
Протокол № 2 

засідання комісії з проведення конкурсу 

«Використання ІКТ у навчальному процесі» 

від 12.11.2010 р. 

Слухали: 

Морзе Н.В. про організацію конкурсу серед НПП НУБіП України, Кузмінську О.Г. про 

критерії оцінювання ЕНК (додаток 1), організацію оцінювання конкурсних робіт та підсумки 
конкурсу.  

Постановили:  

1) Затвердити результати конкурсу.  
2) Переможцями конкурсу у номінації «Навчальні мультимедійні презентації до курсу 

лекцій» вважати: 
серед НПП базового закладу НУБіП України: 

1 місце  Багацька О. М. каф. ландшафтної архітектури і садово-паркового будівництва, ННІ 
лісового і садово-паркового господарства, дисципліна «Озеленення населених 

місць» 
2 місце - Дорош О.С., Бутенко Є.В., каф. управління земельними ресурсами, ННІ Земельних 

ресурсів та правознавства, дисципліна «Моніторинг та охорона земель»;  

Канаш О.П., каф. Земельного кадастру, ННІ Земельних ресурсів та правознавства, 
дисципліна «Інформаційне забезпечення грошової оцінки земель».  

3 місце  – Логінова І. В., кафедра «Агрохімії та якості продукції рослинництва ім.. О.І. 
Душечкіна», ННІ Рослинництва та ґрунтознавства, дисципліна «Agricultural 
Chemistry» 

серед НПП регіональних ВНЗ НУБіП України: 

1 місце  Голуб Є.С. Ірпінський економічний коледж, дисципліна «Філософія» 

2 місце – Іоніна С.А. Ірпінський економічний коледж, дисципліна «Економіка 

природокористування» 

3 місце – Гарапко Н.І. Мукачівський аграрний коледж, дисципліна «Бухгалтерський облік»  

Номінація «Опорні схеми»: 

Гуменюк Я.О., кафедра фізики, ННІ енергетики і автоматики, дисципліна «фізика» 

Номінація «Дидактичний матеріал»: 

Дерменко О. П., кафедра Фітопатології, ННІ Рослинництва та ґрунтознавства, 

дисципліна «Фітопатологія».  
Бойко Г.В., кафедра Формакології і токсикології, ННІ Ветеринарної медицини, 

дисципліна «Лікарські рослини» 
Баранчук В.С. Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.. О.Майнової 
дисципліна «Ботаніка»; 

Сковорода В.М. Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім.. О.Майнової 
дисципліна «Механізація і автоматизація с.-г. виробництва»; 

Гойман В.І. Заліщицький аграрний коледж дисципліна «Культурологія».  
 

Спеціальна відзнака (ІТ-професіонали): 



Мокрієв М.В., каф. інформаційних систем у менеджменті, ННІ Бізнесу, дисципліна 
«Бази даних в управлінських системах» 

 

Номінація «Електронний навчальний курс»: 

1 місце  Мокрієв М.В., кафедра інформаційних систем у менеджменті, УННІ 

інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та 
природоохоронної сфер економіки, дисципліна «Бази даних в управлінських 

системах»; 
Мокрієв М.В., Попов О.Є., Касаткіна О.М., кафедра інформаційних систем у 

менеджменті, УННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення 
агропромислової та природоохоронної сфер економіки, дисципліна «Економічна 
інформатика 2 (електронні таблиці)».  

 

2 місце – Гатальська Н. В., кафедра ландшафтної архітектури і садово-паркового 

будівництва, ННІ лісового і садово-паркового господарства, дисципліна 
«Ландшафтна графіка»; 
Дорош О.С., Бутенко Є.В., кафедра управління земельними ресурсами, ННІ 

земельних ресурсів та правознавства, дисципліна «Методичне забезпечення 
грошової оцінки земель» 

 
3 місце  – Стеценко С.В., кафедра вищої та прикладної математики, ННІ Енергетики і 

автоматики, дисципліна «Системний аналіз та управління в АПК»;  

Ященко Л.А., кафедра агрохімії та якості продукції рослинництва ім. 
О.І.Душечкіна, ННІ Рослинництва та ґрунтознавства, дисципліна «Методологія 
наукових досліджень».  

 

 

 

Голова комісії:        Морзе Н.В. 

 

Члени комісії:        Зазимко О.В. 

 

          Кліх Л.В. 

 

          Гладкий А.М.  

 

          Лузан П.Г. 

 

          Кузьмінська О.Г. 



Додаток 1 

Вимоги до проведення експертизи ЕНК  

1. Критерії, за якими здійснюється  структурно-функціональна експертиза  
Складова ЕНК  Критерій К-ть 

балів  
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Робоча програма 

  

  

Подано у форматі Веб-сторінки  

 

Наявність мети та завдань вивчення курсу * 

Наявність вимог до знань, умінь та навичок (вхідних та вихідних)  * 

Вказано кількість годин на вивчення кожного модуля  * 

Відображаються назви тем з анотаціями * 

Календарний 

план 

  

Подано у форматі Веб-сторінки  * 

Наявність потижневого  планування проведення лекційних та практичних 

(семінарських, лабораторних) занять у формі таблиці  

* 

Наявність потижневого  планування виконання студентами завдань для 

самостійної роботи  
* 

Критерії 

оцінювання  

  

Подано у форматі Веб-сторінки  * 

Вказується розподіл оціночних балів за виконання різних видів навчальної 

діяльності з кожного модуля  
5 

Вказується «вага» кожного модуля у загальній рейтинговій оцінці  5 

Наведена таблиця співвідношень національних оцінок та оцінок ЕCTS * 

Друковані  та 

Інтернет джерела 

Подано у форматі Веб-сторінки  * 

Вказуються основні друковані джерела з дисципліни  * 

Вказуються додаткові друковані джерела  * 

Наводяться Інтернет-джерела з активними гіперпосиланнями 5 

Термінологічний 

словник 

  

Подано у форматі глосарія  * 

Означення наводяться до всіх термінів у словнику  * 

Кількість термінів (1 бал за 10 термінів)  5 

Оголошення  Подано у форматі форуму * 

Теоретичний 

матеріал


  

  

Електронні навчальні матеріали представлені у вигляді електронного 

посібника з гіперпосиланнями з пунктів плану на розділи посібника 

(розраховується пропорційно загальній кількості лекцій (тем))  

1-20 

Наявність додаткових мультимедійних навчально-методичних матеріалів  10 

Наявність презентацій до всіх лекцій (тем) (розраховується пропорційно 

загальній кількості лекцій (тем))  

1-10 

Складова ЕНК  Критерій К-ть 

                                                                 


 без дотримання вказаної вимоги курс на експертизу не приймається  


 наявність обов’язкова незалежно від розподілу годин у навчальному плані  



балів  

Практичні 

(семінарські, 

лабораторні) роботи
 

 

 

Наявність окремих ресурсів для кожної практичної (лабораторної) роботи, 

які містять основні структурні елементи: тема, мета, методичні 
рекомендації, список завдань, форма подання результатів виконаної 

роботи, критерії оцінювання, термін виконання (для всіх робіт) 

(розраховується пропорційно загальній кількості робіт)  

1-20 

Завдання для 

самостійної  роботи 

 

Наявність методичних рекомендацій з виконання завдань або  додаткових 

навчально-методичних ресурсів для самостійного опрацювання або 

посилань на зовнішні інформаційні ресурси 

5 

Наявність окремих ресурсів із завданнями для самостійного виконання, які 

містять основні структурні елементи: список індивідуальних завдань, 

форма подання результатів виконаного завдання, критер ії оцінювання, 

термін виконання  

5 

Модульний контроль  

  

  

Наявність контрольних запитань  * 

Наявність навчального тесту для самоконтролю (5-10 тестових завдань) з 

коментарями 
5 

Наявність тесту або практичного завдання для модульного контролю  5 

Підсумкова атестація  

  

Наявність контрольних запитань  * 

Тест для підсумкової атестації містить 30 тестових запитань  * 

Всього  100 

                                                                 


 можуть виконуватися як самостійна робота під керівництвом викладача 



2. Критерії змістовно-наукової експертизи 

Складова ЕНК  Критерій К-ть 

балів  
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Робоча програма Відповідає типовій навчальній програмі або анотації освітнього стандарту  2 

Календарний план Відповідає робочій навчальній програмі 1 

Критерії оцінювання  Відповідають вимогам вихідних знань, умінь та навичок  5 

Друковані та 

Інтернет-джерела  

Запропоновані друковані та Інтернет джерела містять основні та додаткові 

навчально-методичні матеріали з дисципліни  

5 

Термінологічний 

словник 

Основні терміни з дисципліни подані у  глосарії до курсу  5 

Всі означення термінів у глосарії до курсу коректні  5 

Оголошення  У оголошеннях та форумах подані актуальні питання для обговорення  2 

Теоретичний матеріал

 Кожна тема висвітлена в обсязі достатньому для оволодіння сту дентами 

навчальним матеріалом  

5 

Теми курсу мають практичне значення, пов'язані з майбутньою професією  5 

Графічні зображення, моделі, розміщені у навчальних ресурсах, доречні, 

коректно виконані, відповідають меті їх використання  

5 

Мультимедійні навчально-методичні матер іали відповідають меті 

навчання  

5 

Мультимедійні презентації відповідають змісту лекційного матер іалу  5 

Лінгвістична чистота навчально-методичних матеріалів  5 

Практичні (семінарські, 

лабораторні) роботи
 

 

Методичні вказівки з виконання лабораторної роботи дають повне 

пояснення щодо порядку виконання роботи  

5 

Відповідність змісту практичних завдань необхідному рівню оволодіння 

вміннями та навичками 

5 

Завдання для самостійної 

роботи студентів  

Додаткові навчальні матеріали або методичні вказівки з виконання 

завдань для самостійної роботи або посилання на зовнішні інформаційні 

ресурси подані в обсязі достатньому для самостійного оволодіння 

студентами навчальним матеріалом  

5 

Відповідність змісту завдань необхідному рівню оволодіння вм іннями та 

навичками 

5 

Завдання для самостійної роботи передбачають використання ФАО -

ресурсів 


 

5 

Завдання для самостійного виконання передбачають дослідницьку 

навчальну діяльність студентів  

5 

Модульний контроль  Завдання або тест охоплює весь матер іал з модуля та відповідає вимогам 

до знань, умінь та навичок, якими необхідно оволодіти під час вивчення 

модуля 

5 

Підсумкова атестація  Зміст контрольних запитань  відповідає вихідним вимогам до знань, умінь 5 

                                                                 


 наявність обов’язкова незалежно від розподілу годин у навчальному плані  


 можуть виконуватися як самостійна робота під кер івництвом викладача  


 для природничо-гуманітарних дисциплін достатньо Інтернет-ресурсів  



та навичок 

Тестові завдання сформовані у тес т таким чином, щоб охопити навчальний 

матеріал всіх модулів курсу 

5 

Всього  100 

 



 

3. Критерії методичної експертизи 

Критерій Розподіл балів  

Участь студентів та 
викладача у форумах 

- активність на форумі більше 1 разу на тиждень;  5 

- активність на форумі 1 раз на тиждень і менше;  2 

Відповідність журналу оцінок 
задекларованим критеріям 
оцінюваня  

- відповідає повністю, наявні розрахункові показники для підрахунку 
рейтингів з навчальної роботи та атестації;  

5 

- відповідає повністю, розрахункових показників немає; 3 

- відповідає не повністю;  1 

Представлення теоретичного 
матеріалу у вигляді 
електронного посібника з 
гіперпосиланнями 

- матеріал структурований, розбитий на порції, працюють 
гіперпосилання, наявні графічні зображення;  

10 

- гіперпосилання працюють, матеріал розбитий на порції, недостатньо 
структурований, недостатньо графічних зображень;  

8 

- гіперпосилань немає або працюють некоректно, матеріал 
неструктурований, немає графіки;  

5 

Відповідність викладених 
презентацій лекцій вимогам:  

Всього  

з них:  

20 

- використовуються ключові слова і фрази, а не речення;  2 

- на одному слайді виводиться одне ключове поняття;  2 

- теоретичний матеріал структурується та подається у схемах та 
організаційних діаграмах, цифрові дані подаються у вигляді таблиць та 
діаграм; 

2 

- теоретичний матеріал підкріплюється графічними зображеннями та 
відео-фрагментами; 

2 

- основний зміст подається логічно та грамотно;  2 

- організаційні діаграми і графічні зображення використовуються 
відповідно до поставленої мети;  

2 

- ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на визначених 
моментах, поетапного виведення вмісту слайду на екран, для 
демонстрації руху або послідовності дій;  

2 

- для подання текстового матер іалу використовується шрифт з 
мінімальним розміром – 20 пт; 

2 

- фон, колір тексту та діаграм відповідають правилу 3-х кольорів та їх 
відтінків (у презентації використовувати 3 основні кольори та їх 
відтінки); 

2 

- презентація носить проблемний характер, не є точною копією 
друкованого посібника; 

2 

Подання  методичних 

рекомендацій до виконання 

практичних (лабораторних, 

самостійних) робіт 

- наявні теоретичні відомості щодо змісту та послідовності виконання 

роботи, графічні зображення, приклад виконання завдання;  

10 

- наявні теоретичні відомості щодо змісту та послідовності виконання 

роботи, приклад виконання завдання, немає графічних зображень;  

8 

- наявні лише теоретичні відомості щодо змісту та послідовності 

виконання роботи  

5 

Відповідність обраних типів 

завдань до практичних 

(лабораторних, самостійних) 

робіт поставленій меті  

- всі обрані типи завдань доцільно використовувати для перевірки 

необхідних вмінь та навичок; 

5 

 

- є завдання, тип яких не доцільно  використовувати для перевірки 

необхідних вмінь та навичок; 

2 

Наявність завдань для роботи 

в групах, парах 

 5 

Чіткість та зрозумілість 

формулювання  завдань:  

 

- завдання з деталізацією форми подачі результатів, з критеріями 

оцінювання, терміном виконання;  

5 

- завдання   з деталізацією форми подачі але без критеріїв оцінювання;  3 

- завдання зрозуміле, але без деталізації форми подачі результатів та 

критеріїв оцінювання  

1 

 



Достатність коментарів при  
оцінюванні навчальних 
досягнень студентів: 

- коментарі з вказівками на помилки  5 

- прості коментарі типу «достатньо добре»  3 

Наповнення банку тестових 
питань  

- більше 150 питань;  10 

- від 100 до 150 питань;  8 

- від 30 до 100 питань;  5 

Наявність категорій у банку 
тестових питань для 
перевірки різних рівнів 
засвоєння навчального 
матеріалу (за Б.Блумом):  

- наявні категорії для кожного модуля, у кожному з яких є категорії за 
складністю завдань, в кожній кате горії не менше 10 тестових завдань;  

5 

- немає категорій за складністю або модулями, наявні категорії без 
тестових завдань;  

3 

- банк тестових питань заповнений без категорій;  1 

Різноманітність типів 
тестових завдань  

- 5 і б ільше різних типів;  5 

- від 3до 5 різних типів; 3 

- 1-2 типи;  1 

Використання графіки у 
тестових завданнях 

- графічні зображення використовуються у формулюванні завдань і як 
варіанти відповідей;  

5 

- графічні зображення використовуються тільки у формулюванні 
завдань;  

3 

Формування модульних та 
підсумкового тесту 

- здійснюється за допомогою вибору випадкових питань з різних 
категорій складності у визначених співвідношеннях;  

5 

- здійснюється за допомогою ручного вибору питань з р ізних категорій 
складності у визначених співвідношеннях;  

3 

- не дотримані співвідношення за р івнями складності  1 

Всього  100 



Додаток 2 

Критерії оцінювання презентацій до курсу лекцій  

1. Презентація носить проблемний характер; може використовуватись у якості опорного 
конспекта; 

2. Структура презентацій відповідає структурі лекцій (зміст, висновки, завдання для 
самостійної роботи, контрольні запитання тощо); 

3. Презентації курсу мають єдине стильове оформлення та наочно демонструють 
належність до ННІ, кафедри, засвідчують авторство тощо; 

4. Кожен слайд має заголовок; його назва вказує на ключове поняття слайда; 

5. Основний зміст подається логічно та грамотно; використовуються ключові слова та 
фрази, а не повні речення; 

6. Теоретичний матеріал структурується та подається у схемах та організаційних 
діаграмах, цифрові дані подаються у вигляді таблиць та діаграм; 

7. Теоретичний матеріал підкріплюється графічними зображеннями та відео-

фрагментами; 
8. Організаційні діаграми і графічні зображення використовуються відповідно до 

поставленої мети; 
9. Для подання текстового матеріалу використовується шрифт з мін імальним розміром – 

20 пт; 

10. Фон, колір тексту та діаграм відповідають правилу 3-х кольорів та їх відтінків (у 
презентації використовувати 3 основні кольори та їх відтінки);  

11. Ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на визначених моментах, 
поетапного виведення вмісту слайду на екран, для демонстрації руху або послідовності 
дій. 

 



Додаток 3 

Список учасників конкурсу від базового закладу НУБіП України у номінації 

«Презентації до курсу лекцій»  

№ 

п/п 
ННІ Кафедра дисципліна ПІБ  

Примітка 

1 
Рослинництва  та 

ґрунтознавства  

Агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім.. О.І. 

Душечкіна  

Agricultural 

Chemistry 

Логінова І. 

В. 

3 місце  

2 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  

Агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім.. О.І. 

Душечкіна  

Методологія 

наукових 

досліджень  

Ященко 

Л.А. 

 

3 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  
Фітопатології 

Актиноміцетні 

хвороби рослин 

Дерменко 

О. П. 

 

4 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  
Фітопатології Фітопатологія  

Дерменко 

О. П. 

Номінація 

«дидактичний 

матеріал»  

5 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  

Технології зберігання, 

переробки та стандартизації 

продукції рослинництва ім.. 

Б.В. Лесика  

Товарознавство 

продукції 

рослинництва  

Скалецька 

Л.Ф. 

 

6 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  

Технології зберігання, 

переробки та стандартизації 

продукції рослинництва ім.. 

Б.В. Лесика  

Технологія 

переробки плодів і 

овочів 

Скалецька 

Л.Ф. 

 

7 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  

Технології зберігання, 

переробки та стандартизації 

продукції рослинництва ім.. 

Б.В. Лесика  

Післязбиральна 

доробка, зберігання 

та транспортування 

овочів 

Скалецька 

Л.Ф. 

 

8 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  

Технології зберігання, 

переробки та стандартизації 

продукції рослинництва ім.. 

Б.В. Лесика  

Біохім ія плодів, 

овочів та винограду  

Скалецька 

Л.Ф. 

 

9 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  

Технології зберігання, 

переробки та стандартизації 

продукції рослинництва ім.. 

Б.В. Лесика  

Наукове 

обґрунтування 

післязбиральної 

доробки, зберігання 

та транспортування 

продукції 

рослинництва  

Подпрятов 

Г. І. 

 

10 Бізнесу 
Менеджменту ім. проф. Й.С. 

Завадського  

Стратегічний 

менеджмент 

Гогуля 

О.П. 

 

11 Бізнесу 
Менеджменту ім. проф. Й.С. 

Завадського  

Менеджмент 

організації 

Аксентюк 

М.М. 

 

12 

Лісового і садово -

паркового 

господарства  

Ландшафтної архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

Основи 

образотворчого 

мистецтва 

Гатальська 

Н. В. 

 

13 

Лісового і садово -

паркового 

господарства  

Ландшафтної архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

Ландшафтна графіка  
Гатальська 

Н. В. 

 

14 

Лісового і садово -

паркового 

господарства  

Ландшафтної архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

Озеленення 

населених місць  

Багацька 

О. М. 

1 місце  

15 
Земельних ресурсів 

та правознавства  

Управління земельними 

ресурсами 

Методичне 

забезпечення 

грошової оцінки 

земель 

Дорош 

О.С., 

Бутенко 

Є.В. 

 

16 
Земельних ресурсів 

та правознавства  

Управління земельними 

ресурсами 

Моніторинг та 

охорона земель  

Дорош 

О.С., 

Бутенко 

Є.В. 

2 місце  



№ 

п/п 
ННІ Кафедра дисципліна ПІБ  

Примітка 

17 
Земельних ресурсів 

та правознавства  

Управління земельними 

ресурсами 
Земельне право 

Дорош 

О.С., 

Бутенко 

Є.В. 

 

18 
Земельних ресурсів 

та правознавства  

Геоінформаційних систем і 

технологій  

Глобальні системи 

позиціонування  

Богданець 

В.А. 

 

19 
Земельних ресурсів 

та правознавства  
Земельного кадастру 

Інформаційне 

забезпечення 

грошової оцінки 

земель 

Канаш 

О.П. 

2 місце  

20 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 

Комп’ютерних наук і 

економічної кібернетики  

Економічна 

кібернетика  

Попрозман 

Н.В. 

 

21 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 

Комп’ютерних наук і 

економічної кібернетики  

Моделювання 

економіки  

Клименко 

Н.А. 

 

22 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 
Інформаційних систем  

Бази даних в 

управлінських 

системах 

Мокрієв 

М.В. 

Номінація 

«ІТ-

професіонали» 

23 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 
Інформаційних систем  

Computer networks 

and 

telecommunication 

Харченко 

В.В. 

 

24 
Енергетики і 

автоматики  

Вищої та прикладної 

математики  

Системний аналіз і 

управління в АПК 

Стеценко 

С.В. 

 

25 
Ветеринарної 

медицини  

Паразитології та тропічної 

медицини к.вет.н.  

Паразитологія та 

інвазійні хвороби 

тварин  

Дідаш К.В. 

 

26 
Ветеринарної 

медицини  

Паразитології та тропічної 

медицини к.вет.н.  

Паразитологія та 

інвазійні хвороби 

тварин  

Семенко 

О.В. 

 

27 
Ветеринарної 

медицини  

Паразитології та тропічної 

медицини к.вет.н.  

Акушерство і 

гінекологія з 

основами андрології 

тварин  

Михайлюк 

М.М. 

 

28 
Ветеринарної 

медицини  
Формакології і токсикології Лікарські рослини  Бойко Г.В. 

Номінація 

«Дидактичний 

матеріал»  

48 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  

Грунтознавства та охорони 

грунтів 

охорона і 

відновлення 

родючості грунтів  

Піковська 

О.В. 

 

49 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  
овочівництва  

овочівництво 

відкритого грунту  

Бобось 

І.М. 

 

50 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  
овочівництва  

світові 

агротехнології в 

овочівництві 

Кутовенко 

В.Б. 

 

51 

Лісового і садово -

паркового 

господарства  

Ландшафтної архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

Організація СПГ 
Зібцева 

О.В. 

 

52 Технічний  
будівництва та опору 

матеріалів  

Будівельна механіка 

конструкцій  

Куценко 

А.Г. 

 

58 
Енергетики і 

автоматики  
Фізики  фізика  

Гуменюк 

Я.О. 

номінація 

"Опорні 

схеми" 

61 
Енергетики і 

автоматики  

автоматики та 

робототехнічних систем  

основи автоматики і 

автоматизації 

виробництва  

Гладкий 

А.М. 

 



Додаток 4 

Список учасників конкурсу від регіональних ВНЗ у номінації «Презентації до курсу 

лекцій» 

№ 

п/п 
ВНЗ  Дисципліна ПІБ  Примітка 

1.  Бахчисарайський будівельний 

технікум 

Основи розрахунку 

будівельних конструкцій  

Василенко 

З.О. 

 

2.  Бахчисарайський будівельний 

технікум 

досвід роботи викладача 

фізики  
Мариніч Н.М. 

 

3.  Бережанський агротехнічний 

інститут (каф. аграрної економіки та 

організації агробізнесу  

Планування і контроль 

на підприємстві 
Глубіш Л.Я. 

 

4.  

Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім.. О.Майнової 
Ботаніка  Баранчук В.С. 

Номінація 

«Дидактичний 

матеріал»  

5.  

Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім.. О.Майнової 

Механізація і 

автоматизація с.-г. 

виробництва  

Сковорода 

В.М. 

Номінація 

«Дидактичний 

матеріал»  

6.  Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім.. О.Майнової 
Гроші та кредит Кудас Ю.В. 

 

7.  Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім.. О.Майнової 
Економіка підприємства  Кулініч О.І. 

 

8.  Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім.. О.Майнової 
Українська література 

Суліменко 

Н.М. 

 

9.  
Боярський коледж екології і 

природничих ресурсів  

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Гапонюк Н.П. 

 

10.  Боярський коледж екології і 

природничих ресурсів  
Інформатика Дергач В.В. 

 

11.  Боярський коледж екології і 

природничих ресурсів  
Геодезія  Пушкар А.В. 

 

12.  Боярський коледж екології і 

природничих ресурсів  
основи грунтознавства  Скатерна Л.В. 

 

13.  Боярський коледж екології і 

природничих ресурсів  
  Гапонюк Н.П. 

 

14.  

Заліщицький аграрний коледж  Культурологія  Гойман В.І. 

Номінація 

«Дидактичний 

матеріал»  

15.  
Заліщицький аграрний коледж  Астрономія Руснак С.Г. 

 

16.  
Ірпінський економічний коледж  Філософія  Голуб Є.С. 

1 місце  

17.  
Ірпінський економічний коледж  

Економіка 

природокористування  
Іоніна С.А 

2 місце  

18.  
Мукачівський аграрний коледж  Бухгалтерський облік  Гарапко Н.І. 

3 місце  

19.  
Мукачівський аграрний коледж  Фармакологія  Богдан В.П. 

 

20.  
Мукачівський аграрний коледж  Фінансове право Грицько В.В.  

 

21.  

Ніжинський агротехнічний інститут 

Проектування 

технологічних процесів у 

рослинництві 

Кушнарьов 

С.А. 

 

22.  
Ніжинський агротехнічний інститут Мікропроцесорна техніка  

Лементарьов 

В.В. 

 



№ 

п/п 
ВНЗ  Дисципліна ПІБ  Примітка 

23.  
Ніжинський агротехнічний інститут Історія України  

Содорович 

О.С. 

 

24.  
Ніжинський агротехнічний інститут Всесвітня історія  

Шевченко 

В.Г. 

 

25.  
Ніжинський агротехнічний інститут Хімія  

Литовченко 

О.В. 

 

26.  
Ніжинський агротехнічний інститут Безпека життєдіяльності Матісько Л.М. 

 

27.  

Прибрежненский аграрный колледж.  

Машины и оборудование 

для животноводства 

(рос.мов.)  

 

Жигулин М.И.  
 



Додаток 5 

Список учасників конкурсу у номінації «Електронний навчальний курс» 

 

№ 

п/п 
ННІ Кафедра дисципліна ПІБ  

1 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 
Інформаційних систем  

Бази даних в 

управлінських 

системах 

Мокрієв М.В. 

2 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 
Інформаційних систем  

Computer networks and 

telecommunication 
Харченко В.В. 

3 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 

Комп’ютерних наук і 

економічної кібернетики  

Економічна 

кібернетика  
Попрозман Н.В.  

4 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 

Комп’ютерних наук і 

економічної кібернетики  

Економічна 

кібернетика  
Клименко Н.А. 

5 
Природничо-

гуманітарний  
філософії 

Філософія науки та 

інноваційного розвитку 
Верменко А.Ю. 

6 Енергетики і автоматики  
вищої та прикладної 

математики  

Системний аналіз та 

управління в АПК 
Стеценко С.В. 

7 
Тваринництва і водних 

біоресурсів 

Годівлі тварин і технології 

кормів 

Годівля 

моногастричних 

тварин  

Ільчук І.І. 

8 
Природничо-

гуманітарний  

англійської мови для 

технічних та 

агробіологічних 

спеціальностей  

Aнглійська мова для 

факультету МТ 

(1курс)  

Якушко К.Г. 

9 Технічний  
будівництва та опору 

матеріалів  

Будівельна механіка 

конструкцій  
Куценко А.Г. 

10 
Природничо-

гуманітарний  
філософії 

Філософія науки та 

інноваційного розвитку 
Сподін Л.А. 

11 
Лісового і садово -

паркового господарства  

Ландшафтної архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

Озеленення населених 

місць 
Багацька О. М. 

12 
Лісового і садово -

паркового господарства  

Ландшафтної архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

Основи образотворчого 

мистецтва 
Гатальська Н. В. 

13 
Лісового і садово -

паркового господарства  

Ландшафтної архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

Ландшафтна графіка  Гатальська Н. В. 

14 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 
Інформаційних систем  

Бази даних в 

управлінських 

системах 

Мокрієв М.В. 

15 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 
Інформаційних систем  

informat ics and 

computer technology 3 
Харченко В.В. 

16 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 
Інформаційних систем  

Економічна 

інформатика 2 

(електронні таблиці)  

Мокрієв М.В., 

Попов О.Є., 

Касаткіна О.М. 

17 
Земельних ресурсів та 

правознавства  

Управління земельними 

ресурсами 

Методичне 

забезпечення грошової 

оцінки земель  

Дорош О.С., 

Бутенко Є.В. 

18 Ветеринарної медицини  
мікробіології, вірусології та 

біотехнології 

Біотехнологія у 

ветеринарній медицині 
Новіцька О.В. 

19 
Земельних ресурсів та 

правознавства  

Управління земельними 

ресурсами 

Моніторинг та охорона 

земель 

Дорош О.С., 

Бутенко Є.В. 

20 
Земельних ресурсів та 

правознавства  

Геоінформаційних систем і 

технологій  

Глобальні системи 

позиціонування  
Богданець В.А. 



№ 

п/п 
ННІ Кафедра дисципліна ПІБ  

21 
Лісового і садово -

паркового господарства  

Ландшафтної архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

дизайн ландшафту  Зібцева О.В. 

22 
УННІ інф і телеком 

забезпеч 
Інформаційних систем  

Комп’ютерне 

програмування 
Ткаченко О.М. 

23 
Рослинництва та 

ґрунтознавства  

агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. 

О.І.Душечкіна  

Методологія наукових 

досліджень  
Ященко Л.А. 

 



 Протокол № 3 

засідання комісії з сертифікації  

електронних навчальних курсів 

від 12.11.2010 р. 

Слухали: 

Морзе Н.В. про сертифікацію електронних навчальних курсів (ЕНК), Кузмінську О.Г. про 

критерії оцінювання ЕНК (додаток) та підсумки сертифікації.  

Постановили:  

1) Сертифікувати наступні ЕНК: 

Назва ЕНК Автор Кафедра ННІ 

Системний аналіз та 

управління в АПК 
Стеценко С.В.  

Вищої та прикладної 

математики  
Енергетики і автоматики  

Основи образотворчого 

мистецтва 
Гатальська Н. В.  

Ландшафтної архітектури 

і садово-паркового 

будівництва  

Лісового і садово -

паркового господарства  

Ландшафтна графіка  Гатальська Н. В.  

Ландшафтної архітектури 

і садово-паркового 

будівництва  

Лісового і садово -

паркового господарства  

Бази даних в 

управлінських системах 
Мокрієв М.В. Інформаційних систем 

УННІ інф і телеком 

забезпеч 

Методичне забезпечення 

грошової оцінки земель  
Дорош О.С., Бутенко Є.В.  

Управління земельними 

ресурсами 

Земельних ресурсів та 

правознавства  

Методологія наукових 

досліджень  
Ященко Л.А. 

Агрохімії та якості 

продукції рослинництва 

ім. О.І.Душечкіна 

Рослинництва та 

ґрунтознавства  

Економічна інформатика 

2 (електронні таблиці)  

Мокрієв М.В., Попов О.Є., 

Касаткіна О.М.  
Інформаційних систем  

УННІ інф і телеком 

забезпеч 

Менеджмент у страхових 

організаціях 
Мамчур  Р.М. 

Менеджмент у страхових 

організаціях 
Бізнесу 

2) Атестувати електронні посібники: 

Назва електронного посібника  Автор 

«Електропривод» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 

«Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»  

Синявський О.Ю. 

 

3) Відмовити у сертифікації наступних ЕНК : 

ННІ  Кафедра дисципліна ПІБ  
Підстави відмови сертифікації ЕНК  

Ветеринарної 

медицини  

мікробіології, 

вірусології та 

біотехнології 

Біотехнологія у 

ветеринарній 

медицині 

Новіцька О.В. 

Матеріали курсу оформлені не за 

вимогами Положення про ЕНК 

Немає розподілу на модулі, відсутній 

модульний контроль  

Кількість лекцій, самостійних та 

лабораторних робіт не відповідає 

робочій програмі 

Презентації оформлені не за 

вимогами 

В банку тестових запитань 

переважають одно вибіркові 

запитання закритого типу 



ННІ  Кафедра дисципліна ПІБ  

Підстави відмови сертифікації ЕНК  

Лісового і 

садово-

паркового 

господарства  

Ландшафтної 

архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

Озеленення 

населених місць  

Багацька      

О. М. 

Теоретичним матеріал подано не у 

вигляді електронних посібників  

Форма подання завдань 

неструктурована  

Критерії оцінювання не визначені 

Лісового і 

садово-

паркового 

господарства  

Ландшафтної 

архітектури і 

садово-паркового 

будівництва  

дизайн 

ландшафту  
Зібцева О.В. 

Відсутні Інтернет-ресурси 

Немає розділу «Атестація»  

Лекції не структуровані 

Самостійна робота не за вимогами 

положення про ЕНК (відсутні 

методичні рекомендації)  

Природничо-

гуманітарний  
філософії 

Філософія науки 

та інноваційного 

розвитку  

Верменко 

А.Ю. 

Не коректне кодування текстових 

даних (загальна інформація про курс, 

лекції) 

Семінарські заняття оформлені не за 

вимогами 

Немає самостійної роботи, 

методичних матеріалів, питань для 

самоконтролю 

Апробація курсу відсутня  

Природничо-

гуманітарний  
філософії 

Філософія науки 

та інноваційного 

розвитку  

Сподін Л.А. 

Матеріали курсу оформлені не за 

вимогами Положення про ЕНК 

Наповнення курсу недостатнє  

Термінологічний словник містить 5 

термінів  

Лекційний матер іал не 

структурований (немає повернення до 

змісту) 

УННІ інф і 

телеком 

забезпеч 

Інформаційних 

систем 

informat ics and 

computer 

technology 3 

Харченко 

В.В. 

Матеріали курсу оформлені не за 

вимогами Положення про ЕНК 

Відсутні критерії оцінювання  

Відсутні тестові завдання ( 1 модуль)  

В банку тестових запитань 

переважають одно вибіркові 

запитання закритого типу 

Відсутня єдина структура подання 

матеріалів: 1 модуль – англійська 

мова подання, 2 - українська  

УННІ інф і 

телеком 

забезпеч 

Інформаційних 

систем 

Компютерне 

програмування 

Ткаченко 

О.М. 

Матеріали курсу оформлені не за 

вимогами Положення про ЕНК 

Застаріла робоча програма 

Критерії оцінювання: 

немає розділу балів за видами 

діяльності 

Термінологічний словник містить 18 

термінів  

Лекційні матеріали оформлені не за 

вимогами Положення про ЕНК 

(документи у PDF-форматі не 

відкриваються) 

Відсутні презентації 

В банку тестових запитань 

переважають одно вибіркові 

запитання закритого типу 

Природничо-

гуманітарний  

англійської мови 

для технічних та 

агробіологічних 

спеціальностей  

 Aнглійська мова 

для факультету 

МТ (1курс) 

Якушко К.Г. 

Презентації не відповідають зм істу 

лекцій  

В лекціях не працюють 

гіперпосилання  

Всі завдання лабораторних робіт 

однотипні 

Критерії розписані один раз та у дуже 

складній схемі 



ННІ  Кафедра дисципліна ПІБ  
Підстави відмови сертифікації ЕНК  

Тваринництва і 

водних 

біоресурсів 

Годівлі тварин і 

технології кормів  

Годівля 

моногастричних 

тварин  

Ільчук І.І. 

Критерії оцінювання: немає розподілу 

балів за видами діяльності 

Не достатня кількість теоретичного 

матеріалу  

Не розписані критерії оцінювання для 

лабораторних і самостійних робіт 

Відсутні презентації до теоретичного 

матеріалу  

Термінологічний словник містить 14 

термінів  

Немає варіантів самостійної роботи  

Кількість лекцій не відповідає 

робочій програмі 

 

Голова комісії:        Морзе Н.В. 

 

Члени комісії:        Зазимко О.В. 

 

          Кліх Л.В. 

 

          Гладкий А.М.  

 

          Лузан П.Г. 

 

          Кузьмінська О.Г. 

 


