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Посада та місце роботи – директор МГО Прімавера, провідний співробітник відділу 

сталого використання та розвитку меліорованих територій  Інституту водних проблем і меліорації 

НААН, доктор сільськогосподарських наук. 

Дата народження – 10 липня 1956 року. 

Місце народження – м. Ульянівськ,  Росія. 

Освіта – вища, у 1982 р. закінчила  Український інститут інженерів водного господарства  

у м. Рівне (нині – Національний університет водного господарства та природокористування). 

Спеціальність – гідромеліорація, кваліфікація  - інженер-гідротехнік. 

Володіння мовами - українська, російська,  англійська – вільно 

Здобутки, публікації – близько 150 наукових публікацій, понад 15 відомчих і галузевих 

нормативних документів і посібників до них, свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір. 

Нагороди, почесні звання  – Почесна грамота Президії Української Академії аграрних 

наук (від 25 квітня 2002 року, протокол №6), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (від 18 

травня 2005 року, №10129), нагрудний знак «Почесний працівник Державного агентства  водних 

ресурсів України» (від 5 липня 2011 року,наказ №21-н),  Почесна грамота Міністерства аграрної 

політики та продовольства України (від 20 листопада 2011 року),  Почесна грамота Верховної 

Ради України (від 8 серпня 2016 року, №503-к). 

З моменту створення МГО Прімавера Жовтоног О.І. веде  активну громадську діяльність, 

працює у міжнародних проектах,  підтримує процеси демократизації українського суспільства у 

частині залучення зацікавлених сторін до управління водними та земельними ресурсами на різних 

рівнях управління, займається розповсюдженням міжнародного досвіду та сучасних методів 

сталого управління природними ресурсами  на сільських територіях. 

В Інституті водних проблем і меліорації НААН України Жовтоног Ольга Ігорівна займала 

посади завідуючого лабораторії водокористування (2007-2011рр), завідуючого лабораторії 

використання зрошуваних земель (2011-2015рр.), завідуючого відділу використання зрошуваних 

земель (2015-січень 2018 р.), завідуючого відділення сталого використання та розвитку 

меліорованих територій (лютий 2018-лютий 2018), завідуючого відділу сталого використання та 

розвитку меліорованих територій (лютий 2019 – серпень 2019).  

Після завершення роботи в Інституті (жовтень 2019) займатиметься переважно 

громадською та викладацькою діяльністю. 
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