
Протокол №2 
засідання комісії з атестації електронних навчальних курсів 

у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
від 06 грудня 2012 р. 

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

(ЕНК), розроблених викладачами НУБіП України, і Касаткіна Д.Ю. 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.  Кафедра 
автоматики та 

робототехнічних 
систем ім. акад. І.І. 

Мартиненка 

Комп’ютерне 
забезпечення 

мережі та 
систем 

Опришко О.О. Болбот І.М. Хлястікова 
І.Г. 

Кузьмінська 
О.Г. 

240  Надати план 
виконання 
лабораторних 
робіт; 

 звести завдання 
лабораторної 
роботи і зараху-
вання в один 
ресурс; 

 збільшити типи 
тестових завдань 

2. 7 Кафедра 

електропостачання 
ім. В.М. Синькова 

Технологія 

обслуговування 
та ремонт 

електричних 

установок 
систем електро-

споживання 

Петренко А.В. Пузанов А.П. Хлястікова 

І.Г. 

Касаткін Д.Ю. 287  

 ННІ земельних ресурсів та правознавства  

3.  Кафедра теорії та 

істор ії держави і 

права 

Теорія держави 

і права  

Качур В.О. Курило В.І. Хлястікова 

І.Г. 

Кузьмінська 

О.Г. 

290  

 ННІ лісового і садово-паркового господарства 

4.  Кафедра 

декоративного 

садівництва та 
фітодизайну 

Сортознавство і 

насінництво 

декоративних 
рослин 

Дзиба А.А.  Хлястікова 

І.Г. 

Володими-

ренко В.М. 

240  Переглянути і 

активувати 
створені веб-
ресурси (теги, 
посилання), 

малюнки  

5.  Кафедра 

ландшафтної 
архітектури і 

садово-паркового 
будівництва 

Основи 

образотворчого 
мистецтва 

Гатальська 

Н.В. 

Олексійченко 

Н.О. 

Хлястікова 

І.Г. 

Володими-

ренко В.М. 
240  Збільшити 

теоретичний 
матеріал 

 Природничо-гуманітарний ННІ 

6. 1 Кафедра історії і 

політології 
Історія України  Хвіст В.О. Костюк О.В. Хлястікова 

І.Г. 

Кузьмінська 

О.Г. 

240  Привести у 
відповідність 
викладені 

презентації 
лекцій до вимог 
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№ 

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* 

Положення про 

ЕНК; 

 збільшити типи 
тестових завдань 

 Укр. ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей 
економіки 

7. 2 Кафедра 

економічної 
кібернетики 

Методологія 

наукових 
досліджень 

Галаєва Л.В. Попрозман 

Н.В. 

Хлястікова 

І.Г. 

Касаткін Д.Ю. 240  Надати критерії 
оцінювання у 
завданнях для 

самостійної 
роботи 

8.  Кафедра 

комп’ютерних 

мереж і 
телекомунікацій 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 
(бакалаври) 

Бірюков М.Л.  Осипова Т.Ю. Хлястікова 

І.Г. 

Касаткін Д.Ю. 240  Надати критерії 
оцінювання до 

кожного виду 
навчальної 
діяльності 

9.  Кафедра 
комп’ютерних 

мереж і 
телекомунікацій 

Інформатика у 
ветеринарній 

медицині 
(бакалаври) 

Осипова Т.Ю. Рабоча Т.П. Хлястікова 
І.Г. 

Касаткін Д.Ю. 270  Об’єднати 
методичні 
вказівки до 
виконання 

навчальних робіт 
з урахуванням 
роботи 

10.  Кафедра 
комп’ютерних 

мереж і 
телекомунікацій 

Інформатика у 
ветеринарній 

медицині 
(магістри) 

Осипова Т.Ю. Рабоча Т.П. Хлястікова 
І.Г. 

Касаткін Д.Ю. 270 – // – 

11.  Кафедра 

комп’ютерних 
мереж і 

телекомунікацій 

Інформаційні 

технології в 
агрономії 

Рабоча Т.П. Коваль Т.В. Хлястікова 

І.Г. 

Касаткін Д.Ю. 270  Збільшити банк 
питань 

12.  Кафедра 
комп’ютерних 

мереж і 
телекомунікацій 

Комп’ютерні 
технології та 

основи 
програмування 

Рабоча Т.П. Коваль Т.В. Хлястікова 
І.Г. 

Касаткін Д.Ю. 270 – // – 

13.  Кафедра 

комп’ютерних 
мереж і 

телекомунікацій 

Обчислювальна 

математика і 
програмування 

Рабоча Т.П. Коваль Т.В. Хлястікова 

І.Г. 

Кузьмінська 

О.Г. 

270 – // – 

14.  Кафедра технологій 
програмування 

Комп’ютерне 
програмування 

Ткаченко О.М. Ряба О.І. Хлястікова 
І.Г. 

Мокрієв М.В. 270  Внести самостій-
ну роботу в стру-
ктуру модуля; 

 збільшити кіль-
кість тестових 

питань 

 

* Рекомендації, що надані сертифікованим ЕНК, необхідно виконати в робочому порядку 
впродовж 10-ти днів від дня засідання. 
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2. Рекомендувати доопрацювати зауваження в ЕНК, які представлені у таблиці 2. 
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 енергетики і автоматики 

1.  Кафедра 

автоматики та 
робототехнічних 

систем ім. акад. І.І. 
Мартиненка 

Засоби 

автоматизації 
сільськогоспо-

дарської техніки  

Лавінський 

Д.С., 
Опришко О.О. 

Мірошник 

В.О. 

Хлястікова 

І.Г. 

Мокрієв М.В.  Представити робочу 
програму та критерії 
оцінювання відповідно 

вимогам Положення про 
ЕНК; 

 оформити електронні 
навчальні матеріали у 
вигляді електронного 

посібника з гіперпоси-
ланнями з пунктів плану 
на розділи посібника; 

 надати додаткові 

мультимедійні навчально-
методичні матеріали, 
термінологічний словник,  
додаткові друковані 

джерела, Інтернет-
джерела з активними 
гіперпосиланнями, 
методичні рекомендації до 

виконання практичних 
(лабораторних, 
самостійних) робіт, 
контрольні запитання, 

тест для підсумкової 
атестації у модульному 
контролі та підсумковій 
атестації 

2.  Кафедра 

автоматики та 
робототехнічних 

систем ім. акад. І.І. 
Мартиненка 

Інтелектуальні 

системи 

Кіктєв М.О. Вдовін Р.М. Хлястікова 

І.Г. 

Кузьмінська 

О.Г. 

 Структурувати лекції 
відповідно до Положення 
про ЕНК; 

 оформити презентації 
відповідно вимогам 
Положення про ЕНК; 

 провести індивідуальне 
оцінювання роботи 

студентів; 

 урізноманітнити типи 
тестових питань; 

 збільшити кількість 
студентів для апробації 
ЕНК 

 ННІ лісового і садово-паркового господарства 

3.  Кафедра 
ландшафтної 

архітектури і 

садово-паркового 
будівництва 

Комп’ютерні 
технології 

проектування 

природно-
заповідних та 

садово-
паркових 

об’єктів 

Зібцева О.В.  Хлястікова 
І.Г. 

Володими-
ренко В.М. 

 Збільшити теоретичний 
матеріал; 

 надати додаткові 
мультимедійні навчально-
методичні матеріали, 

методичні рекомендації 
до виконання практичних 
(лабораторних, 

самостійних) робіт, 
додаткові друковані 
джерела, Інтернет-
джерела з активними 

гіперпосиланнями, 
контрольні запитання у 
модульному контролі; 

 апробувати ЕНК 
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№ 

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 рослинництва, екології та біотехнологій 

4.  Кафедра агрохімії 

та якості продукції 

рослинництва 

Програмування 

врожаю 

Пасічник Н.А. Логінова І.В. Хлястікова 

І.Г. 

Супрун І.О.  Представити ЕНК 
відповідно до вимог 

Положення про ЕНК 

5. 2 Кафедра загальної 
екології 

Стратегія 
сталого 

розвитку 
природи та 

суспільства 

Розпутній 
М.В. 

Гайченко В.А. Хлястікова 
І.Г. 

Супрун І.О.  Невідповідність курсу 
робочій програмі 
(практичних робіт – 32, 
лабораторних робіт – 8); 

 відсутні практичні і 
лабораторні роботи 

 Технічний ННІ  

6.  Кафедра 

надійності техніки  

Проектування 

технологічних 

процесів 

Карабиньош 

С.С. 

Новицький 

А.В. 

Хлястікова 

І.Г. 

Мокрієв М.В.  Представити ЕНК 
відповідно до вимог 
Положення про ЕНК; 

 показати у календарному 
плані потижневе 

планування проведення 
лекційних та практичних 
занять, виконання 
студентами завдань для 

самостійної роботи; 

  надати Інтернет-джерела 
з активними 
гіперпосиланнями; 

 зробити більш читабель-
ним теоретичний матеріал 

7.  Кафедра 

конструювання 

машин 

Підйомно-

транспортні 

машини 

Коробко 

М.М. 

Рибалко В.М. Хлястікова 

І.Г. 

Мокрієв М.В.  Оформити електронні 
навчальні матеріали у 
вигляді електронного 

посібника з гіперпоси-
ланнями з пунктів плану 
на розділи посібника; 

 представити матеріали 
подані у Word в форматі 

PDF; 

 навести інтерактивні 
посилання; 

 добавити завдання для 
самостійної роботи 

студентів; 

 структурувати журнал 
оцінок; 

 апробувати ЕНК 

 Укр. ННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей 
економіки 

8.  Кафедра комп’ю-

терних мереж і 

телекомунікацій  

Моделювання 

систем 

Коваль Т.В. Осипова Т.Ю. Хлястікова 

І.Г. 

Кузьмінська 

О.Г. 

 Апробувати ЕНК 

 

3. Ознайомити відповідальних за впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

ННІ з результатами роботи комісії.  
 
Голова комісії: 

 
Проректор 

з навчальної і культурно-виховної роботи Н.М. Рідей  
 
Члени комісії: 

 
Начальник навчальної частини О.В. Зазимко 
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Директор Укр. ННІ інформаційного 
і телекомунікаційного забезпечення  
агропромислової та природоохоронної 

галузей економіки  О.М. Ткаченко  
 

Директор центру магістерських програм  Л.В. Кліх 
 
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  
 
Доцент 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.: 527-87-32 


