
1. Черній Сніжана Олександрівна 

2. Науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичного 

аналізу 

3. Український інститут експертизи сортів рослин, лабораторія 

молекулярно-генетичного аналізу 

4. Рік народження - 1995 

5. Науковий ступінь – не має  

6. Вчене звання – не має 

7. Загальна кількість друкованих праць - 9 

8. Загальний стаж наукової роботи – 8 місяців 

9. Відомості про викладацьку діяльність у ВНЗ (назва ВНЗ, назва курсу, 

рік, семестр) – не має 

10. Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами – не 

має 

11. Короткі відомості (до 100 слів) про основні напрями досліджень: 

оцінка способів ідентифікації генетичних конструкцій та діагностики 

трансгенних рослин сільськогосподарських культур, дослідження 

поліморфізму сортів рослин за білковими маркерами, встановлення алельного 

стану мікросателітних локусів для сільськогосподарських культур, оцінка 

рівня внутрішньолінійної гетерогенності та ступеню гібридності кукурудзи й 

соняшнику. 
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