
Протокол №3 
засідання комісії з атестації електронних навчальних курсів 

у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 
від 27 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 рослинництва, екології та біорізноманіття, ННІ тваринництва та 
водних біоресурсів, Природничо-гуманітарний ННІ, УННІ інформаційного і телекомунікаційного 

забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки, УННІ якості біоресурсів та 
безпеки життя. 

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 

  Природничо-гуманітарний ННІ  

1.  Кафедра 

педагогіки  

Основи 

педагогічної 

майстерності 

Теслюк 

В.М. 

Каленський 

А.А. 

Богданець В.А. 

Касаткін Д.Ю. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

253  Розділити кожний 
модуль структури 
курсу на окремі 
секції; 

 сформулювати 
завдання з деталіза-

цією форми подачі 
результатів, крите-
рієм оцінювання, 
терміном виконання 

завдань 

2.  Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

інформаційних 

технологій в 

освіті 

Сучасні 

програмні 

продукти та 

інтернет-

технології в 

освіті 

Гаріна С.М. Тарасенко 

Р.О. 

Богданець В.А. 

Касаткін Д.Ю. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

240  Представити 
лекційний матеріал у 
форматі HTML або 
PDF 

3.  Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

інформаційних 

технологій в 

освіті 

Інформаційні 

технології у 

навчанні 

Гаріна С.М. Касаткін 

Д.Ю. 

Богданець В.А. 

Касаткін Д.Ю. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова І.Г. 

255  Представити 
лекційний матеріал у 

форматі HTML або 
PDF 

  УННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки  

4.  Кафедра 

інформаційних 

систем 

Інформатика. 

Робота з 

документами 

Мокрієв 

М.В. 

Стариченко 

Є.М. 

Глазунова О.Г. 

Касаткін Д.Ю. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

274  

 УННІ якості біоресурсів та безпеки життя 

5.  Кафедра 

мікробіології, 

вірусології та 

біотехнології 

Біотехнологія у 

ветеринарній 

медицині 

Новіцька 

О.В. 

Яблонська 

О.В. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

245  Доопрацювати 
гіперпосилання на 
інтернет-джерела у 
лекційному матеріалі; 

 збільшити типи 
тестових питань 

2. Сертифікувати електронний навчальний курс,  за умови усунення зауважень, ЕНК наведене 
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у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Сертифікований електронний навчальний курс, 

за умови виконання рекомендацій 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 

 Природничо-гуманітарний ННІ  

1.  Кафедра 
соціальної  

педагогіки та 
інформаційних 

технологій в 
освіті 

Інформатика і 
системологія (ІІ 

семестр) 

Касаткін 
Д.Ю. 

Гаріна С.М. Богданець В.А. 
Кузьмінська О.Г 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова І.Г. 

240  Доопрацювати форму 
подання практичних 
та самостійних 
завдань 

 

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 рослинництва, екології та біорізноманіття  

1.  Кафедра екобіо-

технології та 

біорізноманіття  

Загальна 

біотехнологія  

Криловська 

С.А. 

Кляченко 

О.Л. 

Богданець В.А. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова 
І.Г. 

222  Навести у лекційному 
матеріалі активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела; 

 сформулювати завдання 
з деталізацією форми 
подачі результатів, з 

критерієм оцінювання, 
терміном виконання; 

 доопрацювати питання 
для самостійної роботи 
студентів; 

 доопрацювати 
навчальні тести для 
самоперевірки; 

 провести апробацію зі 
студентами 

 ННІ тваринництва та водних біоресурсів  

2.  Кафедра годівлі 

тварин та 

технології кормів 

ім. П.Д. 

Пшеничного  

Живлення 

тварин  

Чигрин А.І. Ільчук І.І. Кузьмінська 

О.Г. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова 

І.Г. 

221  Представити загальну 
інформацію про курс 
відповідно до Поло-
ження про ЕНК; 

 підкріпити кожну 
лекцію презентацією; 

 дотримуватись 
співвідношення за 

рівнем складності у 
формуванні модульних 
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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 підсумкового тестів; 

 доопрацювати критерії 
оцінювання та терміни 
виконання; 

 структурувати журнал 
оцінок; 

 провести апробацію зі 
студентами 

 Природничо-гуманітарний ННІ  

3.  Кафедра 

педагогіки  

Основи 

наукових 

досліджень у 

педагогіці 

Виговська 

С.В. 

Васюк О.В. Богданець В.А. 

Касаткін Д.Ю. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова 
І.Г. 

229  Представити лекцій-
ний, практичний та 
семінарський матеріали 
у форматі HTML або 
PDF; 

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

 доопрацювати критерії 
оцінювання та терміни 
виконання завдань; 

 структурувати журнал 
оцінок; 

 провести апробацію зі 
студентами 

4.  Кафедра 

педагогіки  

Порівняльна 

педагогіка 

Васюк О.В. Виговська 

С.В. 

Богданець В.А. 

Касаткін Д.Ю. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова 

І.Г. 

218  Представити загальну 
інформацію про курс у 
форматі HTML; 

 навести інтернет-
джерела з активними 

гіперпосиланнями у 
літературі; 

 представити лекційний 
матеріал у форматі 
HTML або PDF; 

 навести активні 
гіперпосилання на 
Інтернет-джерела у 
навчальних матеріалах; 

 сформулювати завдання 
з деталізацією форми 
подачі результатів, кри-
терієм оцінювання, 
терміном виконання; 

 провести апробацію зі 
студентами 

5.  Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

інформаційних 

технологій в 

освіті 

Соціальний 

супровід сім’ї 

Кубіцький 

С.О. 

Сопівник 

І.В. 

Богданець В.А. 

Касаткін Д.Ю. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

203  Доопрацювати: 
гіперпосилання на 
інтернет-джерела у 
всьому лекційному 

матеріалі; лекційний 
матеріал до теми 4; 
завдання для самостій-

ної роботи студентів; 
навчальний тест для 
самоконтролю з 
коментарями; 

 збільшити типи 
тестових питань 

6.  Кафедра 

соціальної 

педагогіки та 

інформаційних 

Технічні засоби 

навчання 

Блозва А.І. Касаткін 

Д.Ю. 

Богданець В.А. 

Касаткін Д.Ю. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова 

І.Г. 

232  Доопрацювати 
гіперпосилання на 
інтернет-джерела у 
всьому лекційному 
матеріалі; 
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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 

технологій в 

освіті 

 збільшити типи 
тестових завдань; 

 дотримуватися 
співвідношення за 
рівнем складності 

 УННІ інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки  

7.  Кафедра 

економічної 

кібернетики  

Моделювання 

систем-1 

Коваль Т.В. Галаєва 

Л.В. 

Володимиренко 

В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 

А.Ю. 
Хлястікова 

І.Г. 

228  Представити лекційний 
матеріал у форматі 
ресурс "Сторінка", 

"Книга" або у PDF 
доопрацювати 
структури курсу 
(розміщення елементів, 

їх позиціонування) 

 структурувати журнал 
оцінок 

 згрупувати елементи, 
які відповідають одній 

діяльності 

 додати коментарі до 
робіт студентів 

8.  Кафедра 

інформаційних і 

дистанційних 

технологій  

Інформатика 

(ЕКО-заочна) 

Попов О.Є. Глазунова 

О.Г. 

Володимиренко 

В.М. 

Мокрієв М.В. 

Заболоцький 
А.Ю. 

Хлястікова 
І.Г. 

238  Структурувати курс для 
заочної форми 
навчання; 

 доопрацювати 
гіперпосилання на 

термінологічний 
словник та інтернет-
джерела у всьому 
лекційному матеріалі; 

 надати коментарі при 
оцінюванні навчальних 
досягнень студентів; 

 доопрацювати журнал 
оцінок 

 УННІ якості біоресурсів та безпеки життя 

9.  Кафедра 

фізіології, 

патофізіології та 

імунології 

тварин  

Ветеринарна 

імунологія  

Харкевич 

Ю.О., 

Малюк 

М.О. 

Данілов 

В.Б. 

Кузьмінська 

О.Г. 

Супрун І.О. 

Заболоцький 

А.Ю. 

Хлястікова 
І.Г. 

217  набір тестових запитань 

зроблено за допомогою 
ручного вибору, що 
створює для всіх 
студентів однаковий 

набір;  

 формулювання завдань 
зрозуміле, але без 
детальної форми подачі 
результатів та критеріїв 

оцінювання; 

 привести відповідність 
журналу до 
задекларованих 
критеріїв оцінювання; 

 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 
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електронних навчальних ресурсів  

Центру дистанційних технологій навчання І.Г. Хлястікова 
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