/ /l/paa+ хgа,i JаК
Вiдгук
офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу

рижковоi TAiCIi миколАiвни

(РО ЗРОБКА

НАУКОВIД( ОСНОВ ЕФЕКТИВНОГО ВИК ОРИСТАННЯ

КОЗИНОГО МОЛОКА У БIОТЕ,ХНОЛОГIЯХ ФЕРМЕНТОВАНИХ

БIЛКОВИХ ПРОДУКТIВ)
представлену на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук за

спецiальнiстю 03.00.20 - бiотехнологiя
Представлена дисертацiя склада€тъся зi вступу (стор. З5-44), огляду

лiтератури (стор. 45-105), роздiлу, який характеризус матерiали

i

методи

дослiджень (стор. |06Jr22), чотирьох роздiлiв власних дослiджень (стор. 123-

З00), висновкiв (стор. 301-304), списку використаних джерел
найменувань (стор. 305-З5З), додаткiв (стор. 354-453).

з

411

Щисертацiю

iлюстровано 52 рисунками i 81 таблицею.

Акmчальнiсmь mем u duсерmацi йноi роб оmu

В YKpaiHi в

ocTaHHi роки поступово збiльшуеться поголiв'я молочних

кiз, з'являються спецiалiзованi ферми з виробництва козиного молока.
молоко користусться попитом

у

населення

I_{e

як дiетичний продукт. Воно

рекомендоване для застосування у харчуваннi дiтей, оскiльки мiстить багато
BiTaMiHiB

А, D, В5, якi необхiднi на paHHix етапах розвитку органiзму.

За

кордоном, в тому числi у розвинутих краiнах Свропи, виробляеться широкий

асортимент цiнних ферментованих продуктiв, зокрема

i

сирiв, з козиного

молока. В YKpaiHi мало робiт присвячено вивченню козиного молока i шляхiв

його переробки.

В

зв'язку

з

цим дослiдження особливостей складу i

а тасож шляхiв його переробки, зокрема
нормативних документiв, е актуаJIьним i свэечасним. Саме на

властивостей козиного молока,
створення

вирiшення цих питань направлена дисертацiйна робота Рижковоi ТаiсiТ

МиколаТвни. Отриманi результати,

о евидно, можуть посприяти

розвитку

виробництва i переробки козиного молока в нашiй KpaTHi.

3в'язок

робоmu

dеDнсавнuмu

mа

zшryзевшмu ночковшл|u

проzрамамu
Дослiди виконували на кафедрi технологii переробки i стандартизацii

продукцii тваринництва XapKiBcbKoi державноi зооветеринарноi академiТ у

вiдповiдностi до плану комплексних

тем:

<Розробка

ферментованих молочних продуктiв, виготовлених

методiв
KHayKoBi

iх

якостi>> (державний реестрацiйний

розробки

сферi

з

та

удосконалення

козиного молока i

номер 0l09lJ0O6З1l),

стандартизацii

та

та

сертифiкацiТ

сiльськогосподарськоТ продукцiТ> (державний реестрацlйний номер
0107U010208).

сформульованuх

у

duсерmацi'i пiдтверджуеться використанням сучасних

мiкробiологiчних, бiохiмiчних, фiзико-хiмiчних та органолептичних методiв

дослiджень (газова хроматографiя, аналiз aMiHoK сJIотного складу,
iнтерференцiйна мiкроскопiя, гель-фiльтрацiя, електрофорез та iH.). Також у

роботi використовувались загальнопр йнятi стандартнi методи. Щеякi методи

були модифiкованi

або вдосконаленi автором

(визначення кiлькостi i

дiаметру жирових кульок, визначення кiлькостi колiформ

та

кишковоi

палички).

Автор володiс комп'ютерними технологiями. Зокрема, гrри виконаннi
роботи використанi комп'ютернi програми (STATISTICA 5.ХХ), <Microsoft
оfГrсе Ехсе1 7,0) i <<Наrчаrd Chart

XL).

Загалом, науково-методичний piBeHb дисертацiйноi роботи Рижковоi

Таiсii Миколаiвни

е достатньо високим.

Досmовipнiсmь нuvковttx полонсень, оmр uманttx у duсерmацii

HayKoBi положення

та

висновки достатньо обrрунтованi, ik
достовiрнiсть забезпечусться трикратною повторюванiстю вимiрювань,
точнiстю застосованих методiв дослiджень, статисгичною обробкою
0триманих даних, практичною апробацiею розроблених рекомендацiй,
методiв i бiотехнологiТ.

Автором сплановано i проведено великий об'ем дослiджень. OcHoBHi

дослiд ень пройшли належну апробацiю на науково-практичних
конференцiях рiзного рiвня в Украiнi та за кордоном (Болгарiя, Бiлорусь,

результати

Росiя), що пiдтверджуе актуальнiстl

,

наукову та практичну значимiсть

дисертацiйноТ роботи.

нuукова новuзна полонсень оmршwанuх

ч

duсерmацii

Автором охарактеризовано особливостi складу, фiзико-хiмiчних та
бактерiальних показникiв козиного молока з рiзних регiонiв Украiни.
Зокрема, виявлено вiдмiнностi у BMicTi такого важливого мiкроелементу, як
йод.

Обгрунтовано технологiчнi параметри ферментованих продуктiв

з

козиного молока з врахуванням негативного впливу його органолептики,

Автором запропоновано

i

обrрунтовано HoBi бiотехнологiчнi пiдходи у

питаннi пiдвищення сиропридатностi козиного молока.
застосування закваски (в кiлькостi 0,01

О/о)

Зокрема,

на стадiТ його пiдготовки до

виробництва сирiв, використання аскорбiновоi

i лимонноi

кисJIоти

(покрачення зсiдання молока, утворення компонентiв смаку i запаху).

,Щисертантом вперше розроблено сироватковi бiопрепарати,
виготовленi на ocHoBi сироватки теэмiчно обробленоТ кефiрноi закваски

(СШХ-Б) та сирно-сироватковоТ
кислотностi

суспензii (СГD(-С),

для корегування

сирного зерна. ix застосування замiсть питноi води при

промиваннi сприяс скороченню TepMiHy лозрiвання твердих сичужних сирiв

з

козиного молока.

Науково обqрунтовано склад заквашувальноi мiкробiоти,

в

якому

поеднано ocHoBHi закваски з додатковими моноштамовими (L. acidophilus i

РrорiопоЬqсtеrium sp.). Завдяки цьому досягасться стабiльний перебiг

смакова гама

технологiчного процесу, розширюеться

та

нiвелюються

козиного молока, пригнiчуеться

специфiчнi органолептичнi властивостi

розвиток технiчно-шкiдливоi мiкрофлори у дозрiваючiй сирнiй Maci. OKpiM

цього, використання нового складу заквашувальноi мiкробiоти дозволяс
вилучити

iз

технологiчно процесу иробництва твердих сичужних сирiв

селiтри та попередити виникнення раннього та пiзнього ix спучування.

Встановлено рацiональне спiввiдношення козиного молока та
функцiон€шьно

активних добавок рослинного походження, що дозволило

покращити органолептичнi i реологiчнi властивостi сирноi пасти з козиного
молока.

пр акmuчне

зн

ачення

оd

ернсан uж

р

езvльmаmiв

Щисертацiйна робота РижковоТ Таiсii МиколаТвни в першу чергу мас

значення

як основа для подальшого розвитку виробництва i

козиного молока

в

переробки

YKpaTHi. Сюди можна вiднести данi щодо складу та

властивостей козиного молока вiтчизняного виробництва, розробку
бiотехнологiй сичужних сирiв i кисломолочного сиру з козиного молока.
HoBi бiотехнологiчнi пiдходи (додавання органiчних кислот та бiопрепаратiв)

сприяють розширенню використання козиного молока у виробництвi
молочних продуктiв. Автором розроблено нормативнi доку]\4енти на
виробництво сиру кисломолочного

i сирiв м'яких з козиного молока (ТУ У

15.5 -0049З758-001:2011 <Сир кисломолочний

з козиного молока. Технiчнi

умови)) та технологiчна iнструкцiя до них; ЩСТУ 7518:2014 кСири м'якi з
козиного молока. Загальнi технiчнi

умови>>.),

OKpeMi матерiали дослiджень BHeceHi до методичних рекомендацiй:
<Методи пiдвищення ефективностi технологiй ферментованих продуктiв

козиного молока))

та

з

кУдосконалення технологiТ виробництва сиру

кисломолочного, виготовленого з козиного молока>>, якi були затвердженi

методичною радою MiHicTepcTBa аграрноi полiтики

та

продовольства

Украiни в 2011 р.

Певне практичне значення мають також запропонованi автором
методики з оцiнки якостi козиного молока, на якi були cTBopeHi нормативнi
документи: ЩСТУ 7006:2009 <Молоко козине сировина. Технiчнi умови>;

ДСТУ 70В9:2009
кiлькостi

<<Молоко

мезофiльних

i

молочнi продукти. Методика пiдрахування

аеробних

факультативно-анаеробних

мiкроорганiзмiв, дрiжджiв i плiсеневи l грибiв за допомогою пластин>; ДСТУ

7|40:2009 кМолоко та молочнi rrродукти. Методи пiдрахування кiлькостi
колiфорпt та кишковоi палички (Д. coli) за допомогою пластин)).

Важливим у роботi е те, що розробленi технологiТ (м'яких розсiльних
сирiв, твердого сиру та сиру кисломолочного) пройшли апробацiю на ВАТ

кЧугуiвський молочний завод>, <Великобурлуuькому сироробному заводi>,

ЗАТ <Троiцький

маслозавод)),

ВАТ

<Болгралський сироробний завод)), у

фермероькому господарствi кШеврет) Львiвськоi областi.
пч

бл i ка

цii р езул ь mаmiв

d uс ер

mа

цit

Матерiали дисертацii достатньо повно вiдображенi
працi, в тому числi у 25 статтях у фахових журнапах
праць Украiни та

у7

статтях

у

у 91 науковiй

i збiрниках

наукових

фахових журнaлах iнших краiн (Польща,

Казахстан, Росiя), у 5 патентах Украiни на корисну модель.
3аzqльна оцiнка mа зачвансення по duсерmацiйнiй робоmi
,Щисертацiйна робота

е завершеним науковим дослlдженням,

вiдповiдас сучасному методичному та теоретичному рiвню бiотехнологiТ.

яке

Представлену на розгляд дисертацiйну роботу викладено украiнською

мовою

iз

застосуванням сучасноТ технiчноi термiнологii. /{исертацiя

Рижковоi Таiсii Миколаiвни iлюстрована значною кiлькiстю графiчного
матерiалу i багатьма табличними даними.

Змiст автореферату
дисертацiйноi роботи,

У

вiдповiдае

роботi

не

основним науковим положенням
використанi матерiали

i

висновки

кандидатськоi дисертацiТ.

Слiд вiдзначити, що автором при виконаннi поставлених завдань
починаючи вiд характеристики
проведено значну кiлькiсть дослiджень,
козиного молока i закiнчуючи визначенням показникiв якостi продуктiв його
переробки.

Сукупнiсть отриманих у дисертацii результатiв представляс iHTepec
для таких г.tлузей науки як бiотехнологiя харчових продуктiв, технологiя

молока

i молочних продуктiв, технологiя

продуктi

l

функцiонального

призначення, товарознавство харчових продуктiв та iH.

Представлена робота може посприяти вирiшенню науковопрактичних завдань, пов'язаних з виробництвом i переробкою козиного
молока в УкраIнi.

fо

робоmu

е

ряD зауваilсень, якi сmосуюmься провеdенuх dослidнсень

mа в uкпаdення Mamepialty
1.

d

uсерmацii:

Автор стверджуе (стор. З5), що козине молоко

характеризуеться

високою бiологiчною активнiсть. Що саме масться на увазi?
конкретно вона проявлясться

i як це можна

В

чому

використати в харчуваннi

людини?
2,

Рекомендацiю вживати населенням Львiвськоi областi йодказеiн (стор.
129) не можна вiдносити до науковоТ новизни отриманих результатiв
дослiджень.

I_{я

добавка може мати неоднозначний вплив на органiзм i

вiдома давно.

З.

Наукову новизну слiд сформулювати чiткiше i лаконiчнiше.

4.

Часто зустрiчаються не зовсiм вдалi вирази (п...обфунтоване
пiдгрунтя...), (...актуальний та нагшIьний...), <...завiдувачка
лабораторii...) та iH.) та помилки; в декiлькох мiсцях (стор. 166-|67)
повторюеться текст.

5.

Мета сформульована не конкретно, дуже об'емно. У формулюваннi мети
допущена стилiстична помилка.

6.

Що науковоi новизни вiднесено вiдмiнностi

у

заг€шьному хiмiчному

складi козиного молока в порiвняннi з коров'ячим. TaKi данi вже описанi

Те саме стосуеться
доведення високоi реакцiйноi здатностi казеТну по вiдношенню до

у

лiтературi.

Що нового

встановлено автором?

токсичних елементiв.
7.

У

новизнi йдеться про вибiр
вибiр молокозгортального ензимного
науковiй новизнi

препарату. Але в роботi данi про такий вибiр не наведенi. Кожен сир
вироблявся з одним видом молокозгорт€Lльного

8.

препарату.

Не зрозумiло, яким методом було встановлено розмiри казеТнових мiцел
козиного молока (стор. 39) . Автор стверджуе

ix вищу

дисперснiсть у

порiвняннi з коров'ячим. З лiтературних даних ж вiдомо, що казеIновi
мiцели молока кози значно бiльшi, нiж молока корови.

9. В

дисертацii приводяться результати хроматоtрафiчного i

електрофоретичного аналiзу протеiнiв козиного молока (стор. |4|-|42),
але в роздiлi <I\4атерiали

i

методи)) нiчого не сказано про методи, якi

буllи використанi при цьому.

10. На ocHoBi електрофоретичного
про вiдмiнностi

у

анЕLлiзу

(стор. |42) зроблено висновок

кiлькостi В-лактоглобулiну

у

козиному молоцi у

порiвняннi з молоком корови. Але на електрофореграмi (рис. 3.12) цей
протеiн не позначений.
1

1. В роздiлi

<Матерiали

i

методи> вказано,

що фракцiТ азоту

визнача_пи

методом Лоурi (автореферат, стор. 8). Яким чином че було зроблено? LИ

вiдома методика використовусться для визначення концентрацii
протеiнiв.

12. Наведенi результати (рис. 4.|9) свiдчать про те, що концентрацiя пептидiв

у процесi ферментативного зсiдання козиного молока може становити
близько 1 г на 100 см3. Ще означае, що пiд час коаryляцiТ втрачаеться
бiльше З0 % протеIнiв. Як пояснити TaKi втрати?

1З. Важко rrогодитися

з

тим, що продуктiв протеолiзу при коагуляцii

пепсином казеТну коров'ячого i козиного молока (стор. 166) буде менше,

нiж при коагуляцii сичужним

ферментом. Методика визначення

протеолiтичноТ та молокозгортапьноi активностi не наведена у дисертацii.

14. Порiвняльнi дослiдження молокозгортальних ферментiв (пiдрозд. 4.2) не
завершуються якимось конкретними рекомендацiями щодо 1х
використанIuI з врахуванням особливостей козиного молока.

15.

Не зовсiм зрозумiло, для чого було

проведено детальне вивчення

амiнокислотного скJIаду бiопрепаратiв СГЖ-Б

i СГD(-С

(стор. 194-195).

Вони використовуються в маIIих кiлькостях.

1б. У списку публiкацiй автора у авторефератi наведено двi cTaTTt (л.2|,л.2З)
в одному Hoмepi (]ф З, 2009 р.) журналу <Молочна промисловiсть>>.
Вiдомо, що може бути зарахована одна стаття в одному HoMepi журнаIrу.

Також не зрозумiло, чи входять журнали, в яких опублiкованi

cTaTTi

автора, до наукометриtIнихбаз, i якi це бази.

Наведенi зауваження не
загаJIьноТ позитивноТ

€

принципово суттевими

i не

знижують

оцiнки дисертацiТ, яка е завершеною самостiйною

науковою працею.

MiHicmoiB Украiнu Bid 24 лuпня 2013 р.

]fg 5б7.

Щисертацiйна робота Рижковоi ТаiсiТ МиколаТвни <<Розробка наукових

основ ефективного використання

козиного молока у бiотехнологiях

ферментованих бiлкових продуктiв>> е завершеним науковим дослiдженням,

яке загаJIом вiдповiдас сучасному методичному та теоретичному рiвню
бiотехнологii. OcHoBHi HayKoBi положення та результати дослiджень
достатньо повно вiдображенi

в опублiкованих працях та представленi

на

науково-технiчних i науково-практичних конференцiях рiзного рiвня.

Отриманi дисертантом результати i рекомендацiТ дають змогу
iнтенсифiкувати технологii виробництва козиного молока та молочних
продуктiв на його ocHoBi.

Враховуючи все сказане можна констатувати, Що За

обсяГОМ

проведеноТ роботи, практичним значенням, науковою новизноЮ ДисертаЦiЙНа

робота <Розробка наукових основ ефективного використання козиного
молока у бiотехнологiях ферментованих бiлкових продуктiв> вiдповiдае

вимогам

п. 9 та 10

<Порядку присудження наукових ступенiв>,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни в\д24 липня 2013 р.

jф 567, а iT автор Рижкова Таiсiя МиколаТвна заслуговуе присудження
наукового ступеня доктора технiчних наук за спецiальнiстю 03.00.20
бiотехнологiя.

Офiцiйний опонент:
Професор кафедри
харчовоi бiотехнологiT i xiMii

Тернопiльського нацiонального
технiчного унiверситету
iMeHi IBaHa Пулюя,
д.б.н., професор

Юкало В.Г.

Пiдпио В.Г. Юкала завiряю,
проректор з науковоi роботи

ТНТУ

iM. I. Пулюя

Рогатинський Р.М.

