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Привітання

ПРИВІТАННЯ

ЩИРОСЕРДНО ВІТАЄМО РАЇСУ АНАТОЛІЇВНУ ВОЖЕГОВУ – ДИРЕКТОРА 
ІНСТИТУТУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН З ОБРАННЯМ ДІЙСНИМ 

ЧЛЕНОМ (АКАДЕМІКОМ) НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Раїса Анатоліївна Вожегова – доктор сільсько-
господарських наук, професор, академік НААН, 
Заслужений діяч науки і техніки України, провід-
ний вчений в галузі землеробства, сільськогоспо-
дарських меліорацій, рослинництва, селекції та 
насінництва.

Раїса Анатоліївна народилась 20 червня 1965 р. 
у селі Довга Поляна Старооскольського району Біл-
городської області Російської Федерації. У 1987 році 
закінчила Кримський ордена «Знак Пошани» сіль-
ськогосподарський інститут ім. М. І. Калініна за спе-
ціальність «Плодоовочівництво і виноградарство». 
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 спів-
робітника. 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. обі-
ймає посаду директора Інституту зрошуваного зем-
леробства 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. – була обрана член-кореспондентом НААН, 
у 2020 р. – академіком Національної академії аграр-
них наук України.

Наукові розробки Раїси Анатоліївни з питань 
ефективного використання зрошуваних земель, 
покращення їх еколого-меліоративного та агрохіміч-
ного стану, оптимізації агротехнологій, селекційній 
розробки широко відомі науковій спільноті та вносять 
вагомий вклад у підвищення ефективності функціо-
нування сільськогосподарської галузі України.

Результати наукових досліджень Р. А. Вожегової 
опубліковано в понад 880 наукових працях, у тому 
числі в 55 монографіях та посібниках. За безпосе-
редньої участі Раїси Анатоліївни створені 12 сортів 
рису, 7 сортів пшениці озимої, 2 гібриди кукурудзи, 
1 сорт буркуну білого, які характеризуються висо-
кою врожайністю, адаптивністю та широко викорис-
товуються у виробництві. 

Раїса Анатоліївна приймає активну участь у під-
готовці наукових кадрів. Під її керівництвом захи-
щено 4 докторські та 16 кандидатських дисертацій. 

Вожегова Р.А. є головою Навчально-науково-
виробничого консорціуму «Південний», створеного 
Інститутом зрошуваного землеробства НААН разом 
з вищими аграрними навчальними закладами, нау-
ково-дослідними установами та виробничими під-
приємствами. Вона є керівником Центру наукового 
забезпечення АПВ Херсонської області та керів-
ником 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 чле-
ном Спеціалізованої вченої ради із захисту доктор-
ських і кандидатських дисертацій при ДВНЗ «Хер-
сонський державний аграрний університет».Вона 
є головним редактором фахового міжвідомчого 
тематичного наукового збірника «Зрошуване зем-
леробство» та журналу «Аграрні інновації», членом 
редакційної колегії електронного журналу для вче-
них «Scientific World».

Раїса Анатоліївна є членом робочої групи з 
питань консервації деградованих і малопродук-
тивних 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. 
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