
ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальність 181 «Харчові технології»  

освітньо-професійна програма  

«Харчові технології та ресторанне господарство» 

 

Тематика курсової роботи з дисципліни  

«Інноваційні технології харчових виробництв та ресторанного бізнесу» 

 

1. Використання адитивних технологій у виробництві шоколадних виробів. 

2. Розробка інноваційної технології виробництва м’яких сирів з 

пробіотиками. 

3. Інноваційна технологія виробництва соусів на основі йогурту. 

4. Розробка інноваційної технології виробництва ковбасних виробів із м’яса 

перепела. 

5. Розробка інноваційної технології виробництва м’ясних виробів з 

нетрадиційної сировини. 

6. Розробка інноваційної технології виробництва хлібобулочних виробів із 

овочево-фруктовими порошками. 

7. Розробка інноваційної технології виробництва питного молока, 

збагаченого вітамінами, мінералами та пробіотиками. 

8. Розробка інноваційної технології виробництва соусів з використанням 

дієтичних добавок. 

9. Розробка інноваційної технології виробництва сухих біологічно-активних 

добавок. 

10. Розробка інноваційної технології виробництва десертних страв з 

використанням дієтичних добавок. 

11. Розробка інноваційної технології виробництва соковмісних напоїв з 

насінням чіа. 

12. Розробка інноваційної технології виробництва овочево-фруктових чипсів з 

насінням льону. 

13. Використання дієтичних добавок у приготуванні кулінарної продукції. 

14. Використання плодів айви в технології виробництва морозива. 

15. Використання інноваційних харчових добавок у приготуванні м’ясних 

напівфабрикатів. 

 

Тематика кваліфікаційної роботи 

 

1. Удосконалення технології виробництва томатних соусів. 

2. Удосконалення технології виробництва соусів на основі йогурту 

дієтичного призначення. 

3. Удосконалення технології виробництва варених ковбас. 

4. Удосконалення технології виробництва житньо-пшеничного хліба. 

5. Оптимізація рецептурних композицій піци дієтичного призначення. 



6. Удосконалення технології виробництва органічних овочево-фруктових 

чіпсів. 

7. Удосконалення технології виробництва лляної олії. 

8. Удосконалення технології виробництва макаронних виробів з фруктовими 

добавками. 

9. Удосконалення технології виробництва м’яких сирів з пробіотиками. 

10. Удосконалення технології виробництва здобного печива з горіхами. 

11. Удосконалення технології виробництва сирокопчених ковбас. 

12. Удосконалення технології виробництва сиру «Сулугуні». 

13. Удосконалення технології виробництва хлібобулочних виробів з 

додаванням овочево-фруктових порошків. 

14. Удосконалення технології виробництва печива на основі борошняних 

композитних сумішей. 

15. Удосконалення технології виробництва десертних страв з використанням 

дієтичних добавок. 

16. Удосконалення адитивної технології виробництва десертних страв.  

17. Удосконалення технології виробництва морозива з використанням плодів 

айви. 

18. Удосконалення технології виробництва соковмісних напоїв з 

використанням насіння чіа. 

 


