
Протокол №1 
засідання комісії з атестації електронних навчальних курсів 

у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
від 05 червня 2012 р. 

 
Слухали: Глазунову О.Г про подання на сертифікацію електронних навчальних курсів 

(ЕНК), розроблених викладачами НУБіП України, і Кузьмінську О.Г. про критерії оцінювання ЕНК. 

 
Постановили: 

1. Сертифікувати ЕНК, які відповідають основним вимогам Положення про ЕНК. Результати 
експертизи сертифікованих ЕНК наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Сертифіковані електронні навчальні курси 

№ 

зп. 
ННІ, кафедра Назва курсу ПІБ автора ЕНК 

ПІБ експерта 
змістовно-

наукової 
експертизи 

ПІБ експерта 
структурно-

функціональ-
ної експертизи 

ПІБ експерта 
методичної 

експертизи 

Сума 

балів 
Рекомендації* 

 ННІ енергетики і автоматики 

1. 7 Кафедра вищої та 

прикладної 
математики 

Спеціальні 

розділи вищої 
математики 

Шостак С.В. Дюженкова 

О.Ю. 
 

(96 б.) 

Хлястікова 

І.Г. 
 

(70 б.) 

Болбот І.М., 

Кузьмінська 
О.Г. 

(85 б.) 

251  Структурувати 
журнал оцінок 

 ННІ лісового і садово-паркового господарства 

2.  Кафедра лісового 
менеджменту 

Інформаційні 
системи в 

лісовому 
господарстві 

Володими-
ренко В.М., 

Терентьєв 
А.Ю. 

Кравець П.В. 
 

 
(85 б.) 

Хлястікова 
І.Г. 

 
(90 б.) 

Кузьмінська 
О.Г., 

Касаткін Д.Ю. 
(95 б.) 

270  

 ННІ рослинництва та ґрунтознавства 

3. 2 Кафедра агрохімії 

та якості продукції 
рослинництва ім. 

О.І. Душечкіна 

Моделі 

технологічного 
управління в 

агрохімсервісі 

Логінова І.В. Ященко Л.А. 

 
 

(93 б.) 

Хлястікова 

І.Г. 
 

(75 б.) 

Кузьмінська 

О.Г., 
Супрун І.О. 

(93 б.) 

261  

4.  Кафедра фітопато-

логії ім. акад. В.Ф. 
Пересипкіна 

Сільськогос-

подарська 
фітопатологія 

Дерменко О.П. Антоненко 

О.Ф. 
 

(100 б.) 

Хлястікова 

І.Г. 
 

(90 б.) 

Кузьмінська 

О.Г., 
Глазунова О.Г. 

(79 б.) 

269  Структурувати 
журнал оцінок 

 Природничо-гуманітарний ННІ 

5. 1
7

. 

Кафедра соціальної 
педагогіки та 

інформаційних 
технологій в освіті 

Інформаційні 
технології 

Гаріна С.М. Касаткін Д.Ю. 
 

 
(89 б.) 

Хлястікова 
І.Г. 

 
(90 б.) 

Кузьмінська 
О.Г., 

Мокрієв М.В. 
(88 б.) 

267  Узгодити 
змістовну 
частину курсу 
з попередніми 
дисциплінами 

ОКР "Бакалавр" 

 УННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей 

економіки 

6. 2
5

. 

Кафедра 
економічної 

кібернетики 

Оптимізаційні 
методи і моделі 

Жадлун З.О. Клименко 
Н.А. 

 
(95 б.) 

Хлястікова 
І.Г. 

 
(90 б.) 

Кузьмінська 
О.Г., 

Касаткін Д.Ю. 
(78 б.) 

263  Доповнити 
презентації 
слайдами; 

 розписати теми 
лекцій у кален-

дарному плані 

* Рекомендації, що надані сертифікованим ЕНК, необхідно усунути в робочому порядку впродовж 2-х тижнів 

від дня засідання. 

 
2. Рекомендувати доопрацювати зауваження до 12.11.2012 р. ЕНК, які представлені у 

таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Електронні навчальні курси, яким надано рекомендації відповідно до Положення про ЕНК  

№ 
зп.  

ННІ, кафедра Назва курсу 
ПІБ автора 

ЕНК 

ПІБ експерта 

змістовно-
наукової 

експертизи 

ПІБ експерта 

структурно-
функціональ-
ної експертизи 

ПІБ експерта 

методичної 
експертизи 

Рекомендації 

 ННІ бізнесу 

1.  Кафедра аграр-

ної економіки 

ім. проф. І.Н. 

Романенка 

Економіка 

підприємства 

(на англ. мові) 

Герасимчук 

Н.А. 

 

Куцеконь 

Л.А. 

 

Хлястікова 

І.Г. 

 

Глазунова О.Г.,  

Кузьмінська 

О.Г. 

 

 Структурувати журнал 
оцінок; 

 привести у відповідність 

критерії оцінювання до 
журналу оцінок; 

 провести  поточну 
перевірку знань; 

 навести Інтернет-джерела з 
активними гіперпосилан-

нями на методичні 
рекомендації у практичних 
роботах; 

 апробувати ЕНК 

2.  Кафедра аграр-

ної економіки 

ім. проф. І.Н. 

Романенка 

Економічні і 

фінансові ризики  

Герасимчук 

Н.А. 

 

Величко О.В. 

 

Хлястікова 

І.Г. 

 

Кузьмінська 

О.Г., 

Касаткін Д.Ю. 

 

– // – 

3. 1 Кафедра аграр-

ної економіки 

ім. проф. І.Н. 

Романенка 

Обґрунтування 

господарських 

рішень та оцінка 

ризиків  

Герасимчук 

Н.А. 

 

Величко О.В. 

 

Хлястікова 

І.Г. 

 

Кузьмінська 

О.Г. 

Мокрієв М.В. 

 

– // – 

 ННІ земельних ресурсів та правознавства  

4. 1 Кафедра геоін-

формаційних 

систем і 

технологій  

Інформатика і 

основи 

програмування 

Іванюта 

О.О. 

 

Назаренко 

Н.М. 

 

Хлястікова 

І.Г. 

 

Кузьмінська 

О.Г., 

Володимиренко 

В.М. 

 Навести критерії 
оцінювання; 

 привести у відповідність 
критерії оцінювання до 
журналу оцінок; 

 структурувати журнал 
оцінок; 

 збільшити кількість 
графічних зображень у 
лекційному матеріалі; 

 доопрацювати гіперпо-
силання у презентаціях, які 

не відкриваються 

 УННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей 

економіки 

5.  Кафедра 
економічної 

кібернетики 

Методологія 
наукових 

досліджень 

Галаєва Л.В. 
 

Попрозман 
Н.В. 

 

 

Хлястікова 
І.Г. 

 

Кузьмінська 
О.Г., 

Болбот І.М. 

 

 Відобразити електронні 
навчальні матеріали у 
вигляді електронного 
посібника з гіперпосилан-

нями з пунктів плану на 
розділи посібника; 

 зробити презентації до всіх 
лекцій; 

 представити термінологіч-
ний словник у форматі 
глосарію 

3. Ознайомити відповідальних за впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
ННІ з результатами роботи комісії.  
 

Голови комісії: 

 

Проректор 
з навчальної і культурно-виховної роботи Н.М. Рідей  
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Члени комісії: 
 
Начальник навчальної частини О.В. Зазимко 

 
Директор Укр. ННІ інформаційного 

і телекомунікаційного забезпечення  
агропромислової та природоохоронної 
галузей економіки  О.М. Ткаченко  

 
Директор центру магістерських програм  Л.В. Кліх 

 
Декан факультету комп’ютерних 
наук і економічної кібернетики  О.Г. Глазунова 

 
Помічник першого проректора  

з питань інформаційно-комунікаційного  
та програмного забезпечення В.М. Теплюк 
 

Помічник проректора- 
головного вченого секретаря А.В. Троян  

 
Доцент кафедри автоматики та 
робототехнічних систем І.М. Болбот 

 
Доцент кафедри лісового менеджменту В.М. Володимиренко 

 
Ст. викладач навчально-методичної 
лабораторії навчальної частини Д.Ю. Касаткін  

 
Ст. викладач кафедри інформаційних і 

дистанційних технологій  О.Г. Кузьмінська  
 
Доцент кафедри інформаційних систем  М.В. Мокрієв  

 
Доцент кафедри розведення та 

генетики тварин ім. М.А. Кравченка  І.О. Супрун  
 
Начальник відділу розробки  

електронних навчальних ресурсів  І.Г. Хлястікова 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Виконавець: Хлястікова І.Г. 
Тел.: 527-87-24 


