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Питанню організації безвідходних технологій на молокопереробних 

підприємствах сьогодні відводиться чільне місце серед інших першочергових 

інноваційних завдань галузі. Одним із напрямків перероблення сироватки на 

сироробних підприємствах є виробництво нанофільтраційних сироваткових 

концентратів, які можуть бути сировиною для отримання коротколанцюгових 

пептидів, що користуються широким попитом у косметичній галузі протягом 

останнього десятиліття. Введення до складу таких концентратів 

коротколанцюгових пептидів пробіотиків (як життєздатних культур, так і їх 

лізатів) сприятиме посиленню їх позитивного впливу на шкіру та волосся 

людини. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра стала розробка технологій 

концентратів коротколанцюгових пептидів сироваткових білків, збагачених 

життєздатними культурами або лізатами пробіотиків. Для досягнення 

поставленої мети поставлені та вирішені наступні завдання: 

- обґрунтовано вибір нейтральної протеази для гідролізу сироваткових 

білків; 

- оптимізовано параметри процесу ферментолізу концентрату 

сироваткових білків КСБ-65 із застосуванням нейтральної протеази;  

- обґрунтовано склад заквашувальних композицій з пробіотиками для 

отримання концентратів коротколанцюгових пептидів сироваткових білків, 

збагачених життєздатними пробіотичними культурами; 

- обрано спосіб отримання лізатів пробіотиків у концентратах 

коротколанцюгових пептидів сироваткових білків; 

- розроблено технології концентратів коротколанцюгових пептидів 

сироваткових білків, збагачених життєздатними культурами або лізатами 

пробіотичних культур лакто- та/або біфідобактерій. 

 

Тема: «Розробка технологій пробіотичних гель-шампунів, збагачених 

коротколанцюговими пептидами сироваткових білків» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Донченко Валерія Валеріївна  

Керівник: д-р техн.наук, професор Ткаченко Н.А. 

Дата та місце захисту: 14 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 



Сьогодні в Україні розвивається перспективний напрямок у косметичній 

галузі – виробництво натуральної та органічної косметики. Натуральні 

шампуні для укріплення волосся повинні, поряд з іншими натуральними 

інгредієнтами, зокрема, екстрактами трав, містити коротколанцюгові пептиди 

для відновлення структури пошкодженого волосся. Введення до складу таких 

шампунів лізатів пробіотиків сприятиме посиленню відновлюючої дії 

шампунів. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра стала розробка рецептури та 

технології пробіотичного шампуню для укріплення волосся, збагаченого 

коротколанцюговими пептидами сироваткових білків та лізатами пробіотичних 

культур лакто- і біфідобактерій. Для досягнення поставленої мети поставлені та 

вирішені наступні завдання: 

- здійснено скринінг рослинної сировини і вибрано кропиву, чорнобривці 

та м’яту для виробництва натуральних шампунів для укріплення волосся; 

- обґрунтовано доцільність використання нанофільтрату підсирної 

сироватки як екстрагента БАР із рослинної сировини; 

- оптимізовано склад основи для виробництва цільового продукту із 

застосуванням екстрактів рослинної сировини та концентрату 

коротколанцюгових пептидів сироваткових білків, збагаченого лізатами 

йогуртових культур та пробіотичних культур ацидофільних паличок і 

біфідобактерій; 

- розроблено рецептуру та технологію пробіотичного шампуню для 

укріплення волосся, збагаченого коротколанцюговими пептидами сироваткових 

білків та лізатами пробіотичних культур лакто- і біфідобактерій, визначено 

показники його якості. 

 

Тема: «Розробка технологій «пробіотичних» скрабів та «живих» масок, 

збагачених коротколанцюговими пептидами сироваткових білків» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Радіо Марія Ігорівна  

Керівник: д-р техн.наук, професор Ткаченко Н.А. 

Дата та місце захисту: 14 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Протягом усього життя наше тіло потребує правильного балансу 

бактерій. Від цього залежить здоров’я не тільки травної системи, а й всього 

організму в цілому. Першим і найголовнішим захисним бар’єром є наша шкіра. 

Її також населяють різні бактерії і від того, наскільки гармонійний їх склад і 

співвідношення, залежить стан шкірних покривів, їх вологість і жирність, а 

також імунітет шкіри. Косметика з пробіотиками покликана здійснювати 

позитивний вплив на якісний і кількісний склад мікрофлори шкіри, тому 

розробка «пробіотичних» скрабів та «живих» масок є актуальним завданням. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра стала розробка рецептур та 

технологій «пробіотичних» скрабів та «живих» масок, збагачених 

коротколанцюговими пептидами сироваткових білків. Для досягнення 

поставленої мети поставлені та вирішені наступні завдання: 

- здійснено скринінг інгредієнтів індустрії краси для виробництва 

цільових продуктів; 



- обґрунтовано доцільність використання концентрату 

коротколанцюгових пептидів сироваткових білків з ліофільно висушеними 

життєздатними клітинами ацидофільної палички, біфідобактерій, 

молочнокислих термофільних стрептококів та болгарської палички у 

виробництві «живих» масок для обличчя; 

- визначено перспективність застосування концентрату 

коротколанцюгових пептидів сироваткових білків з лізатами ацидофільної 

палички, біфідобактерій та молочнокислих термофільних стрептококів у 

виробництві «пробіотичного» скрабу; 

- оптимізовано склад цільових продуктів; 

- розроблено рецептури та технології «пробіотичного» скрабу та «живої» 

маски, збагачених концентратами коротколанцюгових пептидів сироваткових 

білків та лізатами або життєздатними культурами пробіотичних культур лакто- 

і біфідобактерій відповідно, визначено показники їх якості. 

 

 

ТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ М’ЯКИХ ТА РОЗСІЛЬНИХ СИРІВ, 

ЗБАГАЧЕНИХ СПЕЦІЯМИ ТА ПРОБІОТИКАМИ 

 

Тема: «Розробка технології сиру Сулугуні, збагаченого пробіотиками та 

фенугреком» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Трембач Артур Едуардович  

Керівник: д-р техн.наук, професор Ткаченко Н.А. 

Дата та місце захисту: 17 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Одним з представників продукції молочної галузі є розсільні сири, 

виробництво яких в нашій країні посіло вагому нішу. Тому актуальним 

завданням сьогодення є розробка рецептури та технології сиру Сулугуні, 

збагаченого пробіотичними культурами ацидофільних бактерій та фенугреком. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра стала розробка технології та 

рецептури розсільного сиру Сулугуні з пробіотичними та оригінальними 

сенсорними властивостями із застосуванням фенугреку та заквашувальних 

культур L. acidophilus La-5. Для досягнення поставленої мети поставлені та 

вирішені наступні завдання: 

- обґрунтовано вибір фенугрека як джерела БАР та обґрунтувати його 

раціональну концентрацію для отримання цільового продукту з оригінальними 

сенсорними характеристиками; 

- оптимізовано склад заквашувальної композиції із монокультур 

L. acidophilus La-5 та змішаних культур мезофільних молочнокислих 

лактококів; 

- обґрунтовано технологічні параметри виробництва розсільного сиру 

Сулугуні з пробіотичними та оригінальними сенсорними властивостями; 

- розроблено технологію та рецептуру розсільного сиру Сулугуні із 

застосуванням фенугреку та пробіотичних заквашувальних культур 

L. acidophilus La-5. 



Тема: «Розробка та впровадження технології сиру Моцарелла, збагаченого 

спеціями на ПАТ «Юрія» у м. Черкаси» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Нечитайло Михайло Олександрович  

Керівник: д-р техн.наук, професор Ткаченко Н.А. 

Дата та місце захисту: 17 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Розробка технології сиру Моцарелла, збагаченого натуральними спеціями 

– кропом та болгарським перцем – та впровадження цієї технології на ПАТ 

«Юрія» у м. Черкаси є актуальним завданням сьогодення. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра стала розробка рецептури та 

технології сиру Моцарелла, збагаченого натуральними спеціями, та 

впровадження цієї технології на ПАТ «Юрія» у м. Черкаси. Для досягнення 

поставленої мети поставлені та вирішені наступні завдання: 

- розроблені рецептура та технологія сиру Моцарелла, збагаченого 

натуральними спеціями; 

- обґрунтувана доцільність реконструкції ПАТ «Юрія» у м. Черкаси із 

впровадженням розробленої технології цільового продукту;  

- проведені продуктові розрахунки; 

- підібрана потокова лінія для виробництва сиру Моцарелла, збагаченого 

натуральними спеціями; 

- описані технохімічний, мікробіологічний контроль виробництва та 

стандартизація, безпечність та екологічність рішень проекту; 

- визначені техніко-економічні показники ефективності проекту. 

 

Тема: «Розробка та впровадження технології сиру Бринза, збагаченого 

пробіотичними культурами L. acidophilus La-5, на запроектованому сирзаводі у 

м. Южний» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Павліченко Іван Сергійович 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Ізбаш Є.О. 

Дата та місце захисту: 17 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Розробка технології сиру Бринза, пробіотичними культурами 

L. acidophilus La-5, та впровадження цієї технології на запроектованому 

сирзаводі у м. Южний є актуальним завданням сьогодення. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра стала розробка рецептури та 

технології сиру Бринза, збагаченого пробіотичними культурами L. acidophilus 

La-5, та впровадження цієї технології на запроектованому сирзаводі у 

м. Южний. Для досягнення поставленої мети поставлені та вирішені наступні 

завдання: 

- розроблені рецептура та технологія сиру Бринза, збагаченого 

пробіотичними культурами L. acidophilus La-5; 

- обґрунтувана доцільність проектування сирзаводу із виробництва 

бринзи у м. Южне із впровадженням розробленої технології цільового 

продукту;  

- проведені продуктові розрахунки; 



- підібрана потокова лінія для виробництва сиру Бринза, збагаченого 

пробіотичними культурами L. acidophilus La-5; 

- описані технохімічний, мікробіологічний контроль виробництва та 

стандартизація, безпечність та екологічність рішень проекту; 

- визначені техніко-економічні показники ефективності проекту. 

 

 

ТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ І ПРОЦЕСІВ РОЗЛИВУ МОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК 

 

Тема: «Розробка технології ферментованого напою для харчування вагітних у 

ІІІ триместрі» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки молока» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Пшенична Людмила Станіславівна 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Дец Н.О. 

Дата та місце захисту: 14 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Розробка молочних продуктів для вагітних жінок з комплексами 

біологічно активних речовин, які необхідні організму жінки та плода, займає 

одне з головних положень у молочній промисловості розвинених країн світу і є 

перспективним напрямком розвитку молочної промисловості України. 

Метою магістерської роботи є розробка технології виробництва 

ферментованого молочного напою для жінок у ІІІ триместрі вагітності з 

використанням БАР та комплексу пробіотичних культур біфідо- та 

лактобактерій.  

 

Тема: «Розробка технології питного сиру для харчування вагітних у ІІ 

триместрі» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки молока» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Пєткова Наталя Василівна 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Дец Н.О. 

Дата та місце захисту: 14 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Включення в раціон харчування вагітних жінок спеціалізованих 

продуктів харчування, основою яких служить молоко, до якого додають 

комплекси вітамінів, мікроелементів, поліненасичені жирні кислоти тощо, є 

одним з найбільш прийнятних способів корекції харчування жінок як при 

вагітності, так і під час лактації. 

Метою магістерської роботи є розробка та обґрунтування технології 

виробництва питного кисломолочного сиру для жінок у ІІ триместрі вагітності з 

використанням комплексу пробіотичних культур біфідо- та лактобактерій, 

харчових волокон та БАР.  

 

 



ТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОГО 

КАЗЕЇНУ 

Тема: «Удосконалення та впровадження технології харчового казеїну з 

використанням сушіння  у завислому шарі на ТДВ «Баштанський сирзавод» у 

м. Баштанка Миколаївської області» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Галкіна Діана В´ячеславівна  

Керівник: канд.техн.наук, доцент Скрипніченко Д.М. 

Дата та місце захисту: 17 грудня 2018 р. А-422, 9-00 
 

 Актуальність теми. 

Переваги  виробництва казеїну: 

- виробництво харчового казеїну в Україні  дозволяє ефективно 

використовувати вторинну молочну сировину; 

- підприємства можуть прискорити оборотність коштів за рахунок 

використання ВМР; 

- можливо частково вирішити проблему сезонної якості молока; 

- застосування казеїну у виробництві молочних продуктів дозволяє 

нормалізувати продукти по білку та стабілізувати якість продукту. 

 Метою кваліфікаційної роботи магістра є удосконалення технології 

виробництва харчового казеїну. 

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання: 

- вивчення вимог до основної та допоміжної сировини; обґрунтування 

способу виробництва та описання технологічних процесів; 

- підбір найбільш ефективного обладнання; 

- вивчення технохімічних і мікробіологічних вимог виробництва; 

- техніко-економічне обґрунтування; 

- обґрунтування удосконалення технології харчового казеїну із 

використанням сушіння  у завислому шарі. 

 

Тема: «Удосконалення та впровадження технології харчового казеїну з 

використанням вакуумного сушіння з інфрачервоним підігрівом на ПАТ 

«Юрія» у м. Черкаси» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Панфілов Максим Олександрович 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Чабанова О.Б. 

Дата та місце захисту: 17 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Актуальність теми  

У сезон масового надходження молока, коли попит на продукцію із 

незбираного молока різко падає, перед деякими молочними заводами стоїть 

проблема збереження максимального обсягу переробки молока. Багато заводів 

вирішують цю проблему, направляючи знежирене молоко на виробництво 

казеїну. Казеїн є найбільш важливою білковою фракцією, частка якої в 

коров'ячому молоці становить близько 80 %. Виділений казеїн є цінним 

сировинним матеріалом для багатьох галузей промисловості. У харчовій 



промисловості казеїн використовується як високоякісний білок в 

порошкоподібній або гранульованій формі. Казеїн користується великим і 

стійким попитом. Зокрема, він є дохідною статтею для експорту. Якість казеїну 

залежить від правильного ведення технологічного процесу. Поліпшити якість 

харчового казеїну можливо практично на всіх стадіях його отримання 

(сепарування, коагуляція, відділення сироватки й промивання зерна, 

пресування, дробіння (гранулювання) й сушіння). Тому, пошук нових 

технологічних прийомів з метою інтенсифікації процесів виробництва 

харчового казеїну, а також виключення забруднення стоків при виробництві 

казеїну - одна з актуальних задач молочної промисловості. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра є: удосконалення технології 

харчового казеїну з використанням вакуумного сушіння з інфрачервоним 

підігрівом з метою отримання продукту підвищеної якості. 

 

 

Тема: Удосконалення та впровадження технології харчового казеїну з 

використанням сушіння у нерухомому шарі на ПАТ «Золотоніський 

маслоробний комбінат» у м. Золотоноша Черкаської області. 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки молока» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Куделько Сергій Юрійович 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Котляр Є.О. 

Дата та місце захисту: 17 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Актуальність теми. Пошук нових технологічних прийомів з метою 

інтенсифікації процесів виробництва харчового казеїну, а також виключення 

забруднення стоків при виробництві казеїну – одна з актуальних задач молочної 

промисловості. 

Метою кваліфікаційної роботи магістра є: удосконалення технології 

харчового казеїну з використанням сушіння у нерухомому шарі.   

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: 

- підбір виду коагулянту (кислота; бактеріальні закваски; сироватка, 

заквашена бактеріальними заквасками; молокозсідальний фермент); 

- отримання харчового казеїну різними способами коагуляції;  

- порівняльна характеристика способів сушіння харчового казеїну; 

- вплив способу отримання харчового казеїну та температури 

сушильного агенту на індекс розчинності казеїну;  

- вплив способів сушіння на показники якості харчового казеїну; 

- вплив температури сушильного агенту на тривалість сушіння казеїну у 

нерухомому шарі; 

- вплив початкового вологовмісту казеїну на тривалість сушіння у 

нерухомому шарі; 

- вплив питомого навантаження казеїну на тривалість сушіння у 

нерухомому шарі. 

 

 

  



ТЕМА КОМПЛЕКСНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ: 

«РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СИРКОВИХ ВИРОБІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 

ВІД 1 ДО 3 РОКІВ» 

Тема: «Розробка рецептури та технології сирків з додаванням актинідії для 

дітей віком від 1 до 3 років» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Мушат Тетяна Олександрівна 

Тема: «Розробка рецептури та технології сирків з додаванням ожини для дітей 

віком від 1 до 3 років» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Мушат Ольга Олександрівна 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки молока» 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Кручек О.А. 

Дата та місце захисту: 14 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Питання організації харчування дітей, особливо раннього віку, 

залишаються пріоритетним напрямком в діяльності органів охорони здоров'я. 

Раціональне харчування дітей є необхідною умовою забезпечення їх здоров'я, 

стійкості до дії інфекцій та інших несприятливих чинників. 

Метою магістерської роботи є розробка технології виробництва 

сиркових виробів для дітей віком від 1 до 3 років. Для досягнення поставленої 

мети виконані наступні завдання: 

- обґрунтовано вибір рослинної сировини для виробництва сирків; 

- підібрані концентрації рослинної сировини;  

- показано вплив рослинних компонентів на антиоксидантні властивості 

готового продукту; 

- обґрунтовано терміни зберігання готового продукту. 

 

 

ТЕМА: «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОРОЗИВА ОЗДОРОВЧОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки молока» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Манукян Валентина Оганесівна 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Чабанова О.Б. 

Дата та місце захисту: 14 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Морозиво як функціональний продукт має забезпечувати збереження 

здоров’я населення. Різке погіршення екологічної ситуації у всьому світі, 

пов’язане з технічним прогресом, а також недостатністю чи надлишком 

окремих компонентів їжі, привели до появи нових і різкого збільшення 

кількості хвороб, пов'язаних з порушенням обміну речовин, серцевосудинних 

захворювань. Тому важливим елементом турботи про здоров’я людини 

сучасного суспільства є забезпечення її здорового харчування. 

Для надання їм профілактичних властивостей необхідно раціонально 

використовувати весь спектр корисних і поживних речовин, що знаходяться у 

харчовій сировині (жирів, білків і вуглеводів), а також природні біологічно 



активні добавки, що підвищують імунітет і стійкість людини до несприятливих 

факторів навколишнього середовища. 

Метою магістерської роботи є розробка технології виробництва 

комбінованого морозива оздоровчого призначення зі збалансованим 

математично обґрунтованим жирнокислотним складом з використанням 

соняшникової і кунжутної рослинних олій. 

 

 

ТЕМА: «РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ ДЛЯ 

СПОРТСМЕНІВ НА МОЛОЧНІЙ ОСНОВІ НА ТОВ «ГОРМОЛЗАВОД 

№1» У М. ОДЕСА» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології 

зберігання, консервування та переробки молока» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Турчин Вадим Валерійович 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Кручек О.А. 

Дата та місце захисту: 17 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Індустрія спорту кожного року поширюється і потребує нових продуктів, 

які б задовольняли потреби споживачів у якісних натуральних виробах. 

Проведені маркетингові дослідження виявили вільний ринок продукції 

спортивного харчування на молочній основі вітчизняного виробництва, що 

сприяло розширенню асортименту ТОВ «Гормолзавод № 1» у м. Одеса за 

рахунок напоїв для спортсменів на молочній основі. 

Метою дипломного проекту є розробка і впровадження технології напоїв 

для спортсменів на молочній основі. Для досягнення поставленої мети 

визначені завдання: 

- теоретично обґрунтувати технологічні процеси виробництва напоїв для 

спортсменів на молочній основі;  

- провести продуктові розрахунки; 

- підібрати технологічне обладнання; 

- передбачити, щоб процес виробництва проводився на автоматизованих лініях; 

- описати технохімічний, мікробіологічний контроль виробництва та 

стандартизацію, безпеку та екологічність рішень проекту. 

 

 

ТЕМА: «РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ КУПАЖОВАНИХ САЛАТНИХ ОЛІЙ 

З ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЮ СИРОВИНОЮ» 

Спеціальність: 181 «Харчові технології» освітня програма «Технології жирів і 

жирозамінників» 

Випускник за ступенем «Магістр»: Попик Алла Олександрівна 

Керівник: канд.техн.наук, доцент Дец Н.О. 

Дата та місце захисту: 18 грудня 2018 р. А-422, 9-00 

 

Ринок олійножирових продуктів України представлений в основному 

рафінованими та нерафінованими соняшниковою, соєвою, кукурудзяною та 

оливковою оліями. Серед салатних нерафінованих олій збагачених пряно-



ароматичною сировиною є тільки оливкова олія з часником, петрушкою та 

іншими прянощами закордонного виробництва.  

Метою магістерської роботи є розробка технологічних основ 

виробництв збагачених купажів соняшникової та рапсової олій 

жиророзчинними компонентами пряно-ароматичної сировини (часник, базилік, 

фенхель, красний перець). Розроблені збагачені купажовані олії призначенні 

для використання в м’ясних, рибних стравах та салатах. 

 
 


