
РЕЦЕНЗІЯ 

офіційного рецензента Самілик М.М. канд. техн. наук, доцента 

 

на дисертаційну роботу аспіранта Цуй Чженкуна на тему «Розробка 

технології приготування м’яса кальмарів з новими споживчими 

властивостями», яка представлена на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 181 «Харчові технології», галузь знань 18 – виробництво та 

технології. 

 

1 Ступінь актуальності теми дисертації  

та її зв'язок із науковими програмами, планами, темами 

Гідробіонти мають не лише особливі органолептичні властивості, що 

робить їх привабливою сировиною для виробництва багатьох кулінарних 

страв, а й багатий хімічний склад. На українському ринку ця сировина 

представлена, в основному, продукцією, замороженою методом сублімації. 

При такому способі заморожування сенсорні властивості продукту значно 

погіршуються. 

Дисертація Цуй Чженкуна присвячена вдосконаленню промислової 

технології виробництва продукції з кальмарів, за рахунок введення 

інноваційних способів теплової обробки Sous Vide та технології холодної 

стерилізації опроміненням Blu-ray. 

Здобувачем проведено ряд ґрунтовних фундаментальних досліджень, 

які дозволили вдосконалити існуючу промислову технологію обробки 

кальмарів. Було визначено не лише органолептичні та фізико-хімічні 

властивості м’яса кальмарів, а й їх амінокислотний склад, вміст вітамінів після 

використання сучасних технологій термічної обробки SV та Blu-ray, 

встановлена їх практична ефективність порівняно із традиційними методами.  

Наукові дослідження дисертаційної роботи виконувалися відповідно до 

тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри технологій та 

безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного 

університету (Україна) та Школи харчових наук Хєнанського Інституту Науки 

та Технології (Китай), в рамках теми 0119U101237 «Інноваційні технологічні 
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рішення у виробництві харчових продуктів». 

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Оцінюючи основні результати дисертаційної роботи, що виносяться на 

захист, необхідно підкреслити їх теоретичну обґрунтованість та орієнтованість 

здобувача Цуй Чженкуна, на чітке формулювання власної позиції. 

Основні положення дисертаційної роботи науково обґрунтовано, 

зроблено чіткі логічні висновки та надано практичні рекомендації щодо 

впровадження розробленої технології у виробництво. Робота містить всі 

потрібні теоретичні, методологічні, методичні та аналітичні дослідження, 

належним чином висвітлені у відповідних розділах. 

Наукова обґрунтованість і достовірність викладених у дисертаційній 

роботі результатів забезпечується творчим використанням наукових підходів, 

системним вивченням та узагальненням результатів наукових розробок вчених 

у галузях досліджень властивостей та технологій переробки гідробіонтів.  

Методологічною основою дисертаційної роботи є застосування 

сучасної  мультисенсорної системи, яка поєднує масив селективних сенсорів, 

що характеризуються «перехресною» чутливістю для розпізнавання образів 

широкого набору аналізованих сумішей парів та газів. Завдяки цьому 

забезпечено селективні детектування окремих речовин із гранично низькими 

концентраціями, які неможливо відчути, використовуючи традиційні 

методики сенсорного аналізу.  

Список використаних джерел інформації охоплює сучасні публікації, 

інформаційні матеріали та літературу відомих закордонних дослідників. 

Додатки містять акти виробки промислово-дослідних зразків на виробництві в 

Китаї. Вся документація, яка супроводжує дисертаційну роботу, оформлена 

згідно з існуючими вимогами.  

Апробація наукових прикладних та фундаментальних результатів  

проводилась в лабораторних умовах Сумського національного аграрного 
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університету (Україна) та Школи харчових наук Хєнанського Інституту Науки 

та Технології (Китай).  

Наведене вище, дозволяє зробити висновок щодо обґрунтованості і 

достовірності представлених у дисертаційній роботі наукових положень, 

висновків і рекомендацій, а також про високий науковий рівень здобувача Цуй 

Чженкуна. 

 

3. Наукова новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

Аналіз змісту дисертаційної роботи аспіранта Цуй Чженкуна та 

основних наукових праць здобувача, показав найважливіші теоретико-

методологічні положення, висновки та рекомендації, що доводять наукову 

новизну.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в теоретичному та 

експериментальному обґрунтуванні нових способів виробництва кальмарів з 

використанням технології термічної обробки Sous Vide та холодної 

стерилізації опроміненням Blu-ray для отримання продуктів із високою 

поживною цінністю та кращими органолептичними властивостями. Результати 

сформульовані здобувачем самостійно показують доцільність приготування 

кальмарів із застосуванням технології Sous Vide та технології холодної 

стерилізації опроміненням Blu-ray. Відображають його науковий внесок у 

розв’язання наукового завдання щодо розроблення та обґрунтування 

теоретичних положень, методичних підходів і рекомендацій щодо 

розроблення інноваційної технології виробництва м’яса кальмарів, яка 

дозволяє зберегти їх біологічну цінність та органолептичні властивості. 

Основні положення наукової новизни полягають у наступному: 

- проведено систематичний аналіз впливу різних методів термічної 

обробки на якість кальмарів, доведено доцільність застосування технології 

Sous Vide як промислового виробництва кальмарів. 

- розкрито механізм реалізації цього технологічного рішення. 
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- оцінено можливість реалізації технології холодної стерилізації 

ультрафіолетовим опроміненням для приготування кальмарів у режимі Sous 

Vide, представлено теоретичну та практичну основу для цього процесу. 

- шляхом економічного аналізу, обґрунтовано доцільність 

промислового виробництва кальмарів Sous Vide.  

Основні наукові положення, результати і висновки дисертаційної 

роботи Цуй Чженкуна мають істотну новизну, достатній ступінь 

обґрунтованості, достовірність яких доведено автором. 

 

4. Наукове значення та практична цінність одержаних результатів 

дослідження 

Представлені автором результати досліджень мають теоретичне та 

практичне значення. На основі фундаментальних та прикладних досліджень, 

розроблено технологію виробництва м’яса кальмарів, яка дозволяє зберегти їх 

біологічну цінність та органолептичні властивості. Результатами клінічних 

досліджень підтверджено позитивні органолептичні, фізико-хімічні та інші 

властивості продукту. Розроблено нормативну та технологічну документацію. 

Технології перевірені у лабораторних та промислових умовах, та впроваджені 

на підприємствах галузі у Китаї.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані у 

навчальному процесі при вивченні дисциплін «Теоретичні основи харчових 

виробництв», «Методи контролю харчових продуктів», «Технологічне 

обладнання харчових виробництв і закладів ресторанного господарства з 

основами автоматизації (з курсовим проектом)», «Загальні технології 

харчових виробництв (з курсовим проектом), «Процеси та апарати харчових 

виробництв». Одночасно результати досліджень можуть бути використанні 

при проведенні фундаментальних та прикладних досліджень у напрямку 

технологій харчування, гастрономічних інновацій. 
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5. Повнота викладення наукових положень, матеріалів, висновків і 

рекомендацій дисертації в опублікованих наукових працях,  

зарахованих за темою дисертації 

Основні результати роботи доповідались автором на Всеукраїнської 

студентській науковій конференції, присвяченій Міжнародному дню студента 

(Суми, 11-15 листопада 2019 року), V Міжнародній науково-технічній 

конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості», ТНТУ 

імені Івана Пулюя (Тернопіль, 10-11 жовтня 2019 року), 80-й наук. конф. 

науково-викладацького складу академії ОНАХТ (Одеса, 14-17 квітня 2020 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Технології харчових 

продуктів і комбікормів», ОНАХТ (Одеса, 22-25 вересня 2020 р.), The I 

International Scientific and Practical Internet Conference NUP «Problems and 

Achievements of Modern Biotechnology» (Kharkiv, Ukraine, 25 March 2021), 81-

й наук. конф. науково-викладацького складу академії ОНАХТ (Одеса, 27-30 

квітня 2021 р.), Між-народній науково-практичній конференції «Технології 

харчових продуктів і комбікормів», ОНАХТ (Одеса, 21-24 вересня 2021 р.), 

Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress (June 9-11, 2021, Ohrid, 

Macedonia), 82-й наук. конф. науково-викладацького складу академії, ОНАХТ 

(Одеса, 26-29 квітня 2022 р.). 

За результатами виконання дисертаційної роботи автором опубліковано 

27 наукових праць, в тому числі: 3 публікації у фахових журналах та збірниках 

наукових праць Китаю; 8 публікації у наукових виданнях цитування Scopus, 

Web of Science; 2 міжнародні патенти на винахід; 14 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. Опубліковані матеріали повністю відображають зміст 

дисертаційної роботи, основні положення та наукову новизну дисертаційної 

роботи, відповідають встановленим вимогам Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 
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закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 

філософії, який затверджено постановою КМУ від 12.01.2022 № 44. 

 

6. Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, 

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

яких висвітлені основні наукові результати дисертаційного дослідження Цуй 

Чженкуна, не виявлено. 

 

7. Дискусійні питання та зауваження до дисертаційної роботи 

Поряд з позитивною оцінкою дисертаційної роботи, можна відзначити, 

що деякі твердження є дискусійними або потребують доопрацювання: 

1. Автор пропонує технологію приготування м’яса кальмарів з новими 

споживчими властивостями із застосуванням  термічної обробки Sous Vide та 

холодної стерилізації опроміненням Blu-ray. Проте, не зрозуміло, який саме 

процес більше вплинув на отримані позитивні результати. 

2. Запропонована технологія передбачає подрібнення кальмарів на 

шматочки, величиною 5×5 см, проте відсутнє обґрунтування зазначених 

розмірів. 

3. Економічні розрахунки, представлені в роботі, зорієнтовані на 

китайський ринок, доцільно було провести розрахунки для ринку України. 

Оскільки економічна ефективність може суттєво відрізнятися. Враховуючи, 

що дана сировина для України є імпортною.  

4. Запропоновані режими проведення термічної обробки досліджено, в 

основному, за результатами сенсорної оцінки. Доцільно розглянути вплив на 

інші властивості продукту, їх зміну при зберіганні. 

Наведені дискусійні положення і певні недоліки істотно не впливають 

на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи.  
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