
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: «Проект фуд-корт еко-ресторану з впровадженням страв для 

профілактики йододефіциту у Приморському р-ні м. Одеси» 

 

Захист відбудеться 20 червня 2019 року, о 9:00, корпус А, ауд.  А-427  

 

Спеціальність (напрям підготовки): 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія», професійного спрямування «Технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем (ОКР) «бакалавр»: Варга Віталій Васильович 

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

 

Актуальність теми. Йод - основний компонент гормонів щитовидної 

залози, яка регулює наш метаболізм. Не отримуючи необхідної кількості 

йоду, у людини виникають різні проблеми зі здоров’ям. Для прикладу, 

нестача йоду у раціоні вагітних  призводить до підвищення перинатальної 

смертності; у дитячому ж віці нестача йоду призводить до уповільненого 

розумового і фізичного розвитку, а також до гіпетиреозу. За останніми 

даними ВООЗ, йододефіцит загрожує 2 мільярдам людей по всьому світу. 

Парадоксальним є те, що проблема гостро постає і у розвинених країнах. 

Завдяки уведенню у раціони харчування страв з функціональними 

інгредієнтами, наприклад, на основі порошку із сушеної ламінарії, можна 

поліпшити йодний статусу населення та запобігти розвитку йододефіциту. 

Метою дипломного проекту є проект фуд-корту еко-ресторану у 

Приморському р-ні м. Одеси із впровадженням технології страв для 

профілактики йододефіциту. 

 Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

- розробити меню, ураховуючи сучасні рекомендації щодо 

раціонального та збалансованого харчування,  з впровадженням технології 

страв для профілактики йододефіциту. 

- скласти виробничу програму еко-ресторану з фуд-кортом і встановити 

перелік виробничих цехів, які необхідно спроектувати для її забезпечення. 

- провести розрахунок заготівельних та доготівельних цехів закладу, 

беручи за основу виробничу програму  (розрахувати обладнання, чисельність 

працівників та площу); 

- розробити рекомендації щодо охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві. 

- розрахувати показники економічної ефективності проекту фуд-корту 

еко-ресторану й встановити термін окупності проекту 



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: «Будівництво еко-ресторану болгарської кухні на базі 

гірськолижного курорту м. Банско, Болгарія»  

 

Захист відбудеться 13 червня 2019 року, о 14:00, корпус Б, ауд.  Б-426  

 

Спеціальність (напрям підготовки): 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем (ОКР) «Бакалавр»: Караман Юлія Василівна 

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

Актуальність теми.  

Принципи здорового харчування потребують, насамперед, збільшення 

у раціоні овочевої та фруктової складової. Напружений ритм життя 

ускладнює можливість докладно слідкувати за побудовою власного 

повноцінного раціону. Відпочинок на гірськолижному курорті з еко-меню є 

гарною нагодою, особливо, для мешканців мегаполісів. З цього огляду 

розробка науково-обгрунтованого меню з урахування новітніх рекомендацій 

дієтологів є актуальним.   

Метою дипломного проекту є будівництво еко-ресторану болгарської 

кухні на базі гірськолижного курорту м. Банско. Відповідно до поставленої 

мети визначено наступні задачі: 

- досконало вивчити існуючий асортимент закладів ресторанного 

господарства м. Банско; 

- скласти меню, яке включатиме страви, які приготовлені з 

екологічно-чистих продуктів з огляду на сучасні уявлення про 

збалансоване та раціональне харчування; 

- скласти виробничу програму закладу та встановити перелік 

виробничих цехів, які необхідно спроектувати для його 

забезпечення; 

- на основі виробничої програми, провести розрахунок доготівельних 

та заготівельних цехів закладу (розрахувати обладнання, 

чисельність працівників та площу); 

- розробити рекомендації щодо охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві; 

- розрахувати показники економічної ефективності реконструкції 

їдальні та встановлення термінів окупності проекту. 
 



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: «Реконструкція ресторану ТОВ «Хелсфуд» (м. Одеса) з 

впровадженням страв для профілактики стресу» 

 

 Захист відбудеться 13 червня 2019 року, о 14:30, корпус Б, ауд.  Б-426  

 

Спеціальність (напрям підготовки): 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем (ОКР) «Бакалавр»: Репчинська Анна Сергіївна 

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

 

Актуальність теми.  

Інтенсивний спосіб життя та емоційні навантаження у сучасних людей 

викликають потребу у поживному та корисному харчуванні, важливим 

фактором  якого є харчова повноцінність. Введення сезонного меню в 

ресторан ТОВ «Хелсфуд»  у період найбільшого навантаження студентів, 

школярів є чудовою нагодою для покращення резистентності організму до 

стресів. З цього огляду розробка науково-обґрунтованого меню з урахування 

новітніх рекомендацій дієтологів є актуальною.   

Метою дипломного проекту є реконструкція ресторану ТОВ 

«Хелсфуд» (м. Одеса) з впровадженням страв для профілактики стресу. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

-  досконало вивчити існуючий асортимент ресторану; 

- скласти сезонне меню, що дозволить розширити асортимент страв для 

профілактики стресу з огляду на сучасні уявлення про збалансоване та 

раціональне харчування; 

- скласти виробничу програму ресторану та встановити перелік 

виробничих цехів, які необхідно спроектувати для її забезпечення; 

- на основі виробничої програми, провести розрахунок доготівельних та 

заготівельних цехів закладу (розрахувати обладнання, чисельність 

працівників та площу); 

- розробити рекомендації щодо охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві; 

- розрахувати показники економічної ефективності реконструкції 

ресторану та встановлення термінів окупності проекту. 

 
 



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: «Проект кав’ярні для розширення НВЛ «Навчальний ресторан 

112» (м. Одеса)» 

 

 Захист відбудеться 13 червня 2019 року, о 15:00, корпус Б, ауд.  Б-426 

 

Спеціальність (напрям підготовки): 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем (ОКР) «Бакалавр»: Дубина Аліна Анатоліївна 

Керівник: к.т.н., доцент Дзюба Н.А., ас. Землякова О.В. 

Актуальність теми.  

Харчування є однією з найважливіших частин життя студента і 

характеризується нерегулярністю, неповноцінністю і відносно низьким 

вмістом легкозасвоюваного білка, що призводить до порушення білкового 

обміну в організмі та розвитку захворювань опорно-рухового апарату, 

підшлункової залози і кишківника, зниженням опору організму до збудників 

різних захворювань. У більшості студентів відносно мало часу відведено на 

харчування і харчуються вони переважно на ходу випічкою, чаєм, кавою. 

Тому актуальною є розробка проекту кав’ярні, з впровадженням у ній нових 

продуктів (мафінів) з підвищеним вмістом білка, і яка буде 

загальнодоступною для широкого кола відвідувачів. 

Метою дипломного проекту є розробка проекту кав’ярні у м. Одеса 

для розширення НВЛ «Навчальний ресторан 112». 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

- визначити коло конкурентів для майбутнього підприємства; 

- скласти виробничу програму кав’ярні та встановити перелік 

виробничих цехів, які необхідно спроектувати для її забезпечення; 

- на основі виробничої програми, провести розрахунок доготівельних 

та заготівельних цехів закладу (розрахувати обладнання, 

чисельність працівників та площу); 

- розробити рецептури і технології мафінів з підвищеним вмістом 

білка, дослідити їх хімічний склад, фізико-хімічні, мікробіологічні 

показники, конкурентоспроможність на споживчому ринку України; 

- розробити рекомендації щодо охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві; 

- розрахувати показники економічної ефективності проекту 

кав’ярні та встановлення термінів окупності проекту. 



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: «Реконструкція  ресторану «The Roastery by Odessa» з метою 

перепрофілювання у екоресторан» 

 

 Захист відбудеться 13 червня 2019 року, о 15:30, корпус Б, ауд.  Б-426  

 

Спеціальність (напрям підготовки): 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем (ОКР) «Бакалавр»: Бас Валерія Олегівна 

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

Актуальність теми.  

Незадовільний стан здоров’я населення України, який засвідчують 

працівники багатьох медичних закладів, потребує вживання населенням 

екологічно чистих продуктів харчування, до яких відносять органічні 

продукти, вирощені без хімікатів та вироблені без штучних барвників, 

структуроутворювачів, консервантів. Виготовлення таких продуктів у 

закладах ресторанного господарства буде сприяти значному покращенню 

стану здоров’я людей. З огляду на це реконструкція звичайного ресторану у 

екорестран є доцільною та науково-обгрунтованою. 

 

Метою дипломного проекту є реконструкція  ресторану «The Roastery 

by Odessa» з метою перепрофілювання у екоресторан.  

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

– розробити концепцію екоресторану; 

– вивчити існуючий асортимент ресторану «The Roastery by Odessa»; 

– скласти нове меню, до якого включити страви, виготовлені з 

екологічно чистої сировини; 

– скласти виробничу програму екоресторану; 

– розробити рекомендації щодо охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві; 

– розрахувати основні показники економічної ефективності 

реконструкції ресторану «The Roastery by Odessa» у екоресторан та 

встановити термін окупності капіталовкладень. 
 

 

 



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: «Реконструкція ресторану «The Roastery by Odessa» (м. Одеса) з 

метою впровадження меню здорового харчування» 

 

 Захист відбудеться 13 червня 2019 року, о 16:00, корпус Б, ауд.  Б-426  

 

Спеціальність (напрям підготовки): 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем (ОКР) «Бакалавр»: Єрьоменко Ангеліна 

Анатоліївна 

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

Актуальність теми.  

Останнім часом багато людей, які втомилися від шаленого ритму 

міського життя, починають замислюватися про правильне харчування. Це в 

значній мірі впливає на те, які страви вони замовляють в закладах 

ресторанного господарства. Якщо раніше ресторан був місцем, де можна 

покуштувати виключно смачні страви, то тепер відвідувачі стали звертати 

увагу на властивості їжі, її склад та спосіб приготування. На сьогодні 

«здорове харчування» розглядається як новий, модний тренд, що практично 

охопив всі країни світу. З огляду на сьогоднішню тенденцію до здорового 

способу життя, популяризації правильного харчування, такий напрямок є 

актуальним та вельми перспективним. 

 

Метою дипломного проекту є реконструкція ресторану «The Roastery 

by Odessa» (м. Одеса) з метою впровадження меню здорового харчування.  

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

– розробити концепцію ресторану здорового харчування; 

– вивчити існуючий асортимент ресторану «The Roastery by Odessa»; 

– скласти нове меню здорового харчування; 

– скласти виробничу програму ресторану здорового харчування; 

– розробити рекомендації щодо охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві; 

– розрахувати основні показники економічної ефективності 

реконструкції ресторану «The Roastery by Odessa» у ресторан здорового 

харчування та встановити термін окупності капіталовкладень. 
  



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: «Будівництво їдальні санаторію для дітей с. Караліно- Бугаз, 

Одеська область)» 
   

Захист відбудеться 13 червня 2019 року, о 16:30, корпус Б, ауд.  Б-426  
   

Спеціальність (напрям підготовки): 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія» професійного спрямування «Технології харчових продуктів 

оздоровчого та профілактичного призначення»  

Випускник за ступенем (ОКР) «Бакалавр»: Гайдай Оксана  Валеріївна 

Керівник: к.т.н., доцент Дзюба Н.А., ас. Землякова О.В. 

Актуальність теми. Дитяче харчування має ряд відмінностей від 

харчування дорослих. Їжа - єдине джерело, з яким дитина отримує необхідну 

пластичний матеріал і енергію. А адже дитячий організм відрізняється від 

дорослого саме тим, що в ньому бурхливо протікають процеси росту і 

розвитку.  

Організм дітей і підлітків має ряд інших суттєвих 

особливостей. Основний обмін у дітей відбувається у 1,5-2 рази швидше, ніж у 

дорослої людини. У організмі дітей і підлітків, у зв'язку з їхнім ростом і 

розвитком, процес асиміляції переважає над дисиміляцією. У зв'язку з 

посиленою м'язовою активністю у них підвищені загальні енергетичні витрати.   

З цього огляду складання меню для харчування дітей є актуальним.   

Метою дипломного проекту є «Будівництво їдальні санаторію для дітей 

с. Караліно- Бугаз, Одеська область)». 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

- досконало вивчити існуючі асортименти їдалень санаторіїв  для харчування 

дітей різних вікових груп; 

- скласти меню, що дозволить розширити асортимент існуючих продуктів для 

лікувального харчування дітей; 

- скласти виробничу програму їдальні санаторію та встановити перелік 

виробничих цехів, які необхідно спроектувати для її забезпечення; 

- на основі виробничої програми, провести розрахунок ззаготівельних та 

доготівельних  цехів їдальні  (розрахувати обладнання, чисельність працівників 

та площу); 

- розробити рекомендації щодо охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві; 

 -  розрахувати показники економічної ефективності будівництва  їдальні при 

санаторії та встановлення термінів окупності проекту 
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Актуальність теми.  

Інтенсивний спосіб життя та емоційні навантаження у сучасних людей 

викликають потребу у поживному та корисному харчуванні, важливим 

фактором  якого є харчова повноцінність. За рекомендаціями ВООЗ, 

споживання фруктової продукції повинно складати 3…4 порції на день для 

попередження виникнення патологічних станів. Отже, з огляду на це, 

розширення асортименту фруктової кулінарної продукції є актуальним.  

Необхідно передбачити сезонні види фруктів, а також страви з тих, які 

доступні на протязі всього року.  

Метою дипломного проекту є реконструкція спеціалізованого 

одеського санаторію «Салют» (м.Одеса) з метою розширення асортименту 

фруктової кулінарної продукції. 

Відповідно до поставленої мети визначено наступні задачі: 

- скласти сезонне меню, що дозволить розширити асортимент фруктової 

кулінарної продукції  з огляду на сучасні уявлення про збалансоване та 

раціональне харчування; 

- скласти виробничу програму їдальні санаторію та встановити перелік 

виробничих цехів, які необхідно спроектувати; 

- на основі виробничої програми, провести розрахунок доготівельних та 

заготівельних цехів закладу (розрахувати обладнання, чисельність 

працівників та площу); 

- розробити рекомендації щодо охорони праці та техніки безпеки на 

підприємстві; 

- розрахувати показники економічної ефективності реконструкції їдальні 

санаторію та встановлення термінів окупності проекту. 
 


