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1. Актуальність теми дослідження 

Харчування здорової та хворої людини, особливо дітей, є гострою 

проблемою, яка може бути вирішена шляхом залучення досліджень різних 

галузей науки. Вирішення проблеми правильного харчування, лікувально-

профілактичного харчування, можливе при застосуванні досліджень в галузі 

нутриціології, хімії, біохімії та біотехнології.  

У комплексному лікуванні захворювань нирок у дітей правильне 

харчування відіграє дуже важливу роль. Згідно з сучасними дослідженнями 

патології захворювання нирок, основним принципом лікувально-

профілактичного харчування є зменшення негативного впливу на цей орган 

та забезпечення його нормального функціонування.  Враховуючи це, з 

раціону харчування повністю виключаються продукти, які здатні негативно 

впливати на функціонування нирок. На відміну від дорослого організму, 

лікувальне харчування дітей, що мають захворювання нирок, повинне 

забезпечувати нормальний ріст дитини. В одних випадках лікувальне 

харчування має самостійне значення, в інших випадках - є одним з провідних 

факторів у комплексному лікуванні. У дитини, хворої на пієлонефрит, на 

фоні усіх симптомів різко знижується апетит, тому продукти, які 

застосовуються в раціоні, у тому числі функціонального призначення, 

повинні подобатися дитині мати приємний смак та запах. 

Існує достатня кількість раціонів харчування дітей хворих на 

пієлонефрит. Разом з тим, відсутні продукти тривалого зберігання 



функціонального призначення для дітей з такою патологією в Україні, 

Країнах Європейського Союзу та Китаї. Тема дисертаційної роботи є 

актуальною, а виробництво запропонованого асортименту продуктів 

перспективним. 

 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Наукові дослідження дисертаційної роботи виконувалися відповідно 

до тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри технології 

харчування Сумського національного аграрного університету (Україна) та 

Школи харчових наук Хєнанського Інституту Науки та Технології (Китай), в 

рамках теми 0119U103484 "Наукове обґрунтування і розробка технологій та 

кулінарної продукції з використанням інноваційних видів сировини".  

 

3. Мета і завдання дослідження 

Мета досліджень дисертаційної роботи полягає в створенні 

асортименту та розробленні технології виробництва продуктів тривалого 

зберігання лікувально-профілактичного призначення для харчування дітей 

хворих на пієлонефрит. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано основні завдання 

досліджень: 

- провести моніторинг демографічних показників та провести 

порівняльний аналіз показників захворювання на пієлонефрит, дітей різних 

вікових груп;  

- вивчити принципи лікувального харчування дітей хворих на 

пієлонефрит; 

- дослідити вплив нативних речовин сировини рослинного 

походження та лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓 ) 

нафункціонування нирок дитини в період захворювання у гострому періоді 

та у періоді ремісії; 



- обґрунтувати технологічні показники та показники якості та 

безпечності сировини рослинного походження, яка традиційно вирощується в 

Україні та Китаї; 

- дослідити кінетику руйнування вмісту вітамінів та корисних речовин 

при застосуванні процесів термічного оброблення сировини у виробництві 

пюреподібних продуктів для дітей; 

- розробити асортимент та технологію виробництва продуктів 

лікувально-профілактичного призначення для дітей хворих на пієлонефрит; 

- встановити показники якості і безпечності та функціональний влив 

продуктів лікувально-профілактичного призначення за принципом доказової 

медицини; 

- розробити нормативну та технологічну документацію на 

запропонований асортимент продуктів лікувально-профілактичного 

призначення для дітей хворих на пієлонефрит.  

 

4. Наукова новизна одержаних результатів  

Новизну дисертаційної роботи визначають наступі теоретичні та 

практичні результати. 

Вперше: 

- узагальнено та реалізовано дослідження, які полягають у 

моніторингу демографічних показників, показників захворювання на 

пієлонефрит дітей різних вікових груп, та принцип харчування дітей з даною 

патологією;     

- досліджено вміст нативних речовин сировини рослинного 

походження та лікарської рослини Rhizoma Smilacis Glabrae (土茯苓), які 

позитивно впливають на процес одужання дитини в період захворювання на 

піелонефрит;  

- встановлені єдині технологічні вимоги та показники якості і 

безпечності сировини рослинного походження, яка традиційно вирощується в 

Україні та Китаї; 



- встановлено кінетику руйнування вітамінів та корисних речовин, 

вміст яких є необхідним у продуктах лікувально-профілактичного 

призначення для дітей із захворюванням нирок;   

- науково обґрунтовано негативний вплив параметрів термічного 

оброблення на сировину рослинного походження; 

- розроблена та впроваджена технологія виготовлення пюреподібних 

продуктів для дітей, яка передбачає застосування мінімальних параметрів 

термічного оброблення рослинної сировини; 

- науково обґрунтовано асортимент функціональних продуктів 

лікувально-профілактичного призначення для харчування дітей хворих на 

пієлонефрит. 

- розроблено та науково обґрунтовано показники якості та безпечності 

продуктів, які враховані у нормативній та технологічній документації на 

виробництво.   

 

5. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

На основі фундаментальних та прикладних досліджень, розроблено 

асортимент продуктів тривалого зберігання лікувально-профілактичного 

призначення для харчування дітей хворих на пієлонефрит. Результатами 

клінічних досліджень підтверджено функціональність продуктів. Розроблено 

нормативну та технологічну документацію на запропоновані технології 

виробництва продуктів функціонального призначання для дітей та 

виробництво екстрактів. Технології перевірені у лабораторних та 

промислових умовах, та впроваджені на підприємствах галузі виробництва 

продуктів для дітей.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані у 

навчальному процесі при вивченні дисциплін «Технологія харчування», 

«Нутриіціологія», «Якість та безпечність продуктів харчування», «Процеси 

та апарати харчових виробництв». Одночасно результати досліджень можуть 



бути використанні при проведенні фундаментальних та прикладних 

досліджень у напрямку технологій харчування. 

 

6. Використання результатів роботи  

Основні результати роботи доповідались на Всеукраїнській науково-

методичній конференції «Могилянські читання - 2019» Досвід та тенденція 

розвитку суспільства в Україні, глобальний, національний та регіональний 

аспекти» (Миколаїв, Україна, 11–16 листопада 2019).  Multidisciplinary 

International conference on Transformation and Survival Post Pandemic (Ajeenkya 

DY Patil University, Charoli Budruk via Lohegaon, Pune, India, October 14-15 

2020). 81 Наукова конференція науково-педагогічного складу Одеської 

національної академії харчових технологій (Одеса, Україна, 27-30 квітня 

2021). 

 

7. Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних 

результатів, викладених в дисертації  

Автором дисертаційної роботи особисто поставлено експерименти у 

прикладних та фундаментальних дослідженнях. Проведено обчислення 

отриманих результатів достовірності експериментів. Автор особисто 

сформулював висновки та рекомендації, підготував матеріали досліджень до 

опублікування, брав участь в апробації та обговоренні результатів 

досліджень. Дослідження, які пов’язані з клінічними та гістологічними 

експериментами виконані автором, сумісно з науковими фахівцями – 

лікарями ветеринарної медицини на базі віварію. Особистий вклад здобувача 

підтверджується нормативними документами та науковими публікаціями. 

Апробація наукових і практичних результатів, що викладені в 

дисертаційній роботі, здійснювалась здобувачем особисто при методичній і 

науковій підтримці наукового керівника д.т.н., проф. Мазуренка І.К. 

В опублікованих роботах, надрукованих у співавторстві, дисертанту 

належать окремі теоретичні розробки, постановка і проведення усіх 



експериментальних досліджень, обробка отриманих результатів, науковий 

аналіз результатів досліджень, формулювання висновків і пропозицій. 

 

8. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням 

особистого внеску здобувача 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень автора, 

основні наукові положення і висновки дисертації в достатній мірі висвітлено 

у 10 наукових працях, в тому числі: 2 публікації у фахових журналах та 

збірниках наукових праць України; 2 публікації у наукових виданнях 

цитування Scopus, Web of science; 1 - у наукових працях університету 

Ajeenkya (Індія); 1 монографії; 4 тезах доповідей на наукових конференціях. 

Список публікацій здобувача за темою дисертації, які 

відповідають вимогам п.11. «Тимчасового порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» зі змінами, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України» № 167 від 6 

березня 2019 року зі змінами: 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. І. К. Мазуренко, Yunbo Li, Shao Zhengzheng, Мельник О. Ю, 

Палвашова А. І. Сировина рослинного походження для виробництва 

продуктів дитячого харчування, функціонального призначення [Текст] / Зб. 

наук. пр. ОНАХТ, April 2021, https://journals.onaft.edu.ua/ 

index.php/swonaft/article/ view/1888/2088 

2. Mazurenko I., Li Yunbo, Shao Zhengzheng. Technological aspects of 

vegetablea and fruit for of functional products of baby nutrition, longterm storage 

// Зб. наук. пр. Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного, Україна http://www.tsatu.edu.ua/ophv/wp-

content/uploads/sites/13/praci-tdatu-vyp.-21-t.-1.pdf 

Статті у наукових виданнях інших держав 

3. Yunbo Li, Xiaoling Liu, Haoyu Zhou, Bo Li1, Igor 

Kostiantinovich Mazurenko. Inhibitory Mechanism of Engeletin Against α-

https://journals.onaft.edu.ua/%20index.php/swonaft/article/%20view/1888/2088
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http://www.tsatu.edu.ua/ophv/wp-content/uploads/sites/13/praci-tdatu-vyp.-21-t.-1.pdf


Glucosidase, Natural Product Communications. Citation Scopus & Science Citation 

Index (Web of science, Scopus) VOL 16, № 1 (2021), стр. 1–5, 

http://repo.snau.edu.ua/bitstream /123456789/9276/1/Inhibitory% 

20Mechanism.pdf 

4. Igor Mazurenko; Min Huang; Parmod Kumar; Yunbo Li; Shao 

Zhengzheng. Technologies and an Assortment of Functional Products for Children 

with Pyelonephritis and Pneumonia Technologies and an Assortment of Functional 

Products for Children with Pyelonephritis and Pneumonia// Collection of scientific 

papers Ajeenkya DY Patil University Charoli Bk.via Lohegaon, District Pune - 

412105, Maharashtra , India, № 1 (2021), p 220–224. 

5. Oleg Burdo, Igor Bezbakh, Aleksandr Zykov, Sergey Terziev, 

Aleksander Gavrilov, Ilya Sirotyuk, Igor Mazurenko, Yunbo Li.  Development of 

power-efficient and environmentally safe coffee product technologies Eastern 

European Journal of Advanced Technologies. (Scopus), VOL 1, NO 11 (103) 

(2020) Р. 6 – 14 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/194647. 

Тези доповідей 

6. Мазуренко І.К., Технологічні аспекти продуктів для дітей, хворих 

на пієлонефрит / [Текст] / І.К. Мазуренко, Li Yunbo, Shao Zhengzheng // Досвід 

та тенденція розвитку суспільства в Україні, глобальний, національний та 

регіональний аспекти», мсто Миколаїв, Україна 11 – 16 листопада 2019: зб. 

тез доп. - Всеукраїнська науково-методична конференція «Могилянські 

читання - 2019» - Миколаїв: Чорноморський національний університет імені 

П. Могили. –С. 74 -78   

7. Мазуренко І.К., Формування раціону харчування дитини при 

інфекційних захворюваннях,/ [Текст] / І.К. Мазуренко, Shao Zhengzheng,  Li 

Yunbo,   // Досвід та тенденція розвитку суспільства в Україні, глобальний, 

національний та регіональний аспекти», мсто Миколаїв, Україна 11 – 16 

листопада 2019: зб. тез доп. - Всеукраїнська науково-методична конференція 

«Могилянські читання - 2019» - Миколаїв: Чорноморський національний 

університет імені П. Могили. –С. 79 - 83    
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8. Mazurenko I., Li Yunbo, Shao Zhengzheng The multidisciplinary 

international conference on transformation and survival after the pandemic on 

October 14-15, 2020, hosted by Ajinya University D.Yu Patil, Charoli Budruk via 

Lohegaon, Pune, India, received a certificate. 

9.  Palvashova G., Li Yunbo, Shao Zhengzheng Mazurenko I. Treatment 

and prophylactic products for children with infectious disease of the lungs and 

kidneys // 81 Наукова конференція науково-педагогічного складу Одеської 

національної академії харчових технологій 27-30 квітня 2021 р., ОНАПТ, 

2021. - С. 52 -54  https://www.onaft. edu.ua/download/konfi/2021/ 

Thesis_81_scientific_conference_of_teachers_2021.pdf 

Монографії 

10. The technology and assortment of functional products for children with 

pyelonephritis [Text] / Mazurenko Igor, Li Yunbo, Monograph. - Hunan 

University of Humanities, Science and Technology, China, Sumy National 

Agrarian University, Sumy, Ukraine, School of Food Science, Henan Institute of 

Science and Technology, Xinxiang, China, 2021. – 280 р. 

http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/9548  

 

9. Структура та обсяг дисертації 

Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, п’яти розділів, 

висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Дисертація 

викладена на 161 стор. основного тексту, включаючи 55 таблиць, 39 рисунків 

та додатків. 

 

10. Оцінка мови і стилю дисертації  

Дисертаційна робота Li Yunbo, написана грамотною англійською та 

українською мовами, має змістовну цілісність, послідовність та завершеність. 

Стиль викладення матеріалу відповідає прийнятому в науковій літературі. 

 

 

http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/9548



	Статті у наукових фахових виданнях України
	Статті у наукових виданнях інших держав
	3. Yunbo Li, Xiaoling Liu, Haoyu Zhou, Bo Li1, Igor Kostiantinovich Mazurenko. Inhibitory Mechanism of Engeletin Against α-Glucosidase, Natural Product Communications. Citation Scopus & Science Citation Index (Web of science, Scopus) VoL 16, № 1 (2021...

