Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 10 червня 2020 р.

м. Суми

№0490-І

Щодо міжнародної віртуальної
активності здобувачів вищої
освіти СумДУ

У зв’язку з об’єктивними обставинами, спричиненими карантинними заходами з протидії
COVID-19 у світі, а також стрімким розвитком діджиталізації вищої освіти, значно збільшуються
обсяги міжнародного віртуального співробітництва. Набуває розвитку, розпочинає
підтримуватись грантовими фондами та передбачається угодами між університетами віртуальна
мобільність осіб, що навчаються.
З метою впорядкування та стимулювання відповідних процесів у СумДУ, забезпечення
інтеграції міжнародної віртуальної активності здобувачів вищої освіти в освітню та наукову
діяльність університету
НАКАЗУЮ:
1. Визначити наступні форми міжнародної віртуальної активності здобувачів вищої освіти
СумДУ:
1.1. Віртуальна мобільність – це навчання здобувачів вищої освіти в іноземних ЗВО, що
відповідає умовам кредитної академічної мобільності, але без фізичного переміщення
учасників освітнього процесу. При цьому навчання здійснюється за допомогою новітніх
інформаційно-комп’ютерних технологій синхронно в щонайменше двох ЗВО. Ознаками
віртуальної мобільності є організоване університетами-партнерами віртуальне навчання
в онлайн режимі з інтеграцією в певну освітню компоненту навчального плану СумДУ (з
мінімальним обсягом 1 кредит ЄКТС), а також наявність заходів для розвитку загальних
компетентностей (soft skills).
1.2. Ініціативне віртуальне навчання – це участь за ініціативою здобувачів вищої освіти в
масових відкритих онлайн курсах на зарубіжних онлайн платформах (MOOC); участь у
вебінарах в зарубіжних університетах-партнерах, іноземних неурядових організаціях та
інших організаціях; участь у літніх або зимових онлайн школах та інше з отриманням
відповідного сертифікату, свідоцтва тощо.
1.3. Віртуальне наукове дослідження – це виконання здобувачами вищої освіти наукових
досліджень у віртуальному режимі, який, зокрема, передбачає використання наукового
обладнання з віддаленим доступом; обробку, аналіз і узагальнення отриманих у
закордонних лабораторіях результатів досліджень; апробацію результатів досліджень на
онлайн конференціях, семінарах; дистанційну роботу на інтерактивних платформах з
метою підготовки спільних з іноземними партнерами наукових публікацій.

2. Врахування результатів діяльності, зазначеної в п.1 даного наказу, до рейтингових
показників структурних підрозділів здійснювати на основі підтверджувальних документів
(академічної довідки, сертифікату, диплому, свідоцтва тощо) та внутрішніх процедур їх визнання.
За п.1.1 та п.1.3 додатково формується пакет документів: службова записка на ім’я ректора;
документ, що підтверджує узгодження іноземним закладом реалізації віртуального
співробітництва із СумДУ за певними освітніми компонентами або видами наукової роботи із
зазначенням кількості годин та/або кредитів ЄКТС (угода, лист тощо); програма навчання
здобувачів вищої освіти із переліком освітніх компонент, що плануються до вивчення та
відповідного перезарахування в СумДУ або наукової роботи із зазначенням відповідних етапів та
очікуваних результатів.
3. Перезарахування результатів навчання за міжнародною віртуальною активністю здобувачів
вищої освіти здійснювати відповідно до порядку, визначеному в «Положенні про
перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти Сумського державного
університету, отриманих в неформальній освіті», затвердженого наказом ректора № 0071-І від
29.01.2020 р.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з НПР Володимира ЛЮБЧАКА.
5.
Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю Любові
АКИМЕНКО довести наказ до відома усіх структурних підрозділів університету.
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