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Тематика кваліфікаційних робіт магістерського рівня вищої освіти  для 

ЗВО ОП «Ресторанні технології» спеціальності 181 «Харчові технології» 

 
Тематика кваліфікаційних робіт (проєктів) /КРП/ повинна бути 

актуальною, враховувати реальні проблеми і завдання, що стоять перед галуззю 

і відповідати основним напрямам розвитку м’ясної промисловості.  

Тематика КРП визначається випусковою кафедрою. Теми КРП 

розробляються керівниками проектів за участю студентів, що виконують 

проєкт, з урахуванням сучасних напрямків розвитку галузі.  

Здобувачам ВО надається право пропонувати свою тему КРП з 

обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках віддається перевага 

темам, які безпосередньо пов’язані з місцем майбутньої професійної діяльності 

випускника.  

Тематика КРП щорічно коригується з урахуванням накопиченого на 

кафедрі досвіду наукових розробок, побажань фахівців, що рецензують КРП і 

рекомендацій членів екзаменаційної комісії. Враховуючи величезне значення 

завершальної стадії навчання студента в підготовці висококваліфікованого 

фахівця, доцільно визначати місце переддипломної (виробничої) практики 

магістра залежно від обраної теми диплома. Після вибору теми здобувач ВО за 

допомогою наукового керівника розробляє план виконання роботи.  

Наукові керівники КРП призначаються з числа професорів, доцентів і 

найбільш кваліфікованих і досвідчених викладачів кафедри. 

Розділ інноваційних пропозицій, як правило, є продовженням науково-

дослідної роботи студентів за попередні роки і включає результати досліджень 

технологічних процесів, вивчення фізико-хімічних, органолептичних показників 

та показників якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Для 

впровадження цих технологій здобувачі ВО можуть обирати і проектувати 

технологічні лінії з виробництва визначеного асортименту продукції.  

Під час розробки таких тем здобувач ВО вибирає напрям вдосконалення 

продукту або процесу, що може бути пов’язано з використанням нового виду 

сировини, способів і режимів обробки, нового виду устаткування, механізацією 

процесів, підвищення якісних показників продукції, задоволення споживчого 

попиту, управління якістю продукції та зменшення собівартості виробництва 

продукту. 

 

Проектно-технологічний напрям 

1. Проєкт підприємств харчування із впровадженням інноваційних 

технологій та обладнання 

2. Проєкт підприємств харчування із впровадженням страв і виробів 

функціонального призначення 



3. Проєкт підприємств харчування з кондитерським цехом із 

впровадженням новітніх технологій виробництва тіста, використанням 

новітніх збагачувачів і оздоблювачів. 

4. Проєкт підприємств дієтичного харчування з розробкою страв з 

лікувальними властивостями 

5. Проєкт підприємств для харчування окремих груп населення з 

розробкою новітніх технологій виробництва напівфабрикатів і страв (з 

додаванням збагачувачів, поліпшувачів якості і впровадженням новітніх 

технологій). 

6. Проєкт підприємств харчування з використанням нетрадиційної 

сировини або впровадженням новітніх технологій 

7. Проєкт реконструкції підприємств харчування з урахуванням 

новітніх технологій страв та виробів і обладнання 

8. Проєкт заготівельних цехів з обробки сировини і виробництва 

напівфабрикатів (овочі, м'ясо, риба, птиця, кондитерські вироби) з 

урахуванням сучасних вимог до технологій і обладнання 

9. Проєкт кулінарних цехів по виробництву напівфабрикатів та готової 

продукції із впровадженням новітніх технологій кулінарної продукції 

10.  Проєкт підприємств вегетаріанського харчування з впровадженням 

технологій функціональних та лікувально-профілактичних продуктів. 

11.  Проєкт комплексів спеціалізованих підприємств харчування з 

урахуванням технологічних особливостей груп продуктів. 

12.  Удосконалення харчування окремих груп населення (службовців та 

робітників певних підприємств; школярів, учнів ПТУ або ліцеїв, студентів; 

соціально незахищених верств населення тощо) 

13.  Проєкт реконструкції існуючого підприємства ресторанного 

господарства із впровадженням інноваційних технологій харчової продукції, 

або організації виробництва, або організації обслуговування споживачів 

 

Інноваційний (науковий) напрям 
1. М’ясна продукція: 

1.1. ковбаси 

1.2. посічені вироби  

- з різними фукнціональними наповнювачами,  

- підвищеної біологічної цінності,  

- з новими вологоутримуючими компонентами 

1.3. структуровані вироби 

1.4. паштети 

 

2. Рибна продукція: 

2.1. копчені вироби 

2.2. посічені вироби  

- з різними фукнціональними наповнювачами,  

- підвищеної біологічної цінності,  

- з новими вологоутримуючими компонентами 

2.3. структуровані вироби 

2.4. консерви 



 

3. Молочна продукція: 

3.1. кисломолочна продукція: 

- про- або пребіотичної дії 

- з рослинними наповнювачами 

- функціональні 

- зі смаковими нетрадиційними наповнювачами 

- підвищеної біологічної цінності 

3.2. продукти з домашнього сиру (сирки глазуровані, сиркові маси): 

- з функціональними наповнювачами 

- зі смаковими нетрадиційними наповнювачами 

- підвищеної біологічної цінності 

3.3. молочні продукти для певних видів харчування (дитячого, 

діабетичного, геродієтичного тощо) 

3.3. морозиво:  

- на основі продуктів переробки молочної сировини 

- з нетрадиційними наповнювачами 

- з новими структуроутворювачами (емульгаторами, стабілізаторами) 

 

4. Продукція на основі рослинної сировини: 

4.1. соки 

4.2. пасти 

4.3. пюре 

4.4. заморожені напівфабрикати 

4.5. порошки тощо 

 

5. Комбіновані продукти функціонального призначення  

 

6. Комбіновані продукти лікувально-профілактичного призначення  

 

7. Комбіновані продукти підвищеної біологічної цінності: 

7.1. з підвищеним вмістом повноцінних білків  

7.2. з підвищеним вмістом поліненасичених жирних кислот 

7.3. з підвищеним вмістом вітамінів (А, групи В, С, Е) 

7.4. з підвищеним вмістом деяких мінеральних речовин (калію, магнію, 

фосфору, йоду, кальцію тощо) 

 

8. Кондитерська продукція: 

8.1. борошняна  

- з пісочного тіста (з новими ПАР, зниженої калорійності, підвищеної 

біологічної цінності, тривалого зберігання, напівфабрикати) 

- з бісквітного тіста (з новими піноутворювачами, зниженої 

калорійності, підвищеної біологічної цінності, тривалого зберігання, 

напівфабрикати) 

- із дріжджового тіста (з новими дріжджами або ПАР, зниженої 

калорійності, підвищеної біологічної цінності, тривалого зберігання, 

напівфабрикати) 



- з пряничного тіста (тривалого зберігання, з новими видами начинок 

або глазурі) тощо 

8.2. цукриста  

- пастила, зефір, мармелад (з новими піноутворювачами або 

стабілізаторами, зниженої калорійності, підвищеної біологічної цінності, 

тривалого зберігання, з нетрадиційної сировини) 

- халва (з нетрадиційними наповнювачами тощо) 

- шоколад різних сортів та видів з нетрадиційними наповнювачами 

- цукеркові вироби 

 

9. Десертна продукція (напівфабрикати для солодких страв, соуси, пасти, 

креми тощо) 

 

10. Напої: 

- лікувально-профілактичного призначення 

- функціонального призначення  

- з нетрадиційної сировини (рослинного чи тваринного походження або 

комбіновані) 

- фіточаї 

- коктейлі та змішані напої 
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