
Голові разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.859.007 
у Сумському національному аграрному університеті з правом 
прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 
на здобуття ступеня доктора філософії Сумського національного 
аграрного університету доктору технічних наук, 
професору кафедри технології харчування 
Мазуренку Ігорю Костянтиновичу

ВІДГУК
офіційного опонента Корецької Ірини Львівни,

доцента кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції 
Національного університету харчових технологій 

на дисертацію Кошель Олени Юріївни 
на тему «Технологія термостабільних, молоковмісних начинок з

використанням желатину»,
подану до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 55.859.007 

у Сумському національному аграрному університеті 
на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

18 Виробництво та технології за спеціальністю 181 Харчові технології

Представлена на розгляд дисертаційна робота складається зі вступу, 5 
розділів, висновків, 10 додатків, а також списку використаних джерел, який 
містить 155 найменувань. Основний зміст роботи викладено на 197 сторінках 
друкованого тексту, що містить 35 рисунки та 16 таблиць.

Актуальність теми дисертації
Залучення ефективних технологій використання новітніх та поєднання 

відомих гідроколоїдів є одним з напрямків розвитку харчової промисловості 
України. Водночас використання термостійких начинок в кондитерський і 
хлібопекарській галузях є важливою умовою конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств на світовому ринку.

Термостабільні начинки -  типовий напівфабрикат, який кондитерські 
підприємства зазвичай набувають готовим. Можна виготовити його і 
безпосередньо на кондитерському виробництві, для чого необхідно змішати 
звичайну начинку з термостабілізуючою добавкою (низькоетерифікованим 
пектином або спеціальною сумішшю гідроколоїдів) але використання 
готових напівфабрикатів значно полегшує та скорочує виробничий процес.

Дисертаційне дослідження Кошель О.Ю. присвячене вирішенню наукової 
проблеми -  розробити та обґрунтувати технологію виготовлення молоковмісної 
термостабільної начинки які базуються на ряді досліджень модельних пар 
гідроколоїдів та різних рецептурних компонентів. Використання різноманітних
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термостабільних начинок забезпечує розширення асортименту пряників, різних 
видів печива, кексів, рулетів та інших борошняних кондитерських виробів. 
Звичайні фруктові продукти (повидло, джем, варення) при термообробці 
набувають технологічних вад: випливають, підгорають, вбираються в тісто. У 
термостабільних начинках ці недоліки відсутні - вони виконують свої 
технологічні задачі в традиційних технологіях.

Під час виготовлення начинок застосовують різні види загусників, 
гелеутворювачів або їх сумішей желатини, пектини, агар, карагінани, різні види 
камеді, нативні та модифіковані крохмалі тощо. При сумісному застосуванні двох 
або більше загусників можливе виникнення синергетичного ефекту і суміші 
проявляють термостабільні властивості. В деяких випадках можливе навіть 
гелеутворення.

Отже, актуальність дисертаційної роботи Кошель Олени Юріївни на тему 
«Розробка технології молоковмісних термостабільних начинках з використанням 
желатину», яка присвячена розробці технології нових видів термостабільних 
молоковмісних начинок не викликає сумніву.

Зв 'язок роботи з науковими програмами, планами темами

Дисертаційна робота виконувалась згідно з основними напрямками 
наукових досліджень Сумського національного аграрного університету в рамках 
госпдоговірної теми 01191Л03476 «Технологія термостабільних, молоковмісних 
начинок з використанням желатину».

Автор безпосередньо приймав участь у теоретичних та експериментальних 
дослідженнях, опрацюванні та узагальненні результатів досліджень, розробленні 
нормативної документації та впровадженні технологій.

Мета дослідження полягала у теоретичному обґрунтуванні та розробленні 
інноваційних та удосконаленні існуючих технологій термостабільних начинок 
високої якості, з утворенням стабільних структур у системі гідроколоїд-молочний 
продукт шляхом залучення продуктів вторинної переробки сировини.

Характеристика основних результатів роботи

У першому розділі «Наукові передумови утворення молоковмісних 
термостабільних начинок з використанням желатину та трансглютамінази» 
автором проаналізовано сучасні підходи до розробки борошняних кондитерських 
виробів, інноваційні тенденції поліпшення їх споживних властивостей, теоретичні 
аспекти процесів гідролітичного і мікробіологічного псування, черствіння виробів 
у процесі їх зберігання; наукові підходи щодо застосування антиоксидантів та 
сучасних пакувальних матеріалів. Ґрунтуючись на результатах аналізу 
літературних джерел здобувачем зроблено висновок про необхідність 
розроблення нового асортименту виробів з начинками з поліпшеними 
споживними властивостями, шляхом раціонального поєднання нетрадиційної 
сировини з рослинними гідроколоїдами.



У другому розділі «Організація, предмети, матеріали та методи 
досліджень» визначено об’єкти, предмет і методи досліджень, наведено схему 
проведення досліджень. Загальна схема проведення досліджень дисертаційної 
роботи розбита авторкою на 5 етапів.

Слід зазначити, що автором при створенні нового асортименту 
термостабільних начинок розглянуто значна кількість сучасних гідроколоїдів а 
саме: карбоксиметилцелюлоза, камедь ріжкового дерева, камедь гуару, камедь 
ксантану, камедь конжаку, камедь тари, крохмаль,білки молока та речовини 
(каппа-карагінан, йота-карагінан, фермент трансглютаміназа, тощо), які мають 
технологічний вплив на термовластивості молоковмісних начинок.

Автором проведено моделювання технологічної системи є визначенням 
взаємопов'язаних технологічних параметрів виробництва молоковмісних 
термостабільних начинок.

Для оптимізації рецептурного складу начинок з раціональним поєднанням 
інгредієнтів автором виконаний великий комплекс досліджень хімічних та фізико- 
хімічних властивостей сировини.

У третьому розділі «Наукове обґрунтування технологічних параметрів 
одержання молоковмісної термостабільної начинки з використанням желатину» 
Наведено моделювання технологічної системи є визначення взаємопов'язаних 
технологічних параметрів виробництва. Детально вивчено проведені теоретичні 
та експериментальні дослідження: досліджено функціонально-технологічні 
властивості розчинів та гелів на основі камеді ксантану та камеді тари та 
встановлено термостабільні властивості гелеподібних систем та проведено 
дослідження міцності структури гелів. Науково обґрунтовано технологічні 
параметри отримання молоковмісної термостабільної начинки.

У четвертому розділі «Розробка технології молоковмісної термостабільної 
начинки та харчової продукції з її використанням» автором на підставі 
експериментальних досліджень оптимізовано рецептурний склад начинок; 
зроблена оцінка їх органолептичних і фізико-хімічних показників, , показників 
безпечності, складені технологічні схеми, розраховано уніфіковані рецептури.

У п’ятому розділі «Оцінка ефективності прийнятих рішень» автором 
проаналізовано конкурентоспроможність розробленої термостабільної 
молоковмісної начинки та проведено/ розраховано прогнозування 
рентабельностіозначеної продукції. Отримані значення авторка порівнювала із 
середніми показникамианалогічних продуктів.

Розрахунок економічного ефекту від виробництва показав доцільність 
отриманих розробок.

Проведені апробації розробок доводять соціальний ефект нових видів 
начинок, який полягає у розширенні асортименту виробів поліпшенні 
органолептичних показників, подовженні тривалості зберігання отриманих 
напівфабрикатів; раціональне поєднання обраної сировини сприяє підвищенню 
конкурентоспроможності продукції.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 
і рекомендацій, сформульованих в дисертації



Наукові положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи 
обґрунтовані достатньою кількістю проведених експериментів, заснованих на 
сучасних методах дослідження та вимірювальної техніки, застосуванням 
стандартних прикладних програмних продуктів. Не викликає принципових 
зауважень прийнята автором структура дисертації, яка є мотивованою, логічною, 
об'єктивно випливає з мети і дослідницьких завдань. Така структура дозволила 
підійти до проблеми системно: спочатку досліджені модельні системи та 
рецептурні компоненти термостабільної молоковмісної начинки, а далі 
обґрунтовано та розроблено суху суміш для ТМН та напівфабрикат ТМН, яка 
містить компоненти для отримання термостабільної структури (желатин, фермент 
трансглютаміназу та суміш камедей ксантану та тари).Визначено економічний 
ефект від впровадження даної технології на підприємство, а також здійснена 
апробація результатів досліджень.

Таким чином висновки та рекомендації, які сформульовані у дисертації, 
цілком обґрунтовані та підтверджені результатами досліджень та практичним 
впровадженням.

Наукова новизна, достовірність одержаних результатів
та висновків

Наукова новизна одержаних результатів полягає унауковому обґрунтовані 
та розробленні нової технології термостабільної молоковмісної начинки з 
високою харчовою та біологічною цінністю, термостабільні властивості якої 
обумовлено сумісною взаємодією желатину, ферменту трансглютамінази та 
суміші камедей.

Виявлений механізм і встановлені закономірності впливу модельних систем 
на структурно-механічні властивості начинки, що ведуть до утворення міцного, 
несприйнятливого до дії високої температури каркасу, науково обґрунтовані 
технологічні параметри та режими виробництва термостабільної молоковмісної 
начинки. Досліджено вплив сумісної дії желатину та ферменту трансглютамінази 
на закономірності взаємодії щодо опору дії високій температурі. Вивчено 
диференціально- термічного аналізу за допомогою використання 
низькотемпературного калориметричного методу та ІЧ-спектральними 
дослідженнями виявлено позитивний вплив гідроколоїдів і концентрату на 
стійкість начинки стосовно дії високих температур і на зменшення втрати маси 
вологи. Встановлено пряму залежність термостабільних властивостей начинки від 
форм зв’язку вологи у продукті впродовж зберігання за традиційних умов.

На основі отриманих даних щодо мікробіологічних, фізико-хімічних, 
структурно-механічних і технологічних властивостей термостабільної 
молоковмісної начинки обґрунтовано термін її зберігання. Розроблені 
рекомендації використання ТМН в кулінарних та кондитерських виробах. 
Розрахована собівартість ТМН.

Аналіз дисертаційної роботи дозволяє зробити висновок, що отримані 
здобувачем нові науково-обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати



з дослідження термостабільних властивостей в начинках є суттєвими для 
розвитку науки про процеси та обладнання в харчовій, фармацевтичній та інших 
галузях.

Наукове та практичне значення одержаних результатів

Положення дисертаційної роботи презентувалися та обговорювалися на 
наукових конференціях. Новий вид продукції було представлено на виставках та 
дегустаційних конкурсах.

Отримано експертні рішення і проект ТУ У 10.7-3105011043-001:2020. 
«Суміш суха для технології термостабільної молоковмісної начинки «TERMILK- 
G 64» та патенти України на корисні моделі № 142668 “Спосіб отримання 
молоковмісної термостабільної начинки «Thermofilling»” №142462 “Спосіб 
отримання круасанів «Смаколик»” та №141853 “Спосіб отримання здобного 
печива «Ладушка»”.

Матеріали дисертаційних досліджень використовуються у навчальному 
процесі Сумського національного аграрного університету під час викладання 
теоретичного та практичного курсу «Науково-дослідна робота» (акт від 
03.09.2020 р.

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих працях

Основні положення дисертаційної роботи викладені у 17 наукових працях у 
тому числі: 6 статей у наукових фахових виданнях України, 1 - у  міжнародному 
науковому виданні, 1 -  в журналі, який індексується у базі Scopus, 8 тез 
доповідей. Новизну технічних рішень, наведених у дисертації, підтверджено З 
патентами України на корисну модель.

Результати роботи доповідались на міжнародних, всеукраїнських та 
вузівських науково-практичних конференціях та були схвалені науковцями та 
фахівцями галузі.

Оцінка мови та стилю дисертації.
Відповідність дисертації визначеній спеціальності

Наведені зауваження по дисертаційній роботі не є принциповими і не 
знижують загальної позитивної оцінки роботи.

Текст дисертації має змістову завершеність, цілісність і логічну 
послідовність. Стиль викладу матеріалів досліджень, наукових положень, 
висновків і рекомендацій забезпечує легкість і доступність їх сприйняття. 
Рисунки і таблиці логічно пов’язані з текстом. Анотація дисертації за змістом і 
викладом відповідає дисертаційній роботі.

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертаційної роботи
1. В аналітичному огляді літератури автором зроблений детальний

аналіз характеристик та властивостей різноманітної сировини (підрозділ 1.2), але



доречно було б зупинитися також на відомих технологічних властивостях тих 
рослинних добавок, які здобувачка використовувала при виконанні дисертаційної 
роботи.

2. У висновках до 1 розділу доцільно було більш ґрунтовно дати 
пояснення, чим обумовлений вибір широкого спектру гідроколоїдів рослинного 
походження та доцільність створення композиційних сумішей на їх основі.

3. В роботі не пояснено, яким методом проводили розрахунок індексу 
термостабільності.

4. В розділі 2 наведено загальну інформацію, щодо програми Excel. 
Вважаю наведену характеристику зайвою.

5. В роботі бажано було навести статистичну обробку отриманих даних 
(визначення похибки досліду, рівняння регресії).

6. Ряд представлених робочих матеріалів (рис. 3.26 - 3.29) було б 
доцільним винести у додатки, а в роботі залишити оброблені результати 
досліджень.

7. При аналізі дифрактограм доцільно було б проаналізувати вплив 
обраних видів гідроколоїдів на структурні зміни начинок.

8. Під час зберігання готових виробів з начинками відбувається втрата 
вологи. Доцільно було навести швидкість втрати вологи та зміну її кількості у 
процесі зберігання.

9. Доречно було пояснити, за якими ознаками підбиралися композиційні 
суміші рослинних добавок для різних видів начинок та як визначалася їх 
кількість.

10. При аналізі форм зв’язку вологи доречно було поділити зв’язану 
вологу на осмотичну та адсорбційну.

11. Начинки відносяться до групи виробів з проміжною вологістю, тому 
при розгляді процесів мікробіологічного псування виробів у процесі їх зберігання 
(табл. 4.3. - 4.4.) варто було звернути увагу на роль активності води та шляхи 
зменшення цього показника.

12. В таблиці 5.2. автором не зазначено показники жирності для 
компонента «Сухе незбиране молоко», тому вважаю це тавтологією.

13. У списку використаної літератури спостерігається повторювання 
(48=59, 39=60, 58=84). Деякі літературні джерела наведено без року видання 
самого видання, сторінок.

14. Побажання автору - доречно було б провести оцінювання якості нових 
виробів за комплексним показником якості.

Ідентичність змісту анотації та основних положень дисертації

Аналіз змісту опублікованої анотації засвідчує її відповідність основним 
положенням, які викладено в тексті дисертації. Анотацію та текст дисертації 
оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН України.

Загальний висновок та оцінка дисертації
Дисертаційна робота на тему «Технологія термостабільних,



молоковмісних начинок з використанням желатину» виконана та 
представлена вперше і поглиблює існуючі знання і є суттєвим внеском для 
харчової промисловості.

Дисертація є завершеною, самостійно підготовленою кваліфікаційною 
науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані та практичні 
результати які єперспективними щодо використання їх у науці, освіті та 
харчовій промисловості.

Актуальність обраної теми дисертації, ступінь обґрунтованості наукових 
положень, висновків і рекомендацій, новизна та повнота викладу в 
опублікованих працях повністю відповідають вимогам до дисертацій докторів 
філософії.

Перераховані недоліки і зауваження не знижують наукової та 
практичної значимості дисертаційної роботи.

Представлена дисертація актуальна за змістом, містить наукову 
новизну, основні результаті обґрунтовані, основні положення і результати 
опубліковано у фахових виданнях, пройшли широку наукову і виробничу 
апробацію. Дисертація та анотація оформлені у відповідності до вимог 
відповідає спеціальності 181 «Харчові технології» та вимогам наказу МОН 
України № 40 від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до 
оформлення дисертація», п.10 Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Кабінету Міністрів 
України від 06 березня 2019 р. №167. Зміст дисертації відповідає паспорту 
спеціальності 181 Харчові технології.

На підставі цього вважаю, що дисертаційна робота відповідає вимогам 
щодо наукової новизни і практичного значення її результатів, 
обґрунтованості та вірогідності наукових положень, висновків і 
рекомендацій, повноти і завершеності змісту, самостійності виконання, а 
автор дисертації Кошель Олена Юріївна заслуговує присудження їй 
наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 181 «Харчові 
технології».

Офіційний опонент, 
кандидат технічних наук 
(спеціальність 05.18.01), 
доцент кафедри технології 
і аюрведичної продукції 
університету харчових
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