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ВОЖЕГОВІЙ РАЇСІ АНАТОЛІЇВНІ – 55
20 червня 2020 року виповнюється 55 років від
дня народження директора Інституту зрошуваного
землеробства НААН, доктора с.-г. наук, професора, член-кореспондента НААН, Заслуженого діяча
науки і техніки України Раїси Анатоліївни Вожегової – провідного вченого в галузі землеробства,
сільськогосподарських меліорацій, селекції, насінництва, рослинництва та агроекології.
Раїса Анатоліївна народилась 20 червня
1965 р. у селі Довга Поляна Старооскольського
району Білгородської області Російської Федерації. У 1987 році закінчила Кримський ордена
«Знак Пошани» сільськогосподарський інститут
ім. М.І. Калініна за спеціальність «Плодоовочівництво і виноградарство».
Раїса Анатоліївна свою трудову діяльність розпочала в 1987 році на Кримській сільськогосподарській дослідній станції, де працювала упродовж
1987-2000 рр. на посадах молодшого, наукового і
старшого
наукового
співробітника.
З 2001-2010 рр. – працювала в Інституті рису
НААН на посадах завідувача відділу, вченого секретаря і заступника директора з наукової роботи.
З 2010 р. і по теперішній час Вожегова Р.А. обіймає посаду директора Інституту зрошуваного землеробства НААН.
У 2010 році Вожегова Р.А. захистила докторську дисертацію, в 2012 р. їй було присвоєно
почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», у вона 2013 р. отримала вчене
звання професора за спеціальністю «сільськогосподарські меліорації», у 2016 р. – обрана
член-кореспондентом НААН.
Наукові розробки Раїси Анатоліївни з питань ефективного використання зрошуваних земель, покращення їх еколого-меліоративного та агрохімічного стану, оптимізації технологій
вирощування с.-г. культур, селекційній розробки широко відомі науковій спільноті та вносять
вагомий вклад у стабілізацію агровиробництва на зрошуваних і неполивних землях.
Результати наукових досліджень Вожегової Р.А. опубліковано в понад 850 наукових працях,
у тому числі в 55 монографіях та посібниках. За безпосередньої участі Раїси Анатоліївни створені 12 сортів рису, 7 сортів пшениці озимої, 2 гібриди кукурудзи, 1 сорт буркуну білого, які
характеризуються високою врожайністю, адаптивністю та широко використовуються у виробництві.
Раїса Анатоліївна приймає активну участь у підготовці кадрів. Під її керівництвом захищено
4 докторські та 14 кандидатських дисертацій.
Вожегова Р.А. є головою Навчально-науково-виробничого консорціуму «Південний», створеного Інститутом разом з вищими аграрними навчальними закладами, науково-дослідними
установами та виробничими підприємствами. Вона є керівником Центру наукового забезпе-
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чення АПВ Херсонської області та керівником Державної програми наукових досліджень
НААН 45 «Зрошуване землеробство».
Раїса Анатоліївна є головою Вченої ради та Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при ІЗЗ НААН, є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій при ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». Вона є головним редактором фахового міжвідомчого тематичного наукового збірника «Зрошуване землеробство» та журналу «Аграрні інновації», членом редакційної колегії
електронного журналу для вчених «Scientific World».
Раїса Анатоліївна є членом робочої групи з питань консервації деградованих і малопродуктивних земель в Херсонській області при обласній державній адміністрації. Тривалий час була
членом Координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку зрошуваних систем при
Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Вожегова Р.А., як науковець, знана не тільки в Україні, а й за її межами. Вона співпрацює з
науковими установами, закладами освіти та науково-виробничими компаніями Туреччини,
США, Білорусії, Казахстану, Ізраїлю, Мексики, Китайської Народної Республіки та іншими.
Раїса Анатоліївна за плідну наукову діяльність була нагороджена Почесною грамотою і медаллю Верховної Ради України (2014 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
(2015 р.), Орденом княгині Ольги III ступеня (2020 р.), Почесними грамотами Національної
академії аграрних наук України (2010, 2015, 2019 р.), Почесною відзнакою Національної академії аграрних наук України (2012 р.), Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2010 р.). Неодноразово нагороджена грамотами Херсонської обласної державної
адміністрації (2012 р., 2017 р.), Херсонської обласної ради (2013 р., 2017 р.), Відзнакою Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології «Золота Фортуна» (2018 р.), медаллю
«Народна шана Українським науковцям 1918-2018» (2018 р.), Грамотою міського голови
(2019 р.) та багатьма іншими.
Колектив Інституту зрошуваного землеробства НААН від щирого серця вітає нашого директора Раїсу Анатоліївну – натхненого лідера, вишукану пані, розкішну жінку, чудового організатора, досвідченого вченого й чуйну людину з Днем народження і Ювілеєм!
Бажаємо Вам натхнення, невичерпної життєвої енергії, родинного затишку, благополуччя,
міцного здоров'я, нових творчих звершень і вагомих наукових досягнень!
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