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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс на кращу колекцію навчальних матеріалів,
опублікованих у відкритому доступі на OpenCourseWare
Сумського державного університету
1 Загальні положення
1.1 Конкурс на визначення кращої колекції навчальних матеріалів (далі –
Конкурс), опублікованих у відкритому доступі на OpenCourseWare
Сумського державного університету (далі – OCW СумДУ), проводиться з
метою активізації науково-педагогічних працівників до створення
високоякісних навчальних матеріалів, демонстрації кращих практик науковопедагогічного колективу університету широкій аудиторії.
1.2 У Конкурсі можуть брати участь навчально-методичні матеріали, авторами
яких є науково-педагогічні та інші працівники Сумського державного
університету, залучені до методичної роботи.
1.3 Вимоги до навчальних матеріалів та їх розміщення на OCW СумДУ
визначаються відповідним Положенням про відкритий освітній ресурс OCW
СумДУ.
2 Порядок і умови проведення Конкурсу
2.1 Конкурс оголошується наказом ректора з проведенням його у період з
березня по травень кожного навчального року.
2.2 До розгляду на Конкурс приймаються навчально-методичні матеріали
дисциплін програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, матеріали профорієнтаційної
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спрямованості, а також додаткових освітніх програм. Матеріали подаються у
вигляді індивідуальних або колективних авторських колекцій, що можуть
складатися зі структурованої сукупності навчальних об’єктів різних типів, та
бути також і складовою дистанційних курсів або масових відкритих онлайн
курсів.
2.3 Навчально-методичні матеріали, що подаються авторами, не мають бути
модернізованими матеріалами тих колекцій, які вже здобували премію
Конкурсу.
2.4 Конкурс проводиться за такими етапами:
– подання заявок на участь – з 1 березня до 30 квітня поточного року;
– розгляд конкурсною комісією поданих матеріалів – протягом травня
поточного року;
– підведення підсумків – до 01 червня поточного року.
2.5 Для участі у Конкурсі автори заповнюють електронну заявку за формою
Додатку до наказу, у якій зазначається:
• прізвище, ім’я та по-батькові автора(ів),
• назва кафедри (підрозділу), посада,
• web-адреса колекції матеріалів,
• анотація (короткий опис призначення, цільової аудиторії та результатів
апробації).
Заявки приймаються організаційно-методичним центром технологій
електронного навчання (ОМЦТЕН) і подаються до розгляду конкурсній
комісії.
3 Порядок оцінювання та підведення підсумків Конкурсу
3.1 Для розгляду матеріалів, поданих на Конкурс, щорічно до 15 лютого наказом
ректора створюється конкурсна комісія у такому складі:
– проректор з науково-педагогічної роботи, голова комісії;
– директор ОМЦТЕН, заступник голови комісії;
– заступники деканів за відповідною спрямованістю діяльності;
– інші науково-педагогічні працівники університету, у тому числі можуть
залучатися переможці Конкурсу минулих років.
3.2 Конкурсна комісія до 1 березня розробляє критерії оцінювання навчальних
матеріалів, що можуть, у тому числі, враховувати внесок авторів у створення
матеріалів, їх логічну завершеність та впорядкованість, рівень
інтерактивності та наочності, різноманітність використаних типів
навчальних об’єктів, тип колекції (індивідуальна або колективна,
дистанційний курс або масовий відкритий онлайн курс).
2.6
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3.3 Конкурсна комісія розглядає матеріали конкурсантів й оцінює їх відповідно
до затверджених критеріїв. Результати оцінювання матеріалів і визначення
переможців фіксуються відповідним рішенням, що підписується всіма
членами комісії. Підсумки Конкурсу затверджуються наказом ректора.
3.4 Автори, колекції яких приймають участь у Конкурсі, відзначаються
преміальною винагородою відповідно до підсумків результатів.

4 Прикінцеві положення
4.1 Положення (зміни та доповнення до нього) набирає чинності з наступного
дня після введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачено
цим же наказом.
4.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися за наказом ректора
або наказом ректора за рішенням вченої ради університету.
4.3 Контроль за виконанням вимог Положення здійснює проректор за
підпорядкованістю ОМЦТЕН.
4.4 Дія Положення скасовується наказом ректора або наказом ректора за
рішенням вченої ради університету.

Схвалено вченою радою СумДУ
Протокол №03 від 12 листопада 2015 р.
Голова вченої ради

___________ А.В. Васильєв

Вчений секретар

___________ А.І. Рубан

Відповідальний за укладання Положення:
Директор ОМЦТЕН

___________ Ю.О. Зубань

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогічної роботи

___________ В.О. Любчак

Юрисконсульт

___________О.М. Кузікова
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Шаблон за версією 01
Затверджено наказом
ректора СумДУ
від 13.11.2015р. №1020-І

ЗАЯВКА
щодо участі у конкурсі кращих колекцій навчальних матеріалів,
опублікованих у відкритому доступі на OCW СумДУ
Прізвище, ім’я, по-батькові, посада автора(ів):*
1
2
3
4
5

Назва кафедри (підрозділу):*
1
2
3
4
5

E-mail контактної особи:*

Web-посилання на колекцію матеріалів, розміщену на OCW СумДУ:*
Наприклад, http://ocw.sumdu.edu.ua/content/760.

Анотація (стисло зазначити призначення, цільову аудиторію та результати
апробації):*

* - обов’язково для заповнення

