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Актуальнiсть теми дисертацiйноi роботи
робота РижковоТ Т. М. присвячена розробцi наукових основ
1.

.Щисертацiйна

ефективного використ€tння козиного молока у бiотехнологiях ферментовzlних
молочно-бiлкових продуктiв. На сьогоднiшнiй день в УкраiЪi виробляеться
понад 250 тис. тон козиного молокq але промислова переробка практично
вiдсутня. IcHye лише кiлька десяткiв м€tJIеньких пiдприемств на яких
виготовлюють твердi та м'якi сири, йоryрт, питне пастеризоване молоко.
Потужнiсть таких пiдприемств становить вiд 50 до 500 лiтрiв молока на добу.
Кiлькiсть працiвникiв на цих пiдприемств€lх до 3 чоловiк. 'l]ехнологiя
виробництва - р)л,на, не забезпечена нормативними документами, обладнання
- кухонне, сири часто виготовJIюють з непастеризованого молока. Ще пов'язане
з вiдсlтнiстю крупних ферr, якi виробляють козине молоко, вiдсутнiстю
племiнних господарств, якi б вироц{ували молочнi породи кiз, а також
вiдсутнiстю технологiй ефективноi переробки козиного молока для отриманIIя
повноцiнних моJIочних продуктiв: сирiв, масJIа, сметан r, йогуртiв, кефiру,
ряжанки, сиру кисломолочного, плавленого сиру та iншID( продуктiв. В УкраiЪi
середнi добовi надоi становJIять 1,5 - 2,0 л на одну козу. Разом з тим, зважаючи
на тё, що BapTicTb реалiзацii козиного моJIока бiльша в 2,5-З,5 рази нiж
коров'ячого молока, в ocT,aHHi роки виробництво козиного молока почЕшо
cTpiMKo зростати. Створюються приватнi ферми, завозятъся молочнi породи кiз,
якi забезпечують середнiй добовий надiй 6-8 л молока на одry козу,
розшцрюеться асортимент продукцii, що виробляеться з козиного молока. У
зв'язку з цим зроста€ актуЕtльнiсть дослiдження фiзико-хiмiчних, бiохiмiчних та
якiсних покЕвникiв козиного молока в за.лежностi вiд сезону, вiд породи кiз, вiд
Iх BiKy, вiд режимiв годування та умов утримаIrня. Н4дзвичайно актуапьною
проблемою е дослiдження режимiв зберiгання, тепловоi обробки козиного
молока, пiдбору заквасковоТ мiкрофлори, молокозсiдалъних препаратiв,

режимiв зсiдання молочноi сумiшi, розрiзання зryстка, вимiшування i
зневоднення молочнO_бiлковогtl згустке, режимiв формування, пресувення,
солiння та визрiвання сирiв, отриманих з козиного молока.

2.

Аналiз змiсry дисертацiйноi роботи

,Щисертацiйна робота Рижковоi Т. М. скJIадаеться зi вступу, шести
основних роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел з 411 найменуванъ
(на 48 стор.) та 5 додаткiв (на 99 стор.). Робота irпострована 81 таблицею, 52

рисунками.

У

вступi обгрунтовано акту€rльнiстъ проблеми, сформульовано мету та
завдання дослiджень, висвiтлено наукову новизIIу та шрактичнее значення

результатiв роботи, особистий внесок автора, структуру та обсяг роботи.
У першому роздiлi наведено аналiз HayKoBoi лiтератури щодо складу i
властивостей козиного молока та впливу на нихбiопогiчних, територiальнrо< i
екологiчнихфакторiв, отриманих вiтчизняними та зарубiжними авторами.
З'ясовано обмеженiсть розробок технологiй виготовлення з козиного
молока твердих та мяких сирiв, сиру киспомолочного, вiдсутнiсть державних
стандартiв УкраiЪи на козине молоко. На ocHoBi цроведеного анагliзу
сформульовано ocHoBHi напрямки дослiдженъ та визначено завдання,
вирiшення яких дае змоry досягнути поставленоТ мети.
У другому роздiлi викJIадено матерiали i методи дослiдження, наведено
схему експеримент ьних дослiджень. Основну частину роботи викон€lно на
кафедрi технологii переробки
стандартизацii продукцii тваринництва
XapKiBcbKoi державноi зооветеринарноi академii МОН УкраiЪи, oKpeMi
дослiдження виконJчвалися в iнсти rTi тваринництва НААН УкраiЪи, в
iнстиryтi продовольчих pecypciB НААН Украiни.
третьому роздiлi наведено результати дослiджень фiзико-хiмiчного
складу зразкiв козиного молока, вiдiбраних вiд кiз з рiзних регiонiв Уr9аiни.
Проведенi дослiджеIIня BMicry йоду в зразках козиного молока рiзних регiонiв,
що дчtло змоry виявити йододефiцитнi регiони Украiни.
Наведенi матерiшlи доспiдження BMicry проте'r'ну в козиному молоцi в
порiвняннi з коров'ячим молоком. Також проведенi дослiдження кiлькостi та
розмiрiв жирових кульок в козиному молоцi в порiвняннi з коров'яЕIим
молоком.
,Щослiдженi санiтарно-бактерiологiчнi показники зр€rзкiв коров'ячого та
козиного молока. .Щля визначеЕIIя бактерiального забруднення козиного молока
використовув€tли арбiтражний метол та суrасний мето з використанням
пластин <Петрi- фiльм>>.
У четвертому роздiлi наведенi дослiдження зсiдання бiлкiв козиного
молока, Iпвидкостi синерезису, вiдходу бiлка i жиру в сироватку в залежностi
вiд способу пiдготовки козиного моJIока до виготовлення сиру. .Щля пiдготовки
козиного молока до зсiдання застосовуваIIи визрiвання молока з додаванням
молочнокислоi закваски, додавання до молока аскорбiновоi та лимонноТ кислот
у рlзних кlлькостях.
,Щослiджено заJIежнiсть молокозсiдальноi активностi козиного МОлОКа В
зЕIпежностi вiд температури пастеризацiТ.

i

У

Проведено дослiдження протеолiтичноi активностi
основних
молокозсiдальних препаратiв, що застосовrються у сироробствi, пiд час

утворення сирних зryсткiв з козиЕого i з коров'ячого молока.
Отримана залежнiсть BMicTy вологи в сирному зернi вiд температури
другого нагрiвання, що дае змоry прогнозувати i розраховувати волоry в сирнiй
Maci, отриманiй з козиного молока, перед пресуванням.
Наведено аналiз фiзико-хiмiчних показникiв сиру з козиного молока,
отрим€lного з застосуванням рiзних комбiнацiй молочнокислlD( заквасок, що
застосовуються для виготовлення твердих, розсiлъних сlлрiв та сиру
кисломолочного з коров'ячого молока.
козиною молока,
,Щослiдженi режими солiння розсiльних сирiв
визначено концентрацiю розсолу, оптимЕrльЕу температуру та тривалiсть
процесу солiння.
,Щля виготовлення м'якого сиру з козиного молока запропоновано спосiб
IIриготування закваски з використанням водорозчинного харчовою препарату
<<Бетавiтою> в кiлькостi 0,04-0,05 %.
П'ятий роздiл присвячено перспективi застосування бiопрепарату (СГDЬ
виробництвi сирiв
козиного молока. Наведена бiологiчна цiннiстъ
бiопрепаратiв, дослiджено вItпив бiопрепаратiв на TepMiH визрiвання сирiв з
козиного молока.

з

з

у

сирiв тигry <<Росiйсъкий>>,
отримilнlD( з козиного молока iз

.Щослiдженi фiзико-хiмiчнi пока:tники

<Швейцарський>>, <<Адигейський>>,
застосуванням бiопрепарату <СПХ-С>>, встановленi дози несення препарату,
технологrчн1 режими та термlни визрlвання.
LШостий роздiл присвячено розробцi сиру кисломолочного з козиного
молока та сирноi пасти на його ocHoBi. Встановленi дози BHeceHHrI пшеничного
борошна козиного молока, пiдiбрано комбiнацiю заквасковоi мiкрофлори,
встановлено ii дозу.
,Щослiджено жирно-кислотний склад кисломолочноi сирноi пасти з
козиного молока. Запропоновано використання eKcTpaKTiB пряно-ароматичних
трав для полiпшення органолептичних показникiв готового продукту.

i

3. Повнота викпаду основних поJIожень дисертацiI

в опублiковаIIих працях
За матерiалами дисертацiйноi роботи огryблiковано 91 наукова праця, iз 2
cTaTTi у колектиtsних монографiях,25 статей у фахових наукових виданнях
Украiни, 7 статей у наукових фахових виданнях iнших краiЪ, 16 статей у iнших
HayкoBlгx виданнях, 5 патентiв УкраiЪи на кориснi моделi, 29 тез доповiдей, 5
нормативних документiв, 2 методичнi розробки.
4.

Сryпiнь обrрунтованостi наукових положень,

Обlрунтованiсть

висновкiв i результатiв

та

достовiрнiстъ результатiв дисертацiйноi роботи
забезпеченi використанням с)цаснргх фiзико-хiмiчних меТОДiВ ДОСЛiДЖеНЬ Та

результатами дос iдно-промислових випробувань. OcHoBHi положення та
висновки дисертацiйноi роботи
арryментованими
базуються на
експериментЕIпьних резулътатах. Обгрунтованiсть та достовiрнiсть результатiв
i висновкiв пiдкрiпrпоються ix апробацiею на HayKoBlD( конференцiях. Аналiз
публiкацiй дае змоry зробити висновок, що в них в повному обсязi опублiкованi
матерiали дисертацii. Автореферат дисертацii вiдображае u змiст,

е

5.

i

Наукова новизна

В

дисертацiйнiй роботi вперше проведено комплексний аналiз козиного
молока, що виробляеться в рiзних регiонах Украiни, за фiзико-хiмiчними,
бактерiологiчними показниками та пок€tзниками безпеки. Вперше встановленi
обгрунтованi критерiТ оцiнювання козиного молока - сировини. Показано, що
молоко кiз ЛьвiвсъкоТ областi мiстить найменшу кiлькiсть йоду порiвняно з
молоком тварин iнших регiонiв, було рекомендовано у Львiвськiй областi
зzlл)лIати до рацiону годування кiз водовмiснi добавки, а населенню - вживати
молочнi продукти, збагаченi йод казеiЪом.
Встановлено xapaKTepHi особливостi козиного молока в порiвняннi з
коров'ячим молоком: виццай BMicT жиру, протеiну, мiнерагrьних речовин,
BiTaMiHiB; робiжнiсть фракцiйного скJIаду казе'r'ну, профirшо жирних кислот i
наявностi специфiчного присмаку i запысу жиро-поту кiз; низький piBeHb
кислотностi, висока дисперснiсть жирових кульок та мiцел казе'rЦ. ,Щоведено
високу реакцiйну здатнiсть казеiну до взаемодii з токсичними елементами i як
наслiдок акумуJIяцiю ocTaHHix у продуктах з козиного молока.
Вперше в YKpaiHi розробленi iнновацiйнi бiотехнологii тверди)(, мяких
сирiв та сцру кисломолочного з козиного молока дJIя промислового
виробництва.
Науково обЦрунтованi технологiчнi параметри ферментованих бiлкових
продуктiв з козиного молока з icToTHo нiвепьованими в них присмаком i
запахом жиро-поту кiз, з пiдвищеними показниками ix безпеки та з пiдвищеним
виходом продукту з 1 тони молочноi сировини.
Розроблено Еизку бiотехнологiчних
рiшенъ дJIя пiдвищення
сиропридатностi козиного молока:
кiлькостi 0,01 % для прискорення
застос)rванЕя закваски
визрiвання козиного молока на стадii його пiдготовки до
виробництва сирiв;
використанIuI аскорбiновоi i цитриновоi кислот та ik сумiшей для
пiдвищення його кислотностi i ефективностi сичужного зсiдання,
якостi отриN4аного зryстку, зменшення понаднормативних втрат
складникiв молока з сироваткою, а також безпеки готового
продукту;
застосуваншI двох видlв бiопрепаратiв, виготовлених на ocHoBi
сироватки термiчно обробленоi кефiрноi закваски (СID(-Б) та
оирно-аироватковоi суопензii (СtЖ-С) для коригування

-

у

кислотностi сирного зерна,

що сприяе

скороченню TopMiHy

визрiвання твердID( сирiв замiсть традицiйно застосовуваною
промивання його питною водою.

.Щослiджено закономiрностi функцiонуванЕя традицiйних заквацIу
вальних культур, призначених для виробництва сирiв з коров'ячого молока, що
пок€lзаJIо iх нездатнiсть забезпечити необхiднi показники якостi вiдповiдного
продукту з козиного молока.
Проведено кориryванЕя скJIаду заквацryвшtьноi мiIgобiоти поеднанням
ocHoBHlD( заквасок з додатковими моноштамовими культурами ацидофiльноi
пaлички i пропiоновокислими бактерiями, що забезпечуютъ стабiльний перебiг
бiотехнологiчного цроцесу, розширюють смакову гаму, нiвеrпоють специфiчнi
органолептичнi особливостi козиного молока та пригнiчують розвиток технiчно
шкiдливоi мiкрофлори (кишковоi па.пички, масJIянокислих бактерiй) пiд час
визрiвання сирноi маси. Це дае змоry вил)п{ити з технологiчного процесу
виробництва сирiв застосування селiтри та попередити виникненIIя таких вад
сирiв, як ранне та пiзне спгIування.
Удосконалено парапdетри операцiй технологiчного ланцюга виготовленЕя
сирiв з урa>(уванням специфiки козиного молока: режими пастеризацii, шlугого
нагрiвання, виду молокозсiдагrьного ензимного препарату, кiлькостi
бiотехнологiчних агентiв та етапи ix внеоення.
Науково обЦрунтовано рацiональнi спiввiдношення козиного молока та

функцiонапьно активних добавок рослинного походженrrя(пшениЕIного
борошна, eKcTpaKTiB з цряно-ароматиIIних трав i буряка, на дезодорованiй
соняшЕиковiй олii), що д€lпо змоry полiпшити реологiчнi й органолептичнi

характеристики сирноТ пасти (смаку, запаху
цiннiсть продукту.
б.

i

кольору), бiологiчну

i

харчову

Практична цiннiсть отриманих результатiв

На ocHoBi проведених в дисертацiйнiй роботi дослiджень були розробленi
,Щержавнi стандарти Украiни:
ДСТУ 7006:2009 <<Молоко козине сцровина. Технiчнi умовп>
ДСТУ 7089:2009 <<Молоко i молочнi продукти. Методика пiдрахуванIIя
кiлькостi мезофiльних аеробних та факультативно-анаеробних мiкроорганiзмiв,
дрiжджiв i плiсеневих грибiв за допомогою пластин))
ДСТУ 7'1,40:2009 <<Молоко i молочнi продукти. Методика пiдрахуваIIня
кiлькостi колiформ та кишковоi палички (Д. соli)задопомогою пластин)
ДСТУ 75t8:.2014 <<Сири м'якi з козиного молока. Зага.тlьнi технiчнi
умови)).

Розроблено Технiчнi уI\{ови

ТУ У

15.5-00493758-001..20|l <Сир

кисломолочний з козиного Iчtолока. Технiчнi умови>>
Новизна розроблених бiотехнологiй захищена 5 патентzлми УкраiнИ На
кориснi моделi.
розробленi бiотехнопогiй сирiв та сиру кисломолочного впровад?кен1 на
вдТ <ЧуryiЪський молочний завод>>, <<ВеликобурлуцькиЙ сироробниЙ ЗаВОД)

XapKiBcbKoi обл., фермерському господарствi <<ТТТFВРЕТ> Львiвськоi обл., ЗАТ
<Троiцький маслозавод) Луганськоi обл., ВАТ <<Болградський сироробний
завод>> Одеськоi обл.
Результати дисертацiйноi роботи використовуються у науковiй роботi i
навч€Llrъному процесi Харкiвськоi державноi зооветеринарноi академii.
7. Зауваження/ побажанЕя по роботi

1. Роздiл 1. В назвi слiд було б указати, що ферментованi продукти
cTBopeHi з молока, або з козиного молока, так, як про iншi ферментованi

продукти в цьому роздiлi не згадуеться.
2. У пунктi 1.1 можна було б не описувати властивостi овечого молокц
так
в дисертацii автор не проводиirа дослiджень пов'язаних з овечим
молоком.
3. У пунктi 1.7 застосовано некоректний TepMiH <<козиний сир>, треба
застосовувати TepMiH (сир з козиного молока).
4. Автор по всьому тексту застосовуе термiни (сшIужнi сири), ((твердi
сичужнi сири)>. Згiдно з чинними державними стандартами слiд застосовувати
термiни <<твердий сир>, <<м'який сцр), крозсiлъний сир>>.
5. Автор в TeKcTi дисертацii застосовуе TepMiH <<згортання молокa>), треба
писати <<зсiдання молокa>).
6. Автор в TeKcTi дисертацii застосовуе TepMiH <<дозрiвання сцру>>, треба
писати <<визрiванЕя сиру) згiдно з дiючим ДСТУ.
7. В п. 2.6 лiд час описаннrI методики цроведення експериментального
виготовлення сирiв не вказанi дози i види заквасок, або бактерiальнlD(
препаратiв. ,Щоза BHeceHmI молокозсiдального црепарата <<Фромаза>> пiд час
виготовлення розсiльною сиру наведена в межzlх вiд 2,0 до 2,5 г на 100 кг
молока, пiд чао виготовлення сиру типу 11IТIвейцарський>> - доза цього ж
препарата 2,5 г на 100 кг MoJ-IoKa. TaKi дози внесення молокозсiдального
препарату застосовують гIри використаннi ситужного порошку з активнiстrо
100 000 од. Активнiсть <<Фромази>) скJIадае 150 000 од., отже доза для його
внесення повинна бути меншою, так як передозування молокозсiдаrrьного
прецарату призводить до гiркоти в готовому продуктi.
8. В цьому ж пунктi автор описуючи визрiвання сиру з низькою
температурою другого нагрiвання, вказуе що сири визрiвали (<вцродовж 30 дiб,
45 дiб, б0 дiб, 75 дiб до покЕвника масовоi частки вологи, передбаченiй
нормативним документом)>. Насправдi у сироробствi тривалiстю визрiвання
сиру не реryлюють масову частку вологи, волога реryлюеться пiд час
розрiзанrш сирного зryстку i його обробки у сироробнiй BaHHi.
9. В роздiлi 2 не вкzLзано повторнiсть проведенЕя дослiдiв.
10. В табл. 3.5 наведенi експериментапьнi данi по масовiй частцi жиру з
точнiстю до д)угого знаку пiсля коми. Оскiлъки арбiтражним методов
визначення ж(иру в молоцi i молочних пролуктах е метод Гербера з точнiстю
вимiрювання aJ Уо, слiд наводити значення масовоi частки жиру з точнiстю до
одного знака пiоля коми.

як

В 4 роздiлi, табл. 4.16 наведено тривалiсть утворення зryсткiв пiд дiею
рiзних ферментних препаратiв, .tле не вказанi дози внесення цих препаратiв.
Враховуючи рiзну бiологiчну активнiсть цих препаратiв, необхiдно вказати
11.

дозу внесення.
12. Експериментапьнi данi наведенi в табл. 4.16 викликають cyMHiB, так як
не наведенi умови проведення експериментiв не вказанi дози внесення
молокоз сiдагlъних препаратiв.
1З. В пп. 5.2.3 не вказанi умови пiдтримання концентрацii солi у розсолi
пiд час солiння протягом 30 дiб, не наведено кiлъкiсть розсолу i маса головок
сиру, що зменшуе наукове значення наведених результатiв.

i

14. На стор. 49 вжито термiни

<<бараняче

молоко) та

<<баранячого

аромату) замiсть (овечого молока>).
15. На стор. 51 останнiй абзац зЕuIицIився незакiнченим.
16. В TeKcTi дисертацii зустрiчаеться багато абревiаryр i скорочень, якi не
наведенi в перелiку умовних позначень, наприклад: (м.ч.ж.>>, <<ПJIР>, (МФП)>,
((РНК)>, (ВООЗ>, (IФА>, (lK), (ПАВ), (ПАУ>, (КДСБ), (УФ) та iH..
17. В перелiку умовних позначень i скорочень наведено абревiатуру <ЖК
- жировi кульки), а в TeKcTi дисертацii часто зустрiчаеться скорочення ЖК, що
розшифровуеться як (жирнi кислотп>.
18. У п. |.7 <<Характеристика козиних сирiв, що виробляються в
зарубiжних rqраiЪаю> (стор. 82) описанIuI починаеться з <<розсiльного овечого
сиру кХалумil>.

19. На 83 стор. перших два абзаци вiдносяться до

виготовленIuI
молочнокислого напою <<HapiHe> i очевидно потрапили у цей роздiл випадково.
20. На 85 стор. в кiнцi першого абзаца замiсть (<важить близько б0 г>
напис€lно <<BciT близько 60 м).
наступному реченнi замiсть слова
((виготовлюетьсD) написано ((проводиться).
2|.На 86 стор. в першому реченнi також написано (проводиться>> замiсть
(виготовлю€ться)).

В

22. На стор. 88

у п.

1.8 <Особливостi технологiй твердlD( сирiв
прискореного TepMiHy визрiваннл> якимось чином потрапив абзац про
<Петрi-фiльм>> для цроведення
доцiльнiстъ впровадження пластин

мiкробiологiчнrдr дослiдженъ.
23. Стор. 99 назва пункту <1.10. Особливостi технологii сиру, м'яких,
розсiльних сирiв та сирiв термокислотнi способу виробництва> не вiдповiдае
назвi, що наведена у змiстi на стор. 28: <<Особливостi технологiТ сичужних
кисломолочного>. Жодна з цих
розсiльних, твердих сирiв, м'яких сирiв i
"rФу
HztзB не вiдповiдае змiсту гryнкта 1.10. Щей гryнкт присвячено описанню деяких
особливостей технологii сиру кисломолочного, комбiнованим сирним
продуктаNI, виготовленим на ocнoBi сиру кисломолочного i деяким м'яким
сирам.

24. Висновки по роздiлу 1 (стор. i05).

В

першому висновку автор

проголошуе про скороченlrя обсягiв отримання коров'ячого молока в cBiTi. Ще
нецравдиве твердженнjI i некоректне, адже в цiй роботi автор не ПРОВОДИВ

аналiз виробництва коров'ячого молока
справедливе для Уlgаihи.

в

cBiTi. Хоча таке твердження

25. Роздiл 2 (стор. 106), останнiй абзац: замiстъ

((експериментаIIьЕо>> слiд написати (експеримент€lльних

слова

дослiджень).
26. П. 2.6, стор. ||4, 4-й абзац : прогtуtцено слово (пресуванЕя), KpiM
того, оскiлъки тиск пресування наведениЙ в кг, а не в кПа, необхiдно вка:}ати
розмiри i масу головки сиру.
27.П.2.6, стор. 1],6, 1-й абзац: оскiлъки швидкiстъ солiння сиру пiсля
пресування залежить вiд розмiру маси головки сиру, необхiдно вк€[зати
розмiри i масу головки сиру пiд час проведення експериментiв.
28. П. 4.6, стор. 188, 2-й абзац: некоректно вказано дози BHeceHHrI
молокозсiдального препарыry (2,0-2,5 г на 100 кг молока) i закваски (З,0+0,5).
Таке дозування можливе у промислових ).мовах в з€rлежностi вiд клiматичних
умов виробництва i якiсних показникiв сI4ровини, а в лабораторних умовах пiд
час проведення експериментiв слiд встановлювати точну дозу.
29. Пп. 5"2.2, стор. 213 Контролем слуryвав сир Козацький з масовою
часткою жиру 45 Уо, в табл. 5.40 представленi фiзико-хiмiчнi пока:tники
козиного i коров'ячого молока. Враховуючи високi значення жиру в молоцi (3,6
i 3,9 Уа) необхiдно було б передбачити нормалiзацiю молочних сумiшей.
30. Стор. 2I5 перше речення першого абзацу несе абсурдну iнформацiю:
<<Розсiльнi сири можуть мiстити однакову кiлькiсть вологи та солil>. Ще речення
необхiдно вилутити з тексту.
31. Табл.5.43. наведенi в таблицi данi щодо щiльностi сирiв (920 i 880
г/см3) викликЕtють cyMHiB, KpiM того в роздiлi 2 не наведена методика
визначення щiльностi сиру. Можливо це опечатка, або некоректна методика.
З2. Табл. 5.44. наведенi данi щодо титрованоi кислотностi сиру пiсля
пресування i в гlроцесi визрiвання викликають cyMHiB.
З3. стор.220,8-й рядок: очевидна опечатка написано, що кiлькiсть
бактерiй зменrrlилась на три порядки а наведенi данi свiдчать що кiлькiсть
зменшилась лише в 2 рази.
З4. табл.. 5.47 TaKi пока:}ники, як <<вихiд сиру з 1 т молокa>) i <<вицrати
мопока на виробництво 1000 кг сиру)) не зовсiм доцiльно наводити для свiжих
розсiлъних сирiв, оскiльки пiд час визрiвання у розсолi маса сиру зменцryеться.
Наведенi данi можуть ввести в оману потенцiйних виробникiв розроблених
сирiв.
З5. Табл. 5.51: не зрозумiло за рахунок чого масова частка кухонноТ солi
збiльшилась на 0,з Уа у зразку сиру при застосуванrri закваски ,щ1.
3б. Стор. 242, 3-абзац: не tsказано вид молочнокислоi закваски, МЕП.
.Щоза BHeceHIui МЕП навелена некOректно (1 ,5-2,0 г на 100 кг молока).
З7. Стор. 242, 4-абзац: ,Щоза внесення бiопрепараry СID(-Б наведена
некоректно (0,5-0,8 Уо).
З8. Стор. 248,2-абзац: ,Щози внесення МЕП i закваски <<Темш> наведенi
некоректно (1,5-2,0 г на 100 кг молс}ка i 5-8 г на 1 т молочноi сировини).
39. Стор. 248,4-абзац: ,Щози внесеннrI МЕП i закваски <<Темm> навеДенi
некоректно (1,5-2,0 г на 100 кг молока i 4-8 г на 1 т молочноi сировини).
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40. Стор. 250, 1-абзац: .Щоза внесення бiопрепарату CID(-C наведена

некоректно (0,02- 0,04 ОА).
41. Табл. 5.6З: Згiдно з наведеними даними сума незаrrлiнних амiнокислот
збiльшилась бiльше нiж на 20 0/о, разом з тим масова частка сухих речовин
(Табл. 5.62) в результатi когrчення збiлъшилась лише на 9 О/о, масова частка
бiлка в сирi збiльшилась лише на 3,8 %. За рахунок чого так суттево
збiлъшилась сума незамiнних амiнокислот ?.
42. Рис.5.41: технологiчна схема наведена дJIя виготовлення сиру <OpioH>
економiчно не доцiлъна. Враховуючи те, що цей сир виготовлюеться методом
термокислотноi коаryляцii бiлкiв молока, нормалiзацiю молочноi сумiшi слiд
здiйснювати до пастеризацiТ, на етапi внесення CID(-C. Тодi процес зсiдання
кислою сироваткою буде здiйснюватись вiдразу пiсля закiнчення пастеризацii.
Також слiд застосовувати сироватку з вищою кислотнiстrо (110-130 ОТ), що
дасть змоry збiльшити вихiд готового продукту.
4З. Вважшо доцiльним навести
роздiлi технологiчнi схеми
виготовлення Bcix дослiдних видiв сирiв.
44. В б роздiлi доцiльно навести технологiчнi схеми виготовлення сиру
кисломолочного з козиного молока та сиру <<Щорожнiй>> з козиного молока.
45. Список використаних джерел доцiльно було б подати в алфавiтному
порядку.
46. У списку джерел траIIJIяються повторення статей, наприклад: пiд 10б
номером i пiд Jф 202 наведена одна стаття.
47.НаЗ24 стор. двiчi наш)уковане джерело пiд J\Ъ 17б
48. На 32б стор. двiчi надруковане джерело пiд NЬ 193
49.На327 стор. тричi надруковане одне й теж джерело пiд ЛФ 203 i NЬ 204
50. На З42 стор. двiчi надруковане джерело пiд Ns 320
51. У списку джерел мiстяться застарiлi публiкацii: NЬ З4| - 1951 р; Ns342
- 1970 pi NsNo З46,З47, З48, 35| - |975 р; Nb 34З - 1978 р.
52. ,Щодаток А: Bci протоколи деryстацiйноТ KoMicii оформленi таким
чином, що не можна зрозумiти якi сири деryстув€ulись, де
сири
виготовлюв€Iпись, чи це лабораторнi партii, чи виробничi, за якою багrьною
системою вони деryстув€Iпись. KpiM того, протоколи пiдписанi лише головою та
секретарем деryстацiйноi KoMicii, пiдписiв iнших членiв KoMiciT немае.
Можливо до цих протоколiв е якiсь додатки, якi б могли дати роз'яснення, то
доцiльно було б ik докласти до ц}tх протоколiв.
5З. ,.Щодаток Б: Акти впровадження у виробництво нових технологiй не
мiстять iнформацii про обладнаннrI на якому виготовJIюв€lпи сири, не вказшri
обсяги виготовлених сирiв.

в 5

цi

BTiM, викладенi зауваження мають дискусiйний характер i не впливають
на загальну позитивну оцiнку роботи та IIе знижуютъ ii достатнiй науковий
рlвень.
На гriдставi викладеного виIцо мо}кна зробити вионовок, що дисортацiя
РижковоТ Таiсii МиколаiЪни подана на здобугтя наукового ступеня доктора
технiчнrлх наук iз спецiальностi 03.00.20-бiотехнологiя е завершеною науковою

працею, яка за актуЕlльнiстю, ступенем науковоI новизни, обцрунтованiстю i
достовiрнiстю, науковою i практичною значущiстю отриманих результатiв, а
також за оформленням вiдповiдае вимогам пп. 9, 10 Порядку присудження
наукових ступенiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
24 лиrпlя 201-3 р. Nэ 567, а iT автор заслуговуе на присудженЕя наукового
ступеня доктора технiчних наук.
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