
ВІДГУК 
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

 
аспірантки Шао Чженчжен на тему «Розроблення технології продуктів 
лікувально-профілактичного призначення для харчування дітей при 
інфекційних захворюваннях», яка представлена на здобуття ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 181 «Харчові технології», галузь знань  
18 – Виробництво та технології. 

 

Актуальність теми 

Правильне харчування необхідне людині у будь-якому віці. Основою 

життєдіяльності організму людини є постійний обмін речовин між 

середовищем і організмом. Організм підтримує свій гомеостаз, а саме стан 

стійкої рівноваги всіх його органів та систем з навколишнім середовищем, 

регулярно споживаючи певну кількість білків, жирів, вуглеводів, води, 

мінеральних солей тощо. 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, можливо при 

застосуванні досліджень в галузі нутриціології, хімії, біохімії та біотехнології.  

У комплексному лікуванні дітей з інфекційними захворюваннями, 

правильне харчування відіграє дуже важливу роль. Основним принципом 

функціонального лікувально-профілактичного харчування є максимальне 

щадіння органу та забезпечення нормалізації його функції. Лікувальне 

харчування має важливу роль при проведенні комплексної терапії 

захворювань органів дихання. Раціон будується індивідуально з урахуванням 

характеру основного процесу патогенетичних механізмів, ускладнень і 

супутніх захворювань. Обов'язково враховується можливість зміни 

патологічного процесу серцево-судинної системи з розвитком легеневого 

серця і недостатності кровообігу за право-шлунковим типом. При емфіземи 

легенів (збільшення об'єму альвеол за рахунок руйнування перетинок між 

ними. Легені збільшуються в об'ємі, не спадаються, стають млявими, 
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дихальні проходи звужуються) лікувальне харчування в основному 

призначається, виходячи з функціонального стану серцево-судинної системи.  

Створення асортименту продуктів тривалого зберігання для 

харчування дітей хворих на інфекційну пневмонію, яка викликана різними 

вірусами та особисто коронавірусом 2019-nCoV, розроблення нових гнучких 

та удосконалення діючих технологій виробництва, моделювальні 

випробування на тваринах, проведення санітарно-епідеміологічної експертизи 

технологій та медико-біологічних і клінічних випробувань готової продукції є 

своєчасним актуальним та перспективним. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Відповідно до мети роботи на основі аналізу літератури та 

інформаційних джерел чітко сформульовано ряд завдань, результати яких 

склали наукову та практичну цінність дисертаційної роботи. 

Автор узагальнив теоретичний і експериментальний матеріал з 

особливостей технологічних та біохімічних характеристик сировини 

рослинного походження, та лікарських рослин, які вирощується в Україні та 

Китаї. У результаті проведених досліджень запропоновані єдині технічні та 

технологічні вимоги до сировини рослинного походження та лікарських 

рослин, які вирощуються в Україні та Китаї. Універсальність показників 

дозволить створити уніфіковані нормативні документи на виробництво 

продуктів для дітей, а також їх експорт та імпорт. 

Паралельно автором запропоновано удосконалену технологію 

перероблення рослинної сировини. Впровадженні параметри термічного 

оброблення дозволяють максимально зберегти нативні речовини вихідної 

сировини. Проведені експерименти за принципом доказової медицини на 

щурах, доведено функціональність продуктів, та позитивний влив при їх 

застосуванні у раціоні харчування при інфекційному захворюванні легенів у 

гострому періоді та у періоді ремісії. 

Наукові дослідження проведено з використанням сучасних 
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оригінальних та загальноприйнятих методів досліджень. Здійснено 

впровадження удосконаленої технології на підприємствах галузі, а 

розроблені нормативні та технологічні документи на виробництво продуктів,  

підтверджують теоретичні та експериментальні розробки автора. Наукові 

положення, висновки і рекомендації за виконаною роботою автор 

оприлюднив на міжнародних науково-практичних конференціях, статтях 

фахових наукових журналів України, Європейського союзу, країн Азії та у 

виданнях цитування Scopus. 

Наукова та практична новизна роботи 

Наукова новизна властива експериментальним та теоретичним 

дослідженням. На основі результатів фундаментальних та прикладних 

досліджень у дисертаційній роботі узагальнено та реалізовано дослідження, 

які полягають у моніторингу медичної статистики світу показників 

захворювання на інфекційну пневмонію, яка викликана різними вірусами та 

особисто коронавірусом 2019-nCoV. Встановлені єдині технологічні вимоги 

до сортів моркви та груш, які вирощують в Україні та Китаї, які будуть 

застосовані при виробництві продуктів дитячого харчування 

профілактичного призначення. Обґрунтовані технологічні параметри корінь 

лікарської рослини Astragalus membranaceus (Fisch.) Bunge) (黄芪), які будуть 

застосовані при виробництві водного екстракту, який подальше буде 

використаний, як компонент функціональних продуктів. Науково 

обґрунтовано асортимент функціональних продуктів лікувально-

профілактичного призначення для харчування дітей з захворюванням нирок у 

гострому періоді та у періоді ремісії. Розроблено та науково обґрунтовано 

показники якості та безпечності продуктів, які враховані у нормативній та 

технологічній документації на виробництво.   

Загальна характеристика роботи 

Основний зміст дисертаційної роботи викладено на 184 стор., 

включаючи 33 рисунка та 53 таблиці. Дисертаційна робота складається зі 
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вступу, основного змісту, що включає 5 розділів, загальних висновків, списку 

використаних літературних джерел з 141 найменування (16 стор.) та додатків. 

За результатами виконання дисертаційної роботи автором 

опубліковано 11 наукових праць, у тому числі 3 публікації у фахових 

журналах та збірниках наукових праць України, 1 публікація у наукових 

виданнях цитування Scopus; Web  of science, 1 публікація у наукових працях 

університету Ajeenkya, Індія, 1 публікація у науковому публіцистичному 

журналі ScienceRise Естонія. 1 монографії, 4 тезах доповідей на наукових 

конференціях. Відповідно до п.8 Постанови КМУ № 44 від 12 січня 2022 

року, враховано кількість 4,5 публікацій у яких висвітлені результати 

дисертаційної роботи.  

Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації та наукових працях, у 

яких висвітлені основні наукові результати дисертаційного дослідження Шао 

Чженчжен, не виявлено. 

Зауваження по роботі 

1. У першому розділі доцільно було б надати розширену інформацію 

стосовно моніторингу асортименту продуктів функціонального призначення 

для дітей з патологією інфекційних захворювань   

2. У розділі 2, необхідно навести хроматографічні методи дослідження 

сировини рослинного походження та представити результати у розділі 3. 

3. Між таблицям 3,5 - 3.7 та рисунками 3.3 - 3,5 відмічаються 

розбіжності у показниках вмісту масової частки вуглеводів та показниках 

вмісту масової частки сухих речовин, моно-і дисахаридів, необхідно 

виправити. 

4. У розділі 3, наведено про високий вміст масової частки 

гліціррізінової кислоти у лікарській рослині. Доцільно дослідити влив 

термічного оброблення на руйнування гліціррізінової кислоти та вміст її 

остатньої кількості у продукті.  




