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Актуальність теми. У наш час широко відомо, що більшість 

захворювань можна попередити, полегшити або уникнути (якщо є генетична 

спадкоємність) завдяки правильно побудовану раціону харчування.  Одним з 

прикладів таких хвороб є різні захворювання очей у дітей, які можуть 

проявлятися на різних етапах розвитку дитини. Наслідки таких захворювань 

можливо мінімізувати завдяки введенню у раціон харчування біологічно 

активних речовин, які позитивно впливають на зір. Отже, актуальним є 

розробка технології страв для профілактики вад зору у дітей. У  роботі 

розроблено технологію трьох супів-пюре, які мають збалансований хімічний 

склад, є органолептично привабливими, виготовлені із застосуванням 

прийомів, які дозволяють зберегти всі корисні речовини сировини.  

Метою кваліфікаційної роботи є розробка технології перших страв 

для профілактики вад зору у дітей у відповідності до різних вікових груп. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

 - встановити розбіжності вмісту основних нутрієнтів у раціонах 

звичайних дітей та раціонах, рекомендованих для профілактики вад зору у 

дітей (аналіз провести у різних вікових категоріях); 

- встановити есенційні нутрієнти, які треба підвищувати та які треба 

знижувати у раціонах для профілактики вад зору у дітей; 

- відповідно до есенційних нутрієнтів підібрати сировину, з якої 

необхідно готувати перші страви раціону для профілактики вад зору; 

- підібрати рецептури трьох супів пюре з урахуванням підвищеного 

вмісту есенційних компонентів, які забезпечують профілактику вад зору; 

- провести визначення фізико-хімічних показників якості супів-пюре та 

зробити висновки про відповідність щодо нормативних показників; 

- провести органолептичний аналіз супів-пюре; 

- розробити технологію супів-пюре, скласти технологічні картки; 

- провести промислову апробацію супів-пюре на реальному 

виробництві, у дитячому кафе.  
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Тема: «Розробка технології фірмових страв для бортового харчування 

(проект заготівельного підприємства «Runaway»)» 

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 11.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  
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Керівник: к.т.н., доцент Козонова Ю.О.  

 

Актуальність теми. У сучасному світі, в той час, коли подорожі людей 

по планеті набули масштабного характеру, істотно зросла роль повітряного 

транспорту як найбільш швидкого засобу переміщення на великі відстані. 

Авіаперевезення мають ряд особливостей у порівнянні з іншими 

транспортними службами. Оскільки на людину під час перельоту діють 

відмінні від земних фізичні властивості, то необхідно їх врахувати при 

розробці меню. Авіакомпанії не враховували ці властивості при введені 

обіднього меню для пасажирів, тому є актуальним розробка технології 

фірмових страв для бортового харчування. Під час роботи над проектом було 

розроблено 2 види комплексного обіднього меню, в яких враховані потреби 

людського організму під час перельоту. 

 

Метою кваліфікаційної роботи є розробка технології фірмових страв 

для бортового харчування. Відповідно до поставленої мети визначено 

наступні задачі: 

- визначення факторів, які впливають на організм людини при 

перельоті; 

- визначення необхідних компонентів для зменшення дії шкідливих 

факторів на організм людини під час перебування на борту літака; 

- підбір продуктів багатих чи бідніших на необхідні компоненти під 

час перельоту; 

- розробка технології страв для бортового харчування; 

- проведення органолептичного аналізу розроблених страв; 

- дослідження фізико-хімічних властивостей продукту; 

- вирішення проблеми транспортування готових страв на борт літака. 
 

 

 



Кафедра технології ресторанного і оздоровчого 

харчування  

Завідувач кафедри  

д.т.н., професор Тележенко Любов Миколаївна  

вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 322  

тел. 048-712-41-51  

 

Тема: «Розробка технології десертів для регуляції невротичних станів 

(проект їдальні «Ресторан 112»)» 

Захист відбудеться 18 грудня 2018 року, о 11.00, аудиторія А-427 

  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Нападовська Марина Сергіївна  

Керівник: д.т.н., професор Тележенко Л.М.  

 

Актуальність теми. Людському організму для виконання                                 

його фізичних і психічних процесів необхідний механізм, який регулював би 

діяльність всіх органів і систем, забезпечуючи їх єдність і зв'язок                        

організму з зовнішнім середовищем. Таке керівництво здійснюється 

нервовою системою. 

Напружений темп життя призводить до порушень стану                      

психічного і фізичного здоров’я населення. Майже кожна третя                        

людина в Україні страждає від нервових розладів. Профілактика                       

неврозів та депресивних станів є невід’ємною частиною психічного                         

здоров’я людини. Проте, на превеликий жаль, більшість населення задля 

профілактики неврозів та депресій використовують часто лише                         

медичні засоби, не приділяючи увагу здоровому способу життя. Світові                         

вчені наголошують на провідній ролі здорового харчування,               

збалансованості раціонів та збагаченні страв функціональними 

інгредієнтами.  

Метою кваліфікаційної роботи є розробка рецептури десерту з 

оптимальним співвідношенням вітаміну В6 та магнію для профілактики 

невротичних станів і депресій.  

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

-  провести інформаційний пошук щодо вирішення проблеми неврозів і 

депресій в Україні та за кордоном; 

- відповідно до есенційних нутрієнтів підібрати сировину, з якої 

необхідно готувати десерти для профілактики неврозів і депресій; 

- підібрати рецептури десертів з урахуванням збалансованості 

есенційних нутрієнтів; 

- дослідити і обґрунтувати доцільність використання рослинного 

екстракту для збагачення десертів; 



- провести визначення фізико-хімічних та біохімічних показників якості 

десертів та зробити висновки про відповідність щодо нормативних 

показників; 

- провести сенсорний аналіз десертів; 

- розробити технологію десертів, скласти технологічні картки; 

- провести промислову апробацію десертів на реальному виробництві. 
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Тема: «Впровадження здорового харчування для мешканців м.Одеса у 

вигляді доставки їжі «Good food» (проект кухні-фабрики «Good food») 

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 10.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Єременко Юлія Вікторівна 

Керівник: к.т.н., доцент Козонова Ю.О.  

 

Актуальність теми. Сучасному суспільству, через насичений робочий 

графік та швидкоплинність часу, часто не вдається стежити за своїм 

раціоном. Пропущені сніданки та обіди, шкідливі перекуси, відсутність 

режиму харчування, і як результат – це нездоровий спосіб життя, погане 

самопочуття, зайва вага і в найгіршому випадку можливість появи різних 

захворювань. Тому впровадження такого виду доставки їжі, який дозволить 

споживачеві вести здоровий спосіб життя, готувати своїми руками 

різноманітні страви, споживати смачну та корисну їжу, не витрачати час на 

походи по магазинам щоб придбати сировину для приготування страв є 

актуальним. У роботі було розроблено концепцію сервісу по доставці їжі з 

виготовленням універсальних соусів, який дозволить споживати страви з 

оздоровчими властивостями, зберегти гарне самопочуття, готувати 

самостійно корисні, різноманітні страви навіть при браку часу і різних 

кулінарних можливостях. 

Метою кваліфікаційної роботи є розробка нетрадиційного виду 

доставки їжі з виготовленням універсальних соусів, який дозволить 

споживачеві харчуватися за принципом збалансованого харчування й 

одночасно готувати самостійно корисні, різноманітні страви не витрачаючи 

на це велику кількість часу. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

- провести огляд існуючих послуг доставки їжі та проаналізувати 

основні принципи збалансованого харчування; 

-  визначити концепцію та схему роботи підприємства; 

- розробити меню відповідно принципам збалансованого харчування, а 

також з високою поживною та енергетичною  цінністю, зручністю та 

швидкістю самостійного приготування споживачем, зі збереженням 

корисних компонентів у стравах завдяки щадним прийомам термічної 

обробки, оригінальністю страв; 



- розрахувати хімічний складу страв, які входять в меню кухні фабрики 

«Good food»; 

- створити легкі в експлуатації технології приготування страв для 

споживачів та підібрати способи пакування продуктів; 

-  підібрати рецептуру універсального соусу; 

- провести визначення фізико-хімічних показників якості соусу та 

зробити висновки про відповідність щодо нормативних показників; 

-  провести органолептичний аналіз соусу; 

-  розробити технологію соусу, скласти технологічні картки; 

-  провести промислову апробацію соусу на реальному виробництві 
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Тема: «Розробка технології напоїв для спортсменів з використанням 

зернобобової сировини (проект кафе-пекарні)» 

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 10.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Гаршина Марія 

Керівник: к.т.н., доцент Біленька І.Р. 

Актуальність теми. Швидкий ритм сучасного життя далеко                             

не завжди дає можливість збалансовано і правильно харчуватися.                          

Однак будь-якій людині постійно необхідні різні вітаміни, мікроелементи та 

поживні речовини, в тому числі і особливий білок – протеїн –                       

органічна речовина, що складається з амінокислот і характеризується 

високою біодоступністю. Для того, щоб допомогти організму                     

спортсмена і підвищити його імунітет, а також забезпечити необхідною 

енергією до та після виснажливих тренувань, слід передбачати спеціальне 

харчування. 

Підвищений вміст білка та вуглеводів надає енергетичному                 

напою для спортсменів ряд фізіологічних функцій: каталітичну, структурну, 

захисну, транспортну, запасну, моторну, бактерицидну, сигнальну і 

регуляторну.    

Залежно від виду спорту, людина потребує того чи іншого                       

раціону харчування. Головним у спортивному харчуванні є споживання 

вітамінів і мінеральних добавок. Але потрібно враховувати,                               

що при посилених фізичних навантаженнях відбувається велика втрата 

енергії, тому треба  звернути увагу на кількість вживаних калорій.                               

У той же час не варто скидати з рахунків те, що їжа повинна бути 

максимально здоровою.  

Мета дослідження – розробка технології такого енергетичного                      

напою з використанням зернобобової сировини, який би задовольняв        

потреби організму в білках та вуглеводах, виступав додатковим                    

джерелом поживних речовин для організму спортсменів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- вивчити вимоги, що ставляться до харчування спортсменів; 

- провести аналіз ринку напоїв та продуктів для людей, що 

займаються різними видами спорту; 

- підібрати сировину для приготування енергетичного напою; 

- дослідити хімічний склад зернобобової сировини; 



- розробити рецептуру та технологію енергетичного напою                         

з використанням зернобобової сировини; 

- проаналізувати органолептичні властивості та                                    

фізико-хімічні показники нового напою; 

- розробити проект нормативно-технічної документації на                    

новий напій для спортсменів. 
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Тема: «Розробка технології функціонального напою з додаванням 

екстракту пряно-ароматичної сировини для людей з підвищеною 

кислотністю шлунку (проект їдальні санаторію)» 

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 10.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Стоянова Анастасія Іванівна  

Керівник: к.т.н., доцент Біленька І.Р. 

Актуальність теми. В даний час відзначається тенденція на 

споживання функціональних напоїв за аналогією з європейськими країнами. 

Найбільш значний товарообіг серед напоїв даної групи мають напої з 

підвищеним вмістом біологічних активних речовин. Поява нової товарної 

категорії функціональних напоїв явище для українського споживчого ринку 

досить нове – трохи більше десяти років, в той час як вік цього сегмента в 

структурі світового обсягу попиту досягає двадцяти п'яти років.  

Мета дослідження – розробка науково-обґрунтованої технології 

функціональних напоїв з використанням екстрактів пряно-ароматичної 

сировини, дослідження здатності екстрактів впливати як на зниження 

кислотності шлунку, так й на органолептичні показники готових продуктів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання: 

- проаналізувати причини виникнення та наслідки підвищеної 

кислотності шлунку; 

- провести аналіз ринку функціональних напоїв та продуктів для 

людей з підвищеною кислотністю шлунку; 

- підібрати сировину для приготування напою спеціального 

призначення; 

- дослідити хімічний склад та біологічну активність пряно-

ароматичної сировини; 

- розробити рецептуру та технологію функціонального напою з 

додаванням екстракту прано-ароматичної сировини; 

- вивчити особливості виготовлення напоїв та екстрактів з 

рослинної сировини; 

- визначити органолептичні та фізико-хімічні показники якості 

розроблених напоїв; 

- розробити проект нормативно-технічної документації на нові 

напої. 

 



Кафедра технології ресторанного і оздоровчого 

харчування  

Завідувач кафедри  

д.т.н., професор Тележенко Любов Миколаївна  

вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 322  

тел. 048-712-41-51  

 

Тема: «Розробка технології десертної страви з підвищеною біологічною 

активністю» 

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 10.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Митрофанова Катерина Юріївна  

Керівник: к.т.н., доцент Біленька І.Р.  

Актуальність теми. Одним із факторів, що підтримують                        

здоров’я людини протягом усього життя є харчування, яке повинно сприяти 

поліпшенню стану здоров’я, забезпечувати нормальний                                    

фізичний і психологічний розвиток, підвищувати імунітет, а також захищати 

від несприятливої екологічної ситуації, внаслідок чого в організмі                        

людини утворюються вільні радикали, негативна дія яких проявляється у 

прискоренні старіння, неправильному функціонуванні різних систем 

організму.  

Серед широкого асортименту продукції, що виготовляється                    

закладами ресторанного господарства, десертна група, завдяки                       

оригінальним органолептичним показникам, харчовій цінності та високій 

засвоюваності, користується особливою популярністю у споживачів.                      

При вживанні десертів до організму людини надходить велика кількість 

поживних компонентів: вуглеводів, жирів, вітамінів, мінеральних                       

речовин. Потрапляючи в кров, глюкоза швидко розноситься по                          

всьому організму, викликаючи почуття ситості, після чого мозком подається 

сигнал на уповільнення секреторної діяльності шлунково-кишкового                        

тракту і вироблення травного соку. Використання таких видів сировини, як 

столовий буряк та чорна смородина дозволяє отримати продукти з                  

широким діапазоном функціональних властивостей, у т.ч. з підвищеною 

біологічною активністю.  

Метою кваліфікаційної роботи є розробка технології десерту з 

підвищеною біологічною активністю. 

Для досягнення поставленої мети було передбачено вирішення 

наступних завдань: 

- здійснити інформаційний пошук сировини, яка містить підвищену 

кількість біологічно активних речовин; 

- провести аналіз існуючих технологій з виробництва десертних                

страв; 



- розробити рецептуру десерту з підвищеною біологічною активністю з 

використанням рослинної сировини; 

- розробити технологічні прийоми переробки сировини з                             

метою отримання страви з підвищеною біологічною активністю; 

- дослідити харчову цінність та біологічну активність розробленої 

страви; 

- розробити проект технологічної карти та іншої нормативно-технічної 

документації на новий десерт. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра технології ресторанного і оздоровчого 

харчування  

Завідувач кафедри  

д.т.н., професор Тележенко Любов Миколаївна  

вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 322  

тел. 048-712-41-51  

 

Тема: «Розробка технології желейних продуктів на основі кизилу для 

профілактики серцевої недостатності (проект кафе спортивного 

харчування)»  

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 10.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Шлехтенко Анна Олександрівна 

Керівник: к.т.н., доцент Доценко Н.В.  

 

Актуальність теми. Сучасне суспільство страждає на різні хвороби, 

серед яких серцево-судинні входять до першої трійки. Більшість                       

серцево-судинних захворювань починаються з неправильного способу життя, 

неправильного харчування – відбувається поступове закупорювання              

артерій. Стінки судин ущільнюються, в результаті чого відбувається 

скупчення жирів, зокрема холестерину, починається атеросклероз                      

та інші серцево-судинні захворювання. Тому актуальною є тема                      

розробки продуктів для профілактики серцевої недостатності.                            

Робота присвячена технології  желейних продуктів на основі кизилу,                      

який завдяки своїм властивостям прискорює метаболізм, містить                     

пектинові речовини та органічні кислоти, що розщеплюють                        

холестерин, виводять токсини з організму та зміцнюють судини.                    

Підібрані рецептури та технологічні прийоми, що дозволяють                        

отримати готову страву заданої структури з гарними органолептичними 

показниками. 

 Метою кваліфікаційної роботи є розробка технології желе та мармеладів  з 

кизилу для профілактики серцево-судинних захворювань. Відповідно до 

поставленої мети визначено наступні задачі:  

- обґрунтувати доцільність застосування ягідної сировини  в харчуванні 

для профілактики серцевої недостатності; 

- провести аналіз хімічного складу кизилу та визначити вплив окремих 

нутрієнтів на судинну систему людини; 

- встановити, як стадія стиглості плодів кизилу впливає на  подальшу 

його переробку; 

- оцінити придатність плодів кизилу різних сортів для отримання 

солодких десертів;  

- встановити втрати маси  та вологоутримуючої  здатності плодів кизилу, 

заморожених у повітряному середовищі; 



- визначити вплив природних структуроутворювачів для отримання 

заданої консистенції продукту; 

- встановити режими для технологічного процесу приготування різних 

желейних виробів з максимальним збереженням їх біологічної 

цінності; готової продукції; 

- визначити органолептичні та фізико-хімічні показники желейних 

виробів із кизилу; 

- розробити технологію желейних виробів та технологічні карти; 

- провести промислову апробацію мармеладів та желе на реальному 

виробництві, у кафе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра технології ресторанного і оздоровчого 

харчування  

Завідувач кафедри  

д.т.н., професор Тележенко Любов Миколаївна  

вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 322  

тел. 048-712-41-51  

 

Тема: «Розробка технології кисломолочного напою для підвищення 

лактації у жінки в період грудного вигодовування дитини (проект 

їдальні санаторію)»  

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 10.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Юденко Олена Анатоліївна 

Керівник: к.т.н., доцент Доценко Н.В.  

 

Актуальність теми. Зниження лактації у жінок є сучасною 

проблемою, яка потребує вирішення. Недостатність молока у матері може 

негативно впливати на здоров’я самої жінки та дитини, і у подальшому житті 

зростає ризик до багатьох хвороб таких як: отити, пневмонії, шлунково-

кишкові розлади, інсулінозалежний діабет, некротичні ентероколіти. Один із 

шляхів сприяння вирішенню цієї проблеми є корегування раціону з метою 

включення страв з додаванням компонентів, які будуть підвищувати 

лактацію. 

Задачі дослідження – збагачення компонентами, що сприяють                        

лактації, безпечність з точки зору харчування, можливість застосування, як 

окремого прийому їжі, гарні органолептичні показники.  

 Метою кваліфікаційної роботи є розробка технології кисломолочного 

напою для підвищення лактації у жінки в період грудного вигодовування 

дитини. Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі:  

- провести аналіз нутрієнтів, що впливають на лактацію у жінок для 

визначення складу напою; 

- визначити фізико-хімічні характеристики кефіру, як основи для 

лактогенного напою; 

- обґрунтувати вибір рослинних складових для збагачення напою 

біологічно активними речовинами; 

- визначити режими обробки фенхеля з метою отримання активної 

витяжки; 

- дослідити вплив попередньої технологічної обробки на                     

максимальне збереження корисних речовин рослинної сировини, як 

інгредієнта напою; 

- розробити рецептуру кисломолочного напою із збалансованим складом 

та заданими органолептичними показниками; 



- визначити фізико-хімічні показники та тривалість зберігання готового 

продукту; 

- розробити технологію напою для лактації та технологічну карту; 

- провести промислову апробацію кисломолочного напою на реальному 

виробництві, у їдальні санаторія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра технології ресторанного і оздоровчого 

харчування  

Завідувач кафедри  

д.т.н., професор Тележенко Любов Миколаївна  

вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 322  

тел. 048-712-41-51  

 

Тема: «Розробка технології овочево-фруктових салатів для 

профілактики невротичних станів (проект їдальні санаторію)» 

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 10.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Краснобока Антоніна Сергіївна 

Керівник: к.т.н., доцент Доценко Н.В.  

 

Актуальність теми. Проблема психічного здоров’я в наш час є 

найбільш актуальною. Темп життя, екологія та постійні стреси ослаблюють 

нервову систему сучасної людини. Найпоширеніші захворювання, викликані 

невротичними, - це хвороби серця і щитовидної залози, цукровий діабет, 

псоріаз, виразкова хвороба, гіпертонія, бронхіальна астма, ревматоїдний 

артрит, ожиріння, екзема, депресія тощо. 

Правильно підібрана їжа – вірний помічник у підтримці                          

життєвих сил і енергії, що діє шляхом заповнення необхідних речовин в 

організмі. Збалансоване харчування, що містить гормони радості                        

(ендорфіни і опіати), допоможе боротися з депресією,                                   

перемогти стрес, привести в норму емоційний стан і підвищити життєвий 

тонус. Таким чином, задачею проведеної роботи було створення нової 

страви, яка б  мала профілактичні та лікувальні властивості при розладах 

нервової системи. 

Метою кваліфікаційної роботи є розробка технології овочево-

фруктових салатів для профілактики невротичних станів. Відповідно до 

поставленої мети визначено наступні задачі: 

 - встановити есенційні нутрієнти, які мають профілактичні властивості 

для невротичних розладів; 

- відповідно до нутрієнтів підібрати рослинну сировину,                                 

з якої необхідно готувати салати для профілактики порушень психічного 

здоров’я; 

- визначити види та режими попередньої обробки сировини з метою 

максимального збереження їх вітамінів та інших поживних речовин; 

- розробити рецептуру овочево-фруктового салату збалансованого за 

складом нутрієнтів та гармонійного смаку; 

 - провести органолептичний аналіз салату та розробити заправку на  

основі лляної олії; 



- провести визначення фізико-хімічних та органолептичних показників 

якості салату; 

- розробити технологію овочево-фруктового салату, скласти 

технологічні картки; 

- провести промислову апробацію салату на реальному виробництві, у 

їдальня санаторія. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кафедра технології ресторанного і оздоровчого 

харчування  

Завідувач кафедри  

д.т.н., професор Тележенко Любов Миколаївна  

вул. Канатна, 112, корпус Д, ауд. 322  

тел. 048-712-41-51  

 

Тема: «Інтеграція трендів італійської кухні у заклади ресторанного 

господарства України (проект ресторану)» 

Захист відбудеться 14 грудня 2018 року, о 10.00, аудиторія Б-426  

Спеціальність (напрям підготовки): 181 «Харчові технології», 

спеціалізація «Технології харчових продуктів оздоровчого та 

профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем СВО «магістр»: Овсюк Марина Олександрівна   

Керівник: д.т.н., професор Тележенко Л.М.  

 

Актуальність теми. Традиційна середземноморська дієта (СД) -                      

це спадщина тисячоліть, творіння обміну серед культур та                            

продуктів харчування всіх країн Середземноморського басейну. Вона                       

була основою харчових звичок протягом ХХ століття у всіх країнах                           

регіону, спочатку на основі Середземноморського сільського господарства та 

сільської моделі. Незважаючи на те, що традиційна СД зараз                           

поступово є менш затребуваною завдяки широкому поширенню                        

економіки західного типу, міської та технологічної культури,                           

а також глобалізації виробництва і споживання продуктів харчування,                     

все ж італійська кухня є однією із розповсюджених у країнах                                

світу. 

Отже, актуальним є розробка технології страв з урахуванням                         

основних трендів Італійської кухні, так як ще У 2010 році ЮНЕСКО          

визнало, що Середземноморська дієта - це столітня кулінарія, що належить 

населенню Середземноморського басейну та являє собою "нематеріальну 

культурну спадщину людства". 

 

Метою кваліфікаційної роботи є розробка технології                            

морозива з пробіотиками та пребіотиками на основі італійського 

традиційного рецепту. Відповідно до поставленої мети визначено наступні 

задачі: 

 - виявити основні інгредієнти, які доцільно використовувати при 

виробництві морозива з синбіотиками; 

- встановити види про та пребіотиків, які доцільно уводити у рецептуру 

морозива; 

- розробити рецептурні композиції морозива; 

- розробити технологічні режими виробництва морозива із 

синбіотиками; 



- провести визначення фізико-хімічних показників якості                         

морозива та зробити висновки про відповідність щодо нормативних 

показників; 

- провести органолептичний аналіз розроблених продуктів; 

- розробити технологію морозива, скласти технологічні картки; 

- провести промислову апробацію морозива на реальному виробництві, 

у ресторані загального типу.  

 

 
 


