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оФіційного опонеmа

кандидата технічних наук. доцеііта дубовоЇ Галііііи ЄвгеmЇвm
на дисфтаційну роботу Li Yut]Ьо

«Розроблення технологіЇ продуктів функціонаІІьного призначення для дітей
хворих на піелонефрит з використанням екстракгів рослинного походження»,
яка  предстаішена  на  здобуm  наукового  ступеня    докгора  філософі.і.  за
спеціальніс'ію  181  . «Харчові техногюгіЇ», Галузь знань  18 -вироб"цтво та
технологіЇ.

1. Актуальmсть теми дослідзіееіІня

Харчування дітей має ряд відмінностєй від харчування дорослих. У

період  дитинства,  особливо  у  дітеГі  раннього  віку,  потреба  в  харчових

речовинах  і  енергіЇ  виіце,  ніж  у  дорослих.  Це  поясніоється  переважанням
асиміляці.і. над дисиміляцією,  що  пов'язано з бурхливими  темпами рсюту і

розвитку  дитини.   Ряд   патологічних   захворювань   у  дітей   пов'язують   з
неправильним   харчуванням.    Внасjіідок   чого,    відмічається    порушення

формування   зубів,   карісс.   ризик   виникнення   діабету,   гіпертензійного
синдрому,  алергічних захворювань, ожиріння, нирково.і. патологіЇ тощо.

В   дисертаційній   роботі   поставлена   мета   та   завдання   створити

асортимент продуктів тривалого зберігання для лікувально-профілактичіюго

харчування   дітей   хворих   на   пієгюнефрит.   розробити   нову   гнучку   та

удосконали"  діючу  технологію  виробництва  продуктів  для  дітей.  для

реаjтізаіііЇ    постаіmено.і.    ме"    була    досліджена    сировина    рослинного
походження,   яку  традиційно   вирощіють   в   Укра.і.ні   та  Китаі',   лікарські

рос1іиііи,  які   використовують  в  альтфнативній  Китайській  медицині  та
технологі.і.   .і.х    перероб]іення.    Проведені    досїіідження    з    моделювання

випробувань на тваринах, за принципом доказово.і. медицини, та визначенш
показників      якості      і      безпечності      продуктів,      які      підтверджують

функціональність продуктів для дітей.
Представлений    в    дисертаційній    роботі    об'єм    теоретичних    та

експериментальних досліджень,  присвячений  комплексному  переробленню
сировини  рослинного  походження  та jіікарських  рослин  з  максимальним
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збереженням  нативних  речовш  та  створенню  продуктів  для  лікувально-

профілак"чного харчування дітей хворих на пієлонефрит є актуапьним та
перспективним.

2. Зв'язок робо" з науtювими програмами, планами, темами, ґрантаміі
Наукові  досjіідження  дисертаційноЇ  роботи  виконувались  в  рамках

тематичного  плану  наукоію-достіідних  робіт  відповідно теми  ol l9U103484
"Наукове  обгрунтування  і  розробка  технологій  та  кулінарноЇ  продукці.і.  з

використанням     інноваційних     видів     сировини",     кафедри     технологі.і.

харчування  Сумського  національного  аірарного  університету  (Уіфа.і.на)  та

Школи харчових наук Хєнанського інституту Науки та Техноjюгіі (Китай).

З. Ступінь обґрунтованості науюовнх г[Оложень і результатів

ознайомj]ення з результатами роботи дає підставу зробити висновок,

що дисертаційна робота є логічною і аріументованою науковою працею, яка
виконана  з  урахуванням  сучасного  рівня  методів  та  методик,  процесів,

техніш та техноjтогій виробництва продуктів харчування.

Мета роботи та задачі для ']-і. досягнешя повністю відповідають плану

гіроведення   досліджень.    Висновки   і   рекомендаці.і.,   що   сформульовані

автором,  підтвердкуються  матеріалами  фундамента7[ьних  та  прию[адних

досліджень.    публікаціями    в   наукових    виданнях   Укра~і",   Азі.і.,   краШ

Європейського союзу та публікаціях, які входять до міжнародних баз даних

ScopuS   та  wеЬ  of  Sсіепсе.   У   роботі   використані   результати   особисти]{

досЛіджень автора, які проведені з використанням чинних методів та методик
на лабораторному обjіаднанні нового покоління. Слід зазначити, іцо автором
проведені   гіаралельні   дослідження   за   принципом   доказовоЇ   медицини.

досjіідженнями  доведено  функціональність  запропонованого  асортимені[у
продуктів  лікрівально-профіпак"чного  призначення  для  харчування  дітей

хворих   на  пієлонефрит.   Одночасно  слід   визначити   проведену  широку
апробацію   результатів   досліджень   на   наукових   конференціях   у   різних

краі.нах протягом 2019 -2021 рр.
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На  підсmві  наведеного  вище,  обгрунтованість  наукових  положень,
висновків    і   рекомендаііій,   які    містяться   в   дисертаційній   роботі,   не

виютикають сумнівів.

4. Наукова нов«зна і прак"чm значущість одержаіш результатів

до  найбільш  вагомих  результатів  досjіідження,  які  носять  елементи
науково.і. новизни, слід віднес.m:

-    узагальнено    та    реалізовано    достіідження,    які    полягають    у

моніторингу   демографіtших    показників,    показників   захворювання   на
пієлонефрит дітей різних вікових іруп, та принііип харчування дітей з даною

mтологією;
-    досліджено    вміст    нативних    речовин    сировини    рослинного

гюходження  та  лікарсько.і.  росг]ини  Rhizoma  smііасіs  GlаЬгае,  які  можуть

позитивно впливати на процес одужання дитини в період захворювання на
піелонефрит;

-   ВСтаНОЕшені   єдині   техноЛогічні   вимоги   та   поКаЗники   ЯКОСТі   і

безпешості сировіши росjіинною походженщ яка тращійно вироі]vєігься в
Укр"ні та Китаї;

-  встанов]іено  кінетику  руйнування  вітамінів  та  корисних  речовин,

вміст    яких    є    необхідним    у    продуктах    лікувально-профілактиtіного

призначення для діт€й 3 захворюванням нирок;
-   науково   доведений   негативний   вплив   параметрів   термічного

оброблення сировини рослинного походження;
• розроблена та впроваджена технологія виготовлення пюреподібних

продуктів  шя  дітей,  яка  передбачає  застосування  мініматіьни  параметрів

терм ічного оброблення рос7іинноЇ сировини ;
•   науково   обгрунтовано   асортимент   функціональних   продуктів

лікувально-профілактичного  призначеніія  дjія  харчування  дітей  хворих  на

пієлонефрит.



- розробTtено m науково обірунтовано показни]си якості та бешечності

продукгів,  які  враховані  у  нормативній  та  технолоґічній  документаці.і.  на

виробницгво.

Одночасно необхідно відмі"", що результати дисертаційноЇ роботи
можуть  бути  використані  у  навчальному  процесі  при  вивченні  дисциплін

«Технологія харчування», «Нутриіціологія», «Якісm та безпечність продуісґів

харчування». «Процеси та апарати харчових виробництв».

5. Повнота вніє7іаденtія основнііх результатів дисертащЇ

в опублітсоmних праііях

За    результатами    виконання    дисертаційно.і.    роботи    Li    YuпЬО

Опубліковано  10  наукових  гіраLіь,  у  тому  числі  2  публіі{ацій  у  фахових

журналах та збірниках наукових праць Укра.і.ни, 2 у наукових виданнях, які

входягь до наукометричних баз даних Scopus та WеЬ of sсіепсе, 1 монографіЇ,

1   у  наукових  праuях  університету  Ajeenkya  (Індія),  4  тезах  доповідей  в

матеріалах юнференцій.

Вважаю. що вказані публікаці.і. повністю відображають дисертаційну

РОбоТУ Та ВідПОВідаЮТЬ .l-1. ЗМіСТУ.

6. Структура та обсяг дисертаіііі, хараієгеристики ЇЇ основнж сісладовііх

дисертаLіійна робота викгіадена на 161  стор., віспючаючи 39 рисунків

та 55 таблиць. Список використаних гіітературних джерегі складається з  178

найменувань, які відютадені на 19 стор. У додатках, наведено нормативна та

технологічна    документація    на    виробництво    асортименту    продуктів

лікувально-профілактичного  призначення для  харчування  дітей  хвори. на

пієjюнефрит. Наведені документи, погоджені та за.гверджені у встановленому
порядку.

Загальний    обсяг    проведених    фундаментальних   та   пришадних

досліджень,    рівень   теоретичних   обгрунтувань   в   дисертаційній   роботі

представлено у вступі, п'яти роздігіах, іjтюстрованих графічним і табличним

матеріалом   оггисаним   в   тексті   дисертаціЇ,   загаітьними   висновками   та

додатками.
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Створення    асортименту    продуктів    тривалого    зберігання    для

і]ікуваjіьно-тірофілаіггичного   харчування   дітей   хворих   на   пієтіонефрит,

розроблення    нових    гнучкж    та    удосконалення    діючих    технологій
виробництва, моделювання випробувань на тваринах, проведення іспінічних
випробувань,      дослідження      показників      якості      і      безпечності      та

фУНКЦіОНаJГЬНОСТі ПРОдУКТіВ Є ЗМіСТОМ доСЛідЖеНня дИСфТаЦійНО.і` РОбОТИ.

У  вступі  обҐрунтовано  тему  дослідження.  сформульовано  мету  та

пос'іавлені завдання, описано предмет, об'єкт та методи дослідження, подано
наукову новизну m практичне значення результатів досIіідження.

У першому розділі наведено результати моніторингу демографічного
стану    Укра.і.ни    m    Китаю.    НаЕюдено    статистичні    данні    ВсесвітньоЇ

організацією  охорони  здоров'я  стосовно  захворювання  на  піелонефрит.
Наведено   контингент   хворих,   .і.х   вік,   кількість   одужаггих  та  показники

смертнос'гі.  Інформація  наведено  за  краЇнами  світу.  У  розділі  наведено

резул""  досліджень  провідних  вчених  лікарів  педіатрів,  нефрологів  та
дієтологів, щодо раціонів та принципів харчування дітей різних вікових іруп
3   захворюванням   на   пієTіонефрит.   Широко   описано   вп7тив   біологічно-
ак"вних  компонентів,  корисних  речовин  та  вітаміні  на  роботу  нирок  у

дитячому    організмі.    Наведені    компоненти    зосереджені    у    сировині

роелинного походження та лікарських рослинах. які трашіційно вирощують в
Укра.і.ні та КитаЇ. Проведені автором характеристики технологій виробництва

продуктів для дітей не дозволяють максимально зберегти нативні речовини

сировини. Також наведений моніторинг підтверджує відсугність асортименту

гіродуктів   для   лікрівально-профілаісгичного   харчувашя   дітей   хворих   на

пієлонефріп,
У  другому роздігіі сформульовано наукову проблему, обґрунтовано

вибір об.єіпів та напрямку досліджегіь, наведено методи" фундаментальних
та прикладних досліджень.

У   третьому   роздіТіі    наведено   результати   досліджень   сировини

росjіинного походження та лікарських рослин, яку традиційно вирощують в
5



УкраШі   та   Кита-і-,   Наведено   оптиматіьні   характеристики   технологічнюс

показників    та    результа"    порівняпьних    досліджень    фізико-хімічних

показників.      Результатами      досліджень      за      методами      газорідинноЇ

ХРоМаТОкрафі.|' дОВедено Наявність біопогічно-активних речовин у ЛіКарській

роСЛині  Rhizoma  Smilacis  G|аЬґае,  Особисто  булО  дослідЖенО  поліфеНОли,
алкалоЇди,  сапоніни.   полісахариди,  які   мають  в[4сокий  антиоксидантний

ефект.  Методами  флуоресцентноЇ  спектросftопіЇ  і  молекулярного  докінгу

вперше   досліджено   механізм   інгібуванш   фенольних   сполук.   Наведені

результати випробувань за принципом методів доказово.і. медицини на щурах,
доведено  ефективність  застосуванш  асортименту  продуктів та нектарів  на

основі  рослинноЇ  сировини   з  додаванням   екстракту  лікарсько.і.  рослини

Rhizoma smilacis GlаЬгае. при захворюванні нирок на пієлонефрит.

У  четвертому  розділі  наведені  результати  досліджень,  які доводять,

іцо багатократне тq]мічне обробj]ення рослинноЇ сировини негативно пливає
на   вміст   нативних   речовин   у   продукті.   Запропонована   удосконаІіена

технопогія виробництва пюре з овочево-фруктово.і. сировини, яка передбачає

максимаjіьно  скорочення  термічного  обробjіення  сировини.  Ефек"вність

застосування  параметрів  тегілового  оброблення  сировини  підгверджують

спектральні   та   параметричні   дослідження.   При   створенні   нові4х   видів

продуктів   враховано   функіііональний   вплив  Tіікувально-профілактичного

харчування на одужання дитини у період захворювання нирок та у період

ремісіЇ,  задоволення  фізіоjіогічно.і.  потреби  дитячого  організму  в  харчових

речовинах  і  енергі.і.,  місцевий  і  загальний  вплив  харчування  на  організм

дитини.  РОзробгіені  режими  стершіізаіііЇ  гарантують  безпечність  та  якість,  а

розробленні показники співвідношення компонентів сировини у продуістах,
гарантують смаі{, якість та функціональність продуfстів та нектарів.

У   п.ятому   розділі   наведено   результати   досліджень   якості   та

безпечності    готовоЇ    продукЕііЇ.    В    результаті    проведених    досліджень

встановлені  органолептичні  показники,  енергетичну  та  поживну  цінність

100 г продукіів та  неіmрів, мікробіологічні показники та кріпері.і. безпечності
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продуктів  і  некгарів  функціонагіьного  признаtlення  для  харчування  дітей

хворих    на    пієтіонефрит.    Розроблено    нормативну    та    технологічну

документацію на виробницmо продуктів функціонального призначення для
лікувально-профілактичного харчування дітей хворих на пієлонефрит.

Узагальнені  виснові{и  викладені  грунтовно  та  гіереконливо,  містять

основні  результати  дисертаційного  доелідження,  пю  також  підтверджує

досягненш  автором  визначеію.і.  мсти  досїіідження  та  вирішення  завдань

РОбоТИ У ПОВНОМУ ОбСЯЗі.

7. Зауважеііня іцодо змісту та оформ.іення дисертаційноЇ робо":
1. В другому розділі не достатньо описані умови та обладнання для

проведення гістологічноі`о аналізу.

2.  Автором  досjтіджено  сировину  рослинного  походження,  але  не

доста"ьо обґрунтований .і.і. вибір.

3.    В    роздіjіі    4    недостатньо    висвітлені    умови    асептичного

консервування.

4.   Відсутні   пояснення   чи   забезпечують   режими   екстраіування

Rhizoma Smilacis GlаЬгае (4.3.1 ) перехід поліфеноjіів астильбіну та енгелетіну

(розділ 3.2.З) в екстракт.

5. У розділі 4 наведеію різні режими стерилізаціЇ пюре гарбузового та

пюре ябтіучного з показником  рН 4,2, аjіе  в тарі  різного об'єму.  Відсутнє

обкрушування вибору тари і відповідно формул стериjіізаці.і..

6. У результатах мас-спек.ірального аналізу визначення флавонолів не

наведено   одиниці   виміру   значень   449,10895   та   433,111337.   Крім   того,

астиґ]ьбін може розгт[ядатися як глікозид дигідрокверце"ну. який присутній

у  рослинній  сировині,  зокрема  украЇнського  походження.  Бажано  було
вказати таку сировину.

7. У тексті допущено велику кількість орфографічних і  граматичних

гюмилок, також зроблені помилки в оформj]енні літератури.



Наведені зауваження та побажання не знижують загально.і. позитивноЇ
О1|і НКИ дИССРТаЦійНОЇ РОбоТИ.

Віісновок про відповідність дисертаіі]Ї вимогам МОН УкраЇніі

щодо ІІриСУдження етУпеня докгора фіЛО€оФіЇ
Анаrіізуючи  гіозитивний  науковий доробок  автора та наведені  вище

зауваження,   вважаю,   що   дисертаційна   робота   Li   YuпЬо   «Розроблення

техіюлогіЇ  продуктів  функіііонаІіьного  призначення  дпя  дітей  хворих  на

пієлонефрит   з   використанням   екстрактів   рослинного   походження»   є
завершеною кваліфікаційною науковою праііею. диссртація містить науково-

обірунтовані  результати, які у сукупності розв'язуюп проблему формування

спеціалізованого  функціонального  харчування  дітей  і3  захворюванням  на

пієjюнефрит.

Вважаю,  що  дисертаційна  робота  на тему  «Розроблеііня  технологіЇ

продуктів функціонального призначення для дітей хворих на пієТІОнефрит з

викорисmнням екстрактів рослинного походження» відповіда€ вимогам п. 1 О
Порядку    проведення   експеримешу   з   присудження   ступеня   доктора

філософі.і., затвердженого постановою КМУ від о6.03.2019 № 167 та Ві"Огам
до   оформтіешя  "сертаціЇ,   затвердженими   наказом   МОН  Укра.і.ни   від
12.01.2017  №  40,  а  .іЇ  автор  Li  YuпЬо.  заслуговує  присудження  ступеня

доі«Ора філософіЇ за спеіііальністю  181  -«Харчові техі]ологі.і.». галузь знань

18 - виробництво m технологі'і..

г.є. дубова


