
Протокол №2 
засідання комісії з атестації електронних навчальних курсів 

у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
від 26 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 енергетики і автоматики, ННІ ветеринарної медицини та якості і 
безпеки продукції, ННІ земельних ресурсів та правознавства. 

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  

методичної 
експертизи 

ПІБ експерта 

змістовно-

функціо-
нальної 

експертизи 

Сума 

балів 
Рекомендації 

 ННІ енергетики і автоматики 

1.  Кафедра 

автоматики та 

робототехнічних 

систем ім. акад. 

І.І. Мартиненка  

Оргехніка та 

техніка зв’язку  

Опришко 

О.О. 

Мірошник 

В.О. 

Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

240  Представити загальну 
інформацію про курс 

відповідно до Поло-
ження про ЕНК; 

 наповнити глосарій; 

 доопрацювати 
посилання на додаткові 

матеріали за темами; 

 деталізувати форму 
подачі результатів та 
критеріїв оцінювання у 
завданнях; 

 дотримуватись 
співвідношення за 
рівнем складності у 
формуванні модульних 
та підсумкового тестів; 

 структурувати журнал 
оцінок 

2.  Кафедра вищої 

та прикладної 

математики  

Числові методи  Криворот 

Т.Г. 

Шостак 

С.В. 

Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

270  Представити загальну 
інформацію про курс у 

форматі HTML 

3.  Кафедра елект-

ричних машин і 

експлуатації 

електрооблад-

нання 

Охорона праці 

в галузі (елек-

тробезпека) 

Електриф. с.г. 

Тракай В.Г. Лут М.Т. Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

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

журналі оцінок; 

 оформити самостійну 
роботу у форматі 
HTML 

 
Курси сертифікуються як 
один 

4.  Кафедра елект-

ричних машин і 

експлуатації 

електрооблад-

нання 

Охорона праці 

в галузі (елек-

тробезпека) 

Енерг. с.г. 

Тракай В.Г. Лут М.Т. Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

249 
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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 

  ННІ земельних ресурсів та правознавства  

5.  Кафедра 

аграрного, 

земельного та 

екологічного 

права ім. акад. 

В.З.Янчука  

Актуальні 

проблеми 

аграрного 

права 

Кудріна 

Ю.І. 

Гафурова 

О.В.  

Петлюк 

Ю.С. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

240  Доопрацювати 
гіперпосилання; 

 збільшити типи 
тестових питань 

6.  Кафедра геодезії 

та картографії 

Картографічне 

забезпечення 

землеустрою 

Скаврон-

ський В.В. 

Ковальчук 

І.П. 

Богданець 

В.А. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

240  Дотримуватись 
співвідношення за 
рівнем складності у 

модульному та 
підсумковому тестах; 

 організувати банк 
тестових завдань за 

категоріями 

7.  Кафедра теорії та 

істор ії держави і 

права 

Теорія держави 

і права (Теорія 

права) 

Качур В.О. Єрмоленко 

В.М. 

Богданець 

В.А. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова  

І.Г. 

273  

8.  Кафедра 

управління 

земельними 

ресурсами 

Геодезичні 

роботи у 

землеустрої 

Бутенко 

Є.В. 

Барвінський 

А.В. 

Богданець 

В.А. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

241  Представити лекційний 
матеріал у форматі 
HTML або PDF; 

 сформулювати завдання 
з деталізацією форми 
подачі результатів та 

критеріями 
оцінювання; 

 структурувати журнал 
оцінок 

 
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 енергетики і автоматики 

1.  Кафедра вищої 

та прикладної 

математики  

Вища 

математика  

Панталієнко 

Л.А. 

Шостак 

С.В. 

Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

268  Провести апробацію зі 
студентами 

2.  Кафедра вищої 

та прикладної 

математики  

Прикладна 

математика  

Дюженкова 

О.Ю. 

Криворот 

Т.Г. 

Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

240  Провести апробацію зі 
студентами 

1.  Кафедра вищої 

та прикладної 

математики  

Вища 

математика  

Шостак 

С.В. 

Стеценко 

С.В. 

Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

240  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 ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва  

2.  Кафедра 

фармакології і 

токсикології 

Лікарські 

рослини 

Бойко Г.В. Іщенко В.Д. Кузьмінська 

О.Г. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

197  Представити загальну 
інформацію про курс у 
форматі HTML; 

 наповнити глосарій 
термінами і визначеннями 
навчального матеріалу; 

 навести активні 
гіперпосилання на 

Інтернет-джерела; 

 доопрацювати посилання 
на додаткові матеріали за 
темами; 

 сформулювати завдання з 
деталізацією форми 

подачі результатів, з 
критерієм оцінювання, 
терміном виконання; 

 дотримуватись 

співвідношення за рівнем 
складності у формуванні 
модульних та 
підсумкового тестів; 

 структурувати журнал 
оцінок 

3.  Кафедра 

фармакології і 

токсикології 

Токсикологія  Бойко Г.В. Духницький 

В.Б. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

200  Представити загальну 
інформацію про курс у 
форматі HTML; 

 доповнити глосарій 
поняттями, які потре-
бують означення; 

 навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела; 

 доопрацювати посилання 
на додаткові матеріали за 

темами; 

 сформулювати завдання з 
деталізацією форми 
подачі результатів, крите-
рієм оцінювання, 

терміном виконання; 

 дотримуватись 
співвідношення за рівнем 
складності у формуванні 
модульних та 

підсумкового  тестів; 

 структурувати журнал 
оцінок; 

 провести апробацію зі 
студентами 
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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 

 ННІ енергетики і автоматики 

4.  Кафедра 

електроприводу 

та електротех-

нологій ім. проф. 

С.П. Бондаренка  

Приладове 

забезпечення 

наукових 

досліджень  

Ковалишин 

Б.М. 

Олійник 

П.В. 

Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

201  Структурувати курс 
відповідно до Положення 
про ЕНК; 

 доопрацювати посилання 
на додаткові матеріали за 
темами; 

 сформулювати завдання з 
деталізацією форми 
подачі результатів, кри-

терієм оцінювання, 
терміном виконання; 

 доопрацювати опис 
практичних занять в 
практичних заняттях 
(мета, завдання, питання, 
критерії оцінювання); 

 доопрацювати 

відповідність обраних 
типів завдань до 
практичних; 

 структурувати журнал 
оцінок 

5.  Кафедра 

теплоенергетики  

Енергетичне 

устаткування 

електростанцій  

Шеліманова 

О.В. 

Міщенко 

А.В. 

Болбот І.М. 

Глазунова 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

215 ЕНК не відповідає 

загальним вимогам 
Положення про ЕНК. 

 Доробити всі елементи 
курсу; 

 представити лекційний 
матеріал у форматі HTML 
або PDF;  

 навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела; 

 опрацювати посилання на 
додаткові матеріали за 
темами; 

 опрацювати опис 
практичних занять в 

практичних заняттях 
(мета, завдання, питання, 
критерії оцінювання); 

 опрацювати питання для 
самостійної роботи 
студентів; 

 доопрацювати навчальні 
тести для самоперевірки; 

 сформулювати завдання з 
деталізацією форми 
подачі результатів, 

критерієм оцінювання, 
терміном виконання; 

 доопрацювати форму 
подання практичних та 
самостійних завдань; 

 дотримуватись 
співвідношення за рівнем 
складності у формуванні 
модульних та 
підсумкового тестів;  

 доопрацювати критерії 
оцінювання; 

 структурувати журнал 
оцінок 

  ННІ земельних ресурсів та правознавства 

6.  Кафедра геодезії Геодезія  Богданець Ковальчук Кузьмінська Заболоцький 195  Представити лекційний 
матеріал у форматі 
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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 

та картографії В.А. 

Рафальська 

Л.П. 

І.П. О.Г. 

Супрун І.О. 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

"простого" HTML або 
PDF; 

 підкріпити лекційний 
матеріал презентаціями; 

 доопрацювати 
гіперпосилання, які 
працюють не завжди 
коректно; 

 провести апробацію зі 
студентами 

7.  Кафедра геодезії 

та картографії 

Картографія  Ковальчук 

І.П. 

Гора І.І. Богданець 

В.А. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

222  Надати повнотекстовий 
структурований 

лекційний матеріал з 
гіперпосиланнями на 
інтернет-джерела; 

 опрацювати посилання на 

додаткові матеріали за 
темами; 

 вивести питання для 
самоперевірки із 
лекційного матеріалу в 

окремий ресурс; 

 представити лабораторні 
роботи у форматі HTML; 

 опрацювати опис 
практичних занять в 
практичних заняттях 

(мета, завдання, питання, 
критерії оцінювання); 

 сформулювати завдання з 
деталізацією форми 

подачі результатів, 
критерієм оцінювання, 
терміном виконання; 

 доопрацювати навчальні 
тести для самоперевірки; 

 дотримуватись 
співвідношення за рівнем 
складності у формуванні 
модульних та 
підсумкового тестів; 

 доопрацювати критерії 
оцінювання; 

 структурувати журнал 
оцінок 

8. 3 Кафедра геодезії 

та картографії 

Топографія Євсюков 

Т.О. 

Ковальчук 

І.П. 

Богданець 

В.А. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

219  Представити лекційний 
матеріал у форматі 
"простого" HTML або 

PDF; 

 дотримуватись 
співвідношення за рівнем 
складності у модульному 
та підсумковому тестах; 

 збільшити типи тестових 
завдань; 

 наповнити банк тестових 
завдань за категоріями; 

 надати методичні 
рекомендації до вико-

нання практичних робіт 
 

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 
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