ЮВІЛЕЇ

В.М. ЄЖОВУ — 75
Відомому вченому в галузі
біохімічних досліджень рослинної сировини та її переробки, декоративного рослинництва, доктору технічних наук,
професору, академіку НААН
Валерію Микитовичу Єжову
виповнилося 75 років.
Народився В.М. Єжов
30 вересня 1947 р. у м. Тбілісі
(Грузія). У 1970 р. закінчив
біологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю
біологічна фізика.
Валерій Микитович працю
вав на посадах старшого лаборанта, молодшого наукового співробітника, заступника
завідувача лабораторії, старшого наукового
співробітника Всесоюзного науково-дослідного
інституту винограду і вина «Магарач» упродовж 1970 – 1987 рр., завідувача відділу біотехнології — у 1987 – 1995 рр., заступника директора з наукової роботи Інституту винограду
і вина «Магарач» УААН — у 1995 – 1999 рр.,
директора Нікітського ботанічного саду —
Національного наукового центру (м. Ялта) —
у 1999 – 2014 рр.
У 2014 р. В.М. Єжов після анексії Криму виї
хав до Києва, де й донині працює завідувачем
лабораторії квітково-декоративних та лікарських рослин Інституту садівництва НААН.
У 1977 р. Валерій Микитович захистив кандидатську дисертацію в Кишинівському державному університеті за спеціальністю біохімія, у 1987 р. — докторську дисертацію за
спеціальностями біотехнологія та технологія
виноробства у спеціалізованій вченій раді
Інституту винограду і вина «Магарач» УААН.
У 1990 р. В.М. Єжову присвоєно вчене звання професора.
Наукові інтереси вченого пов’язані з вивченням біохімічних особливостей вищих рослин як
потенційних джерел біологічно активних речовин харчового та лікувально-профілактичного
призначення, біохімічних і біотехнологічних
аспектів переробки рослинної сировини з метою одержання харчових, кормових продуктів
і продуктів для фармації та косметології, також
проблем декоративного садівництва.
Становлення В.М. Єжова як ученого пов’язане з вивченням і практичним застосуванням
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біокаталітичних процесів для
інтенсифікації промислової
переробки винограду, підвищення якості виноробної
продукції та розширення її
асортименту. В.М. Єжовим
сформовано теоретичні уявлення про місце полісахаридів у формуванні колоїдних
помутнінь вин, розкрито природу комплексу біополімерів
винограду і вин, вивчено закономірності їхньої трансформації під дією ферментів
природного та штучного походження. За його участі здійснено широкі біохімічні дослідження південних
плодових, ароматичних рослин як джерел біологічно активних сполук, зокрема фенольних
речовин із високою антиоксидантною дією.
Результати цих досліджень впроваджено через створення біологічно активних добавок,
фіточаїв і фітоконцентратів.
З 2016 р. В.М. Єжов є науковим керівником
підпрограми «Декоративне рослинництво»
програми НААН «Плодове та декоративне
садівництво».
Валерій Микитович — автор 427 наукових
праць, зокрема 4 книг, 10 брошур, отримав
40 авторських свідоцтв і патентів. Під його
науковим керівництвом захищено 21 кандидатську і 2 докторські дисертації.
У 1993 р. Валерія Микитовича обрано членом-кореспондентом УААН, у 1999 р. — дійсним членом (академіком) УААН, заступником
академіка-секретаря Відділення рослинництва
Академії.
У 2005 р. В.М. Єжов за розробку біотехнології виробництва їстівних грибів на відходах рослинного походження став лауреатом Державної
премії України в галузі науки і техніки.
За плідну багаторічну працю Валерій Мики
тович Єжов нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2012), Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України (2006), Почесними
грамотами НААН (1997, 2002, 2017).
Щиро вітаємо ювіляра і бажаємо йому міцного здоров’я, натхнення та подальшої праці
на благо Батьківщини.
Відділення рослинництва НААН
Інститут садівництва НААН

Вісник аграрної науки

2022, №10 (835)

