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Загальний опис навчальної дисципліни 

Дисципліна «Молекулятні технології ресторанної продукції» 

спрямована на формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та 

навичок стосовно наукових та практичних підходів до крафтових технологій 

продукції харчування в умовах закладів ресторанного господарства. 

Під час вивчення дисципліни студенти зможуть ознайомитися не лише з 

особливостями технологічного процесу виробництва крафтової продукції у 

сфері готельно-ресторанного бізнесу, а й здобути навички і вміння самостійно 

планувати і виконувати розробки крафтових технологій харчових продуктів, 

опанувати шляхи і методи виробництва крафтової продукції харчування з 

урахуванням вимог створення продукції високої якості, визначеної харчової і 

біологічної цінності, енергоємності. 

Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб поглибити знання про 

організацію сучасного харчування, загальні тенденції і конкретні можливості 

коригування сучасних раціонів у цілому та перебігу технологічного процесу 

виробництва продукції ресторанного господарства. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 

виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не 

спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 

процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 

у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 

занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 



самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 

академічної доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Технології міні- виробництва харчових продуктів в закладах 

ресторанного господарства 

2. Організація виробництва і технологічного контролю на міні-

виробництвах 

3. Виробництво хлібобулочних, кондитерських та кулінарних 

виробів на міні виробництвах 

4. Технології виготовлення заморожених тістових напівфабрикатів 

5. Технологія переробки та використання фруктово-ягідної та 

овочевої сировини в умовах міні підприємств 

6. Технологія виробництва холодних десертів 

7. Технологія виробництв оздоблювальних напівфабрикатів 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

1. Технологічна схема виробництва ковбас 

2. Технологічні розрахунки виробництва ковбас 

3. Технологічні розрахунки напівфабрикатного виробництва 

4. Технологічна схема виробництва м’ясних напівфабрикатів 

5. Технологічні розрахунки виробництва морозива в умовах 

ресторану 

6. Технологічна схема приготування морозива м’якого, 

загартованого 

7. Технологічні розрахунки плавлених сирів 

8. Технологічні розрахунки консервованих рибних продуктів в 

герметичному пакуванні нестерилізованих  

9. Технологічна схема виробництва консервів рибних 

10. Технологічні розрахунки виробництва хліба  

11. Вибір та обґрунтування технологічних параметрів і прийомів 

ведення технологічного процесу з урахуванням заданих даних 

12. Технологія пива 

13. Технологічні розрахунки виробництва пива 
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