До 50-річчя від дня народження

КОМІСАРЕНКО АЛЛА ГРИГОРІВНА
30 липня 2019 р. виповнилося 50
років від дня народження Комісаренко
Алли Григорівни — активного члена
Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова (УТГіС),
кандидата біологічних наук, наукового
співробітника Інституту фізіології рослин
і генетики НАН України.
Комісаренко А. Г. — одна з відомих
генетиків України, яка має значнi науковi
досягнення в галузі генетики та біотехнології рослин. На сьогодні основним
напрямом її досліджень є створення
in vivo та іn vitro генетично модифікованих
рослин
важливих
сільськогосподарських культур, зокрема пшениці,
соняшника, кукурудзи Її робота пов’язана
з фундаментальними дослідженнями
спеціальної генетики рослин, розробкою
прийомів створення нових форм сільськогосподарських культур біотехнологічним шляхом та їхнім біохімічним і молекулярно-генетичним вивченням.
А. Г. Комісаренко народилася в
1969 р. в Краснодарському краї (РФ). З
1974 р. постійним місцем її проживання є
селище міського типу Глеваха Васильківського району Київської області. Після закінчення навчання в середній школі Алла вступила до Немішаївського радгоспу-технікуму, який закінчила в 1990 р. і отримала спеціальність агронома. У 1999 р. була зарахована в Інститут фізіології рослин і генетики НАН України у відділ генетичної інженерії, який став першим і єдиним місцем наукової роботи в її
професійному житті. З 2004 р. пройшла шлях від інженера I категорії до наукового співробітника. У 2005 р. без відриву від виробництва закінчила навчання на агрономічному факультеті Національного аграрного університету і отримала вищу освіту за спеціальністю «Агрономія».
У 2016 р. на вченій раді Інституту фізіології рослин і генетики НАН України Алла
Григорівна захистила дисертацію на тему «Генетична трансформація з використанням
дволанцюгового РНК-супресора гена проліндегідрогенази для підвищення осмотолерантності соняшника (Helianthus annuus L.)» і отримала наукову ступінь кандидата біологічних наук. Вона є співавтором більш ніж 60 наукових публікацій, з яких одна монографія та чотири патенти на корисну модель.
Алла Григорівна з 2006 р. активним членом Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова, постійно бере участь у вирішенні громадсько-організаційних
питань УТГіС. Її наукові досягнення були представлені на Міжнародних конференціях і
з’їздах УТГіС, які отримали позитивні відгуки наукової спільноти. Проводить науковопедагогічну роботу із студентами та учнями — членами Малої академìї наук. Нагороджена
Почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, Президії УТГіС.
Вітаємо Аллу Григорівну Комісаренко із славним ювілеєм і бажаємо їй міцного
здоров’я, щасливого творчого довголіття, подальших наукових звершень та наснаги.
З роси й води Вам, шановна Алло Григорівно!
Президія Українського товариства
генетиків і селекціонерів імені М. І. Вавилова
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