
 

2. В чому їхня перевага у порівнянні з іншими? 

 За геномікою майбутнє 

 Знадобиться в подальшій роботі 

 Ця диспципліна знадобиться в подальшій роботі 

 Актуальність та практичне застосування для світової харчової промисловості та 

аграрного сектору 

 Для вивчення дисципліни були надані наздзвичайно цікаві лекції, гарно оформлені, 

зрозумілі презентації, що зробило навчання доступним та цікавим. 

 На мою думку, кожен з напрямків гідний для подальшого вивчення та розвитку. 

 Актиновий та тубуліновий цитоскелети відіграють ключову роль у життєдіяльності 

клітини. Проміжні філаменти ядерного скефолду - це каркас, до якого кріпляться 

хроматинові петлі. Він визначає особливості організації гетеро- та еухроматину. 

Враховуючи те, що для цілеспрямованого впливу на цитоскелети необхідно знати 

особливості їх архітектури та динаміки, обрана дисципліна може вважатися 

фундаментальною для наукової діяльності в області клітинної та молекулярної 

біології. 
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13.Чи зіштовхувались Ви в процесі навчання з конфліктною ситуацією 

(включаючи пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 

корупцією)? Як вирішуються такі проблеми в установі?8 ответов 

 НІ 

 Ні 

 Ні 

 Не зіштовхувалась 

 ні! 

 Не зіштовхувався з подібними випадками 

 Не зіштовхувались 

 На даний момент не стикалась 

14. Які заходи, на Вашу думку, можна рекомендувати для покращення якості 

освіти в Інституті? 

 В нашому Інституті навчання на високому рівні 

 Все влаштовує 

 Все влаштовує без додаткових заходів 

 Популяризувати професію наукового співробітника та досягнень 

Інституту та співробітників. 

 Можливо, було б корисним обов'язковими зробити дзвінки 1на1 з 

викладачем, організовувати зустріч у гугл календарі (з огляду на 

поточну ситуацію), наприклад кожні 2 тижні отримувати фідбек на 

якому етапі я знаходжуся, це б мотивувало мене, якщо є розклад, 



втановлена мета на 2 тижні і на увесь період, то вчитися і виконувати 

роботу значно легше. 

 Створити власну електронну бібліотеку. 

 Бібліотека інституту 

 Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном. 

 


