ЮВІЛЕЇ

В.В. ВЛАСОВУ — 65
Відомому вченому в галузі виноградарства, виноробства та ґрунтознавства,
доктору сільськогосподарсь
ких наук, академіку НААН
В’ячеславу Всевол одовичу Власову виповнилося
65 років.
Народився він 4 жовтня
1957 р. у с. Позднякове Фатежського р-ну Курської обл.
рф. У 1981 р. закінчив Киши
нівський державний університет ім. В.І. Леніна (нині
Молд авський державний
університет) за фахом ґрунтознавство та
агрохімія.
У 1981 – 1990 рр. В.В. Власов працю
вав інженером, пізніше — головним спеціалістом у проєктному інституті «Колгоспвинсадпроєкт» (м. Кишинів, Молдова), у
1990 – 1991 рр. — головним спеціалістомґрунтознавцем на сільськогосподарському малому підприємстві з обслуговування
АПК України «Агросінтекссад» (м. Одеса),
з 1992 по 1995 р. — у насіннєвому господарстві «Безбородьковскій» (Черкаська
обл.), де пройшов шлях від агронома до
заступника директора господарства, з 1995
по 2001 р. — на Державному підприємстві «Дослідне господарство «Таїровське»
Інституту виноградарства і виноробства
імені В.Є. Таїрова УААН (смт Таїрове,
м. Одеса) на посаді директора. У 2001 –
2019 рр. він обіймав посаду директора
Інституту виноградарства і виноробства
імені В.Є. Таїрова НААН (з 2003 р. ННЦ «Ін
ститут виноградарства і виноробства імені
В.Є. Таїрова»). З 2020 р. працює радником
при дирекції ННЦ «ІВіВ імені В.Є. Таїрова».
У 2003 р. В.В. Власов захистив кандидатську дисертацію на тему: «Агроекологічне
обґрунтування розміщення виноградних насаджень у Північному Причорномор’ї (на
прикладі Овідіопольського р-ну Одеської
обл.)» за спеціальністю екологія, у 2009 р. —
докторську дисертацію на тему: «Екологічні
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основи формування ампелоландшафтів» за спеціальністю екологія.
У 2010 р. В.В. Власова було обрано членом-кореспондентом НААН, 2016 р. —
дійсним членом (академіком) НААН.
В.В. Власов розробив
теоретичні та методологічні основи екологічного оцінювання ампелоландшафтів, принциповий алгоритм
ампелоекологічного картографування земель із застосуванням ГІС-технологій, а також виконав
ампелоекологічне районування ґрунтового
покриву Північного Причорномор’я.
В’ячеслав Всеволодович — керівник
Програми наукових досліджень НААН
«Виноградарство і виноробство», голова
редакційної колегії міжвідомчого тематичного наукового збірника «Виноградарство
і виноробство», з 2012 р. — член комітету
з Державних премій України в галузі науки
і техніки (секція «сільське господарство»).
В.В. Власов — автор понад 505 наукових і науково-практичних праць (зокрема
9 монографій, 2 підручників, 5 навчальних
посібників), 34 патентів. Під його науковим
керівництвом захищено 3 кандидатські ди
сертації.
За плідну багаторічну працю його удостоєно почесного звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (2006),
нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007), Подякою Президента України
(2009), Почесною грамотою Верховної
Ради України (2005), почесною відзнакою
Української академії аграрних наук (2006).
Щиро вітаємо ювіляра, бажаємо міцного
здоров’я, невичерпної життєвої енергії та
плідної праці на благо Батьківщини.
Відділення рослинництва НААН
ННЦ «Інститут виноградарства і
виноробства імені В.Є. Таїрова»
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