
Протокол №1 
засідання комісії з атестації електронних навчальних курсів 

у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
від 25 червня 2013 р. 

 

Слухали: декана факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики  Глазунову О.Г. 
про подання на сертифікацію електронних навчальних курсів (ЕНК), розроблених науково-

педагогічними працівниками ННІ бізнесу НУБіП України, та критерії оцінювання ЕНК. Курс 
сертифікується за умов виконання автором ЕНК вимог відповідно до Положення про ЕНК, 
проходження змістовно-наукової, змістовно-функціональної і методичної експертизи з загальною 

сумою 240-300 балів та апробації курсу із студентами протягом одного навчального модуля. 

Постановили: 

1. Сертифікувати електронний навчальний курс, який відповідає основним вимогам 
Положення про ЕНК. Результати експертизи сертифікованих ЕНК наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Сертифікований електронний навчальний курс 

№ 

зп. 
ННІ, кафедра Назва курсу 

ПІБ автора 

ЕНК 

ПІБ 

експерта 
змістовно-

наукової 
експертизи 

ПІБ експерта  
методичної 

експертизи 

ПІБ експерта 

змістовно-
функціональ

ної 
експертизи 

Сума 

балів 
Рекомендації 

 ННІ бізнесу  

1.  Кафедра 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 

аудиту 

Статистика. 

Частина 1 

Кирилюк О.Ф. 

Гузь М.М. 

Краєвський 

В.М. 

Володимиренко 

В.М. 
Мокрієв М.В. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова І.Г. 

242  Навести активні 
гіперпосилання на 

Інтернет-джерела у 
лекційному матеріалі; 

 доопрацювати форму 
подання практичних 
та самостійних 

завдань 

 
2. Сертифікувати електронні навчальні курси, за умови проведення апробації курсу зі 

студентами, ЕНК представлені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Сертифіковані електронні навчальні курси,  

за умови проведення апробації курсу зі студентами 

№ 
зп. 

ННІ, кафедра Назва курсу 
ПІБ автора 

ЕНК 

ПІБ 
експерта 

змістовно-
наукової 

експертизи 

ПІБ експерта  

методичної 
експертизи 

ПІБ експерта 
змістовно-

функціо-
нальної 

експертизи 

Сума 
балів 

Рекомендації 

 ННІ бізнесу  

1.  Кафедра 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 

аудиту 

Звітність 

підприємств 

Германчук 

Г.О. 
Боярова О.А. 

Богданюк 

О.В. 

Володимиренко 

В.М. 
Мокрієв М.В. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова І.Г. 

243  Провести апробацію 
зі студентами 

2.  Кафедра 
менеджменту ім. 

Й.С.Завадського 

Стратегія 
підприємства 

Петер М.В. Новак О.В. Володимиренко 
В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

240  Доопрацювати 
практичні і самос-
тійні роботи тощо; 

 провести апробацію 
зі студентами 
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3. Рекомендувати доопрацювати ЕНК представлені у таблиці 3, відповідно до вимог 
Положення про ЕНК, і представити ЕНК на наступне засідання комісії з атестації електронних 
навчальних курсів до 20.10.2013 р. 

Таблиця 3 

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  

методичної 
експертизи 

ПІБ експерта 
змістовно-

функціо-
нальної 

експертизи 

Сума 

балів 
Рекомендації 

 ННІ бізнесу  

1.  Кафедра 

бухгалтерського 

обліку, аналізу та 
аудиту 

Статистика. 

Частина 2 

Кирилюк 

О.Ф. 

Гузь М.М. 

Краєвський 

В.М. 

Володимиренко 

В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

216  Навести активні 
гіперпосилання на 

Інтернет-джерела у 
лекційному матеріалі; 

 доопрацювати 
питання і навчальні 

тести для самостійної 
підготовки студентів і 
самоперевірки; 

 доопрацювати форму 
подання практичних 

та самостійних зав-
дань (мета, завдання, 
критерії оцінювання); 

 структурувати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 
зі студентами 

2.  Кафедра 
бухгалтерського 

обліку, аналізу та 
аудиту 

Бухгалтерський 
облік 

Калюга Є.В. 
Гуренко Т.О. 

Германчук 
Г.О. 

Володимиренко 
В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

167  Доопрацювати всі 
елементи курсу; 

 доопрацювати 
навчальні тести для 
самоперевірки; 

 структурувати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 
зі студентами 

3.  Кафедра 
бухгалтерського 

обліку, аналізу та 

аудиту 

Бухгалтерський 
облік 

Олійник 
С.О. 

Германчук 
Г.О. 

Володимиренко 
В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

198  Оформити подання 
практичних робіт; 

 структурувати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 
зі студентами 

4.  Кафедра 
бухгалтерського 

обліку, аналізу та 
аудиту 

Фінансовий 
облік 

Кузик Н.П. Германчук 
Г.О. 

Володимиренко 
В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

231  Опрацювати подання 
практичних робіт - 
форма подання, 
критерії оцінювання; 
змінити тип елементу 

завдання на відповідь 
"Відповідь в кілька 
файлів", або все 
виконувати в одному 

файлі; 

 використовувати у 
тестах вибіркове 
формування; 

 структурувати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 
зі студентами 

5.  Кафедра обліку, 
аналізу та аудиту 

Фінансовий 
аналіз 

Куць Т.В. Богданюк 
О.В. 

Володимиренко 
В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

210  Представити лекцій-
ний матеріал у фор-
маті HTML або PDF; 

 доопрацювати форму 
подання практичних 

та самостійних 
завдань; 

 структурувати 
журнал оцінок 
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№ 

зп. 
ННІ, кафедра Назва курсу 

ПІБ автора 

ЕНК 

ПІБ 

експерта 
змістовно-

наукової 
експертизи 

ПІБ експерта  
методичної 

експертизи 

ПІБ експерта 

змістовно-
функціо-

нальної 
експертизи 

Сума 

балів 
Рекомендації 

6.  Кафедра 
економіки 

підприємства 

Economics of 
enterprises  

Герасимчук 
Н.А. 

Чалий А.А. Володимиренко 
В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

218  Представити лекцій-
ний матеріал у 
форматі HTML або 
PDF; 

 навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела; 

 подати у практичній 
частині результати 
роботи, критерії 

оцінювання, терміни 
виконання; 

 поділити тестові 
питання за темами та 
складністю; 

 структурувати 
журнал оцінок 

7.  Кафедра 
економіки 

підприємства 

Обґрунтування 
господарських 

рішень та оцінка 
ризиків  

Герасимчук 
Н.А. 

Збарський 
В.К. 

Володимиренко 
В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

226  Навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела; 

 доопрацювати 
посилання на 

додаткові матеріали 
за темами; 

 подати у практичній 
частині результати 
роботи, критерії 

оцінювання, терміни 
виконання; 

 структурувати 
журнал оцінок 

8.  Кафедра світового 

с.г. та 
менеджменту ЗЕД 

Діловий 

протокол та 
ведення пере-

говорів для 
Маркетологів 

(заочне) 

Галушко 

В.П. 
Кирилюк 

Д.О. 

Кузьменко 

С.В. 

Володимиренко 

В.М. 
Мокрієв М.В. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова І.Г. 

220 

 Об’єднати курси в 
один ЕНК та зробити 
розподіл на групи у 

журналі оцінок; 

 навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела у 
лекційному матеріалі; 

 структурувати курс 
для заочної форми; 

 збільшити типи 
тестових завдань; 

 сформулювати 
завдання з деталіза-
цією форми подачі 

результатів, крите-
рієм оцінювання, 
терміном виконання; 

 додати завдання для 
самоперевірки 
(наприклад, у вигляді 
тестів); 

 додати питання до 
всіх типів контролю; 

 дотримуватись 
співвідношення за 
рівнем складності у 
формуванні 

модульних та 
підсумкового тестів; 

 провести апробацію 
зі студентами 

9.  Кафедра світового 
с.г. та 

менеджменту ЗЕД 

Діловий 
протокол та 

ведення пере-
говорів для 

МЗД (заочне) 

Галушко 
В.П. 

Кирилюк 
Д.О. 

Кузьменко 
С.В. 

Володимиренко 
В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

10.  Кафедра світового 

с.г. та 
менеджменту ЗЕД 

Діловий 

протокол та 
ведення пере-

говорів для 
МОіА (заочне) 

Галушко 

В.П. 
Кирилюк 

Д.О. 

Кузьменко 

С.В. 

Володимиренко 

В.М. 
Мокрієв М.В. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова І.Г. 

11.  Кафедра 

світового с.г. та 
менеджменту ЗЕД 

Економіка 

світового 
сільського 

Галушко 

В.П. 
Береговий 

Діброва Л.В. Глазунова О.Г. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова І.Г. 

194 

ЕНК не відповідає 
вимогам Положення 

про ЕНК. 
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№ 

зп. 
ННІ, кафедра Назва курсу 

ПІБ автора 

ЕНК 

ПІБ 

експерта 
змістовно-

наукової 
експертизи 

ПІБ експерта  
методичної 

експертизи 

ПІБ експерта 

змістовно-
функціо-

нальної 
експертизи 

Сума 

балів 
Рекомендації 

господарства 
для економістів 

В.К. 
Міщенко 

І.А. 
Файчук О.М. 

Кирилюк 

Д.О. 

 Об’єднати курси в 
один ЕНК та зробити 
розподіл на групи у 
журналі оцінок; 

 навести друковані та 
Інтернет-джерела з 
активними гіперпоси-
ланнями; 

 наповнити глосарій 
термінами (!); 

 навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела у 
теоретичному 
матеріалі; 

 зробити активними 
посилання на 
презентації; 

 доопрацювати 
практичні і самос-

тійні роботи тощо; 
 провести апробацію 

зі студентами 

12.  Кафедра 
світового с.г. та 

менеджменту ЗЕД 

Економіка 
світового 

сільського 

господарства 
для 

маркетологів 

Галушко 
В.П. 

Міщенко 

І.А. 
Файчук О.М. 

Кирилюк 
Д.О. 

Діброва Л.В. Глазунова О.Г. 
Супрун І.О. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

13.  Кафедра 
світового с.г. та 

менеджменту ЗЕД 

Економіка 
світового 

сільського 
господарства 

для менеджерів 

Галушко 
В.П. 

Міщенко 
І.А. 

Діброва Л.В. Глазунова О.Г. 
Супрун І.О. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

14.  Кафедра фінансів 
і кредиту 

Бюджетна 
система 

Титарчук 
І.М. 

Негода Ю.В. 

Долженко 
І.І. 

Глазунова О.Г. 
Супрун І.О. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

195  Навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела у 
теоретичному 

матеріалі; 

 доопрацювати 
посилання "повер-
нення до змісту"; 

 доопрацювати тестові 
питання; дотримува-
тись співвідношення 
за рівнем складності 
у формуванні моду-

льних та підсумко-
вого тестів; 

 структурувати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 

зі студентами 

15.  Кафедра фінансів 
і кредиту 

Бюджетний 
менеджмент 

Титарчук 
І.М. 

Долженко 
І.І. 

Глазунова О.Г. 
Супрун І.О. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

190  Навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела у 
теоретичному 
матеріалі; 

 доопрацювати 
посилання "повер-
нення до змісту"; 

 структурувати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 
зі студентами 

16.  Кафедра фінансів 

і кредиту 

Податкова 

система 

Березовська 

Л.О. 

Долженко 

І.І. 

Касаткін Д.Ю. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

193  Структурувати ЕНК 

за видами діяльності; 

 навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела у 
теоретичному 

матеріалі; 

 підкріпити кожну 
лекцію презентаціями;  

 доопрацювати опис 
практичних занять в 
практичних заняттях 

(мета, завдання, 
питання, критерії 
оцінювання); 

 доопрацювати 
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№ 

зп. 
ННІ, кафедра Назва курсу 

ПІБ автора 

ЕНК 

ПІБ 

експерта 
змістовно-

наукової 
експертизи 

ПІБ експерта  
методичної 

експертизи 

ПІБ експерта 

змістовно-
функціо-

нальної 
експертизи 

Сума 

балів 
Рекомендації 

питання для самос-
тійної роботи 
студентів; 

 доопрацювати 

модульний контроль; 

 дотримуватись 
співвідношення за 
рівнем складності у 
формуванні модуль-

них та підсумкового 
тестів; 

 структурувати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 
зі студентами 

17.  Кафедра фінансів 

і кредиту 

Податковий 

контроль 

Березовська 

Л.О. 

Долженко 

І.І. 

Касаткін Д.Ю. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

197  Навести активні 

гіперпосилання на 
Інтернет-джерела у 
теоретичному 
матеріалі; 

 доопрацювати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 
зі студентами 

18.  Кафедра фінансів 
і кредиту 

Податковий 
менеджмент 

Долженко 
І.І. 

Мамчур Р.М.  Болбот І.М. 
Глазунова О.Г. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

185  Вказати у робочій 
програмі кількість 
годин на вивчення 
кожного модуля; 

добавити вимоги до 
знань, умінь та 
навичок; 

– навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела; 

– доопрацювати 

посилання "повер-
нення до змісту"; 

 навести таблицю 
співвідношень 
національних оцінок 

та оцінок ECTS у 
критеріях 
оцінювання; 

 доопрацювати форму 

подання практичних 
та самостійних 
завдань; 

 дотримуватись 
співвідношення за 

рівнем складності у 
формуванні модуль-
них та підсумкового 
тестів; 

 збільшити типи 
тестових питань ; 

 структурувати 
журнал оцінок; 

 провести апробацію 
зі студентами 

 

4. 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  
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Члени комісії: 
 
Начальник навчальної частини О.В. Зазимко 

 
Помічник першого проректора  

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

Директор центру магістерських програм  Л.В. Кліх 
 

Директор Укр. ННІ інформаційного 
і телекомунікаційного забезпечення  
агропромислової та природоохоронної 

галузей економіки  О.М. Ткаченко  
 

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

Доцент кафедри геодезії і картографії В.А. Богданець 
 

Доцент кафедри автоматики та 
робототехнічних систем І.М. Болбот 
 

Доцент кафедри лісового менеджменту В.М. Володимиренко 
 

Ст. викладач науково-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  

Центру дистанційних технологій навчання І.Г. Хлястікова 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Виконавець: Хлястікова І.Г. 
Тел.: 527-87-32 


