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офіційного рецензента Тищенко В.І. канд.с.-г. наук, доцента 

 

на дисертаційну роботу аспіранта Цуй Чженкун 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. Актуальність теми дослідження  

З покращенням економічного розвитку та зміною концепції харчування 

людей гідробіонти з високим вмістом білка та низьким вмістом жиру стають 

все більш популярними серед людей. Кальмари певною мірою можуть 

задовольнити цей попит споживачів. Річний вилов кальмарів у Китаї зростає, 

а вилов молюсків у 2019 році склав 16324799,7 тон (жива вага) (FAO). Однак 

зараження патогенними бактеріями харчового походження серйозно 

загрожує безпеці харчових продуктів і здоров’ю людини. Крім того, 

використання антибіотиків сприяє появі стійких до ліків бактерій і навіть 

мультирезистентних бактерій, що створює серйозні проблеми для контролю 

безпеки харчових продуктів. Зменшення загрози безпечності харчових 

продуктів сьогодні все ще є проблемою харчової громадської охорони 

здоров’я. один із важливих викликів. 

Актуальним є виробництво безпечної продукції з кальмарів з якісними 

властивостями та її збереження якомога довше. Після нагрівання м’яса 

відбувається низка фізичних і хімічних змін, які суттєво впливають на якість 

обробки, викликаючи втрату маси, зміну об’єму, втрату поживних речовин, 

зміну кольору, зміну текстури. Однак, незважаючи на те, що традиційний 

метод термічної обробки забезпечує загибель патогенної мікрофлори 

продуктів з кальмарів, таке високотемпературне нагрівання спричинює 

втрату вологи та поживних речовин у продуктах, що призводить до 

погіршення споживчих характеристик готової продукції. 



Технологія Sous Vide в сполученні з технологією холодної стерилізації 

Blu-ray для виробництва продукції з кальмарів сприяє індустріалізації 

високоякісних водних продуктів з високою поживною цінністю.  

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

Робота виконана відповідно до основних напрямів наукових 

досліджень кафедри технологій та безпечності харчових продуктів 

Сумського національного аграрного університету (Україна), Школи харчових 

наук Хєнанського Інституту Науки та Технології (Китай).  

3. Мета та завдання дослідження. 

Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування та розробка 

технології  приготування м'яса кальмарів та вивчення впливу різних 

термічних обробок  на фізико-хімічні та мікробіологічні показники 

кальмарів . 

Для досягнення основної мети необхідно було вирішити ряд 

взаємопов’язаних завдань: 

 • проаналізувати літературні джерела відповідно до обраної теми 

дослідження; 

 • проаналізувати склад та харчову цінність кальмару; 

 • дослідити вплив методів приготування на якість кальмару; 

 • вивчити вплив різних способів приготування на фізичні і хімічні 

властивості кальмарів; 

 • дослідити вплив на особливості обробки кальмарів варіння Sous Vide; 

 • вивчити механізм тендеризації кальмарів приготованих за технологією 

Sous Vide; 

 • дослідити вплив стерилізації Blu-ray на кальмарів, які готуються за 

технологією Sous Vide; 

 • визначити соціально-економічну ефективність науково-технічної 

розробки та впроваджувати результати роботи в практичне виробництво. 

Об’єкт дослідження 



– технологія приготування м'яса кальмарів з новими споживчими 

властивостями. 

Предмет дослідження 

– аргентинський кальмар (The Argentinian squid), біохімічні 

компоненти та фізико-хімічні властивост кальмара, обробка за технологією 

Sous Vide, поєднання обробки Sous Vide та стерилізації Blu-ray, технологічні 

та поживні властивості кальмарів до і після обробки, механізм тендеризації 

кальмарів приготованих за технологією Sous Vide. 

4. Наукова новизна отриманих результатів 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в теоретичному та 

експериментальному обґрунтуванні нових технологій 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. 

В результаті дослідження вперше було доведено: 

1. Доцільність приготування Sous Vide як промислового виробництва 

кальмарів в результаті систематичного аналізу впливу різних методів 

термічної обробки на якість кальмарів.  

2. Механізм тендеризації приготування способом Sous Vide на основі 

оптимізації технології приготування кальмарів. 

3. Доцільність технології холодної стерилізації опроміненням Blu-ray, 

застосованої до приготування кальмарів у режимі Sous Vide, і надано 

теоретичну та практичну основу. 

4. Доцільність промислового виробництва кальмарів Sous Vide 

визначено шляхом економічного аналізу. 

5. Практична значимість отриманих результатів 

За результатами теоретичних та експериментальних досліджень 

розроблено технологію теплової обробки кальмару за способом Sous Vide. 

Проведено оптимізацію параметрів способу Sous Vide.  

В результаті дослідження технології холодної стерилізації Blu-ray, 



запропоновано новий метод для технології холодної стерилізації харчових 

продуктів.  

6. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації  

Дисертаційна робота має суттєве значення для подальшого розвитку 

та наукового обґрунтування інноваційних технологій в харчовій індустрії. 

Доведено, що завдяки впливу температури приготування, часу нагрівання та 

часу маринування кальмарів можна оптимізували параметри процесу SV 

squid та пояснити механізм ніжності SV squid. Тим самим розробити 

технологію Blu-ray стерилізації і визначити доцільність цієї технології в SV 

squid, що спрямоване на вирішення проблеми виробництва продуктів 

здорового харчування. 

7. Використання результатів роботи 

Результати досліджень було впроваджено на підприємствах Китая з 

відповідних економічних ефектом, що підтверджено відповідними Актами 

впровадження.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані у 

навчальному процесі при вивченні дисциплін «Технологія м’яса та 

м’ясопродуктів та рибних продуктів», «Інноваційні технології харчових 

продуктів», «Процеси та апарати харчових виробництв». Одночасно 

результати досліджень можуть бути використанні при проведенні подальших 

фундаментальних та прикладних досліджень у напрямку вдосконалення 

технологій виробництва продуктів харчування з використанням гідробіонтів. 

8. Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних 

результатів, викладених в дисертації 

Особистий внесок здобувача полягає в плануванні експерименту, 

організації та проведенні аналітичних і експериментальних досліджень в 

лабораторних і виробничих умовах, аналізі, обробці та узагальненні 

результатів, формулюванні висновків і рекомендацій, підготовці матеріалів 

до видання, розробці та затвердження нормативної документації, 

впровадженні нових технології у виробництво. 



Апробація наукових і практичних результатів, що викладені в 

дисертаційній роботі, здійснювалась здобувачем особисто при методичній і 

науковій підтримці наукового керівника д.т.н., проф. Манолі Т.А.   

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. 

9. 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 11 статтях у наукових журналах   включених до Переліку наукових фахових 

видань Web of Science Core Collection Q1 - Q3, видань Scopus та Web of 

Science Core Collection які з урахуванням Порядку присвоєння наукового 

ступеня доктора філософії та у 15 тезах доповідей на міжнародних 

конференціях. 

10. Список публікацій здобувача за темою дисертації, які 

відповідають вимогам п. 8. «Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня 

доктора філософії», затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 січня 2022 р. № 44 

1.1. У закордонних наукових фахових журналах, індексованих Scopus та 

Web of Science Core Collectioп 

1. Cui, Z., Dubova, H., & Mo, H. (2019). Effects of sous vide cooking on 

physicochemical properties of squid. Hygienic Engineering and Design, 29, 35-40. 

(Особистий внесок: концептуалізація, методологія, формальний аналіз, 

курація даних, дослідження, написання – оригінальний проект, написання-

огляд та редагування) 

2.Cui, Z., Manoli, T., Nikitchina, T., & Mo, H. (2020). Trends in the manufacture 



of processed squid products. Food Science and Technology, 14(1), 89-97. 

https://doi.org/10.15673/fst.v14i1.1650 (Особистий внесок:  проведення 

експериментальних досліджень, обробки результатів та написання статті) 

3.Cui, Z., Yan, H., Manoli, T., Mo, H., Bi, J., & Zhang, H. (2021). Advantages 

and challenges of sous vide cooking. Food Science and Technology Research, 

27(1), 25-34. https://doi.org/10.3136/fstr.27.25 (Особистий внесок:  проведення 

експериментальних досліджень, обробки результатів та написання статті)  

4.Cui, Z., Yan, H., Manoli, T., Mo, H., Li, H., & Zhang, H. (2020). Changes in the 

volatile components of squid (illex argentinus) for different cooking methods via 

headspace-gas chromatography-ion mobility spectrometry. Food Science & 

Nutrition, 8(10), 5748-5762. https://doi.org/10.1002/fsn3.1877 (Здобувач брав 

участь у дослідженні, аналізі результатів, написанні статті). 

5.Yan, H., Cui, Z., Manoli, T., & Zhang, H. (2021). Recent advances in non- 

thermal disinfection technologies in the food industry. Food Science and 

Technology Research, 27(5), 695-710. https://doi.org/10.3136/fstr.27.695 

(Здобувач брав участь у дослідженні, аналізі результатів, написанні статті). 

6.Zhao X., Zhang Z., Cui, Z., Manoli T., Yan H., Zhang H. (2022). Quality 

changes in storage of sous vide cooking Argentine squid (Illes argentinus) after 

blue light sterilization. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, 175-

186. https://doi.org/10.5219/1731 (Особистий внесок: концептуалізація, 

методологія, валідація, офіційний аналіз, дослідження, написання – 

оригінальний проект) 

7.Cui, Z., Yan, H., Manoli, T., Fan, C. & Zhang, H. (2022). Effect of Blu-ray 

sterilization on the quality of sous vide cooking squid (Illes argentinus). Journal of 

Hygienic Engineering and Design,38, 3-9. (The applicant participated in research, 

analysis of the results, writing the article and corresponding author) 

8.Cui, Z., Zhang, N., Lou, W., Manoli, T. (2022). Application of sous vide 

cooking to aquatic food products: A review. Food Science and Technology. 

https://doi.org/10.1590/fst.108021 (Online) (The applicant participated in 

research, analysis of the results, writing the article and corresponding author) 

https://doi.org/10.15673/fst.v14i1.1650
https://doi.org/10.3136/fstr.27.25
https://doi.org/10.1002/fsn3.1877
https://doi.org/10.3136/fstr.27.695
https://doi.org/10.5219/1731


9.Yan, H., Cui, Z. K., L., Y. Y., Manoli, T., Zhao, Y. Y., Zhou, W., Li, L. X. 

(2021). Study on the effect of two-stage sous vide cooking on beef quality. Food 

and Fermentation Industries, 47(18), 231-236. https://doi.org/10.13995/j.cnki.11- 

1802/ts.026554 (Здобувач брав участь у дослідженні, аналізі результатів, 

написанні статті  ) 

10.Li, S., Cui, Z. (2022). Effects of Heat Treatment on Free Amino Acids and 

Quality of Sea Bass (L.ateolabrax japonicus). China Condiment. 47(01), 32-

35+45. (Здобувач брав участь у дослідженні, аналізі результатів, написанні 

статті)  

11. Li, S., Cui, Z. Zhou, S. (2022). Optimizing the process of pre-cooked Kung-

Pao Chicken. China Condiment. (Accepted) (Особистий внесок: 

концептуалізація, методологія, валідація, офіційний аналіз, дослідження, 

написання – оригінальний проект) 

Тези доповідей міжнародних конференції 

1.Cui Z. K., Halyna Dubova. (2018). China's food industry economy status. 

Proceedings of the International Scientific and Practical Internet Conference in 

Memory of the Professor, 364-366. (November 22, 2018, Sumy)    

2.Cui Z. K. (2019). Analysis of the current situation of Chinese squid 

processing industry. Development of food products International Scientific and 

Practical Conference, 255-256. (May 15, 2019, Kharkiv)   

3.Cui Z. K. (2019). Study on thermal processing properties and mechanism of 

squid muscle. The Annual Scientific and Practical Conference of Lecturers, 

Postgraduates, and Students of the SNAU. (April 17-20, 2019, Sumy)   

4.Cui Zhenkun, Tatiana Manoli, Tatiana Nikitchina (2019). Substantiation of 

the method of softening squid muscle tissue. State And Prospects of Food 

International Scientific and Technical Conference, 119-120. (October 10-11, 

2019, Ternopil)   

5.Cui Zhenkun, Tatiana Manoli (2019). Advances in sous-vide cooking. Sumy 

Nationa Agrarian University of the All-Ukrainian Student Scientific Conference, 

697. (November 11-15, 2019, Sumy)   

https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.026554
https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.026554


6.Цуй Чженкун, Манолі Т.А., Нікітчіна Т.І. (2020). Регулювання режимів 

обробки кальмарів на підставі сенсорних досліджень в технології SOUS 

VIDE. Матеріали 80 наукової конференції викладачів академії збірник тез 

доповідей, 140-142. (7–8 травня 2020, Одеса)   

7.Zhenkun Cui, Tatiana Manoli (2021). New trends in production of health 

food hydrations New Tendencies and Global Trends in Technologies for Raw 

Material Storage and Food Production. (March 30, 2021, Poltava). 

8. Zhenkun Cui, Halyna Dubova, Haizhen Mo (2019). Effects of sous vide 

cooking on physicochemical properties of squid. Food Quality and Safety, 

Health and Nutrition Congress, 37-38. (June 12-14, 2019, Ohrid, Macedonia)   

9.Cui, Z., Yan, H., Manoli, T., Fan, C. & Zhang, H. (2021). Effect of blue light 

sterilization on the quality of sous vide cooking squid. Food Quality and Safety, 

Health and Nutrition Congress, 176-177. (June 9-11, 2021, Ohrid, Macedonia)   

10.Cui Zhenkun, Tatiana Manoli, Tataina Nikitchina (2021). The relevance of 

the study of biogenic amines in aquatic products. The 81st Food Technologies 

Scientific Conference, 61-63. (April 27-30, 2021, Odessa)   

11.Cui Zhenkun, Tatiana Manoli, Tataina Nikitchina (2021). Influence of the 

newest methods of culinary processing and biotechnological features of 

hydrations on the change of dish quality indicators. "Technologies of food and 

compound feed" International Scientific and Practical Conference, 28-31. 

(September 21-24, 2021, Odessa)   

12.Zhenkun Cui, Tatiana Manoli, Haizhen Mo, Hao Zhang (2020). Study on 

sous- vide cooking processing properties of squid. "Technologies of food and 

compound feed" International Scientific and Practical Conference, 56-58. 

(September 22-25, 2020, Odessa)   

13.Cui Zhenkun, Tatiana Manoli (2021). Study on optimal sous vide squid 

(Illes argentinus). Sustainable Development Trends and Challenges under 

COVID-19, 20-21. (November 29-30, 2021,Sumy). 

14.Cui Zhenkun, Tatiana Manoli (2021). Analysis of flavor substances of 

squid via electronic nose. Innovative and resource-saving food production 



technologies. (December 21, 2021, Poltava  

Патенти 

1.Cui, Z., Yan, H., Zhang, H., Liu, B., Zhao, Y., Zhang, Z. (2021). 

Refrigeration type blue light sterilization aquatic product display cabinet. 

(Authorized) [ZL202022638458.3] 

Особистий внесок: концептуалізація, методологія, формальний аналіз, 

курація даних, дослідження, написання – оригінальний проект, написання-

огляд та редагування. 

2.Yan, H., Cui, Z., Wu, S., Liu C. (2021) Blue light sterilization box for 

experiment. (Submitted and accepted) [202120510074.5 

Особистий внесок: концептуалізація, методологія, валідація, 

офіційний аналіз, дослідження, написання – оригінальний макет. 

12. Структура та обсяг дисертації 

Дисертація складається з анотації, вступу, 7 розділів, висновків, списку 

використаних джерел у кількості 209 посилання та додатків. Основний зміст 

дисертації викладено на 102 сторінках друкованого тексту, добре 

іллюстрований таблицями та рисунками. 

13. Оцінка мови і стилю дисертації 

Дисертаційна робота написана грамотною англійською мовою, має 

змістовну цілісність, послідовність та завершеність. Стиль викладення 

матеріалу відповідає прийнятому в науковій літературі.  

14. Ступінь зрілості здобувача  

Під час навчання в аспірантурі та виконання дисертаційної роботи  

проявив високий рівень наукової підготовки, знань зі спеціальності  харчові 

технології, вміння формулювати та розв'язувати наукові задачі, окреслити 

шляхи їх практичного втілення. Цуй Чженкун має здатність до аналізу та 

синтезу наукових знань та формулювання обґрунтованих висновків, володіє 

сучасними методами експериментальних досліджень, пакетами спеціальних 

програм обчислювання результатів експериментів. 

  



 


