МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРИЙНЯТО
на засіданні Вченої ради ОНАХТ
від 06.03.2019 р. протокол № 7
Введено в дію наказом ОНАХТ
від 06.03.19 р. № 52-01 «Про введення
в дію Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ, змін до
Положення про надання здобувачам
вищої освіти платних послуг у сфері
освітньої діяльності, які проводяться
факультативно
понад
обсяги,
встановлені навчальними планами,
Положення про проведення конкурсу
на кращі дипломні проекти/роботи,
кваліфікаційні роботи в ОНАХТ»

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на
кращі дипломні проекти/роботи, кваліфікаційні роботи в
Одеській національній академії харчових технологій
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про проведення конкурсу на кращі дипломні
проекти/роботи, кваліфікаційні роботи в Одеській національній академії
харчових технологій (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу,
Положення про екзаменаційну комісію та інших нормативно-правових актів,
які регулюють організацію освітньої та науково-дослідної роботи в ОНАХТ.
1.2. Конкурс на кращі дипломні проекти/роботи, кваліфікаційні роботи в
Одеській національній академії харчових технологій (далі – Конкурс)
проводиться з метою удосконалення підготовки фахівців за ступенями вищої
освіти «Бакалавр» та «Магістр», підвищення зацікавленості студентів у
проектній та науково-дослідній діяльності.
1.3. Засновником Конкурсу є Одеська національна академія харчових
технологій (далі – ОНАХТ). Співорганізаторами Конкурсу є випускові кафедри
ОНАХТ.
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1.4. Конкурс проводиться за всіма спеціальностями та освітніми
програмами ОНАХТ, за якими здобувачі вищої освіти допускаються до захисту
дипломних проектів/робіт та кваліфікаційних робіт.
1.5. Конкурс проводиться двічі на рік на останньому засіданні
Екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів/робіт та кваліфікаційних
робіт кожної випускової кафедри за кожною освітньою програмою (червень і
грудень кожного року).
1.6. У конкурсі можуть приймати участь студенти випускових кафедр
(випускники) незалежно від спеціальності, освітньої програми і форми
навчання.
1.7. Визначається не більше трьох переможців за кожною освітньою
програмою.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО КОНКУРСОМ
2.1. Організація конкурсу забезпечується Організаційним комітетом (далі
– Оргкомітет), до складу якого входять начальник навчального відділу,
заступник начальника навчального відділу, старший інспектор навчального
відділу, інженер-програміст 1-ої категорії. До повноважень Оргкомітету
належать:
- налагодження зв’язків з випусковими кафедрами, які визначають кращі
дипломні проекти/роботи та/або кваліфікаційні роботи;
- підготовка за результатами Конкурсу проекту наказу про кращі
дипломні проекти/роботи та/або кваліфікаційні роботи;
- висвітлення на сайті навчального відділу ОНАХТ анотацій визнаних
випусковою
кафедрою
кращих
дипломних
проектів/робіт
та/або
кваліфікаційних робіт.
2.2. Проведення Конкурсу забезпечується Екзаменаційною комісією
кожної випускової кафедри за кожною освітньою програмою, склад яких
формується відповідно до «Положення про Екзаменаційну комісію»,
прийнятого на засіданні Вченої ради ОНАХТ від 08.12.2017 р., протокол № 7 та
введено в дію наказом ОНАХТ від 14.12.2017 р. № 387-01.
3. ВИМОГИ ДО РОБІТ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ НА КОНКУРС
3.1. На Конкурс надаються роботи, які оформлені згідно методичних
вказівок до виконання дипломних проектів/робіт або кваліфікаційних робіт,
затверджених відповідною випусковою кафедрою. Роботи мають бути
пріоритетними та мати інноваційний характер в межах спеціальності.
3.2. Роль керівника дипломних проектів/робіт або кваліфікаційних робіт,
що подається на Конкурс, має суто консультативний характер.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1. Конкурс проводиться у два етапи:
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- на першому етапі роботи розглядаються на засіданні відповідної
випускової кафедри, після чого передаються на розгляд відповідної
Екзаменаційної комісії;
- на другому етапі роботи розглядаються на останньому засіданні
Екзаменаційною комісією кожної випускової кафедри і освітньої програми.
4.2. При розгляді та оцінюванні роботи Екзаменаційна комісія враховує
наступні фактори:
- актуальність теми, її зв’язок з потребами підприємств галузі;
- відповідність структури роботи методичним вказівкам до виконання
дипломних проектів/робіт або кваліфікаційних робіт;
- загальний рівень змісту роботи;
- ступінь наукової новизни, рівень теоретичних і експериментальних
досліджень і пропозиції до практичного застосування, наявність сучасних
розрахунків, методів і методик;
- наявність промислової апробації та проектів нормативної документації;
- рівень використання комп’ютерної техніки;
- та інше (наприклад, наявність наукових праць, патентів тощо).
4.3. Екзаменаційна комісія на останньому засіданні відкритим
голосуванням більшістю голосів (50 % + 1) приймає рішення щодо визначення
кращих робіт за кожною освітньою програмою (не більше 3-х). За рівної
кількості голосів членів Екзаменаційної комісії голос голови Екзаменаційної
комісії є вирішальним. Результати голосування оформлюються протоколом
(Додаток 1), що підписуються головою і секретарем Екзаменаційної комісії.
Оформлений протокол у роздрукованому вигляді надається до Оргкомітету.
4.4. Протоколи з результатами проведення Конкурсу у роздрукованому
вигляді зберігаються протягом трьох років в Навчальному відділі.
4.5. За результатами Конкурсу готується проект наказу про кращі
дипломні проекти/роботи та/або кваліфікаційні роботи.
Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи

Ф.А. Трішин

Начальник навчального відділу

Н.О. Дец

Погоджено:
В.о. начальника юридичного відділу

І.С. Воронюк
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Додаток 1 до Положення
про проведення конкурсу
на кращі дипломні проекти/роботи,
кваліфікаційні роботи в ОНАХТ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРОТОКОЛ №_____ від _____ __________ 20__ року
засідання Екзаменаційної комісії за освітньою програмою_________________
________________________________________________________________
кафедри _________________________________________________________
На підставі відкритого голосування членами Екзаменаційної комісії
визначено кращі дипломні проекти/роботи та/або кваліфікаційні роботи
(вказати потрібне):
№
з/п

ПІБ студента, шифр і
назва спеціальності,
назва освітньої
програми

ПІБ керівника
Тема дипломного
дипломного
проекту/роботи,
проекту/роботи,
кваліфікаційної роботи
кваліфікаційної роботи
(вчений ступінь, вчене
звання, посада)

1.
…

Голова Екзаменаційної комісії

_________
(підпис)

Секретар Екзаменаційної комісії

_________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

__________________
(ініціали та прізвище)

