
РІШЕННЯ
спеціалізованої вченої ради 

про присудження ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 55.859.007 Сумський національний аграрний університет
Міністерства освіти і науки України., м. Суми прийняла рішення________________________
(повне найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування (у родовому відмінку), місто)
про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 18 Виробництво та технології___

(галузь знань)
на підставі прилюдного захисту дисертації "Розробка технології термостабільних,________
молоковмісних начинок з використанням желатину "

(назва дисертації)
за спеціальністю__181 Харчові технології_______________________

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти)

"26" травня 2021 року.

Кошель Олена Юріївна__________________________________  1985 року народження,
(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності) здобувана)

громадянинка України___________________________________________________________
(назва держави, громадянином якої є здобувай)

освіта вища: закінчив у 2007 році Сумський національний аграрний університет__________
(найменування закладу вищої освіти)

за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»_____
(за дипломом)

Працює старшим викладачем у Сумському національному аграрному університеті, м. Суми 
(посада) (місце основної роботи, відомче підпорядкування, місто) 
з 2009 р. до цього часу.

Дисертацію виконано у Сумському національному аграрному університеті, м. Суми
(найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, місто)

Науковий керівник Перцевой Федір Всеволодович, доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету,

(прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності),

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада)
Здобувай має 17 наукових публікацій за темою дисертації, з них 2 статей у періодичних 

наукових виданнях інших держав,6 статей у наукових фахових виданнях України, - 
монографій (зазначити три наукові публікації):

1. Koshel Е., Pertsevoi F., Sabadash S., Mashkin M., Valentyna M., Volokh V. Development 
of technology for preparing the thermostable milk-containing filling and study of infrared spectra of 
its components. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3 774 5/11 (107) 
2020, P.25-31.

2. Koshel E., Pertsevoi F., Sabadash S., Mashkin M., Valentyna M., Volokh V. Research of 
rheological properties of components of the developed milk-containing thermostable fillings. 
EUREKA: Life Sciences Number 5, (2020), P.59-66.

3. Кошель О.Ю., Перцевой Ф.В., Бідюк Д.О. Аналітичне обгрунтування та вибір 
бінарної комбінації полісахаридів для термостійких молоковмісних начинок. Прогресивні 
техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук, 
пр./відпов. ред. О.І. Черевко -  Харків: ХДУХТ, 2018. -Вип. 1(27). -С . 122-133.



У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та присутні на захисті 
фахівці

1. Ладика В.І. доктор сільсько-господарських наук, академік НААН, професор 
кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва та кінології 
Сумського національного аграрного університету відмітив про високий рівень 
підготовки та значну кількість публікацій автора у зарубіжних та вітчизняних 
наукових фахових виданнях. Наголосив про необхідність в подальшому розширити 
спектр досліджень., а саме використовувати молоко А2 для виробництва 
термостабільних молоковмісних начинок та провести ряд досліджень для 
впровадження теми у виробництві дитячого харчування. В цілому робота змістовна, 
актуальна та є необхідність підтримати Кошель О.Ю. на здобуття ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 181 «Харчові технології».

2. Корецька І.Л  кандидат технічних наук, доцент кафедри технології ресторанної і 
аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій 
підкреслила, що робота Кошель О.Ю. вирішує велику екологічну проблему. А саме 
створення сухої суміші для виробництва термостабільної молоковмісної начинки є 
дуже зручним при транспортуванні та зберіганні, що зменшить витрати та дозволить 
малим підприємствам використовувати начинку зручним способом. Кошель О.Ю. 
заслуговує присудження їй ступеня доктора філософії зі спеціальності 181 «Харчові 
технології».

3. Кравченко М.Ф. доктор технічних наук, професору кафедри технології і організації 
ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного 
університет наголосив, що дисертаційна робота виконана на актуальну тему, має 
наукову новизну, соціальну та практичну цінність. Є необхідність вроваджувати дану 
роботу у виробництво. Робота є самостійним науковим дослідженням, що відповідає 
вимогам, які ставляться до такого виду робіт. Кошель О.Ю. заслуговує присудження 
їй ступеня доктора філософії зі спеціальності 181 «Харчові технології».

4. Мазуренко І.К. доктор технічних наук, професор кафедри технології харчування 
Сумського національного аграрного університету підтримав актуальність теми 
дослідження, відмітив послідовність виконання теоретичного матеріалу, 
обгрунтування сформульованих задач. Актуальність теми полягає у виробництві 
нового виду продукції, а саме термостабільної молоковмісної начинки. Для 
виготовлення продукту високої якості треба використовувати якісні рецептурні 
компоненти, які входять у склад продукту. В цілому, дисертація Кошель О.Ю. 
виконана на високому рівні, має відповідну наукову цінність в кондитерській галузі. 
Автор заслуговує ступеня доктора філософії зі спеціальності 181 «Харчові
технологи».



5. Мельник О.Ю. кандидат технічних наук, доцент кафедри технології 
харчування Сумського національного аграрного університету підсумувала, що 
на українському ринку існує стійкий попит на термостабільні начинки -  
продукти з гелеподібною консистенцією, виготовлені на основі різних видів 
сировини, спеціальних структуроутворюючих компонентів із заданими 
властивостями, стабілізаторів консистенції та інших інгредієнтів. З огляду на 
це, удосконалення технології термостабільних молочних начинок шляхом 
сумісного використання желатину, камедей та трансглютамінази з новими 
органолептичними та функціональними властивостями є актуальним 
завданням. Хотілося б відзначити, що робота виконана на високому 
науковому рівні, здобувачем розроблені ТУ та ТІ виробництва 
термостабільної начинки, проведено апробацію пробної партії начинки та 
визначено соціальний ефект від впровадження. Однак здобувану доцільно 
було б розробити суху суміш для приготування молоковмісної 
термостабільної начинки швидкого приготування, яку можна було б 
реалізувати у сухому вигляді і готувати на виробництві безпосередньо перед 
використанням. Вважаю, що робота цікава з наукової точки зору, актуальна, 
має наукову новизну, соціальну та практичну цінність, а Кошель О.Ю. 
заслуговує присудження їй ступеня доктора філософії зі спеціальності 181 
«Харчові технології».

Результати таємного голосування:
"За" У  членів ради,
"Проти" — членів ради, 
недійсних бюлетенів —

На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує Кошель 
Олені Юріївні ступінь доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології за 
спеціальністю 181 Харчові технології.

Голова спеціалізованої 
вченої ради
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