
      

Анотації кваліфікаційних робіт магістрів факультету  

Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу зі 

спеціальності 181 «Харчові технології», освітньої програми «Технології 

харчування» денної форми   навчання 

 

1. Анотації комплексних робіт магістрів зі спеціальності 181 

«Харчові технології», освітньої програми «Технології 

харчування» денної форми навчання по кафедрі технології 

ресторанного і оздоровчого харчування: 

 

АНОТАЦІЯ 

комплексного проекту  «Розробка продуктів та напоїв здорового 

харчування для студентів з реалізацією НВЛ «Навчальний ресторан 122» 

ОНАХТ» 

Головний керівник – д.т.н., проф. кафедри ТРіОХ Тележенко Л.М. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427 

Численні дослідження останніх десятиліть переконливо показали, що 

продукти харчування містять природні компоненти, які не тільки володіють 

харчовою цінністю для організму, але й регулюють його різноманітні 

функції. 

Для своєчасного відновлення організму студентів під час напруженого 

навчання необхідна організація здорового харчування, що передбачено у 

тематиці інвестиційного проекту. В рамках цього комплексного проекту 

виконувались такі кваліфікаційні роботи магістрів:  

 

АНОТАЦІЯ  

кваліфікаційної роботи магістра Баєш Вікторії Вікторівни на тему: 

«Розробка технології багатошарового желе з низьким глікемічним 

індексом» 

Керівник  д.т.н., проф. кафедри ТРіОХ Тележенко Л.М. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427 

Одним із напрямів створення продуктів здорового харчування є 

конструювання десертної продукції з низьким глікемічним індексом. 

Оскільки цей показник залежить від виду технологічної обробки продукту, 

поєднання різних видів сировини та інших факторів,  метою роботи було 

розробити такі рецептури і технології, які б дозволили отримати 

багатошаровий десерт спеціального призначення.  

Органолептичні характеристики продукту забезпечать використання 

сировини, що містить різнокольорові рослинні пігменти та спеціальні 

технологічні підходи, що дозволяють створити товарну консистенцію 

продукту. 

 

 

 



АНОТАЦІЯ  

кваліфікаційної роботи магістра Нападовської Марини Сергіївни на 

тему: 

«Розробка технології десертів для регуляції невротичних станів» 

Керівник  д.т.н., проф. кафедри ТРіОХ Тележенко Л.М. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427 

Поєднання сировинних компонентів з урахуванням наявності в них 

фізіологічно активних речовин дозволяє створити інший десерт, що може 

споживатись для профілактики невротичних станів та депресій.  Метою 

такого дослідження стала розробка рецептури десерту з оптимальним 

співвідношенням вітаміну В6 та магнію. Оптимізація рецептури проводилась 

за основними показниками хімічного складу шляхом математичного 

моделювання. Контроль якості розробленого продукту було здійснено за 

сенсорними характеристиками та антиоксидантною активністю продукту. 

 

АНОТАЦІЯ  

кваліфікаційної роботи магістра Лаврів Ольги Володимирівни на тему: 

«Розробка технології біосоусу на основі ячменю» 

Керівник  д.т.н., проф. кафедри ТРіОХ Тележенко Л.М. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427 

Так як соусна продукція дозволяє у значній мірі доповнити раціон та 

надати продуктам специфічних властивостей, певна увага у інвестиційному 

проекті була приділена пошуку нових технологічних рішень у виробництві 

соусів. Метою дослідження стала розробка науково обґрунтованої технології 

соусу на основі ячменю зі стабільною структурою та біологічно активними 

компонентами. Наукова новизна роботи полягала у визначенні 

закономірностей зміни хімічного складу ячменю до і після термічної 

обробки; кінетики зміни біологічно-активних речовин та реологічних 

характеристик соусу залежно від виду та параметрів технологічної 

переробки. 

 

АНОТАЦІЯ  

кваліфікаційної роботи магістра Шаманської Ольги Миколаївни на 

тему: 

«Розробка технології напоїв із застосуванням екстракту буряку» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Бурдо А.К. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427 

Організм людини для нормального функціонування повинен кожний 

день одержувати близько 600 найменувань  поживних речовин. Від того, 

скільки нутрієнтів міститься у стравах та напоях і в яких пропорціях, 

залежать їх лікувально-профілактичні та оздоровчі властивості. У роботі 

наведено іноваційний метод екстрагування рослинної сировини. Розроблено 

технологію напою та смузі збагачених біологічо-активними речовинами. 

Завдяки застосуванню екстрактів, їх можна приготувати без зайвих витрат 

праці та часу. 



 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Прошко Ірини Олександрівни на тему:  

«Реконструкція навчального ресторану 112 ОНАХТ з метою 

виробництва продукції оздоровчої дії» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ  Дідух Г.В. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427 

Розробляється технологія виготовлення кисломолочної продукції, в 

закладах ресторанного господарства, з використанням імобілізованого 

ферменту хімозин на матриці капрону і введенням у меню навчального 

ресторану 112 ОНАХТ кулінарних виробів на основі отриманої продукції. 

Розроблена технологія дозволить отримувати продукцію оздоровчої дії зі 

зниженою собівартістю, так як фермент використовується багаторазово. 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Черчик Маргарити Олександрівни на 

тему:  

«Реконструкція навчального ресторану 112 ОНАХТ з метою 

виробництва продукції профілактичного призначення » 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ  Дідух Г.В. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427 

Розробляється технологія імобілізації фермента пектинолітичної 

активності на матриці кріогелю полівінілового спирту з ціллю використвння 

такого комплексу для виробництва освітленних соків та фрешів в закладах 

ресторанного господарства, а також, введення отриманої продукції в меню 

навчального ресторану 112 ОНАХТ для профілактичного харчування 

відвідувачів. 

 

 

АНОТАЦІЯ 

комплексного проекту  на тему: «Проект розвитку їдальні ЦЗХСМ 

при профкомі студентів ОНПУ у м. Одеса шляхом впровадження нових 

видів страв» 

Головний керівник  – к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Салавеліс А.Д. 

В рамках цього комплексного проекту виконувались такі 

кваліфікаційні роботи магістрів:  

 

АНОТАЦІЯ  

кваліфікаційної роботи магістра Лесіка Максима Сергійовича на тему: 

«Реконструкція їдальні ЦЗХСМ при профкомі студентів ОНПУ у 

м. Одеса шляхом впровадження  борошняних виробів з нетрадиційною 

сировиною вітчизняного походження» 

Керівник  к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Салавеліс А.Д. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427  

Актуальність теми   



Особливості  раціональної організації  харчування  студентської  

молоді в умовах навчального закладу  шляхом  забезпечення  якісними  й 

корисними стравами та харчовими виробами   є  важливим питанням.  У    

зв'язку  з   цим  запропоновано  впровадження розробка  нових раціонів 

харчування  та  борошняних виробів з нетрадиційної сировиною 

вітчизняного походження 

  Метою  дипломного  проекту  є  розробка  раціонів харчування з 

використанням кулінарних борошняних виробів з нетрадиційної сировиною 

вітчизняного походження 

  Для досягнення поставленої мети визначенні завдання:   

 -   виконати   аналіз   літературних   джерел   інформації   по 

проблемам  харчування  сучасної молоді,особливо в умовах навчальних 

закладів ;   

  -  обґрунтувати  складання різних видів раціонів харчування;   

 -  впровадити у щоденний раціон харчування студентської молоді 

борошняних кулінарних виробів збагачених  корисними домішками з 

нетрадиційної вітчизняної сировини;   

  -  замінити  існуюче обладнання на сучасне й  енергоекономічне ;   

  -  визначити  економічну  ефективність  проведеної реконструкції 

студентського кафе . 

 

АНОТАЦІЯ  

кваліфікаційної роботи магістра Уткіна Сергія Сергійовича на тему: 

«Реконструкція їдальні ЦЗХСМ при профкомі студентів ОНПУ у 

м. Одеса шляхом впровадження нових видів начинок  для піци та 

десертів » 

Керівник  к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Салавеліс А.Д. 

Захист відбудеться  – 18.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427  

Актуальність теми   

Особливості  сучасного стану  ринку  послуг  закладів ресторанного 

господарства  є необхідність виживання  у складних  ринкових умовах  

сучасності. Це можливо тільки  шляхом надання високо якісних послуг за 

доступною ціною, особливо для студентскої молоді, а також шляхом 

впровадження  цікавих  та корисних страв.  

Сучасна  молодь, особливо студентська молодь , не моє часу на довге 

харчування, полюбляє всі форми швидкого харчування, тому, наша мета 

пропонувати  традіційні страви швидкого харчування, але корисні та 

доступні, наприклад, таку як пица,але з нетрадіційними начінками з 

відчизяной сировини. 

Молодь також дуже полюбляє будь-які десерти, які також мають бути  

присутні у меню сучасного  студентского кафе.Ці десерті завдьяки 

викоританню нетрадіційних видів начинок та  наповнювачів також можут 

бути корисними та якісними.   

Метою  дипломного  проекту  є  впровадження у раціон харчування 

студентів нових видів начинок  для піци та десертів. 



Для досягнення поставленої мети визначенні завдання:   

 -   виконати   аналіз   літературних   джерел   інформації   по 

проблемам  харчування  сучасної молоді,особливо в умовах навчальних 

закладів ;   

 -  обґрунтувати  впровадження  швидкого харчування ;   

 -  розробити нові види фруктово-овочевих начинок та десертів на 

основі вітчизняной сировини та впровадити їх у  щоденний раціон 

харчування студентської молоді ;   

  -  замінити  існуюче обладнання на сучасне й  енергоекономічне;   

 -  визначити  економічну  ефективність  проведеної реконструкції 

студентського кафе . 

 

2. Анотації кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальності 181 

«Харчові технології», освітньої програми «Технології 

харчування» денної форми   навчання: 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Баканова Дениса Олеговича на тему: 

«Розробка технології та рецептури фалафелю» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Атанасова В.В. 

Захист відбудеться  – 17.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

В роботі обґрунтувано технологічні параметри процесу пророщування 

бобових. Проведено аналіз хімічного складу зерен нуту і машу, його впливу 

на організм людини. Досліджено вплив високотемпературної термічної 

обробки (варіння) на зерна бобових. Описані дослідження та методи, які 

використовувалися для підготовки та приготування фалафелю з 

покращеними фізіологічними властивостями. Доведено переваги 

використання варіння в технології фалафелю. Показано застосування методу 

зворотної сферифікації з заморожуванням продукту для одержання 

желеподібніх сфер фалафеля з різними смаками, а саме червоним 

болгарським перцем або зеленню.  

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Коняєвої Ірини Михайлівн на тему: 

«Розробка технології кондитерських виробів з підвищеним вмістом 

білка» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Атанасова В.В. 

Захист відбудеться  – 17.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

В роботі розглядаються способи розширення асортименту 

кондитерських виробів за рахунок використання нестандартної сировини для 

цієї продукції. Розробляється технологія виробництва профітролей з 

додаванням збагачувальних компонентів у вигляді нутового борошна.

 Показано, що використання бобової сировини, як цінного джерела 

рослинного білка, харчових волокон, вітамінів, мікро- та макроелементів при 

виробництві даних виробів є перспективним. Теоретично обґрунтована та 



експериментально підтверджена доцільність розробки рецептури та 

технології виробництва профітролей з нутовим борошном, з високими 

показниками харчової та біологічної цінності. 

 

АНОТАЦІЯ  

кваліфікаційної роботи магістра Шевчука Михайло Юрійовича на тему: 

«Проект фудкорт-кафе з суп-баром для мережі ТОВ «ХЕЛСФУД» у 

м. Одеса» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Калугіна І.М. 

Захист відбудеться  – 19.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Метою роботи є розробка сучасного та конкурентноспроможнього 

закладу ресторанного господарства для мережі ТОВ «ХЕЛСФУД» у м. Одеса 

- фудкорт-кафе з суп-баром.   

Задачі – аналіз літературно-патентних джерел для наукового 

обгрутуванння  проекту й організації роботи фудкорт-кафе з суп-баром для 

мережі ТОВ «ХЕЛСФУД» у м. Одеса. Розробка технології страв здорового 

харчування й впровадження їх у удосконалене меню фудкорт-кафе з суп-

баром.  

Актуальність роботи.   Сьогодні заклади ТОВ «ХЕЛСФУД» популярні 

й конкурентоспроможні, мережа активно розвивається. Розвиток  мережі 

«ХЕЛСФУД» можливий за рахунок відкриття нових підприємств, 

впровадження нових послуг і методів роботи, а також створення 

спеціалізованих підприємств. Ми пропонуємо для ТОВ «ХЕЛСФУД» у м. 

Одесі  проект нового підприємства - фудкорт-кафе з суп-баром. Це 

перспективний, конкурентоспроможній та економічно вигідний заклад 

ресторанного господарства. 

Наукова новизна роботи. Ресторанний дворик або фуд-корт - зона 

харчування в торговому центрі, готелі, аеропорту на вокзалі або, окремому 

будинку при базарах, у парках, узбережжі, де відвідувачам пропонують 

послуги відразу кілька підприємств харчування, що мають загальний зал для 

харчування. В нашому проекті – це зона харчування у ТОВ «Промтоварний 

ринок» Ринок «7-й кілометр». ТОВ «Промтоварний ринок» Ринок «7-й 

кілометр» - найбільший оптово-роздрібний ринок України та Європи. На  

Ринок «7-й кілометр» люди ідуть цілими родинами, їдуть з рідних міст 

України і на весь день. За день, проведений на ринку люди, як правило один-

два рази відвідають заклади фаст-фуду, розташовані тут щоб перекусити, або 

випити кави. Покупці та продавці ринку це контингент потенційних 

відвідувачів фудкорт-кафе з суп-баром, яка проектується для мережі ТОВ 

«ХЕЛСФУД. Організація кафе на ринках та торгівельних комплексах – дуже 

перспективний напрямок ресторанної галузі, оскільки це безпрограшний 

варіант – клієнти будуть завжди. Виходячи із усього вищеописаного, можна 

зробити висновок про те, що дана тема у ресторанному бізнесі  прибуткова й 

має наукову новизну. 

 

 



АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Долгіх Андрія Андрійовича на тему: 

«Проект кафе-молодіжного з пельменною для розширення мережі  ТОВ 

«ХЕЛСФУД»»  

Керівники к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Колесніченко С.Л., к.т.н., ст. 

викл. кафедри ТРіОХ Кисельов С.В 

Захист відбудеться  – 19.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Розважальні заклади з давна вважаються одним з практично 

безпрограшних варіантів отримання високих доходів, тому для тих, хто 

замислюється про те, щоб відкрити свою справу в цьому сегменті ринку, 

варіант молодіжного кафе виглядає досить привабливо за цілою низкою 

причин. 

При всій, здавалося б, простоті цієї ідеї бізнес-план молодіжного кафе 

на перших порах життєво необхідний підприємцю, який не має досвіду 

управління подібним закладом, але який плану є незабаром відкрити його. 

Зазвичай таке кафе являє собою досить складну структуру, а його функція не 

обмежується тільки наданням клієнтам різноманітного меню і якісного 

сервісу. Найчастіше молодіжне  кафе  грає важливу культурну та соціальну 

роль, адже саме тут представники молодого покоління можуть довго 

спілкуватися, а також слухати музику або навіть стати глядачами невеликого 

театралізованого дійства. При цьому такий заклад мало нагадує традиційну 

точку швидкого харчування, воно більш схоже з елітним клубом, де 

відвідувачам пропонують не тільки втамувати голод, а й розслабитися, 

відпочити після напруженого трудового дня. Тому під час обмірковування 

бізнес-плану молодіжного кафе необхідно обов'язково врахувати цілий ряд 

найважливіших чинників, що дозволить одержати вражаючу перемогу в 

конкурентній боротьбі. 

Найкраще, якщо кафе знаходиться поблизу будь-якої з точок міста, де 

традиційно збирається молодь. Це може бути відомий вищий навчальний 

заклад, зал, де часто проходять концерти кумирів молодого покоління, або 

просто місце, де традиційно зустрічаються закохані. 

Розробка культурної концепції, яка об'єднає навколо кафе 

представників певної субкультури, для яких воно стане улюбленим місцем 

спілкування і, можливо, навіть дасть можливість реалізувати свої творчі 

задуми. Так, в закладі можна організовувати регулярні виступи молодих 

музикантів або акторів, літературні вечори, танцювальні вечірки і т.д. Кожна 

з цих ідей обов'язково знайде своїх шанувальників, а значить, приплив в кафе 

постійних клієнтів, отже, і значний прибуток, будуть забезпечені; 

Для досягнення швидкого успіху не слід економити на дизайні 

приміщення для молодіжного кафе: він може бути непомітним, але не 

повинен справляти враження дешевого і повинен містити в собі певну 

концепцію, наприклад, імітувати стиль 20-х років або відповідати філософії 

хіпі. Інтер'єр грає дуже важливу роль у формуванні думки випадкового 

відвідувача про даному закладі: якщо він виглядає привабливо і володіє 

якоюсь «родзинкою», людина обов'язково захоче повернутися в кафе ще раз; 



У бізнес-план обов'язково повинна входити частина, що стосується 

виробничого обладнання та персоналу. Меблі і кухонна техніка повинні 

відрізнятися високою якістю, адже від цього залежить якість послуг, що 

надаються. Тому варто віддати перевагу торговим маркам, відмінно 

зарекомендували себе у відповідному сегменті ринку. Також поважаючий 

себе роботодавець, метою якого є досягнення вершин бізнесу, обов'язково 

піклується про підвищення кваліфікації своїх співробітників. 

Оскільки кафе в наш час можна зустріти практично на кожному кроці, 

конкуренція в цій сфері досить велика. Тому підприємцю слід заздалегідь 

подбати про те, щоб випереджати суперників хоча б на крок. Для цього 

зазвичай надходять так: 

Спочатку необхідно з'ясувати стратегії залучення потенційних клієнтів 

в конкуруючі кафе і постаратися придумати своє ноу-хау, яке відразудасть 

вашому закладу перевага і зробить його  привабливим для відвідувачів. Це 

може бути якесь оригінальне захід або ж незвичайне оформлення 

приміщення; 

Оскільки молодіжне кафе розраховане в основному на студентів, які не 

можуть зазвичай похвалитися високими доходами, цінова політика повинна 

бути досить м'якою, щоб не відлякати клієнтів. Бажано періодично 

практикувати будь-які акції типу «два блюда за ціною одного» або «ви 

отримуєте  подарунок за кожного нового приведеного клієнта». Якщо 

фінанси дозволяють, можна навіть організувати виступ будь-якого 

популярного серед молоді  виконавця; 

Якісна кухня також грає велику роль, оскільки людина навряд чи 

повернеться в заклад, де подають не свіжу їжу: це неповага до потенційного 

клієнта. 

Дуже важливо розробити оригінальну маркетингову стратегію, завдяки 

якій про кафе дізнається якомога більшу кількість людей. Для цього можна 

використовувати рекламу в друкованих ЗМІ, на телебаченні і радіо, і навіть 

банальна роздача листівок наблизить бізнесмена до бажаної мети – 

процвітання своєї справи і гідного прибутку. 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Погори Кристини Олександрівни  

на тему: «Проект їдальні вегетаріанської кузні з магазином 

кулінарії для ТОВ «ХЕЛСФУД»» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Колесніченко С.Л., к.т.н., ст. викл. 

кафедри ТРіОХ Кисельов С.В 

Захист відбудеться  – 19.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Мода на здоровий спосіб життя потрохи докотилася і до України. 

Принаймні в Києві за останні роки почали активно відкриватися різноманітні 

кафе та магазини для тих, хто перейшов на рослинну їжу. А от у Вінниці цей 

сегмент поки що не зайнятий.  

 Сучасний спосіб життя, сидяча робота, і невідомість того, що ми 

насправді їмо – краща пропаганда здорового способу життя. За словами 



дієтологів, це логічний наслідок ситуації в світі, за якої з 84 найбільш 

поширених захворювань більше третини пов’язані з неправильним 

харчуванням.   Мода на натуральність потрохи докотилась і до України. В 

Києві та Львові поступово відкриваються вегетаріанські кафе і навіть фаст-

фуди. Тут замість м'ясної котлети в гамбургер кладуть овочі, а в рол – 

помідори та сир фета.  

У світі заклади здорового харчування пішли далі. Мережа кав'ярень 

Starbucks у цьому році запустила фреш-бари, де замість кави подають свіжі 

соки з фруктів та овочів. Халяльні (що не порушують ісламські харчові 

заборони) фастфуди «Аль-Фаруджа Фреш» є в Еміратах. Тут в меню тільки 

страви, приготовлені з екологічно чистих продуктів і з мінімальним вмістом 

жирів, без консервантів. Вегетаріанська мережа RedVeg у Великобританії 

пропонує просте меню - шість видів бургерів, кілька вегетаріанських хот-

догів, три види фалафель  і грецький рол з в'яленими томатами, фетою і т. д.  

З чого почати в першу чергу потрібно визначитися з приміщенням. 

Потрібно враховувати, що виручка вегетаріанської їдальні, особливо в 

перший час, може не покривати високої орендної плати, тому є сенс ставити 

не на місце розташування, а на поєднання ціна-якість. Щодо інтер’єру, то 

вважається, що в таких закладах найбільш гармонійно поєднуватимуться 

натуральні матеріали: дерево, камінь, текстиль.  

Устаткування кухні та складу не сильно відрізняється від будь-якого 

іншого ресторанного господарства. Але варто врахувати більшу кількість 

свіжих овочів у меню, тому необхідно запастися і великою, у порівнянні з 

традиційним кафе, кількістю холодильників для зберігання овочів і 

вакуумними упаковками.  

Фінансовий бік сума інвестицій, які потрібні для початку такого 

бізнесу в першу чергу залежатиме від того чи ви орендуєте, чи купуєте 

нерухомість. Різниця тільки в тому, що в першому випадку – всю суму 

доведеться викласти одразу, в другому – у вигляді щомісячної плати. На 

перший погляд, другий варіант менш ризиковий, з іншого боку – якщо 

справи не підуть, куплену нерухомість завжди можна продати – тим більше з 

ремонтом. Або переобладнати під інший вид бізнесу.   Але потрібно 

розуміти, що крім приміщення, витратитися доведеться і на оформлення 

інтер'єру, і на обладнання. А це ще не менше 30 тисяч умовних одиниць. 

Звісно, все залежить від розмаху робіт. Крім цього, слід врахувати зарплату 

персоналу, закупівлю продуктів, комунальні послуги, охорону, програмне 

забезпечення та інші господарські витрати. Звичайно, в кожному 

індивідуальному випадку, стартовий капітал буде відрізнятися. Щомісячний 

прибуток залежить від сукупності багатьох факторів, але вважається, що 

окупність вегетаріанської їдальні - близько 36 місяців.  

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Середи Сергія Віталійовича 

на тему: «Розробка композиції та технології виробництва мусу типу 

гейнер» 



Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Дзюба Н.А. 

Захист відбудеться  – 17.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Метою роботи є розробка рецептури мусу типу гейнер для спортивного 

харчування. Вперше розглянуто нетрадиційну сировину – камедь фруктових 

дерев – в якості структуроутворювачів для напоїв. Визначено технологічні 

параметри структуроутворення камеді та суміші камедь-гідролізат колагену. 

Проведено математичне моделювання рецептури гейнеру з урахуванням 

максимального вмісту білку та вітаміну С. Визначено основні показники 

якості отриманого гейнеру – фізико-хімічні, сенсорні та мікробіологічні. 

Методом ALST визначені умови та терміни зберігання гейнерів. Розрахована 

конкурентоспроможність нового продукту на ринку України. 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Кравченко Інни Михайлівни 

на тему: «Удосконалення рецептури та технології виробництва 

кексів   з використанням білоквмістної сировини» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Дзюба Н.А. 

Захист відбудеться  – 17.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Метою роботи є розробка рецептури сирного кексу. Вперше проведені 

дослідження щодо здатності харчових волокон компонентів рецептури 

(родзинок, гідролізату колагена та борошна пшеничного) до водоутримання 

та жирозвязування, визначено вплив технологічних параметрів на ці 

показники. Розроблено рецептуру кексу за допомогою математичного 

моделювання з максимальним вмістом білку та кальцію. Проведено 

дослідження по визначенню відповідності показників якості розробленого 

продукту до чинних вимог. 

Методом ALST визначені умови та терміни зберігання гейнерів. 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Хасанової Вікторії Юріївни на тему:  

«Розробка технології виробництва страв на основі кисломолочного 

сиру» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ  Дідух Г.В. 

Захист відбудеться  – 17.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427 

Розробляється технологія приготування кулінарних виробів, а також 

десертів та соусів із використанням кисломолочного сиру, як збагачувача, 

який містить повноцінний, легкозасвоюваний білок та сприяє 

структуроутворенню, піноутворенню та емульгуванню харчових систем. 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Факіра Сергія Олеговича на тему: 

 «Проект ресторану української кухні з впровадженням солодких страв 

збагачених ПНЖК» 

Керівник к.т.н., доцент кафедри ТРіОХ  Золовська О.В. 



Захист відбудеться  – 19.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Актуальність теми  

Проект ресторану української кухні є національною гордістю країні. 

Ресторанне господарство є галуззю основу якої складають 

підприємства, що характеризуються єдністю форм організації виробництва і 

обслуговування споживачів розрізняються за типами і спеціалізацією. 

Ресторан української кухні – це загальнодоступне підприємство 

ресторанного господарства, що надає споживачам широкий асортимент страв 

української кухні складного приготування , а також вино-горілчані, тютюнові 

та кондитерські вроби. Високий рівень обслуговування поєднується з 

організацією відпочинку відвідувачів. У ресторані організовуються 

обслуговування прийомів, сімейних урочистостей, банкетів, проведення 

тематичних вечорів. Також, однією з головних напрямків проектування 

ресторану української кухні є впровадженням солодких страв збагачених 

ПНЖК. 

 Українська кухня має велике різноманіття національних страв. Тому, в 

проектованому закладі було приділено увагу смачній їжі і традиціям 

українського народу. Тут представлені популярні українські страви різних 

частин нашої країни – червоний борщ з обов’язковими пампушками, 

вареники з різними начинками, деруни, домашня ковбаса, голубці і 

кров’янка. Інша частина меню – це українські страви з місцевих продуктів, з 

традиційним характером і в сучасній інтерпретації. 

Харчування є найважливішою фізіологічною потребою людини, від 

якої залежить стан її здоров’я та тривалість життя. З їжею до організму 

надходить понад 600 різноманітних харчових речовин (нутрієнтів). Кількість 

і якість їх специфічно впливає на функціональний стан організму людини, 

тому підвищення рівня якості харчування постійно залишається актуальною 

проблемою. 

Таким чином, включення до складу меню ресторану, що проектується 

солодких страв з додаванням ПНЖК, має поліпшити загальний стан здоров’я 

організму людини.  

Отже, проектування ресторану української кухні 

з впровадженням солодких страв збагачених ПНЖК є досить перспективною 

ланкою в розвитку економіки міста і держави. 

Метою дипломної роботи є проектування ресторану української кухні 

з впровадженням солодких страв збагачених ПНЖК. 

Згідно поставленої мети було проведено аналіз науково-технічної та 

патентної літератури. На основі літературного аналізу встановлено 

методологічний підхід та етапи проведення роботи.  

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувалися наступні 

завдання: 

- огляд науково-технічної літератури; 

- проведення технологічного розрахунку ресторану української 

кухні; 



- розробка рецептури солодких страв, підбір оптимальної кількості 

компонентів; 

- розробка технології виробництва солодких страв збагачених 

ПНЖК; 

- впровадження розроблених рецептур солодких страв в ресторані 

української кухні; 

- розрахунок основних техніко-економічних показників. 

 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Осадчої Олени на тему:  

«Розробка технології виготовлення самбуку профілактичного 

спрямування» 

Керівник к.т.н., доцент кафедри ТРіОХ  Золовська О.В. 

Захист відбудеться  – 17.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Актуальність теми  

Останнім часом спостерігається пришвидшення темпу життя до якого 

наш організм не встигає адаптуватись На наш організм з усе більшою силою 

діють незбалансоване харчування, необґрунтований прийом антибіотиків, що 

пригнічують мікрофлору організму. Тривалі фізичні та інтелектуальні 

перевантаження в сукупності з хронічним дефіцитом сну, повністю 

спустошують резерви організму, в тому числі і резерви імунної системи 

(імунітету). 

На даний час пріоритетним напрямком розвитку галузі є створення 

інноваційних технологій та нових видів продуктів з підвищеними 

споживчими властивостями, підвищеною харчовою цінністю, збагачених 

фізіологічно-функціональними інгредієнтами рослинного походження. 

Отже, головним принципом створення продуктів харчування нового 

виду є досягнення максимального рівня повноцінності та гарантованої 

безпеки виробу.  

Метою дипломної роботи є розробка науково обґрунтованої технології 

виготовлення самбуку профілактичного спрямування. 

Згідно поставленої мети було проведено аналіз науково-технічної та 

патентної літератури. На основі літературного аналізу встановлено 

методологічний підхід та етапи проведення досліджень.  

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувалися наступні 

завдання: 

- огляд науково-технічної літератури в області солодких страв; 

- обґрунтування компонентів рецептури солодкої страви; 

- розробка рецептури, підбір оптимальної кількості дозованих 

компонентів; 

- дослідження фізико-хімічних властивостей компонентів 

рецептури і готового продукту; 

- розробка технології виробництва десерту; 

- розрахунок основних техніко-економічних показників. 



АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Говоріна Євгенія Ігоровича на тему: 

«Розробка методів регулювання мікробіологічної безпеки інноваційної 

харчової продукції» 

Керівник к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ  Колесніченко С.Л. 

Захист відбудеться  – 17.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Метою роботи є дослідження мікробіологічного обсіменіння  

інноваційної харчової продукціївід сировини до готової страви.Досліджено 

мікробіологічний стан продукції, яка одержана такимитрадиційними 

методами молекулярної кулінарії як сферифікація, емульсифікація, 

низькотемпературна теплова обробка. Розроблено методи регулювання 

мікробіологічної безпеки інноваційної харчової продукції, визначено основні 

фізико-хімічні та сенсорні показники одержаних продуктів. 

Розроблено рекомендації з умов та терміну зберігання інноваційної 

продукції у закладах ресторанного господарства. 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Кремнець Альбіни Віталіївни 

на тему: «Розробка методів підвищення засвоюваності білоквмісної 

сировини» 

Керівники к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ  Колесніченко С.Л., к.т.н., ст. 

викл. кафедри ТРіОХ  Кисельов С.В. 

Захист відбудеться  – 17.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Метою роботи є технологія приготування та рецептура страви із 

термічно необробленого м’яса яловичини. Досліджено біологічну користь  та 

функціональну значимість розробленої страви. Визначено мікробіологічну 

безпеку страви та розраховано біологічну цінність. Проведено дослідження 

по визначенню відповідності показників якості розробленої страви до чинних 

вимог. 

 Розроблено рекомендації з умов та терміну зберігання інноваційної 

продукції у закладах ресторанного господарства. 

 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Зуй Ольги Леонідівни 

на тему: «Розробка технології борошняних кондитерських 

виробів з лецитином» 

Керівники к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ  Колесніченко С.Л., к.т.н., ст. 

викл. кафедри ТРіОХ  Кисельов С.В. 

Захист відбудеться  – 19.12.2018 р., о 9-00,  ауд. А-427 

Метою роботи є розробка технології приготування кексу з добавкою 

рослинних фосфоліпідів (лецитинів). Фосфоліпіди для організму людини є 

незамінними компонентами, добова потреба складає 5…7  грамів. Визначено 

рецептурну кількість та розроблено оптимальний спосіб внесення лецитину 

при приготуванні кексів. Встановлено  мікробіологічну безпеку страви та 



розраховано біологічну цінність. Визначено відповідність показників якості 

розробленого виробу чинним вимогам. 

Встановлено оптимальні умови та термін зберігання кексу з лецитином. 
 

АНОТАЦІЯ 

кваліфікаційної роботи магістра Кириленко Яни Миколаївни на тему: 

«Реконструкція дієтичної їдальні при санаторії  "Салют" шляхом 

впровадження   спеціалізованих страв, збагачених харчовими волокнами 

та антиоксидантами» 

Керівник  к.т.н., доц. кафедри ТРіОХ Салавеліс А.Д. 

Захист відбудеться  – 19.12.2018 р., о 9-00, ауд. А-427  

Актуальність теми   

Дієтичне харчування важливий напрям у житті особливої категорії 

населення. тому що надає людини можливість за допомогою правильно 

підібраних страв та режиму харчування  поліпшити стан здоров'я. Система 

санаторно-курортного відпочинку та лікування передбачає  таку можливість. 

Постійний дефіцит особливо важливих елементів харчування, таких як 

харчові волокна та антиоксиданти у щоденному раціону людини негативно 

впливає на стан здоров'я людини та приводить до захворювань, тому 

впровадження у щоденне харчування відвідувачів санаторію спеціалізованих 

страв та виробів, які збагачені дефіцитними нутріентами , дозволить 

поліпшити стан здоров'я та прискорити одужання.  

 Метою  дипломного  проекту  є  впровадження у дієтичне харчування 

при санаторії  "Салют " нових видів страв, збагачених  харчовими  волокнами 

та антиоксидантами.» 

Для досягнення поставленої мети визначенні завдання:   

-   виконати   аналіз   літературних   джерел   інформації   по 

недостатнього вмисну у сучасному  харчуванні   збагачених  харчових   

волокон та антиоксидантів ;   

 -  обґрунтувати  впровадження  спеціалізованих страв з харчовими 

волокнами та антиоксидантами ;   

  -  розробити нові види страв на основі вітчизняної сировини та 

впровадити їх у  щоденний раціон  дієтичного харчування  при санаторії ;   

 -  замінити  існуюче обладнання на сучасне й  енергоекономічне ;   

  -  визначити  економічну  ефективність  проведеної реконструкції 

діючої їдальні при санаторії. 
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