ — 85
Відомому вченому в галузі ветеринарної медицини,
доктору ветеринарних наук,
професору, члену-кореспон
денту НААН В’ячеславу Валентиновичу Герману випов
нилося 85 років.
Народився В.В. Герман
11 лютого 1936 р. у м. Харкові.
Після закінчення Харків
ського ветеринарного інституту (нині Харківська державна зооветеринарна академія)
у 1959 р. був направлений
на роботу до Українського
науково-дослідного інституту експериментальної ветеринарії (нині — ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»)
у лабораторію вивчення хвороб птиці. Тут
за 45 років праці пройшов науковий шлях
від старшого лаборанта (1959), молодшого
(1960 – 1965) та старшого (1965 – 1972) наукового співробітника, завідувача лабораторії
(1972 – 1990) до завідувача відділу вивчення
хвороб птиці (1990 – 2003).
У 1967 р. у Харківському зооветеринарному інституті В’ячеслав Валентинович
захистив кандидатську дисертацію на тему
«Клиническое и анатомогистологическое
изучение респираторного микоплазмоза
и некоторых его ассоциаций у индеек и кур»,
у 1975 р. отримав вчене звання старшого
наукового співробітника. У 1988 р. у Ленінградському ветеринарному інституті (нині
Санкт-Петербурзький державний університет ветеринарної медицини) він захистив
докторську дисертацію на тему «Реовирусное заболевание индеек (эпизоотология,
диагностика и меры борьбы)», у 1994 р.
йому присвоєно вчене звання професора,
у 1995 р. — обрано членом-кореспондентом
УААН.
Наукові інтереси вченого — інфекційні
хвороби птиці: ньюкаслська хвороба, інфекційний ларинготрахеїт, респіраторний мікоплазмоз, реовірусна інфекція, «білом’язова
хвороба» індичат, хвороба Гамборо, інфекційний бронхіт, синдром зниження несучості, хвороба Марека, високопатогенний грип
та ін.
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У 2004 р. В’ячеслава Валентиновича було запрошено на роботу до Державного
науково-контрольного інституту біотехнології і штамів
мікроорганізмів Мінагрополітики України (ДНКІБШМ),
де він у 2004 – 2006 рр. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи,
здійснював наукове керівництво Науково-виробничого
центру з питань ветеринарного забезпечення птахівництва України. Брав активну участь у роботі Надзвичайної комісії з боротьби
із високопатогенним грипом птиці.
У 2008 р. В.В. Герман перейшов на посаду
провідного наукового співробітника Інституту
агроекології УААН (нині Інститут агроекології
і природокористування НААН).
В.В. Герман — автор 260 наукових праць,
9 монографій, 26 патентів, методичних рекомендацій, інструкцій та ін., підготував 18 кандидатів наук.
Протягом багатьох років він працював
у спеціалізованих учених радах із захисту дисертацій, у 1995 – 1998 рр. — у ВАК
України, у складі редакційних колегій збір
ника «Ветеринарна медицина» та багатьох
наукових журналів.
За наукові досягнення В’ячеслава Ва
лентиновича нагороджено Грамотою Президії
Верховної Ради УРСР (1973), бронзовими
медалями ВДНГ СРСР (1976, 1985), трудовою відзнакою Мінагрополітики України «Знак
пошани» (2002), удостоєно Премії УААН
(2001) та Почесної відзнаки УААН (2006).
Бажаємо ювілярові міцного здоров’я, творчих успіхів і довгих років життя.
Б.Т. Стегній, академік НААН,
директор ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»
А.М. Головко, академік НААН,
директор Державного
науково-контрольного інституту
біотехнології і штамів
мікроорганізмів
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