До 80-річчя від дня народження

Валентин Степанович Підгорський
5 лютого 2017 року виповнилося 80 років
від дня народження Валентина Степановича
Підгорського — знаного українського вченого в
галузі мікробіології і біотехнології, академіка НАН
України, лауреата Державної премії України в
галузі науки і техніки, премій НАН України
ім. Д. К. Заболотного та І. І. Мечникова, заслуженого діяча науки і техніки України, директора
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.
Ювіляр народився 5 лютого 1937 року у
с. Вороніж Шосткинського району Сумської області. Вищу освіту здобув на ветеринарному
факультеті Української сільськогосподарської
академії (нині Національний університет біоресурсів і природокористування). Свій шлях до
наукових вершин Валентин Степанович розпочав у 1961 р. з посади старшого лаборанта Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (ІМВ НАНУ), який він
нині очолює.
Наукові інтереси вченого зосереджені на фундаментальних питаннях регуляції росту і біосинтетичної активності дріжджів, молочнокислих бактерій, нокардіо- і корінеподібних бактерій, їх систематичного положення і закономірностей поширення в природі. Значну увагу в його роботах приділено комплексним дослідженням у галузі бактеріальної
лектинології та мікробіологічних методів деструкції речовин, що забруднюють біосферу.
Валентин Степанович веде активну науково-організаційну роботу. Він голова наукової ради при НАН України з проблеми «Мікробіологія», президент Товариства мікробіологів України ім. С. М. Виноградського, головний редактор «Мікробіологічного журналу», голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій зі спеціальностей «мікробіологія», «вірусологія» та «біотехнологія». Активно співпрацює з ученими багатьох країн.
Більш ніж півстоліття напрямком наукової діяльності членів первинної організації
Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова у ІМВ НАНУ є дослідження генетики мікроорганізмів та бактеріофагів. Ми щиро вдячні Валентину Степановичу за його увагу до наших досягнень та невдач. Він завжди скеровує нас рівнятися
у своїй роботі на кращих науковців-генетиків України та світу і робить усе можливе,
щоб забезпечити наші дослідження необхідною матеріальною базою.
Ми сердечно вітаємо шановного Валентина Степановича зі славним ювілеєм і бажаємо оптимізму, плідного довголіття, творчого натхнення, наснаги в дослідженнях та
подальших наукових звершень на благо України.
Члени первинного осередку
Українського товариства
генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова
в Інституті мікробіології і вірусології
ім. Д. К. Заболотного НАН України
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