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1. Загальні положення
1.1. Положення про відкритий освітній ресурс OpenCourseWare Сумського
державного університету (далі – OCW СумДУ) визначає основні поняття,
завдання, принципи наповнення та функціонування ресурсу.
1.2. OCW СумДУ створено у відповідності до Концептуальних засад діяльності,
стратегії розвитку на 2010-2020 роки та Концепції розбудови єдиного
освітнього середовища e-learning в Сумському державного університеті.
1.3. OCW СумДУ є складовою багатофункціональної системи e-learning
університету, що сприяє забезпеченню надання якісних освітніх послуг та
реалізації принципів відкритої освіти через відкритий доступ до навчальнометодичних матеріалів, які розроблені у СумДУ.
1.4. Мета ресурсу OCW СумДУ – підтримка навчального процесу; забезпечення
відкритого доступу абітурієнтам, студентам, науково-педагогічним та
науковим працівникам до організаційних і навчально-методичних матеріалів
дисциплін, що викладаються в університеті; створення передумов підвищеної
мотивації до розробки якісних навчально-методичних матеріалів; інтеграція
університету до міжнародних освітніх консорціумів, що реалізують принципи
відкритої освіти.
1.5. Функціонування OCW СумДУ здійснюється відповідно до чинної
загальнодержавної законодавчої та внутрішньоуніверситетської нормативної
бази і цього Положення.
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2. Основні поняття та визначення
2.1. OCW СумДУ (http://ocw.sumdu.edu.ua) – це відкритий електронний ресурс
організаційних, навчально-методичних матеріалів дисциплін, що включено до
складу програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також додаткових освітніх
програм. Основними функціями OCW СумДУ є:
- систематизація та структурування навчально-методичного забезпечення
дисциплін університету, у тому числі розміщеного в електронному
каталозі, інституційного репозитарії, системі дистанційного навчання,
на сторонніх веб-сторінках;
- надання відкритого доступу до навчальних матеріалів для абітурієнтів,
студентів, педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших
користувачів мережі Інтернет;
- забезпечення можливості гнучкого пошуку навчально-методичних
матеріалів за різними параметрами.
2.2. Навчально-методичні матеріали – це окремі навчальні об’єкти, а саме:
навчальний план спеціальності; робоча програма дисципліни; підручники та
навчальні посібники; опорні конспекти лекцій; довідники; методичні вказівки
до лабораторних робіт, практичних занять; віртуальні лабораторні роботи та
електронні тренажери; засоби контролю знань тощо. Структурована
сукупність навчальних об’єктів утворює колекцію навчально-методичних
матеріалів з дисципліни.
2.3. Відкриті електронні освітні ресурси – це ресурси, що забезпечують
розміщення та відкритий доступ до навчальних, наукових, інформаційних,
довідкових матеріалів та засобів, що розроблені в електронній формі і
застосовуються для ефективної організації навчально-виховного процесу, на
умовах вільних ліцензій.
2.4. Вільна публічна ліцензія Creative Commons Attribution – NonCommercial –
ShareAlike (CC BY-NC-SA) – загальнодоступний договір приєднання, що
надає особі, яка приєдналася до такого договору, безоплатний дозвіл
правовласника на використання, копіювання, розповсюдження твору,
створення на його основі похідних творів за умови вказівки автора та
розповсюдження похідних творів на тих же умовах, на яких ліцензовано
оригінальний твір, але з некомерційною метою.
2.5. Автор OCW СумДУ – це особа, яка створює та редагує навчально-методичний
матеріал дисципліни.
2.6. Користувач OCW СумДУ – це будь-яка особа, яка має доступ до ресурсу
http://ocw.sumdu.edu.ua через мережу Інтернет.
2.7. Депозитор OCW СумДУ – це автор або його довірена особа, яка розміщує
авторські навчально-методичні матеріали дисципліни і описує їх метадані.
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2.8. Модератори OCW СумДУ – це співробітники кафедр, інших структурних
підрозділів (за незалежністю авторів OCW СумДУ) та організаційнометодичного центру технологій електронного навчання (ОМЦТЕН), які
здійснюють перевірку навчально-методичних матеріалів.
3. Принципи роботи OCW СумДУ
3.1. Для публікації навчально-методичних матеріалів на OCW СумДУ депозитор
засобами конструктора навчально-методичних матеріалів Lectur’ED
(http://elearning.sumdu.edu.ua/) виконувати наступне:
- створює/редагує проект з матеріалами відповідної дисципліни;
- створює/розміщує в проекті авторські матеріали або посилання на
існуючі
матеріали
електронного
каталогу
бібліотеки
СумДУ
(http://lib.sumdu.edu.ua/),
інституційного
репозитарію
СумДУ
(http://essuir.sumdu.edu.ua/), на сторонні навчальні веб-ресурси тощо;
- імпортує існуючі матеріали з платформи дистанційного навчання
(http://dl.sumdu.edu.ua/) та OCW СумДУ;
- описує метадані матеріалів (назва дисципліни, мова матеріалів, ключові
слова, місце застосування у навчальному процесі тощо);
- здійснює запит ОМЦТЕН на публікацію матеріалів.
3.2. Попередня перевірка навчально-методичних матеріалів для публікації на OCW
СумДУ здійснюється модераторами ОМЦТЕН. Для навчально-методичних
матеріалів є актуальними «Вимоги до навчально-методичних матеріалів
дистанційної форми навчання та критерії їх оцінювання», які затверджуються
ректором у встановленому порядку. За умови відповідності матеріалів
вимогам щодо їх оформлення ОМЦТЕН підтверджує запит на публікацію і
розміщує матеріали у відкритому доступі на OCW СумДУ. Після
оприлюднення матеріалів модератори відповідного структурного підрозділу
здійснюють їх перевірку на повноту та коректність загальної інформації,
змістовне наповнення, відповідність робочим програмам та коректність
представлення опублікованих матеріалів на OCW СумДУ. Будь-які матеріали,
розміщені від імені структурного підрозділу, за необхідності можуть бути
видалені модераторами цього підрозділу.
3.3. Після публікації матеріалів на OCW СумДУ користувачі ресурсу мають
можливість використовувати, розповсюджувати і обговорювати матеріали
засобами соціальних Інтернет-ресурсів. Матеріали, опубліковані на OCW
СумДУ, можуть у подальшому бути доопрацьовані іншими авторами OCW
СумДУ.
3.4. Об’єктами пошуку на OCW СумДУ є як окремі навчальні об’єкти дисципліни,
так і їх колекції.
3.5. Пошук навчально-методичних матеріалів може здійснюватися за напрямом
підготовки, спеціальністю, назвою дисципліни, автором, типом, форматом,
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мовою, ключовими словами за умови, що депозитором внесені відповідні
метадані матеріалів.
4. Умови використання та ліцензування матеріалів
4.1. Усі матеріали на OCW СумДУ розміщуються та використовуються на умовах
ліцензії Creative Commons «Attribution – NonCommercial – ShareAlike» (CC
BY-NC-SA).
4.2. Відповідальність за зміст матеріалів несе автор OCW СумДУ та структурний
підрозділ за належністю автора.
4.3. Використання авторами матеріалів інших осіб дозволяється лише за умов
дотримання вимог щодо використання авторського права і суміжних
прав, які регулюються Законом України «Про авторське право і суміжні
права».
5. Прикінцеві положення
5.1. Адміністратором OCW СумДУ є ОМЦТЕН.
5.2. Програмна підтримка відкритого освітнього ресурсу забезпечується
ОМЦТЕН.
5.3. Положення набирає чинності з дня його затвердження наказом ректора.
5.4. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися за наказом ректора або
наказом ректора за рішенням Вченої ради університету.
5.5. Контроль за виконанням вимог Положення здійснює проректор за
підпорядкованістю ОМЦТЕН.
Схвалено вченою радою СумДУ
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