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На розгляд подано дисертаційну роботу, що представлена на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук, яка складається із анотації на 

двох мовах, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел із 

156 найменувань, 8 додатків. Матеріали дисертації викладено у логічній 

послідовності на 243 сторінках, містять  51 рисунок та 20 таблиць. 

Актуальність теми дисертації 

Сучасний розвиток харчової галузі характеризується глобальним 

зростанням асортименту продуктів, що, в свою чергу, диктується вимогами та 

попитом споживачів. Зростаючий асортимент кондитерських виробів, столових 

маргаринів, спредів, десертів тощо ставить на порядок денний необхідність 

створення жирових основ для таких продуктів. 

Як відомо, окремі природні жири, за деяким виключенням, не 

відповідають вимогам, які висуваються до сировини для виробництва нових 

видів харчових продуктів. Тому для створення жирової сировини із 

необхідними фізичними властивостями використовують різні методи 

модифікації триацилгліцерольного складу жирів, а саме гідрогенізацію, 

переетерифікацію, фракціонування та купажування. 

Проте використання фізико-хімічних перетворень жирової сировини 

супроводжується складністю прогнозування як хімічного складу, так і фізичних 

властивостей  жирового продукту. У зв̓язку з цим актуальним залишається 

питання щодо взаємозвя̓зку між триацилгліцерольним складом модифікованих 

жирів та їх властивостями, теоретичне моделювання залежностей між 
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триацилгліцерольним складом та реологічними властивостями жирів, 

температурами їх фазових переходів. 

У той же час відкритими залишаються такі теоретичні питання хімії 

жирів, як співвідношення результатів визначення температур плавлення-

кристалізації стандартними методами та сучасними методами диференціальної 

скануючої калориметрії, яка дає можливість визначати температурні діапазони 

змін агрегатного стану, а також співвідношення між вмістом твердих 

триацилгліцеролів та температурою кристалізації. 

У зв̓язку з цим створення жирів із заданими властивостями, моделювання 

їх властивостей, удосконалення методів визначення фізичних властивостей 

жирів, призначених для використання у кондитерських, кулінарних, 

хлібопекарських та інших продуктах, є надзвичайно актуальним завданням. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідною тематикою кафедри 

технології жирів і продуктів бродіння НТУ «ХПІ» та лабораторії досліджень 

хімії жирів олійножирових виробництв Українського науково-дослідного 

інституту олій та жирів Національної академії аграрних наук України. 

госпдоговірною НДР «Методичне забезпечення ідентифікації 

переетерифікованих олій» (ДР № 012U005479), виконаної в межах договору 

між Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів НААН (м. Харків) 

та Державним науково-дослідним інститутом митної справи (м. 

Хмельницький), а також НДР «Провести дослідження процесу 

кристалоутворення жирів і жирових композицій, їх структурно-механічних і 

фізико-хімічних властивостей з метою обґрунтування методів створення 

жирових продуктів з підвищеними споживчими властивостями» (ДР № 

0111U005038). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Мета і завдання роботи, спрямовані на її досягнення, повністю 

відповідають загальному плану теоретичних і експериментальних досліджень. 
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Зроблені дисертантом наукові висновки до дисертаційної роботи базуються на 

математичному плануванні та виконанні численних експериментів із 

використанням сучасних інструментальних методів досліджень, результатах 

аналітичних досліджень, математико-статистичному обробленні 

експериментальних даних, математичному моделюванні досліджених процесів. 

Логічна побудова дисертаційної роботи відповідає поставленій меті та 

завданням досліджень.   

Дисертантом проаналізовано склад та властивості олій та жирів як 

компонентів жирових основ харчової продукції, принципи складання жирових 

рецептур з урахуванням реологічних властивостей та фізичних властивостей 

жирових компонентів та сформульовано робочу гіпотезу щодо можливості 

розробки олійножирових продуктів із заданими властивостями розрахунковим 

методом. 

Дисертант продемонструвала вміння широкого використання 

математичного апарату для планування експериментів, побудови моделей 

досліджуваних процесів та їх оптимізації. Методом математичного планування 

експериментальних досліджень встановлені оптимальні співвідношення 

компонентів в трьохкомпонентній переетерифікованій жировій суміші, 

побудовані залежності масової частки твердих триацилгліцеролів (ТТГ) від 

концентрації рецептурних компонентів та розраховано раціональні 

концентрації компонентів для створення жирової основи, жиру для шоколадних 

виробів. 

На основі результатів, одержаних хроматографічним методом та 

методом диференціальної скануючої калориметрії (ДСК) пошукач розробила 

методологію визначення вмісту ТТГ, використовуючи значення ДСК діаграм у 

"характерних" точках, та довела, що коефіцієнт кореляції між вмістом ТТГ, 

визначеним методом ДСК і ЯМР знаходиться в межах від 0,93 до 0,99.   

Висновки і рекомендації, що зроблені автором на кожному етапі 

експериментальних досліджень, основні положення та загальні висновки з 
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наукової і практичної точок зору логічно обгрунтовані, а розроблена 

методологія та технології мають практичне значення для підприємств галузі. 

Достовірність і новизна результатів дослідження 

Наукова новизна досліджень притаманна всім розділам дисертаційної 

роботи. На підставі теоретичних та експериментальних досліджень автором 

встановлено математичні залежності між триацилгліцерольним складом 

жирової суміші та її фізичними властивостями та температурами зміни 

агрегатного стану. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що автором вперше одержано 

дані щодо координат характерних точок фазових переходів на діаграмах ДСК 

бінарних сумішей пальмового олеїну та пальмового стеарину, що дозволило 

визначити інтервали температур процесів плавлення та кристалізації.  

Дисертантом вперше встановлено кількісні залежності температур 

плавлення, застигання та вмісту твердих триацилгліцеролів від 

триацилгліцерольного складу жирових сумішей, що дозволило спрогнозувати 

фізико-хімічні показники жирової суміші. 

У роботі вперше встановлені математичні залежності між вмістом 

рецептурних компонентів трьохкомпонентних сумішей та фізичними 

властивостями сумішей, вмістом ТТГ в сумішах. 

Достовірність отриманих результатів підтверджується використанням 

сучасних інструментальних методів досліджень із широким застосуванням 

математичних методів планування експериментальних досліджень та 

статистичної обробки результатів. 

Практичне значення одержаних результатів 

Практичне значення дисертаційної роботи для олійножирової галузі 

полягає в удосконаленні технології одержання жирових продуктів з наперед 

заданими властивостями.  

Дисертантом розроблено розрахунковий спосіб отримання жирових 

сумішей за допомогою моделювання їх триацилгліцерольного складу. 

Проведено промислові випробування на підприємстві  
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ООО «Комплекс ММК» розрахункового методу створення жирових сумішей і 

випущено дослідно-промислову партію жирової основи маргарину для 

«листкового» тіста (акт про впровадження від 11.06.2018 р.).  

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі кафедри технології жирів та продуктів бродіння НТУ «ХПІ» під час 

викладання дисциплін «Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік та 

звітність у галузі» і «Сучасні напрями розвитку технології переробки жирів», в 

курсовому та дипломному проектуванні, а також науково-дослідній роботі 

студентів зі спеціальності 181 «Харчові технології» та спеціалізації 181.01 

«Технологія жирів, жирозамінників та ефірних масел» (акт про впровадження 

від 06.06.2018 р.). 

 Повнота викладення основних результатів дисертації 

Результати дисертаційної роботи, її висновки та пропозиції повністю 

відображені у 14 наукових роботах, з яких: 4 статті ‒ у наукових фахових 

виданнях України, 2 статті – у закордонних наукових виданнях, 1 стаття, яка 

додатково описує наукові результати, 7 ‒ у матеріалах конференцій. 

Автореферат дисертації за змістом і викладом відповідає дисертаційній 

роботі і вимогам ДАК України. 

Характеристика основних результатів роботи 

Дисертаційна робота за структурою відповідає вимогам до кандидатських 

дисертацій і складається із анотації на двох мовах, вступу, п'яти розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків.  

Перший розділ присвячено аналізу науково-технічних джерел інформації 

та напрямків досліджень щодо розробки жирових основ харчових продуктів, 

наведено принципи розробки жирових основ та складання жирових рецептур. 

Розділ містить характеристики, переваги та недоліки стандартних методів 

визначення фізико-хімічних показників та методу диференційної скануючої 

калориметрії.  

На основі аналізу науково-технічних і патентних даних сформульовано 

робочу гіпотезу щодо можливості розробки олійножирових продуктів із 
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заданими властивостями розрахунковим методом та  основні напрямки 

дисертаційних досліджень. 

У другому розділі представлено загальну схему проведення дисертацій-

ного дослідження. Наведено характеристики сировини та допоміжних 

матеріалів, методики та обладнання, що використані в роботі; описано методи 

визначення температури плавлення і кристалізації за допомогою диференційної 

скануючої калориметрії, методики визначення фізико-хімічних показників, 

триацилгліцерольного складу рослинних олій та жирів, вмісту вмісту твердих 

триацилгліцеролів у жирових сумішах та надано алгоритми обробки одержаних 

даних. 

У третьому розділі "Визначення фізико-хімічних показників 

дослідних жирових сумішей" дисертантом наведено результати 

експериментальних досліджень щодо визначення триацилгліцерольного складу 

жирової сировини та порівняння фізико-хімічних показників жирових сумішей, 

визначених стандартними методами та методом ДСК, обгрунтовано вибір 

пальмового олеїну та пальмового стеарину як компонентів для створення 

модельних бінарних сумішей. У розділі представлено діаграми ДСК процесу 

плавлення та кристалізації модельних жирових сумішей та визначено основні 

характерні точки на них як точки екстремумів функцій. Проведеними 

дослідженнями бінарних модельних сумішей встановлено, що діаграми ДСК 

дають можливість побачити та чітко визначити межі фазових перетворень та 

визначити середнє значення вмісту ТТГ, яке збігається із значеннями, 

визначеними методом ЯМР.  

Доведено, що одержані результати можна використати під час розрахунку 

складу трьох компонентної суміші та одержано низку рівнянь регресії для 

трьох компонентної суміші, які відображають залежності фізичних показників 

від складу трьох компонентної жирової суміші, знайдено раціональну 

концентрацію компонентів для жирової суміші з заданими властивостями. 

У четвертому розділі "Розробка жирових сумішей із заданими фізико-

хімічними властивостями" викладено результати теоретичних та 
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експериментальних досліджень, щодо методології розрахунку складу жирової 

суміші із заданими фізико-хімічними властивостями. Для дослідження зв’язку 

складу жирових сумішей та їх властивостей застосовано метод симплексних 

ґраток із представленням залежності «склад – властивості» поліномами Шеффе. 

Ефективність запропонованого алгоритму показана на прикладі 

трикомпонентної жирової суміші ПО, ПС і саломасу М3 з однаковим вмістом 

кожного з компонентів. Визначено співвідношення компонентів у модельній 

суміші при заміні одного з компонентів: пальмовий олеїн (ПО) = 46,9%, 

пальмовий стеарин (ПС) = 25,5%, саломас М3 (С) = 27,6% та доведено, що 

триацилгліцерольний склад модельної суміші співпадає із контролем.  

На підставі розробленої методології розрахований ТАГ склад нової 

жирової основи маргарину для листкового тіста. 

У п’ятому розділі "Техніко-економічна оцінка нової технології" 

представлено техніко-економічну оцінку запропонованої технології одержання 

жирових продуктів з прогнозованими властивостями.  

Технологія розробки жирових основ із заданими фізико-хімічними 

показниками, що спирається на триацилгліцерольний склад початкових 

компонентів сировини, дає можливість визначати склад жирової суміші  

незалежно від коливань триацилгліцерольного складу початкових сировинних 

компонентів та заміни їх на інші. 

Дисертантом розраховано, що ефективність запропонованого методу 

розрахунку рецептур за рахунок мінімізації роботи обладнання та лабораторії 

становить 31,3 грн./т.  

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертаційної роботи  

1. Аналітичний огляд науково-технічної інформації починається із 

посилань за номером 40, 104, 115.  

2. У таблиці 3.3 не зрозуміло, що таке відносне значення і якого 

параметра стосується. ЇЇ краще було б назвати "Значення температури 

плавлення суміші за різних темпів нагрівання". 
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3 Стор. 80. Не зрозуміло, чому дисертант зразок за номером 11 називає 

бінарною жировою сумішшю, якщо це чистий пальмовий стеарин? 

4. Дисертант стверджує, що в бінарних сумішах, де масова частка ПС 

менше 50 % не спостерігається п’ятого піку на ДСК діаграмах плавлення (рис. 

3.11). Проте, як видно із рис., цей пік відсутній і при 60 та 70 % ПС.  

5. Із наведених матеріалів у рукописі, а також посилань не зрозумілою є 

методика розрахунку вмісту рідких та твердих триацилгліцеролів за допомогою 

ДСК діаграм плавлення та кристалізації. 

6. Не коректно називати переетерифіковані жири, одержані шляхом 

переетерифікації суміші трьох жирових складових, трьохкомпонентними 

переетерифікованими сумішами. Такий жир не є сумішшю вихідної сировини, 

він має змінений триацилгліцерольний склад і, очевидно, кількість ТАГ у ньому 

вищий, ніж 3. 

7. Не зрозуміла назва пункту 4.2.1 "Дослідження співвідношення між 

складом бінарної жирової суміші і вмістом в ній триацілгіцеролів". Очевидно, 

якщо мова не йде про переетерифіковану жирову суміш, то склад ТАГ суміші 

можна легко розрахувати за співвідношенням жирів та їх ТАГ складом. 

8. Стор. 126. У наведених формулах t = TX - Tmax та (4.10 ) відсутнє 

пояснення невідомих X, D0, D1, D2. 

9. В кінці Розділу 4 (стор. 142) автор інформує, що "контрольна суміш 

пройшла процес  переетерифікування", проте на стор. 135, де введено поняття 

"контрольна суміш", про те, що вона одержана переетерифікуванням не 

вказано. Крім того, автор пояснює відмінності ТАГ складу саме 

переетерифікуванням контрольної суміші, але ж модельна і  контрольна суміш 

відрізнялись також вихідним ТАГ складом жирових компонентів. 

10. У висновках до Розділу 4 сказано, що "На підставі розробленої 

методології розрахований ТАГ склад нової жирової основи маргарину для 

листкового тіста". У той же час у тексті розділу інформація про нову жирову 

основу маргарину для листкового тіста відсутня, не наведено рецептур ані 

традиційної основи маргарину для листкового тіста, ані нової.  
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